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OBIECTIVE : Copiii să înveţe prin exemplul şi experienţa lui Amy 

Carmichael că uneori Dumnezeu ne răspunde ,,AŞTEAPTĂ’’.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

• Măturile mici sunt pentru personajele copii: două fete şi un băiat. 
Dacă nu aveţi mături suficiente, puteţi face doar o fată şi un băiat. Ei 
trebuie să fie deja pregătite înainte de oră astfel: faceţi ochii, nasul, gura şi 
lipi ţi-le pe mătură în loc de faţă. Pe ,,păr’’ puneţi o eşarfă şi lăsaţi-o să coboare 
peste umerii imaginari.  Pentru mop faceţi o faţă dintr-un cerc de hârtie peste 
care să puneţi ochii, nasul şi gura.   

•  Măturile mari sunt pentru Amy şi o altă femeie indiancă. Dacă nu aveţi 
atâtea mături, folosiţi doar pentru Amy. Aceasta poate fi mătura mare 2 de la 
lecţia 1, aceea pe care aţi folosit-o deja la lecţia anterioară. Optional: pentru 
început, puneţi-i o pălărie pe cap şi mărgele la gât. Ele seamănă mult cu 
măturile mari, deci fetele vor avea şi ele o eşarfă pe cap.  

 

• Mătura Amy va fi modificată pe parcurs în timpul povestirii. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE :    

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

• Pregătiţi materialele şi faceţi o soluţie înainte de lecţie.  

• Soluţia se prepară astfel: aproximativ un sfert de bol de detergent lichid    
pentru vase şi trei  sferturi de apă. Puneţi soluţia obţinută într-o tavă. 

• Faceţi o repetiţie înainte de lecţie pentru a evita surprizele neplăcute din   timpul orei.                                                             

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

1. Trageţi prin paiul 1 aţa, vezi imag. 1. 

2. Introduceţi aceeaşi aţă prin paiul 2, imag. 2. 

3. Legaţi cele două capete de la aţă într-un nod, ca să obţineţi un cerc mai mare,                              
vezi imag. 3. 

4. Puneţi ceea ce a rezultat într-o tavă în care se află soluţia. 

5. Ţineţi de cele două paie cu mâinile, ridicaţi-le şi suflaţi                                         
de câteva   ori, vezi imaginea. Veţi obţine mai multe                                      
baloane mari.  

 
 

MATERIALE: 
• 2 Paie de copil 

• Aţă maro sau de 

croşetat 

• Detergent lichid 

• Tavă  cu soluţia 

• Apă  

 

1 

2 

3 

MATERIALE: 
• 1-3Mături mici  

• 2-3 Mături mari SAU 
Mop 

• Scotch 

• 1 Pălărie 

• 3-4 Eşarfe 

• Mărgele 
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POVESTIREA: 

Vă amintiţi, copii, de Amy, fetiţa din Irlanda care s-a născut cu ochii căprui şi care şi-a dorit 
mult să aibă ochi albaştri, ca ochii mamei sale? Vă amintiţi cum, la doar trei anişori, ea a cerut 
lui Dumnezeu să îi schimbe culoarea ochilor? Vă amintiţi cum i-a răspuns Dumnezeu atunci la 
rugăciune? Lăsaţi copiii să răspundă. Da, răspunsul Lui a fost atunci: ,,NU!’’ Şi într-adevăr, ea 
nu a primit culoarea mult dorită pentru ochi. Amy a fost cu siguranţă tristă, dar nu s-a supărat 
pe Dumnezeu, ci a continuat să creadă în El. Şi Dumnezeu, Care a ştiut viitorul ei, dorea ca ea 
să aibă ochii căprui. Arătaţi pe Amy.  

