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Introducere 
 

Lecţiile din „Domnia lui David – eşecuri şi victorii“ nu sunt atât de cunoscute ca lecţiile din volumul   
„David – un om după inima lui Dumnezeu“, totuşi din aceste lecţii învaţă şi cei mântuiţi şi cei nemân-
tuiţi. Dumnezeu vrea ca noi să învăţăm lecţii importante atât din eşecurile, cât şi din biruinţele lui Da-
vid. 

În această serie sunt opt lecţii. Lecţiile 1b şi 3b tratează teme de ocultism şi imoralitate. Dacă ai 
copii mai mici, omite aceste două lecţii, sau adaptează limbajul pentru nivelul lor. Dacă copiii sunt 
mai mari, aceste lecţii sunt teme importante de discutat! 

Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze viaţa ta prin aceste lecţii, şi prin tine, pe copiii cărora le pre-
dai. Copiilor le place să aibă un erou, pe care să-l urmeze. Rugăciunea noastră este ca David să 
devină un erou pentru ei, un exemplu cu privire la felul cum el a învăţat să se încreadă în Domnul 
când totul mergea bine şi, de asemenea, când era greu.  

 

Predarea şi aplicarea adevărului central în fiecare lecţie 

Nu te mulţumi doar să prezinţi copiilor povestiri biblice. Predă adevărul din fiecare lecţie, şi   apli-
că-l cu atenţie la viaţa fiecărui copil. La fiecare lecţie ai ideile principale, care îți arată cum să predai 
şi unde să aplici adevărul central. AC înseamnă adevărul central; ACM îți arată unde să aplici ade-
vărul central pentru copilul mântuit, şi ACN unde să-l aplici pentru cel nemântuit. Adaptează aceste 
aplicaţii la situaţia clasei tale. De exemplu, aplicaţia poate folosi un nume de băiat, iar în clasă ai nu-
mai fete. S-ar putea ca aplicaţia să se adreseze copiilor mai mari, iar clasa ta să fie formată din copii 
mici. Fă schimbările care crezi că sunt necesare.  

 

Predarea mesajului mântuirii, pentru copilul nemântuit 

Datorită mesajului lor, aceste lecţii se aplică mai bine copiilor mântuiţi, decât celor nemântuiţi. Ori-
cum, în lecţii există aplicaţii şi pentru copiii nemântuiţi. Atunci când foloseşti aceste aplicaţii, explică 
Evanghelia, rugându-te şi făcând-o cât mai clară posibil. Include adevăruri de bază ale Evangheliei 
în alte părţi ale programului, pentru că este imposibil să predai toate adevărurile evanghelistice în 
mod eficient în fiecare lecţie.  

Iată câteva adevăruri fundamentale pe care să le predai copiilor nemântuiţi:  

 

Dumnezeu 

Învaţă-i pe copii despre Dumnezeu, despre atributele şi lucrările Lui; faptul că El este un Dumne-
zeu sfânt, drept, plin de dragoste, puternic, care este interesat de fiecare din ei. 

 

Domnul Isus Hristos 

Învaţă-i pe copii privitor la persoana şi lucrarea Domnului Isus Hristos: divinitatea Sa, umanitatea 
Sa, viaţa Sa desăvârşită, moartea Sa izbăvitoare, învierea Sa în trup, înălţarea Sa la cer, şi reveni-
rea Sa. 

 

Păcat 

Învaţă-i pe copii că sunt păcătoşi prin natura lor, şi rebeli împotriva Dumnezeului cel sfânt; iar pe-
deapsa pentru păcat este despărţirea veşnică de Dumnezeu. 

 

Calea mântuirii 

Învaţă-i pe copii că ei sunt mântuiţi numai prin lucrarea pe care a săvârşit-o Domnul Isus pe cruce; 
că ei trebuie să se pocăiască de păcatele lor, şi să-L primească pe Hristos prin credinţă; şi că prin 
naşterea lor din nou va rezulta o viaţă de ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. 
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Învaţă-i pe copiii mântuiţi pentru a-i ajuta să crească  

Copiii creştini trebuie să fie învăţaţi cum să trăiască pentru Isus Hristos. Ei trebuie ajutaţi să înţe-
leagă mai profund marile adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu. Învăţă-i cu grijă aceste adevăruri, 
şi arată-le aplicaţiile practice în viaţa de zi cu zi. „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, şi de 
folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui 
Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună“ (2 Timotei 3:16 -17). 

 

Fii disponibil pentru a sfătui 

Ca rezultat al predării lecţiei, unii copii vor să pună întrebări despre modul cum pot fi mântuiţi, sau 
despre viaţa creştină. Spune-le că ești gata să-i ajuţi. Lucrul acesta se face cel mai bine în prima 
parte a programului, separat de lecţia biblică.  

Dacă este făcut în lecţie, este esenţial să reţii aceste instrucţiuni, iar chemarea lui Dumnezeu la 
Hristos pentru mântuire să fie făcută separat. Făcând aceasta, eviţi confuziile din mintea copiilor în-
tre a veni la tine pentru sfaturi şi a veni la Hristos pentru mântuire. Copiii nu trebuie să înţeleagă că 
pentru a fi mântuiţi trebuie să vorbească cu cineva sau să vorbească cu tine. Nu insista niciodată ca 
copiii să ia o decizie, şi nu specula emoţiile lor. Spune-le că oricare ar fi întrebarea pe care o au, să 
ţi-o spună, indiferent dacă sunt sau nu mântuiţi. Apoi ai grijă ca la sfârşitul programului să nu fii ocu-
pat sau grăbit. La sfârşitul acestui text vei găsi paşi de sfătuire a copilului care vrea să vină la Hris-
tos.  

Exersează plasarea imaginilor pe flanelograf 

Exersează folosirea imaginilor vizuale şi a fundalurilor (scenele) înainte de lecţie. Familiarizează-
te cu toate imaginile şi învăţă unde să le foloseşti în lecţie. Pot fi cumpărate fundaluri cu diferite sce-
ne, pentru a le folosi în aceste lecţii. Noi dăm sugestii înainte de fiecare scenă, dar ele nu sunt obli-
gatorii. Toată predarea ta poate să fie făcută şi doar pe un flanelograf simplu. 

 

Ajutoare vizuale suplimentare 
Scrie pentru fiecare lecţie pe o bucată de carton adevărul central (dacă ai comandat de la AMEC 

şi pachetul cu versete, cântări şi jocuri pentru această serie de lecţii, adevărurile centrale le găseşti 
vizualizate în caietul de idei). Lipeşte pe spatele cartonului cu adevărul central bucăţi de flanel sau 
ceva uşor adeziv. (Foloseşte litere mici de tipar, ca şi copiii mici să poată citi cu uşurinţă cuvintele.) 
Pune cartonul pe tablă înainte de începerea orei, sau din momentul în care menţionezi pentru prima 
dată adevărul central din lecţie.  

Întrebări de recapitulare 

Pentru fiecare lecţie sunt date întrebări de recapitulare. Ele pot fi folosite după predarea lecţiei 
sau săptămâna următoare, înainte de predarea lecţiei noi.  

Dacă timpul de recapitulare decurge în mod disciplinat, el poate fi ocazia ideală de a fixa cele 
predate, iar în acelaşi timp el este şi distractiv pentru copii. Adesea vei descoperi o înţelegere greşi-
tă a lucrurilor predate sau lipsa unor cunoştinţe de bază, pe care le poţi corecta pe loc. Foloseşte 
acest timp: 

1. Pentru a afla cât au înţeles şi cât îşi amintesc copiii din materialul predat; 

2. Pentru a te ajuta pe tine însuţi să ştii ce trebuie să accentuezi, astfel încât copiii să-şi reamin-
tească mai uşor;  

3. Pentru a avea un timp relaxant şi plăcut în clasă. Copiii preferă competiţia şi aşteaptă cu ne-
răbdare partea aceasta a programului. Dar timpul de recapitulare este mai mult decât o com-
petiţie, el este şi un timp de învăţare. 

