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Familia lui 

Dumnezeu 

Scopurile lecţiei:  

    Copiii vor înţelege că: 

1. Atunci când ne naştem din nou devenim 

membri ai familiei lui Dumnezeu.  

2. Fiind creştini, ar trebuie să ne iubim aşa cum 

ne iubeşte Isus. 

3. Ar trebui să împărţim cu ceilalţi credincioşi 

ca şi cum ar fi familia nostră. 
 

 

 

Povestirea biblică: Trupul lui Hristos 

  (1 Corinteni 12:12-31) 

 

 

Versetul de memorat: “Cine zice că rămâne în El, 

trebuie să trăiască şi el cum a trăit 

Isus.” (1 Ioan 2:6). 

 

 

 

Cuvântul de vocabular:  Neprihănit 

 

 

 

Character Trait: Purposeful 
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  Introducerea în lecţie pentru învăţător 
  

Dumnezeu nu vrea ca copiii Lui  să se certe unii cu alţii. “Astfel, dar, ca 
nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină 
de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. 
Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-
vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. Dar mai presus 
de toate acestea îmbrăcaţi-vă cu dragostea care este legătura desăvârşirii. 
Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi ca să alcătuiţi un singur trup, să 
stăpânească în inimile voastre şi fiţi recunoscători.” (Coloseni 3.12-15)  

În trupul lui Hristos nu există loc pentru bârfă, clevetire, acuzaţii 
răutăcioase sau gelozie. Când permitem acestor lucruri să pătrundă în trupul 
lui Hristos, acestea înăbuşă creşterea, aduc divergenţe în loc de pace şi 
împiedică mişcarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a pus într-
o familie spirituală pentru binele nostru propriu. În acea familie putem găsi 
părtăşie, ajutor în vreme de necaz şi protecţie prin rugăciunile sfinţilor. 
Bucuraţi-vă şi fiţi recunoscători pentru fraţii şi surorile dvs. în Domnul. 

 

  Introducere în lecţie pentru copii 
 

Materiale:   

Tricou cu numele unui 

sport pe el (opţional) 

Tablă 

Cretă 

 
Dacă am juca un sport oarecare, tuturor ne-ar plăcea să fim în 

echipa câştigătoare. Am vrea ca echipa noastră să aibă un nume. 
Aceasta ne ajută să ne identificăm pe noi şi să identificăm cine sunt 
adversarii noştri. Ce nume de echipe îmi puteţi spune? (Permiteţi 
răspunsuri.) Scrieţi numele de echipe sugerate de copii pe tablă. 

Când aveţi un meci de fotbal, să spunem, vă hotărâţi aşa dintr-o 
dată pe terenul de fotbal că nu mai vreţi să jucaţi pentru echipa 
voastră, şi vă alutăraţi echipei adversare? Nu. Dacă aţi face acest lucru, 
cei din echipa voastră nu ar mai vrea să vă aibă în echipă. Un antrenor 
vrea ca toţi din echipa lui să lucreze împreună ca să câştige.  

Creştini fiind, suntem într-o echipă iar Isus este antrenorul nostru. 
Manualul pentru jocul nostru este Biblia. El are mai mulţi antrenori 
asistenţi care să Îl ajute să îi instruiască pe membrii echipei. Aceşti 
antrenori asistenţi sunt oameni ca pastorii, învăţătorii, evangheliştii şi 
părinţii. 

Dacă aţi putea da un nume echipei creştine, care ar fi acela? 
(Permiteţi răspunsuri.) Încurajaţi-i pe copii să sugereze nume care conţin idei 
sau teme creştine cum ar fi: Armata lui Dumnezeu, Oamenii Cuvântului, 
Urmaşi ai lui Isus sau Copiii lui Dumnezeu. 

 

  Lecţia cu obiect 
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Materiale:   

Un glob pământesc sau 

o hartă a lumii 

(opţional) 
 

Versete biblice 

Galateni 6:2 
 
 
 
 

X 
X   X 

X       X 
X            X 

X                 X 

 
Există o pasăre care ne poate ajuta să înţelegem cum noi, în calitate 

de copii ai lui Dumnezeu, ar trebui să ne purtăm de grijă unii altora. 
Această pasăre este Gâsca canadiană. Gâsca canadiană are un 
puternic simţ al familiei. Părinţii sunt parteneri pe viaţă. Ambii părinţi 
apără cuibul şi au grijă de pui. Uneori mai mulţi părinţi se unesc şi au 
grijă de puişorii lor.  