Pe când era foarte tânără, Amy a simţit că Dumnezeu o cheamă la o lucrare specială: să 
fie misionară. Nu ştia unde o va trimite Dumnezeu, dar ştia că asta este chemarea ei: să ducă 
vestea bună a iubirii Domnului Isus oriunde în lume. Amy era gata să meargă chiar şi la capătul 
pământului. Dumnezeu a călăuzit-o pe Amy de mică, de când a învăţat cum să se roage. Dar 
Dumnezeu a vrut ca Amy să înveţe să se încreadă în El în orice situaţie. Aşa că a trecut-o prin 
tot felul de situaţii în care Amy a trebuit să înveţe să accepte un răspuns negativ (arătaţi o foie 
pe care e cuvântul “NU”, apoi ,,AŞTEAPTĂ’’) la rugăciune sau, pur şi simplu, să aştepte cu 
încredere răspunsurile lui Dumnezeu. Spre exemplu, la un moment al vieţii ei, Amy a ajuns în 
Japonia. Credea că acolo este lucrarea ei cea mare la care o cheamă El. Dar ştiţi ce  s-a 
întâmplat? S-a îmbolnăvit şi a trebuit să se reîntoarcă acasă, în Irlanda. Lipiţi o gură tristă peste 
gura fericită  a lui Amy. Credeţi că nu s-a rugat Amy destul pentru această călăuzire? Sau oare 
nu a ales corect când a mers în Japonia? Ba, ea a ales corect. Domnul a trimis-o acolo, pentru 
că acolo avea să o înveţe lecţii importante. Dar nu aceea era lucrarea ei cea mare, aşa că 
Dumnezeu i-a spus: Mai aşteaptă!  

După o vreme de aşteptare, Dumnezeu a trimis-o pe Amy în India. Scoateţi gura 
tristă. Şi s-a dus. Să fie oare aceasta lucrarea vieţii ei? I-a trebuit un timp să înveţe limba, să se 
obşnuiască cu noua cultură, cu mâncarea, cu tot. Dorinţa ei fierbinte era să îi călăuzească pe 
oamenii din India spre Domnul Isus, aşa că ea s-a îmbrăcat în haine asemănătoare cu ale 
localnicelor, ca să se facă asemenea lor. Puneţi-i eşarfa pe cap . Şi aşa, ea mergea din loc în 
loc şi se apropia în special de femeile tinere şi de copii. Astfel le-a câştigat inima şi a putut să 
le vorbească despre Domnul Isus. Oamenii vedeau în ea bunătate şi iubire, cum nu au văzut la 
alţii, şi multe femei şi copii au început să îl iubească pe Dumnezeul ei, prin ea. Amy ţinea 
studiu biblic pentru copii şi astfel mulţi copii l-au primit pe Domnul Isus în viaţa ei. Dacă aţi 
putut confectiona mai multe personaje, scoateţi mătura fetiţă indiană. Au fost chiar situaţii în 
care copiii au fost pedepsiţi de familii pentru că Îl urmau pe Isus, dar aceştia nu s-au lăsat 
speriaţi. Un exemplu este un băiat care şi el l-a primit pe Domnul Isus în viaţa lui. Scoateţi 
mătura băiat indian. Drept pedeapsă, familia lui l-a legat de un stâlp şi   l-a lăsat acolo câteva 
zile, iar acesta s-a îmbolnăvit. Dar Amy s-a rugat mult pentru el. Şi băiatul a scăpat cu viaţă. 
El nu şi-a negat nicicând credinţa, ci L-a urmat în continuare pe Domnul Isus.  

