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      Adevăr central:   Singurul lucru care te desparte de răspunsurile la rugăciunile 

făcute după voia lui Dumnezeu este credinţa. Tu poţi avea o astfel de credinţă. 

    Verset pivot: Matei 17:20 

    Materiale: un buştean care să poată  fi aşezat vertical (poate fi înlocuit cu un scaun 

solid); două mingi de plajă identice,  umplute în prealabil cu aer, respectiv apă; 

opţional, seminţe de muştar, bilete   

    Instrucţiuni: - scrieţi vizibil pe bilete, diferite probleme cu care se confruntă copiii 

şi  lipiţile pe spatele buturugii; 

                          -scrieţi cuvântul ,,RUGÃCIUNE” cu litere mari pe mingea umflată cu 

aer, iar pe cea umplută cu apă, scrieţi ,,RUGÃGIUNE + CREDINŢÃ” ; 

 

 

Lecţia:   

 Aţi  văzut vreodată cum arată seminţele de muştar? Ia priviţi ! Sunt chiar 

micuuuuţe! (Puneţi seminţe în mâinile copiilor). 

Până să crească ceva din aceste seminţe…ne-am pierde răbdarea; şi dacă 

sămânţa e atât de mică, oare cât de mare ar putea să crească planta? (Cereţi-le 

părerea). Un lucru e sigur: nu va ajunge un stejar uriaş ! 

  Găsim în Biblie un verset interesant în care se vorbeşte şi despre aceste grăunte de 

muştar. Chiar domnul Isus a spus ceea ce urmeaza să vă citesc : ( citiţi versetul din 

Matei 17:20). De ce oare Domnul nostru Isus a spus în acest verset că putem răsturna 

munţii? Şi încă având doar o credinţă cât…un bob de muştar?! 

       Poate oare un lucru mic să răstoarne un lucru mare? Haideţi să vedemam aici o 

mică minge de plajă; vrea cineva să încerce să răstoarne această buturugă (munte) 

aruncând cu mingea în ea? (Asigură-te că alegi un copil mai slăbuţ, ca nu cumva să ai 

surpriza că răstoarnă buturuga lovind-o cu prea multă forţă). 

       Ooo…ce trist! Mingile sunt tot ce avem la dispoziţie ptr a reuşi ce ne-am propus, 

şi…uite că nu ne ajută cu nimic. Oare de ce dorim să răsturnăm această buturugă 

(munte)? La ce fel de munti se referea Isus când a spus că-l putem muta din loc? 

(Ĩntoarce buturuga astfel încât să se poată citi biletele). De câte ori nu te-ai rugat ptr 

probleme şi parcă tot nu se rezolvau ! E ca şi cum ai lovi cu o minge uşoară în această 

buturugă (munte) şi nu se întâmplă nimic. 



 Dar staţi putin ! Ĩn versetul pe care l-am citit, Domnul Isus spune că totuşi 

munţii pot fi mutaţi /problemele noastre pot avea o rezolvare, dar numai dacă 

avem…care era cuvântul?  Da, aveţi dreptate : CREDINŢÃ ! 

     O, atunci altfel se pune problema; am aici o minge care in loc să fie goală pe 

dinlăuntru, este plină cu apă, care reprezintă credinţa – adică rugăciunea va fi însoţită 

de această dată de credinţă. 

    Cine are mai multe probleme nerezolvate, să vină să încerce. (Felicitaţi copilul după 

ce a reuşit). 

 

    Concluzie: Da, copiii. Dumnezeu vrea ca tu să treci peste greutăţile vietii cu bine; 

El vrea să-ţi rezolve problemele; dar pentruca tu să nu ajungi să crezi până la urmă că 

rezolvarea lor e o simplă coincidenţa, ci să înveţi să-I recunoşti puterea şi să ai 

incredere în promisiunea Lui, El  îţi cere CREDINŢÃ. 

     CREDINŢA este cheia care deschide uşile încuiate, este ,,greutatea” aceea care 

poate răsturna buturuga (muntele) cu ,,probleme”, este simpla acţiune de a deschide 

robinetul ptr ca apa binecuvântărilor lui Dumnezeu să curgă din plin. Singurul lucru 

care te desparte de răspunsurile la rugăciunile făcute după voia lui Dumnezeu este 

credinţa. Tu poţi avea o astfel de credinţă. 

  

   Aplicaţie: Daţi exemplu pe Petru, care nu numai a cerut să poată umbla pe ape, ci 

L-a şi crezut pe Isus. A întins piciorul şi a călcat pe apă. Cereţi copiiilor să 

exemplifice cum pot aplica credinţa in problemele lor de zi cu zi, sau exemplificaţi 

dumneavoastră. 

       

  

        Sugestii: - puteţi exclude introducerea cu seminţele de muştar; 

                           -încercaţi experimental cu mingile şi buturuga înainte de program ptr 

a alege dimensiunile potrivite şi  distanţa de aruncare; 

 

 
 