Multe dintre gâştele canadiene zboară mii de kilometrii în fiecare an. 
În timpul iernilor friguroase din Canada, ele pleacă în Mexic, unde este 
cald. În timpul verilor calde, se întorc în Canada şi Alaska. (Arătaţi pe 
hartă sau glob Mexic şi Canda.) Călătoria dintre Mexic şi Canada este de 
mii de kilometri. Când zboară între aceste două locuri, gâştele pot 
atinge viteza de 95 km/h. În zbor, gâştele formează un „V”. Fiecare stol 
de gâşte are o gâscă ce le conduce. Fiecare pasăre se aşează apoi în 
dreapta sau stânga gâştei care conduce pentru a forma un V. Chemaţi 
în faţă câţiva copii. Aşezaţi-i în formă de V. Voi sunteţi gâşte canadiene 
care pleacă pe timp de vară. Toţi începeţi să daţi din aripi. Copiii din faţă 
trebuie să dea din mâini ca şi cum ar imita aripile unor păsări. Ei trebuie să 
continue să dea din mâini pe măsură ce vorbeşte învăţătorul. Ideea este să 
le obosească braţele.  

Gâsca din fruntea stolului are cea mai grea slujbă, deoarece ea este 
cea care înfruntă prima rezistenţa aerului. Mişcările aerului realizate de 
aripile primei gâşte fac mai uşor zborul celorlalte gâşte din stol. 
Zburând în stoluri în forme de V, gâştele pot zbura cu până la 70% mai 
departe decât dacă fiecare gâscă ar zbura separat. La zborurile lungi, 
gâsca din frunte oboseşte şi trece în spatele stolului. Învăţătorul va muta 
copilul din frunte în spatele formaţiei în formă de V şi va muta un alt copil în 
fruntea stolului. În tot acest timp copiii trebuie să dea din braţe. O altă 
pasăre ia locul în poziţia de conducere. În zborurile lungi se poate 
ajunge până la mai multe păsări care să conducă stolul. Părinţii stau 
împreună cu copiii lor în timpul acestor zboruri lungi. Dacă păsările mai 
tinere obosesc şi trebuie să se odihnească, părinţii aterizează cu ele ca 
să le protejeze. Dacă una dintre gâşte este rănită, o parte din familia 
acesteia sau prietenii ei aterizează cu ea ca să o protejeze până se 
vindecă sau până moare. Mutaţi 3 sau 4 copii din formaţia în V undeva într-
o parte. Ei se pot opri din a mai da din mâini. Ei reprezintă familia care are 
grijă de o pasăre mai mică obosită. Repoziţionaţi copiii rămaşi în formaţie de 
V.  

Zburând în această formaţie de V, le dă posibilitatea gâştelor să se 
vadă una pe cealaltă în timp ce zboară. Văzându-se între ele, pot fi 
sigure că toate păsările din stol sunt bine. Pe măsură ce gâştele 
zboară, ele măcăne una la cealaltă. Ele comunică prin măcănit. 
Măcănitul poate semnaliza o schimbare de direcţie sau aterizarea.  

Gâştele canadiene sunt nişte păsări foarte credincioase. Ele 
lucrează împreună pentru a duce la bun sfârşit o sarcină măreaţă şi au 
grijă unele de celelalte în stolul lor. Ca şi creştini, trebuie să facem la 
fel. Trebuie să fim prieteni loiali. Nu trebuie să întoarcem spatele 
fraţilor şi surorilor noastre în Hristos. Dimpotrivă, trebuie să vorbim 
frumos despre ei şi să îi ajutăm. Trebuie să lucrăm toţi împreună pentru 
a spune mai multor oameni despre dragostea lui Isus şi trebuie să ne 
purtăm de grijă unii altora. Dacă un prieten al nostru are o zi mai 

X 
X 
X 
X 

X X 
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proastă, ar trebui să încercăm să îl înveselim. Dacă un prieten este 
trist, ar trebui să vorbim cu el şi să-l întrebăm de ce este trist. Dacă un 
prieten trece prin greutăţi, ar trebui să ne rugăm pentru el. Gâştele 
canadiene înţeleg importanţa de a lucra împreună şi la fel ar trebui să 
facem şi noi fiind copii creştini. 

  Introducere pentru versetul de memorat 
  

“Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.”  
(1 Ioan 2:6) 

 
Înainte să iasă pe teren să joace un joc de fotbal, un jucător 

profesionist se încălzeşte împreună cu echipa sa. Ştiu că dacă nu o fac, 
se pot accidenta şi nu vor mai putea juca în acel meci. De cele mai 
multe ori, unul dintre jucătorii echipei este cel care conduce întreaga 
echipă în exerciţiile de încălzire. Haideţi să facem câteva exerciţii de 
încălzire azi.  

Toată lumea în picioare! Conduceţi-i pe copii în executarea 
următoarelor exerciţii. Dacă învăţătorul nu se simte confortabil să facă 
exerciţii, chemaţi în faţă 2 dintre cei mai mari băieţi din grupă.  

