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 PERSOANE: 

 3 Persoane  

 

 În acest set de lecții, vom învăța progresiv cu copiii despre creșterea 
spirituală a unui om. În această lecție, copiii vor înțelege ce înseamnă să 
aibă o relație  cu Domnul Isus, care vrea să fie prietenul lor cel mai bun, și 
că ei aleg ce fel de prietenie vor să aibă cu El. 

 Aşa cum v-aţi obişnuit deja, vă propunem şi în acest material o povestire 
biblică, un verset de învățat, aplicaţii practice, precum și câteva jocuri 
opționale, idei de lucru manual etc.  

 Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, apoi faceți o 
scurtă rugăciune de început. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Acest moment introduce tema lecției biblice și mai ales arată 
copiilor ce înseamnă o relație de prietenie.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Pregătiți trei fotografii ale trei personalități foarte cunoscute: 
președintele țării, un cântăreț și un actor. Se pot lua de pe internet. 

1. Spuneți: Dragi copii, vreau să vă arăt ceva.  
2. Scoateți fotografia 1 și întrebați: Câți dintre voi cunoașteți această 

persoană? 
3. Lăsați copiii să răspundă, apoi spuneți: Da, este .... (numele 

persoanei din fotografie). 
4. Scoateți fotografia 2 și întrebați: Dar această persoană, știți cine 

este? 
5. Lăsați copiii să răspundă, apoi spuneți: Da, este .... (numele persoanei din fotografie). 
6. Scoateți fotografia 3 și întrebați: Dar pe această persoană, o cunoașteți? 
7. Lăsați copiii să răspundă, apoi spuneți: Da, este .... (numele persoanei din fotografie). 
8. Spuneți: Da, voi toți ați recunoscut aceste persoane. Vreau să vă întreb acum, câți dintre voi 

cunoașteți cu adevărat aceste persoane? Cine știe ce mâncare preferă, ce pasiuni au, ce nu 
le place deloc în viață? Care dintre voi poate să spună că le cunoaște pe aceste persoane cu 
adevărat? Câți v-ați întâlnit personal cu ele? Care dintre voi poate să pună acum mâna pe 
telefon și să le sune?  Știți, copii, noi știm aceste persoane, dar nu le cunoaștem cu adevărat, 
pentru că nu avem o relație, nu suntem apropiați de ele. Astăzi vom vorbi despre ce 
înseamnă o relație adevărată de prietenie cu Domnul Isus. Mulți oameni au auzit despre El 
și spun că Îl cunosc, dar de fapt ei nu Îl cunosc cu adevărat. De aceea, astăzi vom învăța 
despre ce înseamnă o relație de prietenie cu Domnul Isus și cum o putem avea.  

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:  

OBIECTIVE: Această secțiune are drept scop să îi ajute pe copii să 
înțeleagă printr-o povestire din Biblie, ce înseamnă o relație de prietenie cu 
Domnul Isus și cum o pot avea. 

TEXTE BIBLICE:  Luca 10:38-42; Ioan 11:1-46; Ioan 12:1-3                               
   (Maria, Marta și Lazăr). 
 

 Pe trei coli A4 de hârtie scrieți pasajele biblice de mai sus. 
 Pe prima hârtie scrieți Luca 10:38-42. 
 Pe a doua hârtie scrieți Ioan 11:1-46. 
 Pe a treia hârtie scrieți Ioan 12:1-3. 

MATERIALE: 

 3 Fotografii ale trei 
personalități foarte 
cunoscute 

 

Pentru clasele de la a IV-a în sus: 

Pentru clasele I, II, III: 

 Faceți ca la pregătirea pentru clasele a IV-a în sus, dar chemați la lecție 

două sau trei persoane care să ajute pe copii și să lucreze împreună cu ei.  

