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             NR.  29 / 2014 
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SCOPUL LECŢIEI:  Copiii să înţeleagă că şi facerea de bine este 
roada Duhului Sfânt şi că, ajutaţi de Duhul Sfânt, noi putem să 
facem bine celor de lângă noi, chiar şi atunci când nu este ușor.   
 

TEXT BIBLIC: Faptele Apostolilor 9:36-43 

 
VERSET BIBLIC: Galateni 6:9 
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♦ Luaţi o bucată mare de scotch, un pahar din plastic şi o cariocă.  

♦ Faceţi o repetiţie înainte de oră ca să ştiţi exact ce aveţi de făcut, după instrucţiunile de 
mai jos.  

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE : Lecţia Introductivă are drept scop să introducă tema şi scopul 
lecţiei, anume că Dumnezeu doreşte de la noi să facem bine celor de lângă noi  
cu ajutorul Duhului Sfânt.  

1. ŞTAMPILA CU SCOTCH  Faceți: 
♦ Luaţi o bucată mare de scotch. 
♦ Scrieţi cu carioca pe un pahar un mesaj foarte scurt, compus din cel mult două 

cuvinte. 
♦ Aplicaţi scotch-ul cu partea lipicioasă peste scris şi imediat desfaceţi şi aplicaţi-l 

peste hârtia albă. Apăsaţi uşor, dar aveţi grijă să nu se lipească scotch-ul pe hârtie 
aşa încât să nu se mai poată deslipi. 

♦ La final, mesajul de pe pahar va fi imprimat pe hârtie de mai mult ori.  
 

      2.  ÎNVĂŢĂTURA  Spuneţi:  
      Ce aţi observat din experimentul nostru? Că mesajul de pe pahar a fost transferat cu uşurinţă 

pe hârtie prin intermediul scotch-ului. Am făcut acest experiment pentru că astăzi vom vorbi 
despre Facerea de bine. Facerea de bine este şi ea o roadă a Duhului Sfânt despre care scrie în 
Biblie şi pe care Dumnezeu doreşte să o practicăm în relaţie cu semenii noştri. La fel cum mesajul 
a fost transferat de pe un pahar de plastic pe hârtie, prin intermediul scotch-ului, tot aşa şi noi, 
prin facerea de bine, ne vom pune amprenta pe cei cărora le vom face bine. De multe ori o facere 
de bine produce mai multe fapte bune, pline de facere de bine, deci se multiplică. Şi mai mult 
decât atât, doar aşa îi vom putea îndrepta spre Dumnezeu pe cei care nu-L cunosc încă şi cărora le 
facem bine. 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE OR Ă:  

Eu o ajut pe mama  

 

OBIECTIVE : Copiii să înţeleagă din exemplul Dorcăi ce înseamnă practic 
facerea de bine. 

TEXT BIBLIC: Faptele Apostolilor 9:36-43 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE OR Ă:  

MATERIALE: 
♦ Scotch 

♦ Pahar din plastic 

♦ Cariocă 

♦ Coală de hârtie 

2 

♦ Faceţi minimum patru păpuşi din mături şi mopuri: două mături  
pentru Dorca şi Petru, şi cel puţin două pentru copii. Măturile:  Decupați câte un 
cerc din hârtie sau carton pe care să desenaţi o față (imag 1.) Lipiţi pe mături 
feţele (imag. 2). ,,Părul’’ va fi acoperit cu un batic pentru Dorca şi o şapcă pentru 
Petru. Mopul: Luaţi mopul şi faceţi două codiţe din el pentru fetiţă. Apoi faceţi o 
faţă şi lipi ţi-o ca în imag. 1 şi 2. Pentru băiat puteţi băga toate firele de la mop 
într-o căciulă şi lipi ţi o faţă ca în imag. 1şi 2. Atenţie! Mai faceţi o faţă tristă   
pentru mopurile ,,copii’’  pe care să o puneţi pe verso. 

1.  