1. Aplecaţi-vă în faţă şi atingeţi vârfurile picioarelor de 10 ori. 

2. Alergaţi pe loc cât număraţi până la 20.  

3. Ridicaţi mâinile deasupra capului întinzându-le spre dreapta de 10 
ori. 

4. Ridicaţi mâinile desupra capului, întizându-le spre stânga de 10 ori. 

5. Staţi în piciorul stâng. Îndoiţi piciorul drept şi ţineţi-l cu mâinele. 
Aduceţi piciorul drept până în dreptul pieptului de 10 ori. 

6. Schimbaţi picioarele şi faceţi exerciţiul tot de 10 ori. 

 
Toţi ne-am urmat liderul. Este exact ce ne spune versetul nostru de 

azi că trebuie să facem. “Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască 
şi el cum a trăit Isus.” Când citim din Biblie, putem afla cum a trăit Isus 
ca să putem urma exemplul Lui. Când suntem în echipa lui Isus, atunci 
trăim aşa cum a trăit El.  
 

  Jocul pentru versetul de memorat 

  
1. Ridicaţi toţi copiii în picioare şi spuneţi împreună versetul de 

memorat.  

2. Spuneţi tuturor celor care au un frate mai mare să ia loc. Copiii care 
au rămas în picioare spun versetul de memorat.  

3. Spuneţi tuturor celor care sunt îmbrăcaţi cu ceva albastru să ia loc. 
Copiii care au rămas în picioare spun versetul.  

4. Spuneţi tuturor celor care sunt în clasa a-III-a să ia loc. Copiii care au 
rămas în picioare spun versetul de memorat.  

5. Continuaţi în acest fel până rămâne în picioare doar un singur copil. 
Învăţătorul poate spune alte cauze pentru care copiii să ia loc.  

6. Exemple: Toţi cei cu eşarfă albastră… Toţi cei care au o soră... Toţi 
cei care deja şi-au sărbătorit ziua de naştere anul acesta... Dacă au 
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un animal de companie... Dacă sunt încalţaţi cu pantofi negri… 

 

  Povestirea biblică 
 

Materiale:   

Minge (poate fi făcută 

din mototolirea mai 

multor ziare) 

O eşarfă pentru a lega 

la ochi 

Carte sau hârtie 
 
 
 
 

Versetele biblice: 

Ioan 1:12 

1 Corinteni 12:12-31 

2 Corinteni 6:18 

Galateni 4:4-7 
 

 
“Trupul lui Hristos” 

 
Toţi avem un nume de familie. Ce spune oamenilor numele vostru 

de familie? (Permiteţi răspunsuri.) Le spune oamenilor din ce familie 
faceţi parte. Când o persoană devine creştină, este adoptată în familia 
lui Dumnezeu. Ei primesc numele de familie al lui Dumnezeu. 
Dumnezeu a spus: “Eu vă voi fi Tată şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice 
Domnul Atotputernic.” (2 Corinteni 6:18) Când facem parte din familia 
lui Dumnezeu, ne numim creştini. Dumnezeu este tatăl nostru, Isus 
este fratele nostru cel mare, iar ceilalţi creştini sunt fraţii şi surorile 
noastre. Dumnezeu a creat prima familie, pe Adam şi pe Eva. 
Dumnezeu a creat familiile, ca noi să nu fim singuri, ca să avem oameni 
care să ne înveţe şi să avem pe cineva care să ne ajute. Într-o familie, 
toţi au câte ceva de făcut. Care sunt unele slujbe pe care trebuie să le 
facem? (Permiteţi răspunsuri.) Unii trebuie să meargă la lucru pentru a 
face bani. Altcineva trebuie să gătească mâncarea. Altcineva trebuie să 
spele hainele. Altcineva trebuie să aibă grijă de copii. Sunt multe 
treburi importante şi diferite care trebuie făcute într-o familie. Membrii 
familiei trebuie să lucreze împreună ca totul să fie făcut.  

Într-una din scrisorile Apostolului Pavel, el se referă la creştini ca 
fiind trupul lui Hristos. Numindu-i pe creştini trupul lui Hristos, el 
încerca să îi ajute pe oameni să înţeleagă cum funcţionăm împreună 
pentru a ne ajuta unii pe ceilalţi.  