MATERIALE:  
 

 3 Coli A4 de hârtie 

 3 Pixuri 

 3 Biblii 
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PREZENTAREA BIBLICĂ—Pentru clasele de la a IV-a în sus: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

CONCLUZIE: 

Acesta este un exemplu de relație de prietenie adevărată, cea dintre cei trei frați și 
Domnul Isus. Marta l-a invitat chiar ea pe Domnul în casa lor, și toți au fost foarte 
primitori. Domnul Isus se simțea bine cu ei. Maria avea o mare bucurie să stea să Îl 
asculte, iar Marta avea o mare plăcere să slujească. Se simțeau bine împreună, cum doar 
niște prieteni adevărați se simt.  La vreme de încercare, atunci când fratele lor a murit, 
pe cine au chemat surorile întâi? Pe Domnul Isus, prietenul lor. Nu a contat unde este 
sau ce face El, ele au știut că pot apela oricând la El și că pot conta pe El. Iar Domnul a 
venit, a fost alături de ele în suferință și le-a ajutat. Da, copii, un prieten adevărat iubește 
oricând: și la bine, și la greu. Aceasta înseamnă o relație adevărată de prietenie cu 
Domnul Isus. El dorește să aibă o relație de prietenie cu noi, cu fiecare în parte, însă noi 
suntem cei care o acceptăm sau nu. Marta l-a invitat ea însăși pe Domnul în casa lor, 
deci să fie prietenul lor. Același lucru trebuie să facem și noi dacă ne dorim prietenia cu El, să Îl 
invităm în viața noastră, să ascultăm de El și să ne purtăm așa cum S-ar purta El în locul nostru.  
 

1. Chemați în față grupul 1, cel care a citit din Luca 10:38-42. 
2. Copiii vor face o mică pantomimă despre ceea ce au citit.   
3. Chemați în față grupul 2, cel care a citit din Ioan 11:1-46. 
4. Copiii vor face o mică pantomimă despre ceea ce au citit.   
5. Chemați în față grupul 3, cel care a citit din Ioan 12:1-3. 
6. Copiii vor face o mică pantomimă despre ceea ce au citit.   
7. Apoi întrebați despre cine a fost vorba în toate cele trei scenete.  
8. Chemați în față povestitorul din grupul 1. El va povesti din textul biblic citit.  
9. Grupul întreg va prezenta ideile pe care le-au scos din text. 
10. Chemați în față povestitorul din grupul 2. El va povesti din textul biblic citit.  
11. Grupul întreg va prezenta ideile pe care le-au scos din text. 
12. Chemați în față pvestitorul din grupul 3. El va povesti din textul biblic citit.  
13. Grupul întreg va prezenta ideile pe care le-au scos din text. 
14. La final, încheiați cu o discuție foarte scurtă sub formă de conculzie, bazându-vă pe câteva 

întrebări: 
  Cum a ajuns Isus în casa celor trei frați și cum era această familie? 
  Prin ce ne este arătată relația lui Isus cu cei trei frați?  
  La cine au alergat surorile în cel mai greu moment și ce arată acest lucru? 
  Ce a făcut Domnul Isus pentru cei trei frați care aveau mare nevoie de ajutor? 
  Ce a făcut Maria pentru Domnul, cât de mare a fost sacrificiul ei și cum a fost inima ei când 

 a dăruit? 
  Cu a reacționat Iuda la gestul Mariei și care dintre cei doi a dat dovadă de o relație adevărată 

 de prietenie? 

Pentru clasele de la a IV-a în sus: 

Pentru clasele I, II, III: 

PREZENTAREA BIBLICĂ—Pentru clasele I, II, III: 

1. Pe rând, grupurile vin în față, liderul adult spune pe scurt povestirea despre cele citite în grup din 
pasajul biblic recomandat, iar copiii vor face în acest timp pantomima pregătită împreună.   

2. După ce toate cele trei grupuri au făcut ce aveau de făcut, încheiați cu  întrebările de la punctul 
14, Prezentarea Biblică, clasele IV în sus. 

1. Împărțiți copiii în trei grupe. 
2. Dați fiecărei grupe fișa cu textul biblic pregătită înainte de oră. 
3. Copiii vor citi din Biblie în grup. Apoi fiecare grup va pregăti o mică pantomimă despre ceea ce 

au citit din textul biblic. Se va desemna și un povestitor care va povesti pe scurt cele citite  și se 
vor extrage câteva idei din textul citit.  

  

1. Împărțiți copiii în trei grupe. Fiecare grupă trebuie să aibă un adult/adolescent ca lider. 
2. Dați fiecărei grupe o fișă cu textul biblic. 
3. Adultul/adolescentul va citi textul din Biblie pentru tot grupul, apoi va ajuta pe copiii din grup 

să  pregătească o mică pantomimă, vezi mai sus clasa a IV-a, punctul 3.  
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 Pentru că în timpul orei veți desena pe tablă câteva imagini prin 

care copiii vor învăța versetul biblic, faceți o practică înainte de 

oră. Toate imaginile trebuie să fie ușor de desenat, nu complicate.  