În acest text sunt incluse doar întrebări de recapitulare a lecţiei. Adaugă şi întrebări din cântări, 
din versete sau din ceea ce predai. În acest fel copiii vor înţelege că sunt importante toate părţile 
programului.  
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Privire generală 

Lecţia  Adevăr 

Central  

Aplicaţie  Verset de 

memorat 

Nr. 

lecţie 

David în ţara filistenilor 

1 Samuel 27:1-7 

1 Samuel 28:1-2  

1 Samuel 29:1-11  

1 Samuel 30:1-19 

Fereşte-te de 
tovărăşiile 
rele 

Nemântuit:  Nu lăsa ca tovărăşiile 
rele să te împiedice să te 
încrezi în Hristos. 

Mântuit:     Nu lăsa ca tovărăşiile rele 
să te împiedice să trăieşti 
pentru Hristos. 

Recapitularea 
Psalmului 23. 

 

1a 

Saul merge la o 
ghicitoare 

1 Samuel 28:1-25  

1 Samuel 31:1-7 

2 Samuel 1:12,17-27 

Este periculos 
să asculţi de 
duhurile rele  

Nemântuit:  Nu asculta de duhurile 
rele – aceasta te va 
împiedica să auzi vocea 
lui Dumnezeu. 

Mântuit:      Nu asculta de duhurile 
rele. Dumnezeu interzice 
lucrul acesta. 

  

„Să nu vă duceţi la 
cei ce cheamă 
duhurile morţilor, nici 
la vrăjitori; să nu-i 
întrebaţi, ca să nu 
vă spurcaţi cu ei. Eu 
sunt Domnul, 
Dumnezeul vostru.“  

Leviticul 19:31 

1b 

David ajunge împărat, 
după cum a spus 
Dumnezeu 

2 Samuel 2:1-4, 8-10 

2 Samuel 3:1, 6-12, 

17-39 

2 Samuel 4:5-7 

2 Samuel 5:1-12 

2 Samuel 7:1-13 

Cuvântul lui 
Dumnezeu se 
împlineşte 
întotdeauna  

Nemântuit:  Dacă Îl chemi pe 
Dumnezeu, El promite să 
te mântuiască. 

Mântuit:      Crede fiecare promisiune 
a lui Dumnezeu. 

„Smeriţi-vă dar sub 
mâna tare a lui 
Dumnezeu, pentru 
ca, la vremea Lui, El 
să vă înalţe.“  

1 Petru 5:6 

2 

Chivotul legământului 
este recuperat şi adus 
înapoi  

1 Samuel 4:2-11 

1 Samuel 5:1 – 6:21 

2 Samuel 6:1-19 
Numeri 4:5, 15, 20 

Dumnezeu 
este sfânt 

Nemântuit: Pocăieşte-te de păcatul 
tău, care te ţine departe 
de El. 

Mântuit       Şi tu trebuie să fii sfânt. 

„… gândurile Mele 
nu sunt gândurile 
voastre, şi căile 
voastre nu sunt căile 
Mele, zice Domnul“.  

Isaia 55:8. 

3a 
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Lecţia  Adevăr 

Central  

Aplicaţie  Verset de 

memorat 

Nr. 

lecţie 

David şi  

Bat-Şeba 

2 Samuel 11:1-27 

2 Samuel 12:1-24 

Să nu comiţi 
adulter 

Nemântuit şi mântuit:  

Dumnezeu doreşte 
ca tu să trăieşti o 
viaţă curată. 

Întoarce-te de la 
necurăţia care te 
desparte de 
Dumnezeu. 

 

„… să nu te faci părtaş 
păcatelor altora; pe tine 
însuţi păzeşte-te curat.“  

1 Timotei 5:22b:  

3b 

David şi Mefiboşet 

2 Samuel 4:4 

2 Samuel 9:1-13  

2 Samuel 16:1-4  

2 Samuel 19:15, 24-30 

Dumnezeu 
este bun faţă 
de păcătoşi 

Nemântuit:  Dacă te încrezi în 
Isus Hristos, El te va 
face copilul Lui. 

Mântuit:      Mulţumeşte-I lui 
Dumnezeu pentru 
bunătatea Lui faţă de 
tine. 

Recapitulare 4 

Răzvrătirea lui Absalom 
împotriva lui David 

2 Samuel 14:25-26 

2 Samuel 15: 1-37 

2 Samuel 16:15-20 

2 Samuel 17:1-22 

2 Samuel 18:1-33;  

2 Samuel 19:15.  

Nu fi un 
răzvrătit, ca 
Absalom 

Nemântuit:  Răzvrătirea aduce 
suferinţă şi 
despărţire de 
Dumnezeu. 

Mântuit:      Prin ascultarea ta 
arăţi că eşti mântuit. 

„Domnul este lumina şi 
mântuirea mea; de cine 
să mă tem?“ Psalmul 
27:1 

5 

Solomon, succesorul lui 
David la tron 

1 Cronici 22:2 – 23:5 

2 Samuel 7:11b-29 

1 Împăraţi 1:33, 34 

1 Împăraţi 2:1-4 

1 Cronici 29:28 

Luca 1:26-33 

Luca 11:31 

Zaharia 14:9  

Apocalipsa 11:15 

Isus Hristos 
este Împărat 

Nemântuit:  Într-o zi va trebui să 
te pleci şi tu înaintea  
Împăratului Isus. 

Mântuit:      Ascultă de El. 

Recapitulare 
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Privire generală 
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Lecţia 1a  

David în ţara filistenilor 

 

Text biblic pentru învăţător 

1 Samuel 27:1-7 

1 Samuel 28:1-2 

1 Samuel 29:1-11 

1 Samuel 30:1-19 

Adevăr central 

Fereşte-te de tovărăşiile rele 

Aplicaţie 

Mântuit:  Nu lăsa ca tovărăşiile rele să 
te împiedice să trăieşti pentru 
Hristos. 

Nemântuit: Nu lăsa ca tovărăşiile rele să 
te împiedice să te încrezi în 
Hristos. 

Verset de memorat 

Recapitularea Psalmului 23 

Ajutoare vizuale 

 Planşele 1-1, 1-4, 1-5 şi 1-6 

sau 

 Figurile: D-81, D-82, D-83, D-84, D-89, 
D-90, D-91 şi D-92 

 Fundaluri (opţional): Exterior şi palat 

 Opţional: Dacă ai seria de lecţii „David, 
un om după inima lui Dumnezeu“, 
foloseşte figurile D-38a şi D-65 

 Adevărul central scris pe un carton 
„Fereşte-te de tovărăşiile rele“ şi 
aplicaţia pentru copilul nemântuit: „Nu 
lăsa ca tovărăşiile rele să te împiedice 
să te încrezi în Hristos“  

 

 

 

 

Schiţa lecţiei  

Introducere 

George şi Radu  AC 

Desfăşurarea evenimentelor  

1 David este disperat şi fuge în ţara 
filistenilor 

2 David şi oamenii lui locuiesc în cetatea 

Ţiclag ACM 

3 Filistenii se pregătesc să atace Israelul 

 ACM 

4 Filistenii nu vor ca David şi oamenii lui să 
lupte alături de ei 

5 David părăseşte armata filistenilor 

6 Se întoarce la Ţiclag, care fusese jefuit 
de amaleciţi 

7 Oamenii lui vor să-l ucidă cu pietre 

 ACN  

Punct culminant 

David se pocăieşte şi se întoarce la 

Dumnezeu ACM 

Concluzie 

Îi urmăresc pe amaleciţi şi recuperează totul 

 ACM, ACN 
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Lecţia  

George şi Radu aveau un căţeluş pe care îl chema Rex. Era 
foarte ascultător şi bine dresat. De exemplu, în timpul meselor, 
aştepta cuminte până când terminau toţi de mâncat, şi abia după 
aceea se ducea să vadă dacă primea ceva resturi pentru el. Când 
familia era la masă, nu lătra şi nu încerca să se urce pe masă. 
George şi Radu împreună cu părinţii lor, au plecat într-o vacanţă 
cu avionul, şi nu au putut să-l ia cu ei şi pe Rex. Vecinii, care 
aveau şi ei un câine, au fost de acord să-l ţină la ei pe Rex. 

