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 Mătura mai mică va fi lucrată de dvs. în timp ce povestiţi, după cum sunt îndrumările de pe parcursul 

povestirii. Pentru aceasta, să aveţi decupate şi pregătite piesele necesare: faţa, ochii, gura. 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe, prin exemplul lui Amy Carmichael, că  
Dumnezeu poate da şi răspunsul ,,NU’’ la rugăciuni. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Mătura 1 mare: Pregătiţi-o înainte de oră, ca să devină 

o doamnă drăguţă cu ochi albaştri şi un zâmbet larg, o 

pălărie pe cap şi o eşarfă la gât, vezi imaginile alăturate. 

 Mătura 2 mare: Pregătiţi-o înainte de oră ca să devină o doamnă drăguţă 

cu ochi căprui şi un zâmbet larg, o eşarfă pusă pe cap care să cadă peste 

umeri aşa cum poartă indiencele, vezi imaginile alăturate. 

 Aceste două mături pregătite astfel le veţi păstra undeva ascunse şi le veţi scoate doar la 

momentul indicat în povestire. ATENȚIE! Dacă ați folosit mop, faceți cerc de hârtie pentru 

față. Faceți ochii și gura (desenați, colorați și decupați) înainte de oră pentru fiecare personaj. 

 

 

OBIECTIVE:    

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Pregătiţi soluţia pentru baloanele de săpun: 
aproximativ un sfert de bol de detergent lichid pentru vase şi 
trei sferturi de apă.                                                                  

 Faceţi o repetiţie înainte de lecţie ca să nu aveţi surprize neplăcute. 

 Vorbiţi cu un copil sau cu o altă o persoană să vă ajute, şi explicaţi-i că 
atunci când dvs. veţi dori să tăiaţi paiul în faţa celorlalţi, el va            

      trebui să refuze spunând de multe ori: NU!NU!NU!  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

1. Luaţi soluţia pregătită înainte de oră şi două paie de băut. 
2. Băgaţi un pai în soluţie şi suflaţi; faceţi baloane.  
3. Chemaţi un copil în faţă, daţi-i un pai de băut şi rugaţi-l să facă şi el la fel (ATENȚIE–  

explicați cu atenție copilului că trebuie să sufle, nu să tragă cu paiul soluția, evitând 
astfel orice pericol de înghițire a soluției; puteți chiar ruga copilul să sufle o dată în 
aer, pentru  exersa înainte de a sufla în soluție). 

4. După ce aţi făcut astfel câteva baloane şi le-aţi admirat ce frumoase sunt, luaţi o foarfecă 
şi spuneţi copilului: ,,Am o idee. Vreau să tai paiul tău.’’ (Aici copilul/ ajutorul trebuie să 
refuze: NU!NU!NU!)  

5. Acum veţi fisura puţin paiul la jumătatea lui. ATENŢIE! Paiul va fi doar uşor crestat, 
nu tăiat complet. 

6. Îndoiţi acum paiul acolo unde a fost crestat. (Aici copilul/ ajutorul trebuie să fie             
nemulţumit, spunând iarăşi: NU!NU!NU!)  

7. Dvs. veţi linişti copilul/ajutorul, spunând: ,,Va fi bine! Ai încredere în mine!’’ 
8. Luaţi paiul crestat şi îndoit, apoi băgaţi-l în bol, vezi imaginea alăturată.  
9. Suflaţi şi acum vor ieşi mai multe baloane de săpun de-odată, vezi imaginea          

alăturată. 
10. Dvs. spuneţi: ,,Asta îmi aminteşte despre faptul că azi vom vorbi despre cuvântul: NU! 

Ştiaţi că sunt situaţii în viaţă în care acest cuvânt este foarte bun pentru noi?’’   