Invitaţi un copil în faţa clasei. (Numele copilului) mă va ajuta să vă 
demonstrez ceea ce voia să spună Pavel când a comparat biserica cu 
un trup. Câte trupuri are (numele copilului)? (Permiteţi răspunsuri.) Doar 
unul. Din ce este format un trup? (Permiteţi răspunsuri.) Mâini, picioare, 
organe, cap, ochi, urechi, nas, etc. (Numele copilului) are un singur trup 

care este format din mai multe mădulare. Puneţi o minge în faţa copilului. 
(Numele copilului), Vreau să ridici mingea de jos. Copilul va lua mingea de 
jos cu mâinile. A fost uşor deoarece mâinile au fost făcute pentru a 
apuca lucrurile cu ele. Degetele noastre sunt perfecte pentru a prinde 
atât lucruri mari, cât şi mici. Luaţi mingea şi puneţi-o jos în faţa copilului. 
(Numele copilului), Acum aş vrea să iei mingea cu picioarele. (Pauză) O 
poţi face? (Permiteţi răspunsuri.) Bineînţeles că nu. Dacă încerci, vei 
cădea. Picioarele noastre nu au fost făcute pentru a apuca lucruri. 
Pentru ce au fost atunci făcute? (Permiteţi răspunsuri.) Pentru a merge, 
pentru a alerga, pentru a sări, pentru a sta în picioare etc.  

Haideţi să încercăm altceva. Acoperiţi ochii copilului cu o eşarfă. Puneţi 
în mâinile copilului o hârtie sau o carte. (Numele copilului), vreau să îmi 
citeşti ceva din cartea aceasta. (Pauză) Ce se întâmplă? (Permiteţi 
răspunsurile.) Nu poţi. Singurul mod prin care putem vedea este cu 
ajutorul ochilor. Luaţi eşarfa. Fiecare parte a corpului nostru este 
importantă. Copilul se poate întoarce la locul lui.  

Fiecare parte a corpului nostru are cel puţin o slujbă de făcut. Care 
sunt funcţiile limbii noastre? (Permiteţi răspunsuri.) Ne ajută să mestecăm 
mâncarea. Ne ajută să simţim gustul mâncării. Ne ajută să ne păstrăm gura 
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curată. Care sunt unele funcţii ale muşchilor noştri? (Permiteţi 
răspunsuri.) Ne ajută să ne protejăm oasele. Ajută la păstrarea oaselor 
şi a organelor la locul lor. Ne ajută să ne mişcăm trupul. Când toate 

părţile trupului nostru funcţionează corect şi îşi fac slujba pe care o au, 
atunci trupul nostru este sănătos.  

Folosind trupul ca exemplu pentru biserică, Apostolul Pavel a vrut 
ca noi să înţelegem că fiecare persoană din biserică are cel puţin o 
slujbă de făcut. De asemenea, el a vrut ca noi să înţelegem că avem 
nevoie unii de alţii. În trupul nostru fizic, urechea nu poate face ceea ce 
trebuie să facă inima. Cotul nu poate face ceea ce trebuie să facă 
stomacul. Diferitele mădulare ale trupului nostru depind unele de altele. 
Spuneţi-le copiilor să se îndoaie în faţă şi să îşi întindă braţele. Cotul 
depinde de muşchi pentru a ţine totul la locul lor. Spuneţi-le copiilor să 
pipăie muşchii din jurul cotului. Muşchii depind de nervi care trimit 
semnal de la creier şi le transmit când să se mişte. Creierul depinde de 
sângele care aduce oxigenul ca celulele să nu moară.  

Biserica este locul în care oamenii învaţă să fie creştini. În biserică, 
sunt multe slujbe care trebuie făcute. Biserica are nevoie de tot felul de 
oameni care să o facă să crească. Are nevoie de pastori, de învăţători, 
oameni care să meargă în vizită la cei bolnavi, oameni care ştiu să 
cânte la diferite instrumente muzicale, oameni care se pricep la 
construcţii, oameni care ştiu cum să îi facă pe ceilalţi să se simtă 
bineveniţi, oameni care sunt buni la planificarea programelor, oameni 
care sunt buni la rugăciune, oameni care sunt buni bucătari şi oameni 
cărora le place să îi înveţe pe copii. Când toţi oamenii din biserică 
lucrează împreună, folosind abilităţile pe care Dumnezeu le-a dat, 
atunci biserica va creşte şi va fi sănătoasă. 

Copiii fac parte din trupul lui Hristos. Ce lucruri putem face pentru a 
ajuta biserica să crească? (Permiteţi răspunsuri.) Exemple: Rugăciune, 
invitarea oamenilor la biserică, ajutor la a păstra clădirea bisericii curată, 
ajutor dat învăţătorilor pentru copii, a dărui. 

