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   PERSOANE: 

 1-3 Persoane  

OBIECTIVE:  
Acest moment introduce lecția biblică despre faptul că Dumnezeu ne poate 
schimba din răi în buni. 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ: 
  
 Pregătiți o haină veche și uzată, precum și una nouă și foarte frumoasă. Sau 

pregătiți alte obiecte care să fie la fel: unul vechi, altul nou. 

 ATENȚIE! Cele două obiecte trebuie să fie identice. Însă unul va fi folosit și 
deteriorat, celălalt va fi nou.  

 IMPORTANT!  Puneți toate acestea într-o pungă sau o cutie, așa încât copiii să nu 
vadă obiectele înainte de momentul în care vorbiți despre ele.  

 
 OPȚIONAL: Dacă chiar nu aveți două haine/obiecte de același fel, puteți să vă 

folosiți de lucruri care nu sunt identice, dar unul să fie foarte uzat, celălalt - nou. 

 
 
INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI:  
 
1. Scoateți haina uzată/obiectul foarte deteriorat și spuneți: ,,Vă place ceea ce vedeți? 

De ce nu vă place?”  

2. Lăsați copiii să răspundă după fiecare întrebare.  

3. Spuneți: ,,Voi schimba acum această haină/acest obiect.” 

4. Puneți acel lucru într-un loc ascuns, să nu fie văzut de copii și de acolo scoateți 
cealaltă haină/celălalt obiect, care e la fel doar că e nouă/nou, fără niciun defect. 
Întrebați: ,,Dar această haină/acest lucru, vă place? De ce da?” 

5.    Lăsați copiii să răspundă după fiecare întrebare.  

6. Întrebați copiii: ,,Care este diferența dintre un lucru și celălalt?” 

7. Arătați haina uzată și murdară, și spuneți: ,,Știți, copii? Uneori, noi suntem ca 
această haină ruptă, uzată și neplăcută la privit. Noi suntem răi, și lui Dumnezeu 
nu-I place să fim așa. El vrea și poate să ne schimbe din răi în buni. Iar astăzi, vom 
vorbi despre cum poate Domnul Isus să ne schimbe și să facă din noi oameni noi. 

MATERIALE 

 Haină  ruptă și murdară/  

   obiect foarte deteriorat 

 Haină nouă și                   
frumoasă/  obiect                          
nou și frumos 

 

 În acest set de lecții, copiii vor învăța despre creșterea spirituală a unui om.             
Prin lecția de față, copiii vor învăța că doar Dumnezeu ne poate face să fim mai 
buni, să gândim sau să vorbim frumos, să facem lucruri bune în viață. El ne poate 
schimba.  

  Materialul de față este potrivit pentru preșcolarii foarte mici, 3-4 ani, dar el 
poate fi adaptat și pentru preșcolarii mai mari de 4 ani. 

 Materialul oferă mai multe secțiuni care, odată ce sunt folosite toate împreună, 
pot depăși două ore. De aceea am marcat unele secțiuni ca fiind opțioale. Cele 
mai importante sunt: povestirea biblică, învățarea versetului/ideii și aplicația 
practică.     

 Deschideți lecția cu un cântecel și o scurtă rugăciune.  
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OBIECTIVE: 

 Povestirea biblică are ca scop să îi ajute pe copii să înțeleagă că Dumnezeu poate să 
schimbe un om din rău în bun.   
 

TEXTE BIBLICE: Faptele Apostolilor 9:1-22  
 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ 

     Desenați pe 4 baloane (vezi imaginile alăturate) astfel: 1.) față de om rău;           

 2.) față de om speriat; 3.) față de nevăzător: 4.) față de om fericit. 

      Faceți o repetiție, vezi povestirea biblică de mai jos, încât să știți exact ce   

        aveți de făcut și să evitați anumite greșeli care pot să apară în timpul lecției. 

      Ascundeți baloanele, până la momentul în care spuneți povestirea.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:  

1. În timpul povestirii biblice, dramatizați prezentarea, așa încât să fie cât mai atractivă. 

2.  Interpretați prin voce un dublu rol: și pe acela de povestitor, și pe acela al lui Saul. 

Schimbați vocea, așa încât copiii să înțeleagă ușor cine este Saul și care este 

povestitorul. 

POVESTIRE BIBLICĂ: 

Astăzi vom vorbi, copii, despre un om din Biblie pe nume Saul. Omul acesta era foarte rău. 