Amy a cunoscut tot mai multe părţi nefericite şi întunecate ale Indiei. Într-o zi, la uşa 
ei a venit o fetiţă pe nume Preena. Scoateţi mătura fetiţa care va fi Preena. Era  speriată şi 
striga după ajutor. Amy nu a ştiut cine este şi de unde venea acea copilă. Dar i-a deschis uşa şi 
a primit-o. În urma ei alţi oameni au venit după ea, ca s-o ia. Preena nu a vrut să meargă. Era 
foarte speriată. Atunci Amy a smuls-o din mâinile acelora şi a păstrat-o la ea. Aşa a afla Amy 
că Preena fusese dusă la templul unui zeu înspăimântător. Mama ei o dăruise zeului pentru a 
înlătura blestemul căzut peste casa ei prin moartea soţului, tatăl lui Preena. Ea urma să fie 
căsătorită cu acel zeu urât, o statuetă, în numele căruia aveau să i se facă multe rele, devenind 
un fel de slujnică a preoţilor bătrâni. Acest lucru era ceva obişnuit în India. Mulţi copiii erau  

NU 
NU aştepta 
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 oferiţi la templu de către părinţii lor. Ei erau supuşi păcatului încă de mici şi sufereau fiind folosiţi 
în cele mai urâte fapte şi lucruri care li se întâmplau. Dar Preena nu a suportat şi a fugit. A alergat la 
casa lui Amy, deoarece auzise despre ea că e bună şi că are un Dumnezeu bun. Când a văzut-o, ea a 
strigat:  ,,Amma!’’ Acest lucru înseamnă: mama. Şi astfel Amy a devenit o mamă pentru Preena 
şi a aflat despre toată nefericirea micuţilor care erau duşi la templu. Atunci Amy a început să-şi 
coloreze faţa cu cafea, ca să capete o culoare maronie şi să fie uşor confundată cu o indiancă 
adevărată. Se furişa aapoi prin temple, ca să salveze copiii închinaţi zeilor. Puteţi colora uşor 
cu un creion maro faţa lui Amy. Ce bine îi prindeau acum ochii ei căprui! Ce s-ar fi făcut ea aici 
cu nişte ochi albaştri? Sigur ar fi dat-o de gol, şi misiunea ei era imposibilă. Deci Dumnezeu a ştiut 
la ce-i vor folosi într-o zi ochii ei căprui. Astfel Amy a salvat mulţi, mulţi copii. Ea nu a fost 
niciodată căsătorită şi nici nu a avut copii. Dar a devenit în India mama tuturor acestor copilaşi 
salvaţi, care au rămas la ea şi L-au primit apoi şi ei pe Domnul Isus în viaţa lor. Ce minunat! 

Timp de 56 de ani Amy a lucrat ca misionară în India, fără încetare. Dintre aceştia, ea s-a 
dedicat scrisului timp de 20 de ani. A scris poezii, cântece şi impresii despre India. Astfel, prin 
scrierile ei, creştinii de pretutindeni au aflat despre copiii vânduţi la templu. Apoi au început să apară 
legi care numeau crimă vinderea unui copil la templu.  Da, ea a îndrăznit mult pentru Dumnezeu. De
-a lungul timpului au fost mulţi oameni răi care i-au vrut răul. Nu o voiau acolo şi o 
ameninţau în fel şi chip. Dar Amy nu a cedat, nu a renunţat, ci a mers înainte prin 
rugăciune şi prin ajutorul Dumnezeului ei. Şi, prin mărturia sa, ea a adus mulţi oameni la 
Dumnezeu. Ea a inspirat şi inspiră şi astăzi pe mulţi misionari prin iubirea, dăruirea, 
slujirea, smerenia, credinţa şi îndrăzneala sa.  

Amy a învăţat de mică să accepte un răspuns ,,NU’’ al lui Dumnezeu. Ea a învăţat 
apoi să aştepte cu răbdare şi supunere atunci când Dumnezeu i-a spus aşteaptă. Şi aşteptarea i-a 
folosit, pentru că atunci când Dumnezeu a răspuns ,,DA’’ la rugăciunea ei, lucrarea sa a fost cu mare 
impact în lumea în care a slujit şi cu multă influenţă. Iată cât de minunat a lucrat Dumnezeu prin 
Amy, fata cu ochii căprui.  

• Copiii vor repeta împreună prima parte 
a versetului biblic: Harul Meu îţi este de 
ajuns... 