 

  Lecţia cu obiect 
 

Materiale:   

20 de monede sau 

orice alte obiecte mici 
 

Versetele biblice: 

1 Corinteni 15:33 

Evrei 10:24-25 

1 Ioan 3:16-18 
 

 
Aruncaţi şi împrăştiaţi pe jos monede, undeva în faţa clasei. Alegeţi o 

fată care să meargă în faţă şi să adune de pe jos cât de multe monede 
poate în 10 secunde. (Nu ar trebui să adune toate monedele.) Apoi fata 
trebuie să aleagă alţi doi copii din clasă care s-o ajute să adune monedele. 
Împrăştiaţi din nou monedele pe jos în faţa clasei. Spuneţi-le copiilor să 
aducă cât mai multe monede în 10 secunde. (Dacă nu reuşesc să le adune 
pe toate, pot să mai aleagă încă un copil din clasă.) Învăţătorul va împrăştia 
din nou monedele, iar copiii vor avea tot 10 secunde să adune toate 
monedele. Copiii se pot întoarce apoi la locurile lor. 

De ce a putut (numele copilului) să adune toate monedele ultima dată 
când a încercat, dar nu a reuşit prima dată? (Permiteţi răspunsuri.) Exact. 
(Numele copilului) a fost ajutată de prietenii ei. Câţi dintre voi aţi fost 
vreodată ajutaţi de prietenii voştri? Prietenii sunt minunaţi. Este bine 
să avem prieteni creştini. Când avem prieteni creştini, ne putem ajuta 
unii pe ceilalţi pentru a deveni creştini mai buni. Prietenii noştri care nu 
sunt creştini nu înţeleg de ce noi vrem să ascultăm de ceea ce ne 
spune Biblia şi de ce vrem să urmăm calea Domnului. Ar trebui să ne 
rugăm pentru prietenii noştri care nu Îl cunosc pe Isus şi ar trebui să le 
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spunem despre El.  
Trebuie să fim siguri că avem prieteni creştini. Putem să ne rugăm 

unii pentru ceilalţi şi să ne amintim unii altora despre ceea ce am 
învăţat din Cuvântul lui Dumnezeu. Prietenii creştini se ajută unii pe 
alţii să fie creştini mai buni. Ei au grijă unii de ceilalţi şi se ajută unii pe 
ceilalţi. 

 

 Povestirea cu aplicaţie practică 
 
 
 
 

 
Imaginea 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imaginea 2 

 
 
 
 

 
“Lucrul în echipă” 
 

Astăzi era primul joc al sezonului pentru echipa de fotbal FC 
Strigătul. Băieţii erau foarte entuziasmaţi. Antrenorul Popescu a suflat 
în fluier şi i-a chemat pe toţi jucătorii de la FC Strigătul să se adune în 
jurul lui.  

După ce toţi s-au liniştit după exerciţiile de încălzire, antrenorul a 
început să vorbească. “Astăzi vom juca împotriva unei echipe foarte 
competitive. Jucătorii echipei Stelelor sunt foarte rapizi şi foarte buni. 
Dar îi putem învinge dacă jucăm împreună şi ne folosim de toate 
punctele noastre tari. Este foarte important să jucaţi ca o echipă.” 
(Arătaţi Imaginea 1.)  

Băieţii l-au ascultat pe antrenor, dar au început să-şi piardă 
concentrarea. Stadionul începea să se umple de oamenii care veniseră 
să vadă primul meci al sezonului. Era atât de frumos că oamenii au 
venit să îi vadă jucând.  

Cristi se uită spre mulţimea de oameni care se strângeau pe 
stadion. El a înceut să-şi închipuie cum ei ovaţionau numele lui după 
ce el înscrisese primul gol al sezonului. “Trebuie să dau un gol ca toţi 
să vadă cât de bun sunt,” se gândi Cristi. “Apoi toţi vor striga: “Cristi, 
Cristi, Critsti!” Mândria a început să-şi facă loc în Cristi şi la tot ce se 
putea gândi era să înscrie primul gol al sezonului.  

Mihai, portarul echipei FC Strigătul, se uită la cealaltă echipă. “În 
niciun caz nu au cum să dea gol în poarta mea. Pot să blochez orice 
şut al celor din echipa Stelelor. Nici măcar nu am nevoie de altcineva în 
linia de apărare,” se gândi Mihai.  

Matei, cel mai tânăr jucător al echipei FC Strigătul, a început să aibă 
emoţii. Imediat începea jocul şi ştia că nu putea ajuta echipa în niciun 
fel. De fapt, Matei deja se gândea să renunţe. Nu avea prea mult talent 
cu mingea şi nici măcar nu îi plăcea să joace fotbal.  

“Bine, echipă, haideţi să ieşim pe teren şi să jucăm cât putem de 
bine!” Antrenorul Popescu îşi trimise echipa pe teren. I-a privit pe cei 
din echipa sa aşezându-se în poziţii şi aştepta să înceapă meciul.  