 
 

MATERIALE: 

 Detergent lichid 

pentru vase 

 Apă 

 Un bol 

 2 Paie de băut 

 1 Foarfecă 

OPŢIONAL: 

 Mai multe boluri 

 Paie pentru fiecare 

copil 

 

 

MATERIALE: 

 3 Mături: două mari şi una 

mică. În loc de mături 

puteţi folosi și mopuri 

 1 Agrafă frumoasă de păr  

sau 2 elastice pentru codiţe 

 Scotch 

 1 Pălărie 

 2 Eşarfe 

 Oglindă 



www.KIDZROMANIA.com 

  AMY CARMICHAEL:  1. Răspunsul ,,nu”,   Şcolari    3  

POVESTIREA DESPRE AMY CARMICHAEL: 

Astăzi vom povesti, copii, despre o fetiţă foarte frumoasă, care a devenit o femeie curajoasă şi cu 

multă îndrăzneală pentru misiune şi lucrarea lui Dumnezeu. Numele ei este Amy Carmichael. 

Scoateţi mătura mică sau mopul. Să aveţi la îndemână şi piesele –ochii şi gura- decupate 

înainte de lecţie. Amy era o fetiţă drăguţă cu doi ochi căprui superbi şi un zâmbet minunat. 

Puneţi (rulând pe spatele fiecărei piese scotch cu partea lipicioasă în sus şi lipind astfel ca pe 

un sticker) cei doi ochi căprui şi zâmbetul pe mătura mică. Ea avea şi un păr grozav de frumos. 

Puneţi o agrafă pe mătură acolo unde ar fi părul, sau faceţi două codiţe. Ce fetiţă drăguţă!  

 

Amy, fetiţa despre care vorbim azi, s-a născut în Irlanda de Nord, acum aproape 150 de ani, într

-o familie frumoasă cu şapte copii. Întreaga familie, timp de mai multe generaţii, funcţiona după 

deviza: ,,Eu îndrăznesc!’’ Asta şi pentru că numele de familie din partea bunicii era Dalzell, care 

înseamnă chiar „eu îndrăznesc”. Astfel a crescut şi Amy, devenind o fată curajoasă şi îndrăzneaţă.  

 

Amy iubea mult culorile şi, dintre toate culorile din lume, albastrul îi plăcea cel mai mult. Ştiţi 

de ce? Pentru că mama ei avea cei mai frumoşi ochi de pe pământ, de un albastru limpede şi 

curat, ca cerul. Scoateţi mătura mare pregătită înainte de lecţie, mama lui Amy. Iată ce 

doamnă drăguţă! Da, Amy avea dreptate să îi placă atât de mult ochii mamei ei! Oh, cât de 

mult îşi dorea şi ea asemenea ochi! Dar ce vedeţi? Puneţi ambele mături una lângă alta. 

Desigur, ochii ei nu semănau deloc cu ochii mamei. Amy era tristă că nu se putea bucura şi ea 

de asemenea ochi. Ori de câte ori se privea în oglindă, aceasta reflecta doar ochii ei căprui. Da, 

erau frumoşi. Erau chiar superbi. Dar... dar nu erau albaştri ca ai mamei. Erau căprui! Şi ce necaz 

avea pe ei de fiecare dată când şi-i privea în oglindă! Însă Amy mai avea o speranţă. Ea Îl 

descoperise încă de foarte mică pe Domnul Isus ca fiind un prieten foarte bun, mare şi puternic. 

Mama ei îi spunea adesea că Dumnezeu răspunde întotdeauna rugăciunilor noastre. Aşa că, deşi 

avea doar trei anişori, ea a îngenunchiat într-o seară lângă pătuţul său şi s-a rugat fierbinte 

Domnului, cerând un singur lucru. Ştiţi ce i-a cerut ea Domnului? Lăsaţi copiii să răspundă. Da, 

să primească o pereche de ochi albaştri, ca ai mamei, în schimbul ochilor căprui. Apoi Amy a 

adormit cu speranţa că ziua următoare va descoperi minunea minunilor: ochii ei albaştri, mult 

doriţi. Puneţi ochii albaştri peste cei căprui ai lui Amy. Uuu, ce bine va arăta! 

