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SCOPUL LECŢIEI:  Copiii să înţeleagă că uneori Dumnezeu 
ne dă răspunsul AŞTEAPTĂ la rugăciuni. 
 
TEXTE BIBLICE: 1 Cronici 28; 2 Corinteni 12:7-10 
 

  VERSET BIBLIC: 2 Corinteni 12:9a 

Acest material a fost realizat exclusiv de către KIDZ ROMÂNIA.     
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Măturile mici sunt pentru personajele copii: două fete şi un băiat. 

Dacă nu aveţi mături suficiente, puteţi face doar o fată și un băiat. 

Personajele trebuie să fie deja pregătite înainte de oră, astfel: faceţi 

ochii, nasul, gura, şi lipiţi-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 (vezi 

imagine alăturată)   

  Măturile mari sunt pentru Amy şi o altă femeie indiancă. Dacă nu aveţi 

atâtea mături, folosiţi doar una, pentru Amy. Aceasta poate fi mătura mare 2 de 

la lecţia 1 (aceea pe care aţi folosit-o deja la lecţia anterioară). Pe ,,păr’’ puneţi 

o eşarfă şi lăsaţi-o să coboare peste umerii imaginari. 

 Toate aceste mături, pregătite astfel, le veţi păstra undeva ascunse şi le veţi 

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

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

 

OBIECTIVE: Introducere în lecție: copiii să înţeleagă că uneori Dumnezeu ne dă 

răspunsul AŞTEAPTĂ la rugăciuni.    

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Pregătiţi materialele şi faceţi soluţia 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 ORĂ: 

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

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

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

4. Puneţi acest cerc în tava în care se află soluţia. 

5. Ţineţi de cele două paie cu mâinile, ridicaţi-le şi suflaţi                                         
de câteva ori, vezi imaginea 4. Veţi obţine mai multe                                      
baloane mari.  

 

 

MATERIALE: 

 2 Paie de băut 

 Aţă maro sau de 

croşetat 

 Detergent lichid 

 1 Tavă   

 Apă  

 

1 

2 

3 

MATERIALE: 

 1-3 Mături mici  

 2-3 Mături mari SAU 

Mopuri 

 Scotch 

 3-4 Eşarfe 

 

OBIECTIVE: Prin exemplul şi experienţa lui Amy Carmichael, copiii 

să învețe că uneori Dumnezeu ne răspunde ,,AŞTEAPTĂ’’ la rugăciuni. 

4 
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POVESTIREA: 
Vă amintiţi de Amy, fetiţa cu ochi căprui care îşi dorea ochi albaştri ca ai mamei ei? Ea s-a 

rugat lui Dumnezeu să îi schimbe culoarea ochilor, dar Dumnezeu nu i-a schimbat-o. 

Răspunsul Lui pentru ea a fost atunci: ,,NU!’’ Însă Amy tot l-a iubit pe Dumnezeu şi a acceptat 

acest răspuns.  
 

Mai târziu, când a crescut mare, Amy a simţit că Dumnezeu o cheamă la o lucrare specială: să 

ducă vestea bună a iubirii Domnului Isus oriunde în lume. Scoateţi pe Amy, mătura mare. Nu 

ştia unde o va trimite Dumnezeu. La un moment, Amy a ajuns într-o ţară foarte îndepărtată. 

Credea că acolo este locul şi lucrarea la care o chema Dumnezeu. Dar ştiţi ceva, copii? Nu 

acela fusese locul unde o dorea Dumnezeu. Ea s-a îmbolnăvit şi a trebuit să se reîntoarcă acasă. 

Da, Dumnezeu i-a spus acum: AŞTEAPTĂ! 
 

După o vreme de aşteptare, Dumnezeu a trimis-o pe Amy într-o altă ţară, o ţară unde oamenii 

nu Îl iubeau pe Dumnezeu. I-a trebuit un timp să se obişnuiască cu locul acela, cu mâncarea 

foarte diferită, cu oamenii, cu tot. Dorinţa ei era să le vorbească tuturor de acolo despre 

Domnul Isus. Ea s-a îmbrăcat ca femeile din acel loc, ca să se poată împrieteni cu ele. Puneţi-i 

eşarfa pe cap. Apoi a mers din loc în loc să cunoască tot mai multe femei şi copii. Femeile au 

îndrăgit-o repede, pentru că ea era prietenoasă, bună şi iubitoare. Aşa că multe L-au primit pe 

Domnul Isus în viaţa lor. Scoateţi mătura femeie indiană. Amy a început apoi să vorbească 

copiilor, din Biblie.  Arătaţi o Biblie. Şi astfel copiii l-au primit şi ei pe Domnul Isus în viaţa 

lor. Scoateţi mătura fetiţă indiană şi mătura băiat indian. Au fost chiar situaţii în care copiii au 

fost pedepsiţi de familiile lor pentru că Îl urmau pe Domnul Isus. Dar ei nu s-au lăsat speriaţi. 