Ajut 
Ajut 

Ajut 
Ajut 
Ajut 

MATERIALE: 
• Minimum 4 mături/

mopuri,  

• Materiale de decorat 

feţele pentru mături/
mopuri dar şi pentru 
îmbrăcămintea lor 
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PREZENTAREA LEC ŢIEI: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. În timp ce povestiţi, aduceţi în faţă pe rând patru copii cărora să le daţi o mătură sau un mop care 
va reprezenta personajul din povestirea biblică despre care vorbiţi.  

2.  ATENŢIE! Copiii nu vor spune nimic. Ei doar vor sta în faţă şi vor ţine mătura/mopul care 
reprezintă un anumit personaj din povestirea biblică, vezi instrucţiunile de pe parcursul 
povestirii.  Ei doar vor mişca mopul şi mătura la momentul protrivit, când se vorbeşte despre 
acel personaj.  

  În Biblie, mai precis în Faptele Apostolilor, Pavel a povestit despre o femeie cu totul şi cu 

totul specială, pe nume Dorca sau Tabita din Iope. (Scoateţi o mătură aranjată ca o femeie. 

Puneţi o faţă şi un batic pe ,,capul Dorcăi, vezi imaginea 1’’.) Ea făcea o mulţime de fapte bune 

şi milostenii. Ştiţi voi ce făcea ea mai precis? Ajuta pe cei săraci. Ea era croitoreasă şi prin ceea 

ce făcea ea se  îngrijea de copiii orfani, dăruindu-le hăinuţe. Priviţi la această fetiţă şi la acest 

băiat. Şi ei sunt     sărmani. (Scoateţi mopurile pe care le-aţi aranjat ca şi cum ar fi copii, o fetiţă 

şi un băiat, vezi  imaginea 2 şi 3. Puneţi un sacou peste ,,umerii’’ celor două mopuri, când vorbiţi 

despre cum făcea Dorca hăinuţe pentru copii. Mopul şi mătura, care sunt fetiţa şi băiatul, se 

mişcă ca să arate că sunt foarte fericiţi.) Cum credeţi voi că reacţionau aceşti copii sărmani? O, 

trebuie să fi fost foarte, foarte fericiţi. De asemenea, ea avea grijă şi de femeile singure şi 

văduve.  

  Dar, ce să vezi? Într-o zi Dorca s-a îmbolnăvit grav şi a murit. (Mătura va fi înclinată 

ca şi cum ar sta pe un pat. Mopurile ,,copii’’ sunt triste—întoarceţi mopurile la faţa tristă. ) O, 
câtă durere! Şi copiii şi adulţii plângeau şi iar plângeau după Dorca. Cum tocmai ea să moară? Ea 
care a făcut atât de mult bine în toată viaţa ei?  

 Când au auzit prietenii Dorcăi că apostolul Petru se află într-o localitate vecină, au trimis 
repede de ştire să îl roage să meargă până la ei. Petru a făcut întocmai: a mers degrabă la Iope. 
(Scoateţi o mătură aranjată ca un bărbat ,,Petru’’.)  

 Când a sosit, Petru a fost condus în camera în care se afla trupul Dorcăi. Toate văduvele l
-au înconjurat plângând (copiii mişcă celelalte mopuri şi mături) şi i-au arătat lui Petru hăinuţele 
şi cămăşile pe care le făcuse Dorca, pe când era în viaţă. Petru a scos atunci pe toată lumea afară, 
a îngenuncheat şi s-a rugat; apoi s-a întors spre trupul Dorcăi şi a zis: „Tabita, scoală-te!” Îndată, 
spune Biblia, ea a deschis ochii şi, când a văzut pe Petru, s-a ridicat. 

  Petru a chemat îndată pe toţi cei ce erau cu ea şi toţi au rămas muţi de uimire. Minunea 
aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope şi mulţi au crezut în Domnul.  

CONCLUZIE: 
 Iată cât de cunoscută a fost facerea de bine a Dorcăi, atât de cunoscută că exemplul şi  numele 
ei s-a păstrat pe paginile Bibliei până în ziua noastră. Chiar dacă exemplul nostru nu va apărea nicio-
dată în Biblie sau nu va fi la fel de cunoscut, şi noi, dacă facem bine celor de lângă noi, nu doar că îl 
bucurăm pe Dumnezeu, dar facerea noastră de bine îşi va pune desigur amprenta pe semenii noştri. 
De multe ori, facerea noastră de bine poate să îi încurajeze pe alţii să facă şi ei astfel de fapte pline de 
facerea de bine!   