 

Noaptea a trecut şi o nouă dimineaţă a sosit. Câtă nerăbdare şi ce bucurie, când fetiţa s-a 

trezit! A alergat repede la oglindă şi cu mari emoţii aştepta să vadă minunea. S-a urcat pe un 

scăunel şi, cu inima bubuind de fericire, s-a privit... Ce credeţi, copii, că a descoperit Amy în 

oglindă? O nouă pereche de ochi? Ochii cei albaştri, mult doriţi? Oh, din păcate nu. Erau 

aceiaşi ochi căprui, mai trişti ca orişicând. Luaţi ochii albaştri de peste ochii căprui şi vor rămâne 

cei căprui. Înlocuiţi gura zâmbitoare cu o gură tristă. Cum se putea una ca asta? Nu se rugase 

ea seara trecută ca Domnul să-i schimbe culoarea ochilor? Sau, oare nu răspunde Dumnezeu 

întotdeauna rugăciunilor, aşa cum îi spusese mama? Arătaţi mătura mama.  

 

Ba da, copii. Dumnezeu răspunde întotdeauna rugăciunilor, dar acest răspuns poate fi unul din 

trei: DA, NU sau MAI AȘTEAPTĂ. Iar Amy tocmai primise un răspuns, chiar dacă el a 

fost: NU! Amy a înţeles asta mult mai târziu, când a trebuit să recunoască cât de 

mulţumitoare este că Dumnezeu i-a răspuns astfel acelei rugăciuni. Ştiţi de ce? Pentru că, 

după ce a crescut, ea a mers ca misionară în India, acolo unde oamenii au pielea frumos 

colorată în maroniu, iar culoarea ochilor, neagră sau căprui. Scoateţi mătura 2, Amy mare 

cu ochi căprui, pălărie și eșarfă. Ce s-ar fi făcut Amy dacă ar fi avut ochii albaştri într-o 

lume în care toată lumea avea ochi de culoare închisă? Iată de ce Amy i-a mulţumit lui Dumnezeu 

că a răspuns la rugăciunea ei din copilăriei: NU! Da, copii, Dumnezeu răspunde întotdeauna.  
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 Dumnezeu cunoaşte viaţa noastră în întregime, de aceea uneori este nevoit să ne răspundă 

la cereri altfel decât ne-am dori noi, pentru că El ştie că mai târziu acele cereri pot fi o 

piedică în viaţa noastră. Având ochi de culoare închisă, Amy a putut să locuiască în India ca 

misionară şi să aibă intrarea liberă în orice loc din India, fiind confundată uşor cu localnicii. 

Ea a făcut acolo o lucrare frumoasă de misiune pentru femei tinere şi copii, timp de 56 de 

ani. Vă daţi seama, copii, ce înseamnă asta? Pentru 56 de ani, ea s-a dedicat lucrării cu 

copiii de-acolo și a salvat mulţi copii de la mari nenorociri. Dar despre lucrarea lui Amy în 

India vom povesti mai mult lecţia viitoare. Până atunci, să nu uităm un lucru pe care Amy l-

a învăţat încă de foarte mică: şi răspunsul ,,NU’’ al lui Dumnezeu la rugăciunile noastre 

este un răspuns bun. Noi trebuie doar să ne încredem în Dumnezeu, chiar şi atunci când El 

nu răspunde la rugăciunile noastre după dorinţa noastră. Noi trebuie să credem că El vede 

toată viaţa noastră şi ştie ce este cel mai bine pentru noi.  

 

  

 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe versetul biblic care ne învaţă 
prin Pavel că, dacă avem harul lui Dumnezeu, acesta ne este de 
ajuns. 

MATERIALE: 

 Copii xerox pag. 11-12 

 Creioane, unul de copil 

 Coli A4 de hârtie tăiate în două 

 2-3 Carioci de culori diferite 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Copiii vor avea câteva minute la dispoziţie ca să descopere individual 

mesajul secret.  