Amy s-a rugat mult pentru acești copii.  
 

Într-o zi, la uşa ei a venit o fetiţă pe nume Preena. Scoateţi mătura fetiţă indiană. Era  speriată 

şi striga după ajutor. Amy nu ştia cine este sau de unde venea ea. Dar i-a deschis uşa şi a primit

-o. În urma ei alţi oameni au venit să o ia. Preena nu a vrut să meargă cu ei. Atunci Amy a 

smuls-o din mâinile acelora şi a păstrat-o acasă la ea. Amy a fost ca o mamă pentru Preena și 

pentru alți copii din India, mulți dintre care l-au primit pe Domnul Isus în viața lor. Ce 

minunat! 
 

Amy a îndrăznit pentru Dumnezeu. Ea a învăţat de mică să accepte răspunsul ,,NU’’ al lui 

Dumnezeu. Ea a învăţat apoi să accepte răspunsul  ,,AŞTEAPTĂ’’ al lui Dumnezeu. Şi 

Dumnezeu a lucrat prin Amy, fata cu ochii căprui care a salvat multe femei şi mulţi copilaşi.  

 

OBIECTIVE: Copiii vor repeta versetul biblicde la 
lecţia 1, care ne învaţă, prin Pavel, că harul lui 
Dumnezeu ne este de ajuns chiar şi când El ne 
răspunde ,,NU’’ sau ,,AŞTEAPTĂ.’’ 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Repetaţi o dată sau de două ori cântecul cu versetul biblic de la lecţia 1 (cu melodia 

improvizată de dvs.):  

 

 Harul Meu, Harul Meu / Mi-a spus Dumnezeu /  

 Harul Meu, Harul Meu / Ţi-este de ajuns. /  

 2 Corinteni 12:9a. 

MATERIALE: 

 Coli A4 de hârtie tăiate în două 

 3 Carioci în culorile 
semaforului 

 1 Pungă 

Harul Meu îţi este de ajuns...

 2 Corinteni 12:9a. 
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 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 alta un X galben, pe alta un X verde.  

 Puneţi cele trei hârtii într-o pungă.  

JOCUL este OPȚIONAL 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 sau 

1. Spuneţi copiilor: David şi-a dorit mult să construiască o casă pentru Dumnezeu. Desenaţi o casă 

tăiată cu un X. Vă mai amintiţi că am vorbit despre asta la lecţia trecută? Şi dorinţa aceasta a 

fost foarte bună. Dar Dumnezeu i-a spus totuşi lui David: NU! Desenaţi din nou pe tablă o 

casă şi cuvântul NU, vezi imaginea alăturată. Cum credeţi că s-a simţit David? Eu cred că 

nu i-a fost uşor. Însă David nu s-a supărat pe Dumnezeu. Iar atunci când Domnul i-a spus că 

trebuie să aştepte pentru că altcineva va face acest lucru, el a aşteptat. David nu s-a oprit din 

iubirea sa pentru Dumnezeu. El a făcut atunci doar ceea ce i-a spus Domnul şi a aşteptat cu 

răbdare. Şi ştiţi ce s-a întâmplat? Casa a fost construită de Solomon, fiul lui David. Iar rezultatul 

a fost minunat. Desenaţi din nou pe tablă o casă fără cuvântul NU, vezi imaginea alăturată.  

2. Vă amintiţi şi de Amy? La început ea a primit răspunsul ,,NU’’ de la Dumnezeu. Desenaţi un X 
mare. Apoi Dumnezeu i-a spus că trebuie să aştepte. Desenaţi o fată care stă pe loc. Amy nu      
s-a oprit din lucrare, însă nici nu a făcut nimic din ceea ce nu dorea Dumnezeu ca ea să facă. Şi 
El a trimis-o în cele din urmă în ţara aceea îndepărtată unde a salvat mulţi copii de la moarte. Vă 
amintiţi de Preena? Mulți copii și multe femei au fost ajutate de ea. Desenaţi copii langă fată. 

3. Povestiţi şi despre o situaţie din viaţa dvs. în care aţi cerut ceva lui Dumnezeu şi El v-a 
răspuns AŞTEAPTĂ. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

X 

x 

X 

   X 

 

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

2. Dacă culoarea extrasă de acest prim copil este verde, el cântă versetul biblic împreună 

cu învăţătoarea.  