Imediat ce meciul a început, Cristi a primit mingea şi o dădea înspre 
poarta adversă. El a driblat trecând de unul dintre jucătorii echipei 
Stelele, apoi pe lângă un altul. El a văzut că se apropia din ce în ce mai 
mult de a da gol. Cristi se uită spre spectatorii din tribună. Toţi strigau 
“Hai, Cristi! Hai, Cristi!” Cristi s-a decis să înscrie primul gol al 
sezonului ca să fie erou. Chiar în faţa lui Cristi era Matei care era şi mai 
aproape de poartă, dar Cristi s-a hotărât să păstreze mingea şi să 
înscrie chiar el. Dintr-o dată, un jucător de la echipa Stelelor a dat cu 
piciorul în minge chiar în faţa lui Cristi şi i-a luat mingea. (Arătaţi 
Imaginea 2.) Fanii din tribună au scos un sunet de dezamăgire.  
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Acum un jucător din echipa Stelelor alerga cu mingea înspre poarta 
adversă. Mihai, portarul, se gândi cu încredere: “Nu am nevoie de 
nimeni altcineva din echipă. Pot să apăr poarta singur. Haideţi, 
Stelelor! Trageţi cel mai bun şut al vostru!” Mihai a crezut că poate face 
totul de unul singur. Dar înainte ca Mihai să clipească, mingea a zburat 
pe lângă capul lui şi a intrat în poartă. Stelele au înscris un gol. (Arătaţi 
Imaginea 3.) 

Meciul a continuat şi echipa Stelelor a mai înscris 2 goluri. FC 
Strigătul nu a înscris niciun gol. La sfârşitul golului, jucătorii de la FC 
Strigătul şi-au ţinut capetele în pământ de ruşine şi au ieşit de pe teren 
dezamăgiţi.  

Antrenorul Popescu i-a pus pe băieţi să stea pe bancă. “Ascultaţi, 
băieţi, cei care au jucat azi acolo, nu au fost jucătorii mei de la FC 
Strigătul. Cristi a jucat acolo, Matei jucat acolo, Mihai a jucat acolo… 
Dar echipa FC Strigătul nu a jucat. Nu am jucat ca o echipă. Dacă 
jucăm individual, nu vom ajunge nicăieri. Dacă jucăm ca o echipă, 
putem să fim mândri de modul în care jucăm. Fiecare dintre boi este 
important pentru echipă. Fiecare contribuiţi cu ceva special. Nu toţi 
puteţi înscrie. Nu toţi puteţi fi portari. Dar trebuie să jucăm împreună şi 
să ne folosim talentele împreună.” 

Antrenorul i-a lăsat pe jucători să plece, iar aceştia au mers acasă. 
În acea seară, fiecare jucător s-a gândit la ce le spusese antrenorul. 
Matei şi-a dat seama că şi el era important pentru echipă. Poate că nu 
era cel mai rapid membru al echipei, dar putea juca un rol important în 
echipă. De fapt, Matei şi-a dat seama că putea fi de ajutor echipei 
încurajându-i pe ceilalţi jucători. Dacă nu putea face altceva, cel puţin 
Matei îi putea încuraja pe ceilalţi băieţi şi aceasta era important, iar 
Matei putea face asta. 

Mihai se gândea la meciul pe care îl jucase înainte să meargă la 
culcare. El ştia că fusese mândru şi că nu ar fi avut cum să câştige 
jocul de unul singur. Avea nevoie de ceilalţi jucători din apărare pentru 
a-l ajuta să ţină mingea afară din poartă, iar dacă voia să câştige 
meciul, trebuia să fie un jucător care putea înscrie în poarta adversă. 
Avea nevoie de ceilalţi din echipă.  

Cristi se gândea la acelaşi lucru. Ştia că fusese egoist păstrând 
mingea doar pentru el. Ar fi trebuit să o paseze în loc s-o ţină doar 
pentru el ca doar el să primească laudele. Nu jucase ca un membru al 
echipei, ci ca un individ. Fără ceilalţi din echipă, Cristi nu ar fi putut să 
câştige meciul.  

Şi ceilalţi membri ai echipei s-au gândit mai bine la meci şi au decis 
să înceapă să joace ca o echipă. Săptămâna următoare, FC Strigătul s-
a antrenat în fiecare seară ca o echipă, iar în weekend-ul următor au 
avut un alt meci. De data aceasta, FC Strigătul a jucat ca o echipă.  

Cristi a pasat mingea lui Matei, iar acesta a înscris primul gol al 
sezonului. Matei s-a simţit ca fiind o parte important a echipei. Cristi l-a 
lăudat pe Matei: “Bravo, Matei! Ai făcut o treabă bună!” 