 Important este ca aceleași imagini să fie desenate și în timp ce 

învățați versetul cu copiii.  

 

OBIECTIVE: Copiii să învețe un verset biblic care vorbește despre 
ce implică o prietenie adevărată.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 

 

 

 

Apoi ce gest de mare noblețe a făcut Maria pentru Domnul Isus drept mulțumire? Un dar pe care ea 
îl avea cel mai de preț, un parfum foarte scump. Dar pentru ea nu a contat valoarea acelui mir pe care 
l-a turnat pe Domnul, pentru că valoarea prieteniei era mult  mai mare.  
 
Dar Iuda? Și el cunoștea pe Domnul, era ucenicul Lui. Dar nu avea aceeași relație de prietenie 
sinceră cu El, iar acest lucru s-a văzut în atitudinea lui de nemulțumire că Maria a risipit parfumul 
oferit Domnului Isus.  
 
În concluzie, cine alege ce fel de prietenie vrea să aibă cu Domnul Isus? Noi înșine. El dorește ca toți 
să fim prietenii Lui. Dar această decizie ne aparține nouă. Eu aleg dacă 
vreau, sau nu, ca Domnul Isus să fie prietenul meu cel mai bun.  MATERIALE: 

 12 Baloane 

Hârtie  

Pix 

Tablă 

Marker 
 

Prietenul adevărat iubeşte 
oricând... Proverbe 17:17   

 

 

 Prietenul adevărat  

 iubeşte  

 oricând... 

 Proverbe  

 17:17   

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Spuneţi copiilor că versetul de astăzi este simplu şi uşor de învăţat.  
2. Faceţi pe o tablă desenul alăturat.  
3. Spuneţi copiilor că el înseamnă cuvintele:  Prietenul adevărat... 
4. Spuneți asta cu copiii. 
5. Faceţi pe o tablă desenul următor.  
6. Spuneţi copiilor că el înseamnă:  iubește  
7. Spuneţi cu copiii: Prietenul adevărat iubește...  
8. Faceţi pe o tablă desenul al treilea. 
9. Spuneţi copiilor că el înseamnă:  oricând  
10. Spuneţi cu copiii: Prietenul adevărat iubește oricând... 
11. Continuați în același mod cu referința biblică.  
12. Ştergeţi pe rând câte o imagine şi spuneţi versetul, inclusiv partea 

lipsă.  
13. Procedaţi la fel până ce aţi şers toate imaginile şi aţi spus versetul biblic pe     
      dinafară, cel puţin de două sau trei ori. 
14. Spuneți copiilor că și relația de prietenie cu Domnul Isus implică același tip de iubire. El  
      ne iubește oricând, în orice situație a vieții noastre. Dar și noi trebuie să Îi arătăm prin     
      viața noastră întotdeauna iubire, indiferent de circumstanțe: și când ne e bine, și când ne  
      e greu. 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă practic că de noi depinde ce fel de relație 
vom avea cu Domnul Isus.  

MATERIALE: 

 Telefon 
 

JOCUL este OPȚIONAL: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Sună telefonul  într-un mod neașteptat și învățătorul vede că este al lui. 

2. Privește  ecranul telefonului și reacționează cu multă bucurie, apoi spune copiilor: Oau, este 

prietenul meu cel mai bun!  

3. Răspunde și dă volumul tare la difuzor. Va avea loc un dialog foarte frumos, ca între doi prieteni 

buni:  

 -Ce mă bucur că m-ai sunat!  

 -Și mie îmi era dor de tine. Voiam să te aud. Ești bine? 

 -Da. Și tu?  

 -Și eu sunt bine. Vrei să ne vedem la un suc? Am ceva pentru tine. 

 -Da? Oh, ce mă bucur! Ce prieten bun ești tu! 

 -Cum să  nu fiu? Nu ești tu prietenul meu cel mai bun? Prietenii buni se gândesc unii la alții, 

 se ajută, le este dor unii de alții, sunt buni unii cu alții și își doresc doar binele. Așa că eu am 

 găsit ceva ce tu îți doreai de mult timp și am cumpărat. Ne vedem azi? 