 

♦ Pentru a putea îmbrăca păpuşile mop, puteţi pune o 
bucată de lemn sau carton prinsă  la  mijloc cu o sfoară 
pentru a face umerii. Peste aceasta veţi pune apoi haine 
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ÎNVĂŢAREA VERSETULUI: 

 

OBIECTIVE : Copiii să înveţe versetul biblic care ne spune că nu 
trebuie să obosim în a face bine, pentru că facerea noastră de bine ne 
aduce şi nouă bucurie la final. 

1. Spuneţi copiilor: ,,Vă amintiţi ce am învăţat până acum despre roadele Duhului Sfânt? Haideţi să 
le enumerăm împreună pe cele învăţate până acum: iubirea...,  bucuria..., pacea..., răbdarea..., 
bunătatea... şi acum facerea de bine. Da, copii. Facerea de bine este o altă roadă a Duhului Sfânt. 
Vă amintiţi versetul biblic care enumeră toate roadele Duhului Sfânt?’’  

2. Spuneţi împreună cu copiii versetul de la Galateni 5:22-23: ,,Roadele Duhului Sfânt sunt: 
dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, facerea de bine, 
credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor.’’  

3. Spuneţi copiilor: ,,Fructul de astăzi care reprezintă facerea de bine este foarte gustos. 
Şi v-am  adus azi şi vouă să gustaţi acest fruct, cu rugămintea ca ori de câte ori îl veţi 
mânca  să vă amintiţi de facerea de bine ca roadă a Duhului Sfânt.’’  

4.    Scoateţi portocala şi spuneţi copiilor să ia câte o felie. (Sau puţin suc într-un păhărel.) 
5. Spuneţi: ,,Nu-i aşa că e un fruct foarte gustos? E răcoritor şi plin de vitamine, deci ne 

face mult bine.   
6. Puneţi acum portocala din hârtie, colorată de dvs. înainte de oră, pag. 8,  în   
        coşul cu fructele care reprezintă roadele Duhului Sfânt (vezi lecţiile  anterioare  
        din acest set). 
7.     Spuneţi: ,,Acum vom învăţa versetul biblic.’’  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

    MATERIALE: 

♦ Portocale/suc de porto-
cale 

♦ Farfurie 
♦ Copie Xerox pag. 8 cu 

portocale pentru coş 
♦ Creioane colorate 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE OR Ă:  

♦ Pregătiţi mai multe felii de portocale, cel puţin una de copil şi 
aşezaţi-le pe o farfurie pentru acest moment. Sau daţi-le suc de 
portocale. 

♦ Faceţi o copie xerox portocala pentru coş, pag. 8, şi coloraţi-o 
înainte de oră.  

 

1.  Veţi spune versetul biblic în timp ce veţi face cu copiii câteva mişcări reprezentative pentru 
 fiecare cuvânt : 

  Să nu — Copiii fac cu mâna semnul nu. 

 

  Obosim — Copiii se aşează pe scaun. 

 

  în facerea — Copiii sar în picioare. 

 

  Să nu obosim în facerea 
binelui; căci, la vremea 

potrivit ă, vom secera, dacă nu 
vom cădea de oboseală.         

 Galateni 6:9 
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1. Amescaţi bucăţi de hârtie și puneţi pe jos aceste hârtii cu părţi din verset, prin 
clasă, dar nu la distanţă foarte mare unele de altele. 

2. Un copil vine în faţă şi încearcă să găsească drumul corect călcând pe            
părţile din verset, în ordinea pe care o cere versetul.  

3. Când copilul junge la capăt, spune tot versetul.  
4. Schimbaţi câteva foi ca să fie un drum nou. 
5. Urmează un alt copil care va face la fel până ce toţi copiii au parcurs drumul 

cu versetul biblic. 
6. Dacă sunt mai mulţi copii, puteţi face două seturi cu versetul biblic, şi să faceţi o 

competiţie între cele două grupe. 
 