2. Copiii mai mici, clasele 1-3, au fişa pe care sunt scrise cuvintele în partea 

dreaptă, pag. 11. Copiii trebuie să încercuiască fiecare cuvânt găsit în 

puzzle doar pe orizontal. Rezolvarea pentru învăţători vă este oferită de noi 

în lateral, imagine 1,  iar cuvintele corecte sunt cele scrise cu roşu. 

3. Pentru copiii mai mari este puzzle-ul de la pag. 12. Copiii vor găsi 

cuvintele din verset prin unirea corectă a literelor care pot fi găsite pe 

orizontal sau pe vertical, perpendicular sau chiar zig-zag. Acest lucru se 

poate vedea şi din puzzle-ul rezolvat deja, cel pentru învăţători, din lateral, 

imagine 2, răspunsul pentru învăţători.  

4. După ce toţi copiii au rezolvat puzzle-ul şi au descoperit versetul, scrieţi-l 

pe tablă şi repetaţi-l de două-trei ori împreună.  

5. Ştergeţi pe rând câte un cuvânt şi spuneţi de fiecare dată versetul, inclusiv 

partea lipsă.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi copii xerox pag. 11 pentru copiii mai mici, clasele 1-3, şi 

pag. 12 pentru copiii mai mari.  

 Daţi fiecărui copil o fişă şi un creion. 

 Faceţi două-trei seturi de hârtii scrise cu părţi din versetul biblic. Fiecare set să fie 

scris cu altă culoare.  

 Lipiţi sub fiecare scaun pentru copii câte o hârtie cu o parte din versetul biblic. 

JOCUL este OPȚIONAL 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

Harul Meu îţi este de ajuns... 

   2 Corinteni 12:9a. 

1. 

Răspunsul pentru învăţători 

Pentru copii 
2. 

Mea  Mea  căci  căci  
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Când spuneţi start, toţi copiii caută sub scaunul lor ca să găsească ce parte                                       

din verset şi ce culoare de set au. 

2. Copiii care au un cuvânt de o culoare îi caută pe ceilalți copii care au cuvinte de aceași 

culoare, apoi vin în faţă şi recompun împreună versetul biblic. După caz, se vor forma două 

sau trei echipe (dacă ați pregătit două seturi, două echipe, dacă ați pregătit trei seturi, trei 

echipe). Echipa care a reuşit să recompună corect versetul, undeva la vedere, va spune 

versetul cu voce tare. Dacă este prima, va fi declarată câştigătoare sau se va clasa pe locul I. 

3. După ce toate echipele au reușit, puneţi copiii să stea la locurile lor cu ochii închişi.  

4. Veţi ascunde rapid prin clasă toate hârtiile cu părţile din verset, dar să fie uşor de găsit. 

5. Când spuneţi start, copiii se vor ridica de la locurile lor şi vor porni prin clasă în căutarea 

hârtiilor cu părţile din verset.  

6. Fiecare copil va lua doar o hârtie şi îşi va căuta partenerii cu aceeaşi culoare.   

7. Copiii vor recompune versetul, punându-l în ordinea corectă, şi îl vor spune cu voce tare. 

Prima echipă care reuşește, câştigă.  

8. Jucaţi la fel de câte ori doriţi.   

TEXTE BIBLICE: 1 Cronici 28:2-3; 2 Corinteni 12:7-9 

 

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă practic că, aşa cum David şi Pavel au 
acceptat răspunsul ,,NU’’ al lui Dumnezeu şi a fost bine, tot aşa şi ei trebuie să 
accepte dacă într-o zi Dumnezeu le va raspunde cu “NU”. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Citiţi înainte de oră pasajele biblice din 1 Cronici 28 (despre răspunsul ,,NU’’ al lui Dumnezeu 
pentru David) şi din  2 Corinteni 12  (despre răspundul ,,NU’’ al lui Dumnezeu pentru Pavel). 
Pregătiţi o foarte scurtă prezentare a celor două relatări, DAR nu vorbiţi acum despre cum a fost 
finalizată construirea templului. Despre acest lucru veţi vorbi lecţia viitoare. 