Când s-au întors din vacanţă, George şi Radu abia aşteptau  
să-l revadă pe Rex. Dar au avut o mare surpriză! Rex devenise 
foarte gălăgios, neascultător şi rău. Nu le venea să creadă că era 
acelaşi câine! Ştiţi de ce purtarea lui era acum atât de rea? Pentru 
că el a stat două săptămâni cu un câine care era gălăgios, 
neascultător şi rău. Tovărăşia rea l-a învăţat aceste obiceiuri rele!  

Aşa se întâmplă câteodată şi cu voi, copii, nu-i aşa? Dacă eşti 
într-o tovărăşie nepotrivită, dai de necazuri. 

Scena 1  

Fundal: exterior. Aşează-l pe David (D-81). 

S-a întâmplat chiar şi cu David, omul despre care Dumnezeu a 
spus că va fi împăratul lui Israel. 

Îţi aminteşti de David şi de felul cum a trebuit să fugă de Saul, 
împăratul cel rău? Saul încerca să-l omoare, şi-l urmărea. Vă 
amintiţi cum Dumnezeu l-a ajutat pe David; şi l-a ajutat să se 
poarte cu bunătate faţă de Saul? 

Dar într-o zi lui David i-a fost frică; el nu a mai crezut 
promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o, că într-o zi va fi 
împărat. A uitat cât de minunat l-a protejat Dumnezeu, şi şi-a zis: 
„Voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul“ (1 Samuel 27:1). Şi a luat 
o decizie neînțeleaptă. 

Aşează pe soldaţi (D-82) şi familiile (D-83). Figuri opţionale (D-38-a) şi 
(D-65) din „David, un om după inima lui Dumnezeu“.  

David s-a hotărât să locuiască pentru un timp în ţara filistenilor. 
Aceştia erau cei mai aprigi duşmani ai israeliţilor, poporul lui 
Dumnezeu. Şi ca situaţia să devină şi mai grea, el s-a hotărât să 
ia cu el şi pe cei 600 de soldaţi ai lui, împreună cu familiile lor. Toţi 
aceştia l-au însoţit pe David în ţinutul filistenilor.  

Îndepărtează toate figurile.  

Scena 2  

Fundal opţional: scena palatului 

David şi oamenii lui au mers la împăratul filistean, numit Achiş. 

Aşează-l pe Achiş (D-84). 

Probabil că Achiş a fost bucuros să-l primească pe acest mare 
luptător şi oştirea lui. Ei l-ar fi însoţit în bătăliile lui. Aşa că Achiş    
i-a dat lui David cetatea Ţiclag în care să locuiască.  

Ce hotărâre neînţeleaptă a luat David! Imaginaţi-vă! Un om al 
lui Dumnezeu, între duşmanii lui Dumnezeu! De foarte multe ori în 
Biblie, Dumnezeu ne avertizează să ne păzim de tovărăşiile rele! 

AC 

Context: Au trecut câţiva ani de 

când David a fost uns împărat 

peste Israel de profetul Samuel. 

Din cauză că Saul era invidios pe 

David, şi dorea să îl ucidă, David 

s-a ascuns. În ultima lecţie din 

„David, un om după inima lui 

Dumnezeu“, David cruţă viaţa 

împăratului Saul, cu toate că avea 

posibilitatea să îi facă rău. David 

continuă să aştepte să fie încoro-

nat ca împărat, la momentul ales 

de Dumnezeu.  

Citeşte tu sau un copil mai mare 

versetul din Biblie. 

Ajută-i pe copii să găsească 

Ţiclagul pe hartă. 

Planşa 1-1  

ACM 
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(Proverbe 1:10-11,14-15; Efeseni 5:6-7,11) Dacă aparţii Domnului 
Isus, fii foarte atent ce prieteni îţi alegi. Şi tu eşti în aceeaşi 
situaţie ca David, dacă îţi petreci timpul cu cei cărora nu le pasă 
de Dumnezeu, vorbesc urât, nu ascultă de părinţi sau de 
profesorii lor, şi, la fel ca David, duci şi pe alţii într-o tovărăşie rea. 
Cu cât eşti mai apropiat de ei, cu atât mai greu îţi va veni să te 
desparţi de ei, şi să trăieşti pentru Isus Hristos. 

Îndepărtează toate figurile.  

Scena 3  

Fundal opţional: scena palatului. Aşează-l pe David (D-81), pe soldaţii lui 
(D-82), pe Achiş (D-84) şi pe comandanţii filisteni (D-89 şi D-90).  

Într-o zi filistenii au pornit iarăşi un război. Ghiciţi împotriva cui 
doreau să lupte ei? Împotriva israeliţilor, poporul lui Dumnezeu – 
poporul căruia îi aparţinea David şi oamenii lui! Bietul David! Ce 
va face el acum?  

Împăratul Achiş a venit la el şi i-a spus: „David, tu şi oamenii tăi 
veţi veni la război cu mine. Veţi avea o misiune specială: veţi fi 
garda mea de corp“. (1 Samuel 28:1-2) 

Şi armata a pornit mărşăluind spre câmpul de luptă. 

David s-a întovărăşit cu persoane nepotrivite. Dumnezeu este 
atât de înţelept, încât ne previne atunci când suntem întovărăşiţi 
cu cine nu trebuie – aceasta ne poate aduce probleme mari. 

Sara Îl iubea pe Domnul Isus, dar era foarte bună prietenă cu 
vecina ei, care era destul de zvăpăiată. Ele şi alţi prieteni se 
întâlneau adesea în „vizuină“. Discuţiile lor o făceau câteodată pe 
Sara să se simtă stânjenită. O dată sau de două ori au citit reviste 
pe care Sara ştia că Domnul Isus nu le-ar fi citit, dar nu a spus 
nimic. Ea petrecea din ce în ce mai puţin timp citind Biblia sau 
vorbind cu Dumnezeu, şi din ce în ce mai mult timp cu prietenii. 
Dragostea ei pentru Domnul Isus devenea tot mai slabă, şi, cu 
siguranţă, nu vorbea despre El când era cu prietenii ei. Fereşte-te 
de tovărăşiile rele – ele te vor îndepărta de Dumnezeu. 

Când conducătorii filistenilor l-au văzut pe David în armata lui 
Achiş, i-au spus lui Achiş: „Nu vrem ca acest om şi oamenii lui să 
lupte alături de noi!“ Îţi aminteşti, el era marele luptător despre 
care oamenii cântau: „Saul a bătut miile lui, şi David zecile lui de 
mii!“ El este cel ce l-a omorât pe filisteanul Goliat! Omul acesta   s
-ar putea întoarce pe câmpul de bătaie împotriva noastră, luptând 
alături de israeliţi, poporul lui. Nu putem să riscăm. Trimite-i 
acasă!“ 

Achiş a vrut să aibă aceşti soldaţi curajoşi alături de el, dar 
conducătorii filistenilor au insistat ca David şi oamenii lui să fie 
trimişi înapoi la Ţiclag.  

Îndepărtează-l pe Achiş (D-84) şi pe comandanţii filisteni (D-89 şi D-90).  