 -Da, ne vedem diseară. Mulțumesc mult pentru prietenia ta! De fapt, și eu am o surpriză 

 pentru tine. Abia aștept să ne vedem!  

 -Și eu! Pe curând! 

 

1. Luați 14 coli A4 de hârtie și creione, apoi lăsați pe copii să vă ajute.   
2. Faceţi două seturi a câte şapte coli, pe care copiii vor desena câte o imagine 

folosită la învățarea versetului.  
3. Lipiţi cu scotch pe podea cele două seturi de imagini, dar în două părţi diferite ale 

clasei.  
4. Imaginile trebuie să fie distribuite compact, dar nu în ordinea pe care o cere versetul 

biblic, la o distanţă de aproximativ o jumătate de metru de la o imagine la alta.  
5. Faceţi două echipe de copii. 
6. Chemaţi câte doi copii din fiecare echipă. Aceştia se vor aşeza în faţa imaginii care 

reprezintă primele cuvinte din versetul biblic.  
7. Veţi spune împreună cu copiii versetul, însă rar, iar cei doi copii din cele două echipe 

vor sări într-un picior încercând să stea așa pe imagine, în funcţie de cuvintele pe care le 
cere versetul biblic. Copiii trebuie să sară cât de repede pot şi doar într-un picior. 

8. La final, cei doi copii din fiecare echipă spun împreună versetul biblic. Dacă reuşesc 
toate acestea, primesc 200 de puncte. Dacă greşesc ceva din acţiune, primesc doar 100 
de puncte. Dacă greşesc versetul, primesc 100 de puncte. Dacă greşesc şi acţiuni şi 
versetul, nu primesc niciun punct.  

9. Faceţi la fel cu toţi copiii. 
10. Număraţi punctajul acumulat de cele două echipe şi câştigă echipa cu cele mai multe 

puncte.  

 

 Rugați pe cineva, adult sau adolescent, să vă ajute la acest moment. Trebuie să stea undeva afară 

din sală, să vă sune și să aveți în fața copiilor o discuție foarte prietenoasă și naturală, vezi 

dialogul de mai jos, Instrucțiuni în timpul orei. Faceți o repetiție înainte de lecție.  
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MATERIALE: 

 20Bucăți de hârtie 

 Creioane/pixuri 

 2Cutiuțe sau pungi cadou 

 Un obiect 
oarecare 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze prin joc tot ceea ce au învățat despre 
ce înseamnă o relație adevărată de prietenie cu Domnul Isus.  

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREZENTARE  
Voi aveți un prieten bun? Cum este el? Cum este relația voastră? Gândiți-vă la ceva frumos ce ați 
făcut împreună? Cine dorește să spună ceva despre prietenul său și prietenia cu acela? (Lăsați câțiva 
copii să împărtășească.)  
 
Domnul Isus dorește să fie prietenul nostru cel mai bun. Vă amintiți ce spune versetul biblic? 
Că ,,prietenul adevărat iubește oricând...” Haideți să mai spunem  o dată împreună versetul biblic. 
Așa vrea să fie Domnul Isus pentru noi: un prieten adevărat. Și așa trebuie să fim și noi în relația                    
cu El.  Ce realție au avut cei trei frați cu El? O prietenie foarte frumoasă. Iar El a fost alături                             
de ei oricând: și la bucurie, și în nenorocire. Ce relație avea Iuda, ucenicul său, cu El?                          
Nu a fost un prieten bun. La fel azi, sunt oameni care spun că Îl știu pe Domnul Isus, dar ei nu au o 
relație personală de prietenie cu El.  E trist că mulți doar au auzit de El, dar nu sunt prieteni cu El.  
 
CONCLUZIE:  
Tu  ai o relație de prietenie cu Domnul Isus? Este El prietenul tău cel mai bun? El vrea să fie 
prietenul tău cel mai bun, dar tu ești cel care accepți sau nu.  Dacă spui că ești prietenul Său, atunci 
înseamnă că îți place să te întâlnești cu El în rugăciune și în Cuvânt– Biblia, în fiecare zi, deoarece 
prin rugăciune Îi vorbești tu, iar prin Biblie îți vorbește El. Și când îți vorbește, tu asculți ceea ce te 
învață și împlinești în viața ta. Aceasta este o relație personală cu Domnul Isus. 
 