În meciul respectiv, FC Strigătul a mai înscris încă două goluri. 
Cealaltă echipă a înscris doar un gol. FC Strigătul a sărbătorit după 
meci şi au decis ca întotdeauna să se folosească de punctele tari ale 
fiecărui membru şi să joace împreună ca o echipă. (Arătaţi Imaginea 4.)  

În biserică, trebuie să ne găsim locul în echipă. Este câte ceva de 
făcut pentru fiecare. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care 



Familia lui Dumnezeu  10 

 

 

www.KIDZROMANIA.com 

fiecare trebuie să le facem, dacă facem parte din echipa lui Dumnezeu 
este să ne rugăm. Trebuie să ne rugăm unul pentru altul. Când ne 
rugăm şi Îi cerem lui Dumnezeu să ne ajute prietenii, El ne aude şi îi va 
ajuta. Un alt lucru pe care toţi cei din echipa lui Dumnezeu trebuie să îl 
facă este să spună altor oameni despre Isus şi să arate dragostea lui 
Dumnezeu celor care nu cred în El. Rugându-ne, spunând altor oameni 
despre Isus şi trăind cum a trăit Isus, noi ne facem partea în zidirea 
echipei lui Dumnezeu. 

 

  Concluziile lecţiei 
  

Dacă eşti azi aici şi vrei să devii membru al familiei lui Dumnezeu, 
trebuie să îl rogi pe Isus să îţi ierte păcatele şi să te curăţească. El 
oferă darul mântuirii sale oricui îl cere.  

 
1. Ridică mâna dacă vrei să Îi spui lui Isus că îţi pare rău pentru 

păcatul din viaţa ta şi că vrei să te curăţească. (Permiteţi 
răspunsuri. Spuneţi o rugăciune de mântuire pentru cei care 
răspund.) Dacă crezi cu adevărat tot ceea ce ai spus în această 
rugăciune, tocmai ai devenit un nou membru al familiei lui 
Dumnezeu. Toţi ceilalţi creştini din întreaga lume sunt fraţii şi 
surorile tale acum. 

  
2. Creştin fiind, este important să ajuţi alţi creştini. Biblia ne 

spune să fim buni unii cu alţii şi să ne încurajăm unii pe ceilalţi. 
Este important să le dăm de mâncare celor care sunt flămânzi şi 
să îi îmbrăcăm pe cei care nu au haine. Poate că Dumnezeu te 
cheamă să renunţi la ceva care este al tău ca să îţi ajuţi un frate 
sau o soră în Hristos. Haideţi să ne rugăm chiar acum ca să fim 
sensibili la vocea lui Dumnezeu ca să putem înţelege la ce ne 
cheamă El să facem. Rugaţi-vă împreună cu copiii. 

 

  Provocarea săptămânală 
 

Materiale:   

Creioane 

2 pungi 

Câte o bucată de 

hârtie de 7cm x 4cm 

pentru fiecare copil 
 

 
Pregătire: După timpul de rugăciune, spuneţi-le copiilor să îşi scrie numele 
pe o foaie de hârtie pe care o daţi fiecăruia. Copiii mai mari îi pot ajuta pe cei 
mai mici care nu ştiu să îşi scrie numele. Scrieţi pe una din pungi “băieţi” şi 
pe cealaltă “fete”. Băieţii îşi vor pune numele în punga băieţilor, iar fetele în 
cea a fetelor.  

A ne ruga pentru prietenii noştri creştini este un foarte bun mod de 
a-I ajuta. Veţi da pungile din mână în mână şi fiecare trebuie să alegeţi 
un nume. Păstraţi cu voi numele respective toată săptămâna şi rugaţi-
vă pentru acea persoană. Băieţii vor lua un nume din punga băieţilor, iar 
fetele din punga fetelor. 

 

  Cuvântul de vocabular 
 

Materiale:   

3 bucăţi de hârtie de 

aproximativ 9cm x 6cm 

 
Neprihănit – Fără păcat 

 
Pregătire: Înainte de oră, scrieţi următoarele versete pe 3 bucăţi de hârtie 
separate. Lipiţi hârtiile cu scotch sub trei scaune din clasă.  
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Scotch 
 

 
Matei 5:6 – Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi 
săturaţi! 

 
Proverbe 15:29 – Domnul Se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea 
celor neprihăniţi. – 

 
Proverbe 29:27 – Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniţi, 
dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi. 

 
Ştie cineva ce înseamnă cuvântul “neprihănit”? Înseamnă fără 

păcat. Acum uitaţi-vă sub scaunele voastre. Dacă găsiţi o coală de 
hârtie lipită de scaun, desfaceţi-o şi aduceţi-o la mine. Cei 3 copii care 
găsesc versetele sub scaunele lor vor merge în faţa clasei. 