• Pentru partea a doua, copiii vor rezolva 
un  puzzle, ca cel de la lecţia trecută, 
însă pentru copiii din clasele I-III, 
cuvintele vor fi găsite doar pe vertical 
de această dată.  Pentru celălalt 
puzzle, cuvintele sunt pe orizontal, 
vertical şi zig-zag. 

• Cânt toţi au descoperit cuvintele, 
spuneţi împreună cu copiii tot 
versetul.  

OBIECTIVE : Copiii vor învăţa versetul biblic care ne învaţă 
prin Pavel că harul şi puterea lui Dumnezeu ne pot fi de ajuns 
atunci când primim de la El              
răspunsul ,,NU’’ sau ,,AŞTEAPTĂ’’.  

 MATERIALE: 
• Copie xerox pag. 9 şi 10 
• Creioane, unu de copil 
• Coli A4 de hârtie tăiate în două 
• 2-3 Carioci de culori diferite 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 
• Faceţi copii xerox pentru puzzle, pag. 9 

pentru şcolarii mici şi 10 pentru cei 
mari. 

Harul Meu î ţi este de ajuns,     
căci puterea Mea în slăbiciune 

este făcută desăvârşită.  
 2 Corinteni 12:9. 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  
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TEXTE BIBLICE: 1 Cronici 28; 2 Corinteni 12:7-10 

 

OBIECTIVE : Copiii să înţeleagă practic prin exemplul lui David şi al lui 
Pavel că ei au aşteptat cu răbdare şi încredere atunci când Dumnezeu le-a spus: 
,,AŞTEAPTĂ!’’ 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 
• Gândiţi-vă la un exemplu personal când poate Dumnezeu v-a cerut vreodată şi dvs. să aşteptaţi. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Citiţi împreună cu copiii  din 1 Cronici 28 despre David, apoi spuneţi: David a înţeles când 

Dumnezeu i-a spus că nu trebuie să construiască templul. Desenaţi din nou pe tablă o casă 
şi cuvântul NU, vezi imaginea alăturată. David nu s-a supărat atunci când Domnul i-a spus 
că altcineva va face acest lucru. David a acceptat şi s-a încrezut în Dumnezeu. Şi-a continuat 
lucrarea şi a aşteptat să vadă ce vrea Domnul de la el. Şi chiar dacă nu el a construit în cele 
din urmă templul, el a fost construit de către fiul său, Solomon. Iar  rezultatul a fost minunat. 
Desenaţi din nou pe tablă o casă fără cuvântul NU, vezi imaginea alăturată.  

2. Citiţi acum împreună cu copiii din 2 Corinteni 12:7-10 şi trageţi o concluzie: Vedeţi?  Şi 
Pavel a primit răspunsul ,,NU’’ de la Dumnezeu atunci când el a cerut să-i fie luat ţepuşul 
din carne, adică suferinţa cu care se lupta. Desenaţi o faţă tristă. Şi odată cu acest răspuns, 
Dumnezeu i-a spus lui Pavel şi să aştepte în tăcere. Iar Pavel asta a făcut: nu s-a mai concentrat 
la suferinţa lui, ci şi-a continuat lucrarea. Pavel a acceptat, iar Dumnezeu a lucrat minunat prin 
el, aşa încât el a înţeles în cele din urmă că doar puterea lui Dumnezeu poate face minuni în 
viaţa lui şi că harul Domnului îi este de ajuns. Aşa că Pavel a devenit un mare apostol prin 
care Domnul a lucrat minunat. Desenaţi o faţă veselă.  

3. Amy a primit şi ea un răspuns ,, NU’’ de la Dumnezeu. Apoi Dumnezeu i-a spus să aştepte 
îndrumările Lui. Amy nu s-a oprit atunci din lucrare, s-a implicat tot mai mult. Da, Dumnezeu a 
trimis-o în lucrarea din India după mai mulţi ani de căutare şi întrebări. Dar aşteptarea ei a 
meritat, deoarece Dumnezeu a lucrat prin ea într-un mod atât de minunat în India! 