Cum arată de obicei un om rău? (Faceți o grimasă prin care să arătați cât de rău era Saul, 

apoi cereți copiilor să facă și ei la fel.) Da, așa a arătat Saul. (Arătați balonul cu față rea.) 

Biblia ne spune că Saul a făcut mult rău oamenilor credincioși, adică celor ce Îl iubeau pe 

Domnul Isus. Credincioșii tremurau de frică atunci când îl vedeau, așa de rău era cu ei. 

Cum faceți voi când vă este foarte frică? (Lăsați copiii să vă arate.)  

Da, așa tremurau și oamenii credincioși când îl vedeau pe Saul. (Arătați balonul cu fața 

speriată.)  Ei fugeau din calea lui, ca să nu-i prindă. Ooo! (Balonul cu fața rea îl 

urmărește pe cel speriat.) Ce rău era Saul! 

Dar într-o zi, știți ce s-a întâmplat, copii? Domnul Isus i s-a arătat printr-o rază                    

de soare (folosiți lumina de la o lanternă). Ea a strălucit așa de tare, încât Saul a pus 

mâna la ochi (mimați-l pe Saul în timp ce povestiți). Și Saul a căzut la pământ.                                           

Apoi a orbit. Știți de ce? Pentru că acolo era Domnul Isus care îi vorbea.  

Domnul Isus l-a întrebat atunci pe Saul așa: ,,Saul, de ce faci tu rău prietenilor Mei, 

credincioșii?” Și Saul a întrebat: ,,Cine ești Tu?” Atunci a aflat Saul că acela este Domnul 

Isus. Și Domnul l-a schimbat chiar în acel moment pe Saul și i-a spus exact ce are de făcut și 

unde anume trebuie să meargă. Apoi Dumnezeu i-a dat din nou vederea și l-a schimbat pentru 

totdeauna din rău în bun. (Arătați balonul cu față fericită.) El a devenit un mare predicator. 

Din acel moment el nu s-a mai numit Saul, ci Pavel.  

Da, copii, Domnul Isus a avut puterea să îl schimbe pe Saul dintr-un om rău și înfricoșător (arătați 

balonul rău) într-un om bun și credincios. De-acum, omul cel nou, Pavel, (balonul fericit) a început să 

meargă peste tot să vorbească oamenilor despre Domnul Isus. 

CONCLUZIE: 

Domnul Isus are puterea să schimbe un om. El poate schimba modul în care gândim, ceea ce simțim, ceea ce vorbim 

sau ceea ce facem, așa încât din răi să devenim buni și să fim plăcuți Lui. Și apoi El vrea ca noi toți să creștem 

frumos și să fim ca El.  

MATERIALE: 

 4Baloane (orice culoare) 

 1Lanternă/telefon 

 1Cutie pentru baloane 
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omul din rău...”   

OBIECTIVE: Copiii să învețe ideea versetului 
biblic din 2Corinteni 5:17 care ne spune că Domnul 
Isus poate schimba pe om din rău în bun și poate 
face din el un om nou. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceți o copie xerox cu imaginile de la paginile 8-9. 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Scoateți imaginea 1, Isus, și întrebați pe copii cine cred ei că  este în 

imagine.  
2. Apoi spuneți cu toții: ,,Domnul Isus poate schimba ..” 
3. Arătați imaginea 2, omul nervos/încruntat, și întrebați pe copii cum cred ei că e omul 

din imagine. 
4. După ce copiii răspund, spuneți împreună cu copiii: „ omul din rău...”  Apoi 

continuați împreună:  ,,Domnul Isus poate schimba omul din rău...” 
5. Arătați imaginea 3, omul cu zâmbet, și întrebați pe copii cum cred ei că e omul     

din imagine. 
6. După ce copiii răspund, spuneți împreună cu copiii: “în bun”. Apoi continuați         

împreună:  ,,Domnul Isus poate schimba omul din rău în bun.” 
7. Arătați imaginea 4, Biblia, și întrebați pe copii ce carte cred ei că este în imagine. 