 Gândiţi-vă la un exemplu personal când poate şi dvs. v-a dat Dumnezeu răspunsul NU. Aduceţi 
acest exemplu înaintea copiilor. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Cereţi copiilor să se gândească, preţ de un minut, la o situaţie în care ei au cerut ceva părinţilor 

lor, iar părinţii au răspuns: NU! 

2. Lăsaţi câţiva copii să povestească despre acele situaţii. 

3. Povestiţi despre David. Când povestiţi, desenaţi pe tablă o casă tăiată printr-un X şi un ,,NU’’ 

lângă ea. Spuneţi aşa: David a dorit foarte mult să construiască un templu pentru 

Dumnezeu. Ce dorinţă bună, nu-i aşa? Şi cu toate acestea, ştiţi ce s-a întâmplat? Dumnezeu 

i-a spus: NU! Oau! Oare de ce? Era o dorinţă bună! Credeţi că i-a fost uşor lui David să 

primească acest răspuns? Eu nu cred. Dar ştiu sigur că David nu s-a supărat pe 

Dumnezeu, ci a acceptat acest răspuns. El a crezut că Dumnezeu ştie mai bine ce face şi de 

ce i-a spus atunci: NU. Atenţie! Nu povestiţi despre cum s-a finalizat construirea templului, ci 

accentuaţi faptul că David a acceptat situaţia şi s-a încrezut în Dumnezeu.  

4. Povestiţi despre Pavel şi spuneţi: Şi Pavel, apostolul, a avut o mare suferinţă în trup. El i-a 

cerut de multe ori lui Dumnezeu să îi ia acea suferinţă. Dar ştiţi care a fost răspunsul lui 

Dumnezeu pentru el? NU! Da, şi Pavel a primit de la Dumnezeu răspunsul ,,NU’’. Credeţi 

că lui Pavel i-a fost uşor să primească acest răspuns? Desigur că nu. Dar Pavel nu s-a  

 

Mea  

Mea  

căci  

căci  

MATERIALE: 

● Biblie 

● Tablă/coli de hârtie 

● Cretă/Marker/Creioane 

● 1 Ciocolată 
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Aduceţi copiii în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Ei vor cere de la El puterea de a primi și de a 

accepta răspunsul Său, chiar dacă acesta va fi uneori: NU. 

RUGĂCIUNE: 

Ce credeţi, copii, dacă vom cere lui Dumnezeu o casă plină cu ciocolată (arătaţi o 

ciocolată), cum ne va răspunde El? Desigur că răspusul Lui va fi ,,NU’’. De ce 

credeţi asta? Unul dintre motive ar putea fi pentru că multă ciocolată nu ne face 

bine. Dacă mâncăm prea multă ciocolată, riscăm să ne îmbolnăvim. Deci 

răspunsul ,,NU’’ este cel mai bun pentru noi. De ce răspunde Dumnezeu uneori ,,NU’’? Deoarece El 

ştie mai bine viaţa noastră şi ce e mai bun pentru noi. Amy, David şi Pavel nu s-au supărat pe 

Dumnezeu, ci au acceptat răspunsul Lui care s-a dovedit a fi cel mai bun pentru ei. Dumnezeu ştie 

cel mai bine ce face.  

Toţi trei au înţeles, după un timp, de ce a trebuit să fie acel răspuns ,,NU’’ de la Dumnezeu.  Ei nu    

s-au mâniat pe Dumnezeu, ci au acceptat. Dar tu ce faci?  

CONCLUZIE: 

 supărat, ci a acceptat. Şi mai târziu a înţeles că harul lui Dumnezeu îi este de 

 ajuns. Când povestiţi despre răspunsul lui Dumnezeu pentru Pavel, desenaţi pe tablă 

 o faţă tristă.  