Puneţi copilul care are versetul din Matei 5:6 să îl citească cu voce tare 
ca toţi copiii să audă. Dacă acesta nu ştie să citească, citiţi-l dvs. Isus a 
spus că noi ar trebui să ne dorim neprihănirea în vieţile noastre. 
Neprihănirea, sau a fi fără păcat, este un lucru bun în vieţile noastre.  

Puneţi copilul care are versetul din Proverbe 15:29 să îl citească sau 
citiţi-l în locul lui. Acest verset ne spune că Domnul este aproape de cei 
care au o viaţă neprihănită. Dacă trăiţi o viaţă de neprihănire, Domnul 
va fi mulţumit şi vă va auzi.  

Puneţi copilul care are versetul din Proverbe 29:27 să îl citească sau 
citiţi-l dvs. în locul lui. Cel neprihănit urăşte răul, dar cei care fac lucruri 
rele îi urăsc pe cei care trăiesc fără să păcătuiască. 

Biblia ne încurajează să trăim o viaţă neprihănită dar Dumnezeu ştie 
că vom face greşeli. Ce ar trebui să facem când păcătuim? (Permiteţi 
răspunsuri.) Direcţionaţi copiii către ideea de a-i cere iertare lui Isus. 
Dumnezeu ştie că vom face greşeli. Strângând în jurul nostru prieteni 
creştini, citind Cuvântul lui Dumnezeu pentru a învăţa să trăim în 
neprihănire, rugându-ne şi petrecând timp să ascultăm vocea lui 
Dumnezeu, vom putea să trăim o viaţă fără prihană. 

 

  Jocul recapitulativ 
 

Materiale:   

4 1/2 metri de rafie 

sau sfoară 

Scotch 

Ziare 
 

 
“Aruncaţi peste” 
 
Pregătire: Creaţi o minge din ziare prin mototolirea acestora şi lipirea cu 
scotch.În faţa clasei, lipiţi de podea 1,5 m de rafie. Mai faceţi încă două linii 
după prima linie creată. Ar trebui să fie cam 1 m între cele trei linii. Lipiţi 
capetele rafiei de podea. 

 
Pentru joc: 

1. Împărţiţi copiii în două echipe.  

2. Alegeţi un copil din prima echipă să răspundă la o întrebare 
recapitulativă.  

3. Dacă copilul răspunde corect la întrebare, copilul va sta la doi metri 
depărtare de prima linie şi va arunca mingea din ziar.  

4. Dacă mingea aterizează dincolo de cea mai îndepărtată linie de 
copil, sau nu trece de prima linie, echipa nu primeşte niciun punct. 

5. Dacă mingea aterizează între prima şi a doua linie, echipa primeşte 
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50 de puncte.  

6. Dacă mingea aterizează între a doua şi a treia linie, echipa primeşte 
100 de puncte.  

7. Echipa cu cele mai multe puncte după toate întrebările recapitulative 
câştigă jocul.  

Întrebări:  
1. Ce trebuie să facem dacă spunem că trăim pentru Isus? (Trebuie să 

trăim ca El.) 

2. În timpul primului meci al sezonului, de ce nu i-a pasat Cristi mingea 
lui Matei? (Pentru că voia să înscrie primul gol al sezonului.) 

3. De ce este important să avem prieteni creştini? (Ei ne pot ajuta să 
devenim creştini mai buni.) 

4. Spuneţi pe litere cuvântul “neprihănit”. 

5. Ce înseamnă neprihănit? (Fără păcat) 

6. Numiţi un mod în care am descris un grup de creştini în lecţia de azi. 
(Familie, un trup sau o echipă) 

7. Numiţi un lucru pe care îl putem face pentru un prieten creştin. (Să 
ne rugăm pentru el.) 

8. De ce este importantă fiecare persoană din biserică? (Răspunsurile 
vor varia. Dumnezeu a dat fiecărei persoane talente şi daruri pentru a 
le folosi în zidirea bisericii… Fiecare persoană cunoaşte alţi oameni 
cărora le poate spune despre Isus.) 

9. Recitaţi versetul de memorat. (“Cine zice că rămâne în El, trebuie să 
trăiască şi el cum a trăit Isus.” 1 Ioan 2:6) 

10. Completaţi spaţiul: “Ferice de cei însetaţi şi înfometaţi de 
______________” (Neprihănire) 

 
  Pregătirea lecţiei 
  

Lecţia de săptămâna viitoare este o Lecţie recapitualtivă. În lecţie este 
inclus un monolog. Alegeţi un bărbat sau o femeie care să joace acea parte. 
Nu trebuie memorat scriptul, dar ar trebui să fie destul de familiar cu acesta 
pentru a putea spune povestea ca şi cum ar fi povestea sa personală. 

  
 

 Pregătirea lecţie 
 Vizuale 
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