Apoi răspundeți: ,,Da, este Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Haideți, să spunem 
împreună: „Biblia”/ ,,2Corinteni 5:17” 

8.  
9. După ce copiii răspund, spuneți împreună cu copiii: ,,Domnul Isus poate schimba 

omul din rău în bun. Biblia”/ ,,2Corinteni 5:17” 
 
JOCUL este OPȚIONAL: 
 
 Spuneți cu toți copiii de patru ori ideea versetului biblic astfel: 

 foarte tare; 

 sărind ca mingea; 

 în șoaptă; 

 învârtindu-vă ușor. 

 

           MATERIALE: 
 Copie xerox imaginile de la 

pag. 8-9 

IDEE DE ÎNVĂȚAT: 

Domnul Isus poate 

schimba omul din rău în 

bun.  

     (2Corinteni 5:17) 

Domnul Isus 

poate schimba 

în bun”   

2Corinteni 5:17 

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă concret cum ne poate schimba și pe noi Dumnezeu.  

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Puneți într-un borcan apă pe care o colorați cu cerneală sau betadină, ca să fie o apă de                                   
culoare închisă, apoi puneți capacul.  

 Puneți clor într-o sticluță și țineți totul ascuns până la momentul potrivit, ca să nu aibă 
acces copiii la ele.  

 După ce prezentați acest moment, puneți iarăși toate materialele ascunse, ca să nu le 
atingă copiii.  

 

 

 

MATERIALE: 

 1Borcan cu capac 

 Clor într-o sticluță 

 Apă 

 Cerneală/Betadină 

 Imaginea Isus, pag. 8 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Faceți ca acest moment să fie cât mai simplu, atrăgător și interesant, așa încât să fie bine înțeles 
de copii.  

2. Scoateți paharul cu lichidul închis la culoare și spuneți: ,,Vedeți, copii? Am aici un pahar cu 
lichid închis la culoare. Uuu! Nu-mi place culoarea asta. Eu nu aș bea așa ceva niciodată. Bleh! 
Asta nu e bună de băut. El va fi în povestea mea un copilaș care nu ascultă de mama și tatăl lui, 
vorbește urât cu copiii de la grădiniță, trage fetițele de codițe, lovește cu pietre cățelușii, 
pisicuțele sau păsărelele, calcă furnicuțele cu piciorul... Cum numiți voi un astfel de copil? Da, e 
un copil cu un comportament rău. Dar noi știm că Domnul Isus este bun și El vrea ca și noi să 
fim buni. (Arătați imaginea ,,Isus”.) Cum poate fi el un copil bun, când face astfel de lucruri? Într-o 
zi, la biserică, acest copilaș a auzit că Domnul Isus, Care este bun, va lua în Cer cu El doar pe 
oamenii care au pe Dumnezeu în viața lor, iubesc binele și fac binele. Așa că acest copil a înțeles 
atunci că el este rău. Dar tot atunci el a auzit că în Biblie ni se spune că toți oamenii sunt răi, pentru 
că toți oamenii fac cel puțin un lucru rău: mint, vorbesc urât,  fură sau doar gândesc urât. 
Oricine face asta e rău și arată exact ca acest pahar cu apă murdară, neagră. (Arătați paharul.) 
Copilul a auzit apoi că doar Domnul Isus poate să îl schimbe din rău în bun, dar pentru asta el 
trebuie să Îi ceară prin rugăciune să îl schimbe, apoi el trebuie să asculte de Domnul Isus. 
Biblia (arătați Biblia) ne învață cum trebuie să trăim, ca să fim buni, de aceea trebuie să 
învățăm mereu din ea. Știți ce a făcut acest copil? S-a rugat Domnului Isus să îl schimbe și pe 
el, să nu mai fie rău. 

3. Întrebați copiii: ,,Credeți că eu am putere să schimb culoarea asta urâtă într-o apă curată și 
transparentă?” 

4. Spuneți: ,,Am învățat astăzi din Biblie că Domnul Isus ne poate schimba din răi în buni. Copilul 
s-a rugat și el Domnului Isus și i-a cerut să îl schimbe. Știți ce s-a întâmplat?” 

5. Puneți puțin clor și apa se va curăța imediat. Va fi probabil ușor gălbuie, dar totuși transparentă. 

6. Spuneți: ,,Oau! Am reușit!  A fost o apă de culoare urâtă, iar eu am reușit să o fac curată. Eu am avut 
această putere să schimb culoarea apei. La fel poate face Domnul Isus cu viața noastră, copii. El ne 
poate schimba, cum a schimbat pe Saul cel rău într-un om bun.”  