4. Daţi un exemplu acum din viaţa personală despre cum Dumnezeu v-a spus şi dvs. 
,,AŞTEAPTĂ’’ şi cum s-a rezolvat.  

5. Lăsaţi doi –trei copii să spună şi ei un exemplu personal.  
 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

JOC PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 
• Pregătiţi trei bucăţi de hârtie de cca. 6X6 cm de culori diferite: roşu, galben, verde. Dacă nu 

aveţi hârtie colorată, puteţi colora dvs. înainte de oră cu creioane colorate sau să 
faceţi pe una un X roşu, pe altul un X galben, pe altul  un X verde.  

• Puneţi cele trei hârtii într-o pungă.  

1. Chemaţi un copil în faţă. Acesta scoate din pungă o foaie cu o 
culoare. 

2. Verde—Rămâne în faţă şi toţi copiii din faţă spun versetul biblic.   
3. Galben—Copilul aşteaptă şi rămâne în faţă. Dar, vine un alt copil din sală care extrage o 

culoare şi amândoi depind de acea culoare dacă rămân în faţă sau pleacă în bancă. Dacă 
rămân în faţă toţi copiii din faţă spun versetul.  

4. Roşu—Se întoarce întotdeauna la locul său în bancă şi nimeni nu spune versetul.  
5. Dacă aveţi prea mulţi copii la clasă, pot veni tot câte doi copii de-odată. 

 sau 

galben X 
 

verde 

MATERIALE: 
● Biblie 
● Tablă/coli de hârtie 
● Cretă/Marker 
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Aduceţi copiii în rugăciune înaintea lui Dumnezeu prin care să ceară din nou lui Dumnezeu putere  
şi acceptare de a primi răspunsul Său, şi când acesta va fi NU, şi când acesta va fi AŞTEAPTĂ. 

RUGĂCIUNE: 

CONCLUZIE: 
 Cei trei nu s-au oprit din lucrarea lor din cauza unui răspuns negativ sau întâriziat al lui 
Dumnezeu. Toţi trei au acceptat fiecare răspuns al Domnului, iar aşteptarea a meritat, căci rezultatele 
au fost măreţe. La fel vom face şi noi atunci când Domnul ne va spune ,,NU’’ la o cerere a noastră, 
sau ,,AŞTEAPTĂ’’. Şi vom crede că în toate Harul Lui ne este suficient.  

 

OBIECTIVE : Copiii să recapituleze prin joc cele învăţate 
despre a accepta cu încredere răspunsul ,,NU’’ al lui          
Dumnezeu pe care El trebuie, uneori, să ni-l dea. 

MATERIALE: 
● Hârtii 
● Culori: verde, roşu, galben 
● Întrebări pag. 11 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

  ? 
   

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Ridicaţi cu grijă o foaie cu un X în aşa fel încât copiii să nu vadă ce este pe foaie 
decât atunci când X-ul este sus.  

2. Dacă X este verde, copiii se ridică şi se mişcă pe loc. 

 

3. Dacă X este galben, copiii stau în picioare, în poziţia drepţi şi fără să se mişte.  

 

4. Dacă X este roşu, copiii se aşează pe scaune. 

  

5. Dacă pe foaie este un semn de întrebare, copiii trebuie să răspundă la trei– patru întrebări,      
pag. 11 Orice copil poate să răspundă şi să îşi dea cu părerea. 

• Pe patru bucăţi de hârtie de aproximativ 10X8 cm faceţi câte un X mare: unul va fi roşu, altul –
galben, altul—verde. Pe al patrulea faceţi un semn de întrebare. 

 

 

OBIECTIVE : Copiii să facă un obiect decorativ care să le 
amintească de cele învăţate la oră, că noi trebuie să acceptăm 
cu credinţă şi un răspuns ,,NU’’ al lui Dumnezeu pentru noi. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

• Faceţi copii xerox pag. 8, una la cinci copii. 