RUGĂCIUNE:  
Aduceți copiii într-o rugăciune prin care  pot să ceară de la Domnul Isus să fie prietenul lor cel mai 
bun și să aibă o relație frumoasă cu El, precum cei trei frați.  

1. Împărțiți copiii în două grupe.  
2. Cereți copiilor din cele două grupe să scrie pe 10 bilețele de hârtie câte 10 întrebări care au 

directă legătură cu lecția.  
3. Dați o cutie fiecărei echipe sau o pungă cadou. Vor pune în ele cele 10 bilete scrise.  
4. Invitați un voluntar din echipa 1. Acela va veni în față și va sta cu fața la perete când veți 

ascunde un obiect cunoscut prin clasă. Voluntarul nu are voie să vadă unde ascundeți. 
5. Copiii din echipa aceluia își vor îndruma colegul să caute obiectul ascuns, folosindu-se de doar 

trei indicii: apă mare (pentru o depărtare mare de obiectul ascuns), apă mică (pentru 
apropierea de obiect) și foc (atunci când voluntarul este foarte aproape de obiectul ascuns). 
Jocul este cunoscut sub numele de: Apă-Foc.  

6. Dacă copilul îndrumat astfel de colegii lui găsește acel obiect într-un minut, va primi 100 de 
puncte. Apoi va extrage un bilet din cutia cu întrebările scrise de echipa adversă. Dacă răspunsul 
e corect, se primesc alte 100 de puncte. Dacă cere ajutor de la un coleg de echipă și răspunsul e 
corect, se vor primi doar 50 de puncte. Notați punctajul pe o hârtie.  

7. Acum va veni un voluntar de la echipa adversă. Se va proceda la fel, doar că întrebările la care 
se va răspunde vor fi dintre cele scrise de cealaltă echipă. 

8. Jucați de câte ori doriți sau vă permite timpul.  
9. La final, numărați punctajul și numiți echipa câștigătoare cea cu cele mai multe puncte 

acumulate în timpul jocului.  

 Tăiați 20 de bucăți de hârtie pe care copiii vor scrie întrebări. 

 JOCUL RECAPITULATIV: 

Mai jos, vă oferim și câteva materiale opționale pe care să le folosiți la 

clasă în limita timpului disponibil și în funcție de ceea ce remarcați că 

place mai mult copiilor sau este nevoie. 
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1.  Dați fiecărui copil un set de imagini, pag. 
 8, și o coală A4 de hârtie. 

 
 
2. Îndoiți cola A4 în trei părți, pe orizontal, exact 
 cum se vede în imag. 1.  
 

3. Deschideți coala A4 și întoarceți-o cu spatele 
 spre dvs., vezi imag 2: spate deschis, la  
    prima și a treia parte numite a și b. 
 
 

4.  Îndoiți coala A4  partea a și b la jumătate, vezi 

 imag 3.   

 

 

5.  Deschideți coala A4, întoarceți-o la partea din 

 față, vezi imag. 4, unde copiii pot colora centrul 

 ca să arate ca o peșteră. Să nu coloreze, însă,  

 partea a și b, unde vor fi puse imaginile Isus și 

 femeile. Lipiți pe Lazăr la mijloc. 

 

 

 

 

6. Lipiți la a pe Isus, iar la b pe               

 Maria și Marta, imag. 5.   

 

 

 

 

7.   Vorbiți cu copiii despre tema lecției, în timp ce 

 se joacă cu ceea ce au făcut la lucru manual. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii  să realizeze un obiect care să le amintească 
despre faptul că Isus dorește să aibă o relație frumoasă de prietenie cu 
noi, așa cum a avut-o cu cei trei frați, însă noi alegem dacă acceptăm 
sau nu. 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Fața 

Spate deschis 

a 
b 

Fața. 
Lipiți pe 
Lazăr 

Îndoți la 
jumătate  a 
și b 

MATERIAL: 

 Xerox imagini, pag. 8 

 Coli A4 de hârtie 

 Creioane colorate 

 Foarfeci 

 Lipici 

2. 

3. 

4. 

Spate 

Spate 

Fața 

a b 

5. 

 Faceți copii xerox pag. 8, o pagină la doi copii.  

 LUCRU MANUAL: 
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VIZUALE 
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