7. Închideți bine borcanul și sticluța cu clor. Puneți-le de-o parte, ca să nu aibă acces copiii la ele.  

CONCLUZIA:  

Reamintiți copiilor că Domnul Isus este bun și vrea ca și noi să fim buni. El ne-a promis în Biblie că ne 
poate ajuta să fim buni, deoarece doar El poate schimba omul din rău în bun. Așa cum apa a fost 
schimbată din culoare urâtă în transparentă sau haina din veche în nouă, Biblia ne spune că Domnul Isus 
ne poate schimba din răi în buni, adică poate face din noi oameni așa de buni, ca și cum am 
fi niște oameni noi.  Dar pentru asta, noi trebuie să Îi spunem în rugăciune că vrem să ne 
schimbe, să facă din noi oameni cu o trăire frumoasă și plăcută Lui. 

RUGĂCIUNE: 

Lăsați copiii, care doresc, să roage pe Domnul Isus să facă din ei copii cu o trăire bună și 
frumoasă.   

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze toate cele învățate la lecție, că  
Domnul Isus poate schimba pe orice om din rău în bun. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Pregătiți vreo trei baloane, să aveți și de rezervă, sau o minge gonflabilă. 

           MATERIALE: 
 Baloane/ minge gonflabilă 

 RECAPITULARE: 

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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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceți copii xerox pag. 7, o pagină la fiecare copil.  
 Decupați mâinile pe liniile punctate gri, câte o inimă, o 

față de copil și cele două mesaje, vezi imag. 1.                           
 Fiecare copil trebuie să primească un astfel de set                               

decupat.  
 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Dați fiecărui copil un set gata decupat, imag. 1. 

2. Copiii vor colora fiecare imagine primită. 

3. Copiii vor deschide imaginea cu cele două mâini, imag. 

2, și vor lipi în interior inima și cuvintele: Mă rog lui 

Dumnezeu să mă ajute să fiu bun.    

4. Copiii vor închide imaginea cu mâinile, imag. 3, și vor 

lipi în față chipul de copil și mesajul: Când este greu, să 

fii bun! 

5. Copiii vor închide și vor deschide imaginea cu mâinile și 

vor  recapitula ceea ce au învățat, anume că Domnul Isus 

ne schimbă în oameni buni, dacă Îi cerem acest lucru 

prin rugăciune.  

  

 

 

OBIECTIVE:    Copiii să realizeze un obiect care să le amintească 
despre faptul că doar Domnul Isus îi poate schimba, să fie mereu copii 
buni. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

1. Aruncați un balon/minge spre copii și spuneți start.            

2. Copiii se joacă, aruncând balonul/mingea de la unii la alții.  

3. Când spuneți stop, copilul care a prins balonul/mingea spune un lucru care i-a plăcut din       
lecție și de ce i-a plăcut.  

4. Jucați-vă de câte ori este necesar, așa încât toți copiii să poată spune ce i-a plăcut din lecție.  

5. Dacă aveți mai mulți copii la lecție, puteți arunca cu două sau chiar trei baloane de-odată, așa încât 
să spună câte trei copii ce anume le-a plăcut și de ce.  

 mi-a plăcut ... 

MATERIALE: 

 Copie xerox pag. 7, una 
de copil 

 Lipici 

 Creione colorate 

 Foarfecă 
 

 

Imaginea 
mâini   
deschise 

Imaginea 
mâini 
închise 

Mă rog lui Dumnezeu                                                

să mă ajute să fiu bun 

Mă rog lui Dumnezeu                                                                                                                                   

să mă ajute să fiu bun.    

1. 

Mă rog lui Dumnezeu                                                
să mă ajute să fiu bun.    

2. 

3. 

 LUCRU MANUAL: 
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Mă rog lui Dumnezeu 
să mă ajute să fiu 
bun.    

LUCRU MANUAL 
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VERSETUL BIBLIC 
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost 
ca toți copiii să înțeleagă că doar Domnul 
Isus ne poate schimba din răi în buni și ne 
poate ajuta să gândim și să vorbim frumos, 
să facem lucruri bune.   

 Textul biblic: Faptele Apostolilor 9:1-22  
(Saul schimbat în Pavel)  

 Verset biblic: 2Corinteni 5:17/Ideea de 

învățat: Domnul Isus poate schimba omul din 

rău în bun.  