• Faceţi un model. 

MATERIALE: 
● Beţe pentru frigărui/paie de 

băut/ crenguţe de copaci 
● Vizuale pag. 8 
● Lipici 
● Foarfece 
● Creioane de colorat 
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1. Daţi câte un set de piese copiilor, pag. 8. 

2. Copiii vor colora toate piesele.  

3. ATENŢIE! Rezultatul final va fi un semafor, deci cercurile din dreptunghi 
vor fi colorate ca un semafor: cercul de sus—roşu, cercul din mijloc—
galben, cercul dejos—verde.  

4. Copiii vor decupa toate piesele. 

5. Copiii vor asambla şi vor lipi piesele pe băţul pentru frigărui/paiul de băut/ 
crenguţa de copac. 

6. Copiii vor lua acasă şi vor povesti, în special mamelor, că răspunsul lui 
Dumnezeu la rugăciunile noastre este ca un semafor: NU! AŞTEAPTĂ! DA! 

7. Copiii pot pune acest obiect ca décor într-un ghiveci cu plante. 

 

OPŢIONAL—CADOU PENTRU MAMA: 

Puneţi într-un pahar de plastic o floare, pământ şi acest décor cu 
semnificaţie spirituală. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
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VIZUALE—LUCRU MANUAL 
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VERSETUL BIBLIC CLASELE I-II 

Harul Meu î ţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.  

Harul Meu î ţi este de ajuns,  căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.  
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Pune cuvintele în ordinea 
corectă.  

Pune cuvintele în ordinea 
corectă.  

VERSETUL BIBLIC DE LA CLASA III 
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ÎNTREBĂRI—JOC RECAPITULATIV 

1. Cum au fost baloanele când s-au suflat? 

2. Ce crezi tu că a simţit Amy când era copil atunci când nu s-a schimbat culoarea ochilor?  

3. Ce crezi tu că a simţit Amy atunci când a trebuit să se întoarcă acasă din Japonia? 

4. De ce crezi că Dumnezeu nu a schimbat culoarea ochilor lui Amy? 

5. Care a fost motivul pentru care Dumnezeu a adus-o din no acasă pe Amy din Japonia? 

6. La ce i-au folosit lui Amy ochii maro? 

7. Ce crezi tu că a simţit Amy cînd Domnul a trimis-o în India? 

8. De a vrut Amy să se identifice cu cei din India?  

9. Ai dorit tu vreodată să primeşti un răspuns DA de la Dumnezeu şi nu ai primit? Ce ai simţit? 

10. Ce a învăţat David când Dumnezeu i-a spus că nu el va ridica un templu pentru El? 

11. Cum s-a simţit Pavel şi ce a învăţat când Domnul nu l-a ascultat în rugăciune. 

12. Ce înseamnă Harul lui Dumnezeu? 

13. Ce înseamnă ,,Harul Meu îţi este de ajuns’’? 

14. Cum putem fi noi mulţumiţi atunci când Domnul ne spune ,,NU’’ sau ,,AŞTEAPTĂ’’? 

15. De ce  ne spune Dumnezeu nouă uneori să aşteptăm? 

16. Ce ai învăţat tu de la Amy? 

17. Ce ai învăţat tu de la David? 

18. Ce ai învăţat tu de la Pavel? 

19. Ai dorit tu vreodată să primeşti un răspuns ,,DA’’ de la Dumnezeu şi nu ai primit? Cum a fost? 

20. Ai primit tu vreodată răspunsul ,,AŞTEAPTĂ’’ de la Dumnezeu? Ce ai făcut? 

21. Spune versetul biblic. 

22. Spune doar referinţa biblică a versetului. 

23. Explică ce ne învaţă tot versetul biblic de astăzi. 

24. Care este partea preferată de tine din viaţa lui Amy şi de ce? 

25. Ce moment din lecţie ţi-a plăcut cel mai mult şi de ce? 
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