Scena 4  

În timp ce David şi oamenii lui se apropiau de Ţiclag, au văzut  
ridicându-se un fum gros deasupra cetăţii. Ce se întâmplase? Pe 
măsură ce se apropiau, au văzut că fumul se înălţa din ruinele 
cetăţii în care locuiseră familiile lor! 

Aşează ruinele (D-91).  

ACNM 

Planşa 1-4  

Arată cartonul cu adevărul cen-

tral: „Fereşte-te de tovărăşiile 

rele“ 

Citeşte tu sau un copil mai mare 

versetul din Biblie. 

Arată din nou cartonul cu adevă-

rul central. 

Planşa 1-5 
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În timp ce ei erau plecaţi, amaleciţii au cucerit cetatea Ţiclag. 
Au ars cetatea, au luat toate bunurile lor, împreună cu animalele, 
femeile şi copiii. David şi soldaţii lui priveau acum cu groază la 
ruinele cetăţii. Citim în Biblie că ei au plâns, până nu au mai avut 
lacrimi (1 Samuel 30:4). 

Lucrurile s-au înrăutăţit şi mai mult pentru David!  

Soldaţii au vorbit între ei: „Toate acestea sunt numai din vina 
lui David! El ne-a adus în ţara filistenilor. El ne-a luat la această 
luptă împreună cu Achiş, şi nu am lăsat pe nimeni care să 
păzească cetatea. Amaleciţii au găsit cetatea noastră nepăzită, şi 
au luat cu ei tot ce era al nostru!“ Au fost aşa de mâhniţi şi de 
furioşi, încât au spus: „Să-l omorâm pe David cu pietre!“  

Însă nu au făcut aşa, dar s-au gândit la aceasta. În ce situaţie 
cumplită se găsea David! Nu se putea mai rău, nu-i aşa? 

Toate acestea din cauză că David s-a refugiat la vrăjmaşul lui 
Israel.  

Fereşte-te de tovărăşiile rele! Poate că nu te-ai încrezut 
niciodată în Domnul Isus Hristos, şi unul din lucrurile care te 
opreau să vii la El a fost frica de ceea ce vor spune prietenii tăi. 
Dacă ei te opresc să vii la Isus, atunci tu ai nişte tovarăşi răi. Dar 
poate că ai alt fel de tovarăşi răi: minciuna, neascultarea, 
înşelăciunea, invidia, ura. Sunt aceştia prietenii tăi? Dacă eşti în 
compania acestor prieteni, ei te vor ţine departe de Dumnezeu 
pentru totdeauna. 

Dumnezeu urăşte păcatul, pentru că el te ţine departe de El; 
dar El te iubeşte pe tine! Te iubeşte atât de mult, încât Şi-a trimis 
Fiul, pe Domnul Isus, să moară pe cruce pentru păcatele tale. 
Meritai să fii pedepsit, dar El a fost pedepsit în locul tău, şi acum 
Dumnezeu poate să te ierte. 

Trebuie să te întorci de la păcatele tale, pentru că ele te 
despart pentru totdeauna de Dumnezeu. Trebuie să vii la Domnul 
Isus Hristos, să crezi că El a venit să ia toate păcatele tale, să te 
mântuiască. 

David era într-unul dintre cele mai triste momente din viaţa lui. 
Era departe de casă, în mijlocul unui popor păgân. Familia lui 
fusese luată prizonieră, cetatea pustiită, iar cei care îl urmau 
doreau să-l omoare cu pietre. În acea zi înspăimântătoare David a 
făcut ceva foarte important. El s-a pocăit, şi s-a încrezut în 
Dumnezeu (1 Samuel 30:6).  

Înlocuieşte-l pe David (D-81) cu David în genunchi (D92).  

La cine să meargă el după ajutor? Dumnezeu a fost gata să-l 
asculte. David I-a spus lui Dumnezeu că îi părea rău că a încetat 
să creadă că El îl va păzi, şi că a plecat să locuiască într-o ţară 
unde erau duşmanii poporului lui Dumnezeu. Timpul petrecut 
acolo a fost plin de probleme şi tristeţe în viaţa lui. 

Ţi-a vorbit Dumnezeu despre prietenii nepotriviţi pe care îi ai? 
Bineînţeles, Dumnezeu nu îţi cere să nu fii niciodată prietenos faţă 
de cei ce nu-L cunosc. Dacă ai fi aşa, cum i-ai aduce la Domnul 
Isus? Însă Dumnezeu vrea să ai grijă ce prieteni îţi faci. Cere-I lui 
Dumnezeu sfatul, şi întreabă-L ce băieţi şi fete trebuie să ai ca 
prieteni.  

Vorbesc urât unii dintre ei – înjură şi blestemă? 

Copiii să joace rolurile oamenilor 

lui David (plângând, acuzându-l 

pe David, ameninţându-l cu pie-

tre) şi David răspunzând, rugându

-se lui Dumnezeu.  

Decupează forme mici de oameni, 

şi scrie pe ele aceste cuvinte: min-

ciună, neascultare, înşelăciune, 

invidie şi ură.  

Arată-le la acest punct în lecţie. 

ACN 

ACM 
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Sunt unii dintre ei neascultători, nepoliticoşi, bădărani? 

Sunt unii dintre ei rebeli la şcoală? Stai departe de ei! Sau vei 
deveni ca ei. Dacă Dumnezeu îţi vorbeşte despre o prietenie, fii 
ca David, şi spune-I că îţi pare rău. Roagă-L să îţi dea prieteni 
buni. 

Când vei fi mare, te vei gândi să ai un prieten sau o prietenă 
mai deosebită, cu care să te întâlneşti mai des. Fii atent să alegi 
pe cineva care Îl iubeşte pe Domnul Isus. Dacă vei începe să te 
întâlneşti cu cineva care nu este un adevărat creştin, atunci acea 
persoană te va împiedica să creşti în viaţa ta de creştin. 

Odată, o fată pe care o chema Maria, şi care Îl iubea pe 
Domnul, a început să se întâlnească cu un băiat, pe nume Mihai. 
Maria ştia că Mihai nu este creştin, dar îi plăcea foarte mult de el, 
şi ei deveneau din ce în ce mai apropiaţi. Maria ştia că nu trebuia 
să se întâlnească cu un băiat nemântuit, dar continua să-şi spună 
în sinea ei că îi va spune despre Dumnezeu, și va deveni şi el 
creştin. Mihai i-a cerut să devină soţia lui, şi ea a acceptat, fiind 
sigură că într-o zi Mihai va fi mântuit. Lucrurile însă nu s-au 
petrecut aşa! Mihai nu a vrut să cunoască mai mult despre 
Dumnezeu. El nu mergea la biserică, dar voia ca Maria să meargă 
cu el în baruri şi în alte locuri nepotrivite pentru creştini. Treptat, 
Maria a încetat să mai meargă la biserică. „Pot să citesc Biblia şi 
să mă rog şi acasă“, se gândea ea. În cele din urmă nu a mai 
făcut nici aceste lucruri. Mihai nu a devenit creştin; în schimb, 
dragostea Mariei pentru Domnul s-a răcit din ce în ce mai mult. 
Ce bine ar fi fost dacă ea ar fi ascultat de avertismentele lui 
Dumnezeu cu privire la tovărăşiile rele! 

Fii foarte atent când îţi alegi prietenii – în mod special, când vei 
fi mai mare şi vei dori să ai un prieten sau o prietenă, cu care să 
te căsătoreşti.  

David Îl întreba acum pe Dumnezeu: „Să urmăresc oastea 
aceasta? O voi ajunge?“  

Dumnezeu i-a răspuns: „Urmăreşte-o, căci o vei ajunge; şi vei 
recupera totul“ (1 Samuel 30:8).  

Cred că mesajul acesta de la Dumnezeu l-a încurajat mult pe 
David. El a aflat că familiile lor erau încă în viaţă, şi că le vor lua 
înapoi.  