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

 răspuns: NU. 

6. Cereţi câtorva copii să spună dacă Dumnezeu le-a răspuns vreodată astfel la vreo rugăciune 

 şi cum au reacţionat. Lăsaţi pe câţiva să povestească, dar să nu fie aceiaşi copii care au tot 

 vorbit.  

7. Întrebaţi copiii care este părerea lor cu privire la ce trebuie să facem atunci când răspunsul 

 Domnului la rugăciunea noastră este: NU. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

MATERIALE: 
● Copii Xerox pag. 8, 9, 10 și 13 

● Jumătăţi de coală A4 de 

hârtie, una de copil 

● Creioane 

● 3 Pungi 

● Lipici 

● Foarfecă 

 

 Faceţi câteva copii xerox pag. 8 (imagini pentru copii) şi câte o copie pag. 
9 şi 10 (imagini pentru dvs). 

 Luați toate copiile pag. 8 și decupați imaginile. O copie are 28 de imagini. 
Pentru acest joc, fiecare copil va avea nevoie de 9 imagini, deci o copie 
vă ajunge pentru 3 copii (3 x 9 = 27). Faceți mai multe copii xerox pag. 8, 
astfel încât fiecare copil să primească 9 imagini. Dacă nu știți câți copii 
veți avea la lecție, faceți mai multe copii xerox, pentru siguranță. Puneți 
toate aceste imagini decupate în punga nr. 1.  

 Luați o copie pag. 9 și o copie pag. 10; decupați imaginile. Puneți aceste imagini în 
punga nr. 2.  

 Pe 9 bilețele de hârtie, scrieți aceste litere și cifre:  
   A1, A4, A7, M2, M5, M8, Y3, Y6, Y9. 
 Puneţi aceste hârtii cu litere şi cifre în punga nr. 3. 

 

A2 
M5 

Y3

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 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze prin joc cele învăţate 
despre acceptarea răspunsului ,,Nu’’ al lui Dumnezeu. 
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AM5 
Y3 

 

1.   Pe jumătarea de coală A4 copiii vor desena un careu ca cel de 

 alături. 

2.      În cutiile din rândul 1, copiii trebuie să scrie: A, M, Y. 

3.  Copiii trebuie să pună o cifră de la 1 la 9 în fiecare cutie din  

        careu, vezi imaginea de alături.   

 

4.   Luați punga 1, agitați-o bine astfel încât imaginile să se amestece, și dați fiecărui copil 9 

 imagini (acestea nu trebuie să fie toate diferite, un copil poate avea și mai multe imagini 

 de același fel). 

5.      Copiii vor lipi imaginile în careu, acolo unde doresc ei, aşa că fiecare careu va arăta 

 diferit.  

6.   Scoateți pe rând câte o imagine din punga 2 şi o literă cu cifră din punga 3. Toți copiii se 

 uită la careul lor și văd dacă au imaginea respectivă lipită în pătrățelul cu acea literă și cu     

 acea cifră. EXEMPLU: din punga 2 ați scos imaginea “Biblie”, iar din punga 3 ați 

 scos bilețelul Y9 (în tabelul aflat în partea de sus a acestei pagini, pe partea 

 dreaptă, pătrățelul Y9 este marcat *****). Copiii care au imaginea “Biblie” lipită 

 în acel pătrățel, ridică mâna. Învățătorul le adresează o întrebare. 

7.       Dacă s-a răspuns corect, acei copii pun un X peste imaginea respectivă.  

8.    Indiferent dacă răspunsul a fost corect sau nu, puneţi imaginea înapoi în punga 2,   

         şi literele/cifrele înapoi în punga  3. Agitaţi fiecare pungă, ca să se amestece bine    

         imaginile. 