 

JOCUL :  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE OR Ă:  

♦ Scrieţi pe mai multe coli A4 de hârtie bucăţi din versetul biblic astfel: 

 Să nu ... obosim... în facerea... binelui... căci, la vremea... potrivită... vom secera... dacă 
 nu vom cădea... de oboseală... Galateni...  6... cu 9... 

 

 binelui — Copiii bat pe umăr pe vecinul din dreapta. 

 

 căci, la vremea potrivită  - Copiii vor ridica un deget în semn de atenţie. 
 
 
 vom secera,  - Copiii se prefac că muncesc. 
 
   
 dacă nu vom cădea  - Copiii se lasă pe scaune ca şi cum ar cădea.   
 
 
 de oboseală.  - Copiii se prefac că dorm. 
 

 Galateni  - Copiii aduc mâinile în formă de carte. 

 

 6 —  Copiii ridică 6 degete. 

 

 cu 9 — Copiii ridică 9 degete. 

 

2. Spuneţi astfel versetul de câteva ori, până copiii îl învaţă bine. 
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OBIECTIVE :  Copiii să aplice în viaţa lor cele învăţate la lecţia biblică 
despre facerea de bine.  

MATERIALE: 

♦ Hârtie albă 

♦ Pix/ Cariocă 

♦ Panglică, aprox. 10 
cm 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE OR Ă:  

♦ Faceţi pentru fiecare copil un triunghi  care să aibă  

      18, 5 cm pe toate cele trei laturi (imag. 1).  

♦ Pregătiţi o panglică de aprox. 10 cm de copil. 

RUGĂCIUNE: 

 Aduceţi copiii în rugăciune ca să ceară de la Domnul înţelepciune să 
poată aplica în viaţa lor cele învăţate la oră. Copiii se pot ruga aici şi pentru acele 
persoane pentru care au scris scrisoarea promisiune.  

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Daţi fiecărui copil un triunghi din hârtie pe care l-aţi pregătit înainte de 
oră (imag. 1).  

2. Copiii vor îndoi toate cele trei laturi, aşa încât să obţină un triunghi mic 
(imag. 2 şi 3). 

3. Copiii deschid treiunghiul şi vor scrie o mică scrisoare prin care vor face 
o promisiune de a face un bine unei persoane  

       (chiar dacă acea persoană nu este prea amabilă), semnându-se în partea 
de jos a triungihului. Explicaţi că noi nu trebuie să facem bine doar 
oamenilor prietenoşi. Cu ajutorului Duhul Sfânt noi putem să facem bine 
tuturor (imag. 1).  

 
4. Copiii vor prinde toate cele trei laturi cu o panglică (imag. 4 şi 5).  

APLICA ŢIA: 

 Gândiţi-vă la cineva căruia doriţi să îi oferiţi acest dar, scrisoarea cu 
promisiunea da a-i face un bine cuiva. Când veţi pleca de la oră trebuie să 
vă întâlniţi cu acea persoană să îi dăruiţi darul vostru şi chiar să împliniţi 
promisiunea dacă acest lucru se poate face chiar pe loc.  

Copii scrie aici 

    o scrisoare.  

     nume 

18,5cm 

18
,5

cm
 

18,5cm
 

1. 

2. 

4. 

3. 

5. 
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1. Faceţi două echipe, împărţind în două copiii din clasă care stau pe locurile lor.  
2. Când spuneţi start, se dă portocala din mână în mână la cele două echipe. 
3.  Când spuneţi stop, copiii din cele două echipe care au portocala în mână trebuie să ia o întrebare 

de pe portocală şi să răspundă la ea. Dacă ştiu răspunsul, primesc 100 de puncte. Dacă nu ştiu 
răspunsul, pot fi ajutaţi de grupă pentru 50 de puncte.  

4. Întrebarea se va citi şi răspunsul se va da în faţa tuturor. 
5. Din când în când, fără să ştie copii când o veţi face, întrebaţi-i cu voce tare: ,,Care roadă a 

Duhului Sfânt reprezintă portocala?” Copiii trebuie să răspundă repede: “Facerea de bine!!!”  La 
fiecare câteve minute în timpul jocului, puneţi această întrebare tuturor copiilor.   