Au pornit în urmărirea amaleciţilor, şi Dumnezeu i-a condus la 
locul unde aceştia îşi aveau tabăra. Amaleciţii îşi sărbătoreau 
victoria. Nu se aşteptau ca David şi oamenii lui să se întoarcă aşa 
de repede de la luptă. Şi acolo erau şi toate nevestele şi copiii lor.  

Aşează familiile (D-83).  

Soldaţii lui David s-au pregătit de luptă. Urmau să lupte pentru 
nevestele şi familiile lor; şi au luptat o zi şi jumătate, fără 
întrerupere. Dumnezeu le-a dat o biruinţă minunată; şi au reuşit 
să-i bată pe amaleciţi şi să-i ia înapoi pe cei dragi. 

Familiile au fost fericite să fie din nou împreună, şi să ştie că    
s-au terminat zilele pline de teamă şi pericol. Curând David a 
părăsit ţinutul filistenilor. Hotărârea lui de a locui printre oamenii 
care nu-L iubeau pe Dumnezeu nu i-a adus decât nefericire şi 
probleme. 

Arată cartonul cu aplicaţia pentru 

copilul mântuit: „Nu lăsa ca tovă-

răşiile rele să te împiedice să tră-

ieşti pentru Hristos.“ 

Citeşte tu sau un copil mai mare 

versetul din Biblie.  

Planşa 1-6 



Domnia lui David –  eşecuri şi victorii 

12 

Aminteşte-ţi avertismentul lui Dumnezeu de astăzi – fereşte-te 
de tovărăşii rele! Dacă Îl iubeşti pe Domnul Isus, fii atent la 
prietenii pe care ţi-i alegi. Dacă nu eşti mântuit, nu lăsa ca frica de 
ceea ce vor spune prietenii tăi să te împiedice să vii la El. 
Depărtează-te de ceilalţi „prieteni“ ai tăi, lucrurile rele la care ţii, 
cum ar fi minciuna, înşelăciunea sau oricare alt lucru. Vino şi 
crede în Domnul Isus Hristos. S-ar putea ca unii prieteni să râdă 
de tine, s-ar putea să nu mai vrea să îţi fie prieteni, dar atunci 
când te încrezi în Domnul Isus pentru a fi mântuit, El devine 
prietenul tău pentru totdeauna. 

Îndepărtează toate figurile.  

 

Întrebări recapitulative  

1 Care a fost hotărârea greşită pe care a luat-o David la 
începutul povestirii noastre? (A mers să locuiască în ţara 
filistenilor.) 

2 De ce a mers acolo? (I-a fost frică, şi a încetat să se mai 
încreadă în ajutorul lui Dumnezeu.) 

3 Ce vrea Dumnezeu să înveţi din această greşeală a lui David? 
(Răspunsul este cel scris pe tablă: „Să te fereşti de tovărăşiile 
rele.“) 

4 De ce trebuie să ne ferim de tovărăşiile rele? (Pentru că ele îi 
împiedică pe creştini să trăiască pentru Hristos.) 

5 Vă amintiţi numele împăratului filistean sau al cetăţii pe care 
acesta a dat-o lui David? (împăratul Achiş; cetatea Ţiclag) 

6 Achiş i-a spus lui David să facă ceva rău. Ce anume? (Să 
lupte împotriva israeliţilor, poporul lui Dumnezeu.) 

7 El nu a fost primit să lupte împotriva propriului său popor, dar 
ce a găsit când s-a întors la Ţiclag? (Nişte duşmani au ars 
cetatea, le-au luat familiile şi tot ce aveau ei.) 

8 Ce au plănuit oamenii lui David să-i facă pentru cele 
întâmplate? (Să-l omoare cu pietre.) 

9 În acel moment David a făcut un lucru foarte înţelept. Care a 
fost acela? (S-a întors la Dumnezeu şi a vorbit cu El.) 

10 Ce promisiune i-a dat Dumnezeu lui David, când a vorbit cu 
el? (Că va recupera totul.) 

11 Sara a intrat într-o încurcătură în casa vecinilor. Ce ar fi trebuit 
să facă ea, în loc de ceea ce aţi auzit că a făcut? (Pentru că 
ştia ce fel de fată este vecina ei, nu trebuia să meargă acolo 
să se joace. Sau ar fi putut să spună: „Vin să mă joc, dar voi 
pleca, dacă voi începeţi să citiţi revistele acelea sau spuneţi 
bancuri proaste“.) 

ACN, ACM  

Arată din nou cartonul cu adevă-

rul central.  
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Activităţi de implicare 

Joc de roluri 

Pregăteşte una sau două scenete cu copiii. 

După prima scenetă, discută cu copiii cum trebuia să 
reacţioneze Sara în casa vecinei, sau mai bine să evite anturajul 
rău. După a doua scenetă, întrebă copiii ce ar fi trebuit să spună 
Ionel, când prietenii lui l-au îndemnat să arunce cu pietre.  

a. Sara (povestirea este la pagina 9) 

Scena 1  Fata vecinilor a invitat-o pe Sara (care este 
credincioasă) la ea acasă. 

Scena 2 Acasă – citirea revistelor cu conţinut murdar, ceartă, se 
insultă unii pe alţii. 

Scena 3  Sara merge la culcare prea târziu, prea obosită, 
indispusă, şi fără nicio dorinţă să citească în Biblie sau 
să se roage. 

b. Ionel, care vrea să se încreadă în Isus, dar tovărăşia rea îl opreşte 

de la aceasta. 

Scena 1  Ionel este la Grupul Vestea Bună. (Ia tu sau un copil 
rolul „învăţătorului“). 

Scena 2  Ionel merge înapoi acasă, şi se joacă cu prieteni care 
sunt o „tovărăşie rea“ – nepoliticoşi şi gălăgioşi. El le 

spune că-i place să meargă la Grupul Vestea Bună şi, 

să asculte despre Isus, şi că i-ar plăcea să-L primească 
pe Isus ca Mântuitor. Ei râd şi fac glume pe seama lui, 
şi îl cheamă cu ei să arunce cu pietre într-un pom din 
grădina unui om bătrân. 

Scena 3  Ionel pleacă cu prietenii lui şi face tot ce fac ei.  

  

Activităţi pentru copiii mai mari 

Pregăteşte un exerciţiu „sabia în teacă“, bazat pe versetele din 
Proverbe şi Efeseni, date la pagina 8, scena 2 a lecţiei. Copiii 
trebuie să caute versetele, şi primul care găseşte unul, îl citeşte şi 
primeşte un punct. 

El trebuie, de asemenea, să facă un comentariu scurt la versetul 
pe care l-a citit. Persoana cu cele mai multe puncte câştigă 
concursul. 
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Lecţia 1b 

Saul merge la o ghicitoare 
 
 

Text biblic pentru învăţător  

1 Samuel 28:1-25  

1 Samuel 31:1-7  

2 Samuel 1:12, 17-27 

Adevăr central  

Este periculos să asculţi de duhurile rele 

Aplicaţie  

Nemântuit: Nu asculta de duhurile rele ‒ 
aceasta te va împiedica să auzi 
vocea lui Dumnezeu. 

Mântuit:  Nu asculta de duhurile rele ‒ 
Dumnezeu interzice lucrul 
acesta. 