9.      Repetaţi jocul în acelaşi mod. 

10.  Când un copil a acumulat trei de X pe vertical, orizontal sau pe diagonală, câştigă jocul   

         strigând: AMY! Puteţi continua jocul până când toţi copiii au trei de X pe vertical, 

 orizontal sau pe diagonală. Dacă nu aveţi destule întrebări, repetaţi întrebările sau creaţi 

 dvs. unele noi. 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

A M 

HARUL 
ajunge 

1 2 

6 5 4 

9 8 7 

3 Y 

maro 

  

 

 

 

 

 

Exemplu: 3 X diagonal. 

M5 

A M Y 1 2 

6 5 4 

9 8 7 

3 

***** 
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VIZUALE 

NU 

aștepta 

2Cor. 12:9 

AMA 

AMY 

INDIA maro 

HARUL 

ajunge 

O pagină la 3 copii 
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HARUL 

ajunge 

2Cor. 12:9 

AMA 

AMY INDIA 

A 
A 

Pentru punga cu imagini   
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NU 

așteptă 

maro 

Pentru punga cu imagini  
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ESTE 

MEU 

HARUL 

ÎŢI 

AJUNS 

DE 

ESTE 

MEU 

HARUL 

ÎŢI 

AJUNS 

DE 

ESTE 

MEU 

HARUL 

ÎŢI 

AJUNS 

DE 

VERSETUL BIBLIC pentru copiii de clasa I şi II 
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VERSETUL BIBLIC pentru copiii mai mari de clasa a III-a 

ÎŢI  AJUNS   DE   ESTE   HARUL   MEU   

ÎŢI  AJUNS   DE   ESTE   HARUL   MEU   

ÎŢI  AJUNS   DE   ESTE   HARUL   MEU   

ÎŢI  AJUNS   DE   ESTE   HARUL   MEU   ÎŢI  AJUNS   DE   ESTE   HARUL   MEU   

ÎŢI  AJUNS   DE   ESTE   HARUL   MEU   
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ÎNTREBĂRI PENTRU JOCUL RECAPITULATIV 

1. Despre ce cuvânt mi-a amintit mie ilustraţia de la început, cea cu paiele şi baloanele de spăun? 

(NU) 

2. Pentru ce s-a rugat Amy în copilărie? (Ochi albaştri) 

3. De ce a vrut Amy ochi albaştri? (Aşa erau ochii mamei ei.) 

4. De ce crezi tu că i-a răspuns Dumnezeu lui Amy: NU! (Avea alt plan cu ea.) 

5. Ţi-a spus şi ţie Dumnezeu vreodată: NU? Povesteşte. (............) 

6. Cum au ajutat-o în viaţă pe Amy ochii ei maro? (Au ajutat-o în India.) 

7. Ce a devenit Amy când a fost mare? (Misionară) 

8. Spune versetul biblic. (...........) 

9. Unde se află în Biblie versetul biblic. (2 Corinteni 12:9a) 

10. Ce i-a spus Dumnezeu lui David când acesta a dorit să construiască un templu? (NU) 

11. De ce crezi tu că Dumnezeu i-a spus ,,NU’’ lui David? (...........) 

12. Ce i-a spus Dumnezeu lui Pavel care a cerut să-i fie luată suferinţa din trup? (NU) 

13. De ce crezi tu că Dumnezeu i-a spus ,,NU’’ lui Pavel? (...........) 

14. Ţi-a spus şi ţie vreodată cineva: NU? Povesteşte. (...........) 

15. Ce a înţeles Pavel că îi este de ajuns? (Harul) 

16. Cum te-ai simţit tu când cineva ţi-a spus: NU? Povesteşte. (...........) 

17. Care a fost povestea mea (a învățătorului) despre răspunsul ,,NU’’ al lui Dumnezeu pentru 

mine? (...........) 

18. De ce ne spune Dumnezeu ,,NU’’ uneori?  (Are alt plan pentru noi.) 

19. Ce trebuie noi să facem atunci când Dumnezeu ne spune: NU? (Să avem credinţă.) 
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