6.    Repetaţi jocul de mai multe ori.  

ÎNTREBĂRI: 
♦ Ce este facerea de bine? 
♦ Biblia spune despre facerea de bine că este o roadă a ...?  
♦ Cu ce fruct am asemănat noi facerea de bine? 
♦ De ce credeţi că Dorca a făcut aşa de mult bine? 
♦ Cunoaşteţi o persoană despre care puteţi spune că are această calitate de a face mult bine 

semenilor? Povestiţi ce face mai exact.  
♦ Ce puntem face noi ca să fim mai asemănători cu Dorca? Daţi exemple.  
♦ Care este versetul biblic de azi? 
♦ Ce aţi învăţat din versetul de azi? 
♦ Ce spune versetul care vorbeşte despre toate roadele Duhului Sfânt? 
♦ Spune două roade ale Duhului Sfânt învăţate până acum.  
♦ Spune două roade ale Duhului Sfânt învăţate până acum, altele decât cele menţionate. 
♦ Dă un exemplu de lucru bun pe care tu îl poţi face tu pentru alţii. 
♦ Dă un exemplu de lucru bun pe care doreşti să îl facă alţii pentru tine. 
♦ Cui trebuie să facem noi bine?  De ce?  
♦ De ce crezi tu că ne învaţă Biblia să facem bine semenilor noştri? 

COŞUL DE LA FIECARE LEC ŢIE: 
1. Daţi copiilor o portocală, pag. 8,  pe care să o coloreze.  
2. Daţi copiilor coşuleţele confecţionate la prima oră ca să pună ananasul alături de 

celelalte fructe. 
3. Repetaţi versetul biblic din lecţia  întâi, din Galateni 5: 22-23: ,,Roadele Duhului 

Sfânt sunt: dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, facerea de bine, 
credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor.’’  

4. Strângeţi coşurile din hârtie şi puneţi-le undeva în siguranţă până la ora următoare.  
 

 

OBIECTIVE :  Copiii să recapituleze prin joc cele învăţate la oră despre 
facerea de bine. 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE OR Ă:  

♦ Pe mai multe bucăţi mici de hârie scrieţi câteva întrebări scurte precum 
cele câteva oferite de noi mai jos. 

♦ Luaţi 2 portocale şi lipi ţi cu scotch pe cele 2 portocale aceste întrebări.  

MATERIALE: 

♦ Hârtie 

♦ Foarfece 

♦ Portocală 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
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Lucru Manual  - Coş cu fructe 
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K Z G I Z R G R U U B R B T H J C V I O   

N D F A F B I F J K N I T P R X R P S D   

B A D X F Y R F L C V A N A I B E S G E   

B E R R S V D Z E B A K C E I J D N G S   

J R W O A Q H S D P C B L R G G I J I E   

U A E E B G W H R K K Z X E N E N R N P   

H R R H A I O X Z Q L A C C C Z C G B H   

F F V L A X D S Y Y E U Z A C H I A C V   

Q N M U C Z Z U T T O A K F Y S O T W F   

L I P T F S U P A E C G Q F K I S P U V   

A J Z W M G K T T N A F S Z D E I L V P   

I U G D C A A E T E D N A L B N A P I C   

R F I U A N M L N T D I C L M P L J O W   

U C C P U S L H A E O J J C S P A G H R   

C D C B I P P J W T T G U C F Y L G C Y   

U G X M R A B D A R E L L Z Y U C U G O   

B V W V D C A A L U W N X X H L I P A E   

K G V W R E D T O D B Q I U H A A D N L   

S U A J C A M E A Y Q I D P K B A T F D   

U E Z I Z V M N O Q S L T J Z H S V U F   

( )DUHUL 

( )SFANT 

( )DRAGOSTEA 

( )BUCURIA 

( )PACEA 

( )RABDARE 

( )BUNATATEA 

( )FACEREA 

( )BINE 

( )CREDINCIOSIA 

( )BLANDETEA 

( )INFRANAREA 

( )GALATENI 

♦ Găsiţi  în careul de mai jos cuvintele din dreapta careului şi încercuiţi-le.  
♦ Puneţi un X la cuvintele din dreapta careului, atunci când le-aţi încercuit în careu.   