Verset de memorat 

„Să nu vă duceţi la cei ce cheamă duhurile 
morţilor, nici la vrăjitori; să nu-i întrebaţi, ca 
să nu vă spurcaţi cu ei. Eu sunt Domnul, 
Dumnezeul vostru.“ Leviticul 19:31 

Ajutoare vizuale  

 Planşe: 1-2, 1-3, 2-1 

sau 

 Figurile: D-81, D-82, D-85, D-86, D-87, D
-88 şi D-93 

 Fundaluri (opţional): Exterior 

 Opţional: decupează dintr-o revistă 
imagini cu doi copii de aproximativ 9 ani, 
(„Dana şi Nicu“) 

 Cuvinte scrise pe cartoane: „Este 
periculos să asculţi de duhurile 
rele“ (adevărul central) şi aplicaţia pentru 
copilul mântuit „Nu asculta de duhurile 
rele – Dumnezeu interzice lucrul acesta 
(aplicaţia pentru copilul mântuit) 

Notă pentru învăţători 
Pentru că aceasta este mai degrabă o lecţie despre 
pericolele ocultismului, predă copiilor versetul din 
Leviticul. Dacă copiii sunt foarte mici sau neexpuşi la 
ocultism (nu te baza pe supoziţii – s-ar putea ca ei să 
ştie mai mult decât crezi tu), renunţă la această lecţie. 
Ţine minte că practicile vrăjitoreşti, vorbirea cu morţii 
prin medium, ghicirea norocului în cărţi etc., sunt   într
-o creştere alarmantă. Copiii noştri trebuie să ştie că 
Dumnezeu ne avertizează foarte clar în Cuvântul 
Său, să nu avem nimic de-a face cu aceste practici.  

Schiţa lecţiei 

Introducere 

Povestirea despre Dana şi Nicu  AC, ACN 

Desfăşurarea evenimentelor 

1 Saul se teme de armata filistenilor 

2 El cere sfatul lui Dumnezeu  

3 Dumnezeu nu îi răspunde din cauza 

neascultării lui ACN 

4 Saul se duce la o femeie care cheamă 

morţii  ACN 

5 Saul „vorbeşte“ cu Samuel  

6 Samuel îi spune că Israel va fi învins 

 ACM 

7 Israel este învins 

Punct culminant  

Omorârea lui Saul, a lui Ionatan şi a fiilor 
lor  

Concluzie  

Întristarea şi jalea lui David pentru familia 

lui Saul ACN, ACM 
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Lecţia  

Foloseşte imaginea a doi copii de aproximativ nouă ani, decupaţi dintr-o revistă.  

Nicu şi Dana au alergat în bucătărie, unde mama făcea nişte 
plăcinte pentru cină. Amândoi erau speriaţi. Mama i-a privit, şi i-a 
întrebat: „De ce aţi stat aşa de mult? Am aşteptat să veniţi mai 
devreme“. 

Cei doi copii s-au uitat unul la altul, cu o privire vinovată, şi apoi 
Nicu a spus: „Am fost la un fel de petrecere, acasă la Maria. Mai 
erau şi alţi copii, dar părinţii Mariei nu veniseră încă acasă. Am 
făcut nişte lucruri ciudate“. 

„Ce fel de lucruri?“ a întrebat mama, îngrijorată de-a binelea. 

„Ei bine“, a răspuns Dana, „am stat în jurul unei mese, şi ne-am 
ţinut de mâini. Maria ne-a spus să punem orice întrebare, oricât 
de dificilă, şi că cineva va răspunde acelor întrebări – trebuia să 
fie întrebări la care să se răspundă cu da sau nu. Dacă răspunsul 
era „da“, se va auzi o bătaie în masă. Dacă răspunsul era „nu“, se 
vor auzi două bătăi.“ 

„Dar cine bătea în masă?“, a întrebat mama. 

„Nu ştim, mamă“, a răspuns Nicu şoptit. Trebuia ca lumina să 
fie stinsă, să stăm în linişte, şi să ne concentrăm tare. A fost 
foarte ciudat. Nu putea să fie unul din noi, pentru că toţi ne ţineam 
de mâini. Maria a întrebat: „Voi locui totdeauna aici?“; şi s-au auzit 
două bătăi puternice în masă. Apoi ea a întrebat dacă va merge 
să locuiască într-o altă ţară, şi s-a auzit o bătaie în masă. După 
aceasta ne-am speriat, şi i-am spus că trebuie să plecăm“. 

Cei doi copii s-au uitat la faţa mamei, şi au văzut cum strânge 
din buze şi cum faţa ei devine serioasă. „Sunt aşa de bucuroasă 
că voi doi aţi plecat de acolo“, a spus ea. „Nu vreau ca să mai 
faceţi vreodată aşa ceva. Nu ştiaţi ce se întâmplă, dar un duh rău 
a bătut în masă.“ 

„Duhuri rele!“, au exclamat copiii, făcând ochii mari. 

„Da, copii. Sunt duhuri rele pe care nu le putem vedea, şi 
trebuie să fim foarte atenţi, ca nu cumva să avem de-a face cu 
ele, să le rugăm să ne aducă mesaje“. 

Împăratul Saul însă a făcut aceasta. Vă amintiţi de el? Daţi-mi 
voie să vă reamintesc ce a făcut el. Dar înainte de aceasta, 
doresc să vă mai spun ceva. Poate că eşti acum, aici, şi nu L-ai 
primit pe Domnul Isus în inima ta. Sau poate că ai avut de-a face 
cu duhurile rele. Dacă vrei ca Domnul Isus să te mântuiască de 
păcatele tale, şi nu ştii ce să faci, eu sunt aici pentru a te ajuta. 
Vino la sfârşitul programului şi stai în prima bancă. Aşa voi şti că 
vrei să-ţi spun din Biblie ce trebuie să faci. 

După ce David a mers să locuiască în ţinutul filistenilor, vă 
amintiţi cum plănuiau ei să meargă să lupte împotriva Israelului, 
poporul lui Dumnezeu? 

Scena 1  

Fundal opţional: scenă de exterior   

AC 

ACN 

Arată adevărul central: „Este peri-

culos să asculţi de duhurile rele“ 

Planşa 1-2 
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Când Saul a primit vestea că mii de filisteni veneau să lupte 
împotriva lui şi împotriva armatei sale, i-a fost foarte frică. Biblia 
spune: „Saul a fost cuprins de frică, şi un tremur puternic i-a 
apucat inima“. (1 Samuel 28:5) 

Aşează-l pe Saul (D-85) şi armata lui (D-86).  

De ce credeţi că Saul a tremurat atât de tare? Saul trăia în 
neascultare de Dumnezeu. Acum ar fi vrut să ştie ce se va 
întâmpla în bătălie, dar Dumnezeu nu îi răspundea. Dumnezeu i-a 
vorbit atât de des în trecut, dar el nu a ascultat, nici nu s-a supus. 
Acum Dumnezeu nu mai avea niciun mesaj pentru el. Deci, Saul s
-a decis să facă ceva foarte ciudat şi foarte greşit. El ştia că lucrul 
acela nu-I place lui Dumnezeu, dar a mers înainte oricum. Era 
oare de mirare că Dumnezeu nu mai voia să-i dea noi porunci?  

Poate te întrebi de ce, câteodată, Biblia pare închisă pentru 
tine şi Dumnezeu nu îţi vorbeşte prin ea. Este oare pentru că, la 
fel ca Saul, nu asculţi ce vrea să-ţi spună? Trebuie să renunţi la 
acel păcat şi să-I spui lui Dumnezeu că eşti gata să asculţi şi să te 
supui Lui. 

Îndepărtează toate figurile.  

Scena 2  

Fundal: exterior 

Saul s-a hotărât să încerce să primească un mesaj de la un om 
mort! S-a gândit la profetul Samuel, care acum era mort. Cât timp 
a fost în viaţă, Samuel îi transmitea mesaje din partea lui 
Dumnezeu, dar de multe ori Saul nu le asculta. Acum Saul se 
gândea că Samuel, chiar mort fiind, ar putea cumva să-i spună ce 
să facă în bătălie. Şi-a trimis servitorii să găsească o femeie care 
să întrebe morţii, care să-l scoale pe Samuel şi să vorbească cu 
el. 