3. Dacă culoarea extrasă este galben, copilul rămâne pe loc, dar nu cântă. Atunci vine un              

alt copil ca să extragă şi el o culoare.  

4. Dacă culoarea extrasă de acesta este roşu, copilul se întoarce în sală. Dacă este verde, 

ambii copii din față cântă versetul biblic. Dacă este galben, și acest copil rămâne în față, 

iar un al treilea copil va veni să extragă o culoare. 

5. Toţi cei din faţă vor cânta ori de câte ori este extrasă culoarea verde. DOAR la culoarea      

verde! Chiar şi cei ce au extras galben, după ce au aşteptat o dată, vor cânta împreună                

cu cei din faţă la culoarea verde. Dacă aveţi prea mulţi copii la clasă, pot veni tot                     

câte doi copii de-odată să extragă o culoare. 

6. Toţi copiii care au extras roşu şi s-au întors la locul lor, mai au o şansă să extragă                        

o culoare la final.  

TEXT BIBLIC: 1 Cronici 28 

 

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă practic, prin exemplul lui David, ce 
înseamnă să ai răbdare şi încredere atunci când Dumnezeu îți spune: 
,,AŞTEAPTĂ!’’ 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Gândiţi-vă la un exemplu personal când poate Dumnezeu v-a cerut şi dvs. să aşteptaţi. 

MATERIALE: 

● Biblie 

● Tablă/coli de hârtie 

● Cretă/Marker 
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CONCLUZIE:   David și Amy nu s-au supărat pe Domnul când au primit răspunsul ,,NU’’ de la 

El. Ei au aşteptat şi atunci când Domnul le-a spus: AŞTEAPTĂ! Iar aşteptarea lor a meritat, căci 

rezultatele au fost măreţe. La fel să facem şi noi, copii, când Domnul ne va răspunde ,,NU’’ 

sau ,,AŞTEAPTĂ’’ la o rugăciune.  

RUGĂCIUNE:  Aduceţi copiii în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Ei vor cere lui Dumnezeu 

puterea de a primi și de a accepta răspunsul Său, şi când acesta va fi NU, şi când acesta va fi 

AŞTEAPTĂ. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Trasaţi prin sală un drum, ca şi cum aţi fi pe stradă. 
 
2. Când spuneţi start, copiii vor merge sub îndrumarea dvs. pe acest 

drum.  
 
3. Când ridicaţi foaia cu X-ul verde, copiii merg în continuare. 
 
4. Când ridicaţi foaia cu X-ul galben, copiii se opresc şi se uită în 

toate direcţiile.  
 
5. Când ridicaţi foaia cu X-ul roşu, copiii se opresc şi stau cu 

mâinile pe lângă corp.  
 
6. Când ridicaţi foaia cu semnul întrebării, copiii trebuie să 

răspundă la o      
        întrebare, pag. 8. 
 
7. Intercalaţi culorile şi grăbiţi ritmul jocului, ca să fie din ce în ce  
       mai repede şi mai amuzant.  
 
       
        
 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 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. 

MATERIALE: 

● Hârtii 

● Culori: verde, roşu, galben 

● Întrebări pag. 8 

  ? 
   

 

 

  

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze prin joc cele învăţate 

la lecție. 

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. 

 JOC RECAPITULATIV 
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1. Daţi fiecărui copil un set de piese (pag. 7). 

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 de jos—verde.  

4. Copiii vor asambla piesele şi le vor lipi pe o foaie. 

5. Copiii vor lua acasă acest lucru manual şi vor povesti familiei și prietenilor că 

răspunsurile lui Dumnezeu la rugăciunile noastre sunt asemenea unui semafor: 

NU! AŞTEAPTĂ! DA! 

OBIECTIVE: Copiii să facă un obiect decorativ care să le 

amintească de cele învăţate la oră. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi copii xerox pag. 7, una la trei 

copii. 

 Decupați toate piesele. 

 Faceţi un model. 

MATERIALE: 
 
● Vizuale pag. 7 

● Lipici 

● Foarfecă 

● Creioane de colorat 

 LUCRU MANUAL 
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Piciorul  drept 

Piciorul stâng  

Mâna stângă 

Mâna dreaptă  

VIZUALE 

Lucru manual pentru 3 copii 
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1. Cum au fost baloanele de săpun de la începutul lecției? 

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

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

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

5. Ce ai învăţat tu de la Amy? 

6. Ce ai învăţat tu de la David? 

7. Spune versetul biblic. 

8. Spune doar referinţa versetului biblic. 

9. Care este partea ta preferată din viaţa lui Amy şi de ce? 

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

ÎNTREBĂRI JOC RECAPITULATIV 
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