Servitorii i-au spus unde locuia o astfel de femeie. De îndată, 
Saul s-a dus la femeia aceea deghizat, ca ea să nu ştie cine 
venea la ea s-o roage să cheme morţii.  

Aşează-l pe Saul (D-88) împreună cu ghicitoarea (D-87).  

La început, ei i-a fost frică să facă ce i-a cerut Saul, dar până la 
urmă acesta a convins-o.  

„Pe cine să chem?“, a întrebat ea.  

„Pe Samuel“, i-a răspuns el.  

După un moment ea i-a spus că vede un bătrân sculându-se 
din pământ, învelit cu o mantie.  

Saul a înţeles că era Samuel. 

Dumnezeu ne spune foarte clar în Biblie să nu avem nimic     
de-a face cu oamenii care încearcă să intre în legătură cu morţii. 
De multe ori ei au puteri inexplicabile, dar aceste puteri nu vin de 
la Dumnezeu, ci de la duhurile rele. O persoană care încearcă să 
cheme morţii, să vorbească cu ei, se numeşte medium, ghicitor 
sau vrăjitor. Nu acel fel de vrăjitor pe care îl vedeţi în desenele 
animate, mergând pe o coadă de mătură. Ci sunt vrăjitori 
adevăraţi, care au puteri de la Diavolul. Ei arată ca oricare alt om, 
dar când vorbesc despre voci pe care le aud de la cei morţi, ei 
lucrează pentru Diavolul. Vocile nu sunt de la cei morţi, ci de la un 
duh rău. Să nu ai niciodată de-a face cu astfel de lucruri!  

În Leviticul 19:31 Dumnezeu ne spune că dacă ne ducem la cei 
ce cheamă morţii, devenim necuraţi ca ei; şi Dumnezeu ne 

ACN 

Citeşte tu sau un copil mai mare 

versetul din Biblie.  

Ghicitoare – persoană care se în-

deletniceşte cu prezicerea viitoru-

lui.  

AC 

Planşa 1-3 

Citeşte tu sau un copil mai mare 

versetul din Biblie.  
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pedepseşte. (Vezi şi 1 Cronici 10.13) 

Predă copiilor acest verset din Leviticul, acum sau la sfârşit.  

Deci, dacă cineva vă spune că vrea să vă ghicească norocul, 
să dea cu ghiocul, sau dacă spune că poate să răspundă la 
întrebări privind viitorul, prin bătăi în masă (tabla de Quija), nu 
asculta, ci respinge categoric astfel de lucruri. Sunt periculoase! 

Chiar dacă nu eşti încă un copil al lui Dumnezeu, şi nu L-ai 
rugat pe Domnul Isus să vină în inima ta, nu asculta niciodată de 
aceste medii ale spiritelor, sau de cei care ghicesc norocul, 
deoarece te vor împiedica să auzi vocea lui Dumnezeu. 
Dumnezeu ne vorbeşte prin Biblie, şi aceasta este vocea pe care 
trebuie să o asculţi. Dumnezeu îţi spune că trebuie să te întorci de 
la toate lucrurile rele şi să vii la El, pentru a fi iertat şi curăţit. Cei 
ce cheamă morţii te vor atrage şi mai mult în păcat, şi în multe 
alte probleme; de care numai Dumnezeu te poate face curat. 

Ştii cum te poate El curăţi? A fost posibilă o singură cale: prin 
moartea Domnului Isus, Fiul preaiubit al lui Dumnezeu. El Şi-a 
lăsat casa cerească, şi a venit jos în această lume, unde a trăit 
peste treizeci de ani. Nu a făcut niciodată ceva greşit. Întotdeauna 
I-a făcut plăcere Tatălui din ceruri prin cuvintele Sale, prin 
gândurile Sale şi prin faptele Sale. Apoi, într-o zi S-a oferit să ia 
pedeapsa pe care tu şi eu am fi meritat-o pentru lucrurile pe care 
le-am făcut. Pedeapsa era moartea. Domnul Isus a murit pe 
cruce, pironit în cuie. El a suferit nu pentru păcatele Lui, ci pentru 
ale tale. Pentru că El a murit pentru tine, Dumnezeu poate să te 
ierte. El te cheamă să te întorci de la păcatele tale, pe care El le 
urăşte. Vino la El, şi roagă-L să te cureţe şi să-ţi dea viaţa 
veşnică. Ascultă vocea Lui caldă, şi vino la El astăzi. 

Când Saul a auzit de silueta aceea stranie, care avea capul 
acoperit, a fost sigur că era Samuel, şi i-a explicat: „Sunt atât de 
speriat de armata filistenilor; Dumnezeu S-a depărtat de mine; şi 
vreau să-mi spui ce să fac.“ Şi o voce bătrână, răguşită i-a 
răspuns: „Am un mesaj pentru tine. Am să-ţi spun trei lucruri 
îngrozitoare: 

„Primul, îţi vei pierde tronul din cauza neascultării tale de 
Dumnezeu. David va fi împărat după tine. Aceasta ştii deja. 

Al doilea, filistenii te vor bate pe tine şi armata ta. 

Al treilea, mâine tu şi fiii tăi vor fi omorâţi în luptă.“ 

Când a auzit Saul aceste lucruri, a căzut la pământ; şi zăcea 
acolo tremurând, cuprins de frică, fără putere, căci nu mâncase 
toată ziua şi toată noaptea. După un timp, servitorii lui şi femeia    
l-au convins să mănânce. A mâncat şi a plecat în noaptea 
întunecată.  

Noaptea era neagră, dar Saul se afla într-un întuneric şi mai 
mare. El era departe de Dumnezeu, care este lumină. Voi care 
sunteţi deja creştini, să nu faceţi niciodată ce a făcut Saul. Nu vă 
jucaţi cu duhurile, cu vrăjitorii sau ghicitorii – cu nimeni care ar 
putea transmite mesaje din altă lume. Şi nu citiţi cărţi sau reviste 
care vorbesc despre magie, vrăjitorii sau orice altceva de felul 
acesta. Aşa ceva Îl va mânia pe Dumnezeu, care a făcut aşa de 
mult pentru voi; şi veţi ajunge în mare încurcătură. Veţi umbla în 
întuneric, departe de Dumnezeu, la fel ca Saul. 

Îndepărtează toate figurile.  

ACN 

ACM 

Arată cartonul cu aplicaţia pentru 

copilul mântuit. 

Arată adevărul central.  
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Scena 3  

Fundal opţional: scenă de exterior. Aşează-l pe Saul (D-85) şi armata lui 
(D-86).  

În ziua următoare, când Saul mergea cu soldaţii lui să lupte 
împotriva filistenilor, inima lui trebuie să fi fost plină de spaimă. Va 
fi oare cu adevărat învins?  

A început bătălia; şi filistenii au învins. Arcaşii l-au ochit pe 
Saul, au tras asupra lui, şi l-au rănit de moarte. El a ştiut că nu-şi 
va mai reveni după acele răni cumplite, şi acolo, pe câmpul de 
bătaie, s-a sinucis cu propria sabie.  

În aceeaşi zi Ionatan a fost ucis împreună cu alţi doi prinţi şi 
mulţi alţi soldaţi. A fost o zi de doliu şi înfrângere pentru întreaga 
ţară Israel. 

De ce au murit Saul şi Ionatan în acea zi? Pentru că aşa a 
spus vocea chemată de ghicitoare, cu o seară în urmă? 
Bineînţeles că nu! Ci din cauza neascultării constante a lui Saul 
faţă de Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit ca filistenii să învingă pe 
Saul şi armata israelită. 

Îndepărtează toate figurile. 

Scena 4 

Fundal opţional: scenă de exterior 

După luptă, un mesager a alergat o distanţă mare să-i ducă 
vestea lui David. David era încă în Ţiclag, şi probabil că se 
întreba: „Ce s-o fi întâmplat în bătălia dintre Achiş, ceilalţi 
comandanţi filisteni, şi Saul, Ionatan şi armata lui Israel?“ 

În acel moment au văzut un om alergând către ei.  

Aşează soldaţii (D-82), David (D-81) şi mesagerul (D-93).  

Abia îşi trăgea răsuflarea, când David, nerăbdător, l-a întrebat: 
„Cum a fost bătălia?“ (2 Samuel 1:4)  

Tânărul alergător i-a răspuns: „Armata israelită a fost învinsă; 
şi Saul şi Ionatan au fost omorâţi. Uite coroana pe care am luat-o 
de pe capul lui Saul, şi brăţara pe care am luat-o de pe mâna lui. 
Aceasta dovedeşte că el este mort“. 

Mă întreb ce se aştepta acel mesager să facă David? Va striga 
el: „Grozav! Regele cel crud este mort! Acum eu pot să fiu rege. M
-a urmărit de ani de zile, dar acum este mort!“ Nu, David şi-a 
sfâşiat hainele, ca semn de mare părere de rău pentru moartea lui 
Saul şi Ionatan; el a plâns şi a jelit; şi în tristeţea lui nu a mâncat 
nimic. Ce duh iertător! Te porţi tu la fel cu cineva care ţi-a făcut 
vreun rău sau care s-a purtat urât cu tine, atunci când acea 
persoană are o problemă? Îţi pare rău pentru ea? 

Astfel s-a purtat David, şi Domnul vrea să te porţi şi tu la fel. 
Apoi David a scris un poem frumos în amintirea lui Saul şi a lui 
Ionatan, bunul lui prieten, dar în acel poem el a vorbit de bine 
despre amândoi, nu numai despre Ionatan, prietenul lui. El a scris:  

„Saul şi Ionatan, care s-au plăcut şi s-au iubit în timpul vieţii lor,  

n-au fost despărţiţi nici la moarte;  

erau mai uşori decât vulturii, 

mai tari decât leii.“  

(2 Sam. 1:23) 

Dar a fost un sfârşit trist pentru împăratul Saul. El a făcut multe 
lucruri rele, şi a sfârşit întrebând un duh, în loc să se întoarcă la 

Ajută pe copii să localizeze pe 

hartă Ţiclagul.  

Scena aceasta poate fi interpretată 

de un copil sau de unul dintre 

ajutoarele tale.  

Planşa 2-1 

Preşcolarii mimează că mărşălu-

iesc şi ei ca soldaţii.  
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Dumnezeu şi să-L întrebe pe El. Vrei să înveţi şi tu din experienţa 
lui? Să nu te duci la vrăjitori sau la oamenii care se folosesc de 
duhuri rele. Dacă eşti creştin, Îl vei întrista pe Dumnezeu, şi nu vei 
progresa în viaţa spirituală.  

Dacă nu eşti încă mântuit, ascultă de vocea lui Dumnezeu, 
care spune: „Pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară.“ Vino la 
El astăzi, El nu te va respinge. 

Îndepărtează toate figurile.  

 

Întrebări recapitulative 

1 Ce am spus în povestirea de la început că au făcut Nicu şi 
Dana? (Au pus întrebări într-o cameră întunecată, şi au 
auzit ca răspunsuri bătăi în masă.) 

2 Ce explicaţie le-a dat mama lor pentru bătăile auzite în acea 
cameră întunecoasă? (Că a fost lucrarea unor duhuri rele.) 

3 De ce a vrut Saul să vorbească cu Samuel? (Pentru că 
Dumnezeu nu îi mai răspundea la întrebări, din cauza 
neascultării lui, şi a vrut să ştie ce să facă.) 

4 Saul s-a dus să vorbească cu un mediu. Ce este un mediu? 
(O persoană care încearcă să primească mesaje de la 
oamenii care au murit sau din lumea spiritelor.) 

5 Ce i-a spus vocea aceea lui Saul? I-a transmis trei mesaje. 
(Că îşi va pierde tronul; că Israel va fi învins de filisteni; că el 
şi Ionatan vor fi ucişi în bătălie.) 

6 Poţi să spui pe de rost versetul de astăzi? (Levitic 19:31) 

7 Cum a murit Saul? (A fost rănit de săgeţi, apoi s-a sinucis cu 
propria sabie.) 

8 Cum a reacţionat David când a auzit de moartea lui Ionatan 
şi a lui Saul? (S-a întristat, şi-a sfâşiat hainele, a jelit şi a 
postit.) 

9 Ce putem învăţa pentru noi înşine din reacţia lui la auzul 
morţii duşmanului său? (Să nu fim bucuroşi când i se 
întâmplă ceva neplăcut unei persoane care ne-a făcut rău.) 

10 Care au fost cuvintele importante pe care le-am pus pe 
tablă? (Dumnezeu nu vrea să asculţi mesajele duhurilor 
rele.) 

11 De ce este periculos să cauţi informaţii despre oamenii care 
sunt în legătură cu duhurile rele? (Pentru că ei sunt 
duşmanii lui Dumnezeu; iar El vrea să căutăm răspunsurile 
la întrebările noastre în Cuvântul Său.) 

12 Ce trebuie să faci dacă un prieten te invită la o şedinţă de 
spiritism sau să îţi ghicească în cărţi? (Să-i spui „nu“, şi să-i 
explici de ce; citează-i Leviticul 19:31.) 

ACN 

ACM 
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Text pentru învăţător 

2 Samuel 2:1-4, 8-10 

2 Samuel 3:1, 6-12, 17-39 

2 Samuel 4:5-7 

2 Samuel 5:1-12 

2 Samuel 7:1-13 

Adevăr central 

Cuvântul lui Dumnezeu se împlineşte 
întotdeauna 

Aplicaţie 

Nemântuit:  Dacă Îl chemi pe Dumnezeu, El  
promite că te mântuieşte. 

Mântuit:  Crede fiecare promisiune a lui 
Dumnezeu. 

Verset de memorat   

„Smeriţi-vă dar sub mâna tare a lui 
Dumnezeu, pentru ca, la vremea lui, El să 
vă înalţe.“ 1Petru 5:6  

Ajutoare vizuale 

 Planşe: 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 şi 3-1 

sau 

 Figurile: de la D-94 la D-108 

 Fundaluri (opţional): scenă de exterior şi 
scena palatului 

şi 

 Cuvinte scrise: „Cuvântul lui Dumnezeu 
se împlineşte întotdeauna“ (adevărul 
central) şi „Crede fiecare promisiune a lui 
Dumnezeu“ (aplicaţia pentru copilul 
mântuit) 

 

Schiţa lecţiei  

Introducere  

Aţi făcut vreodată o promisiune? AC 

Desfăşurarea evenimentelor 

1 David este proclamat împărat peste 

Iuda  ACN 

2 Abner îl face pe Iş-Boşet împărat peste 

Israel  AC 

3 După un război lung, David îşi 
consolidează puterea 

4 Abner dezertează şi trece de partea lui 
David 

5 Abner este omorât  ACM 

6 Iş-Boşet este omorât 

7 David este încoronat ca împărat peste 

toată ţara  AC 

Punct culminant 

8 El cucereşte Sionul (Ierusalimul) pentru 
a-l face capitala Israelului 

9 Îşi construieşte palatul  

10 Plănuieşte să construiască un templu  

Concluzie   

Dumnezeu spune „Nu“  ACM, ACN 

 

Lecţia 2 

David ajunge împărat, după cum a spus Dumnezeu 
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Lecţia  

Ţi-a făcut tatăl tău vreodată o promisiune de genul: „Te voi lua 
cu mine sâmbătă la un picnic la iarbă verde“ sau „În vacanţă te voi 
lua în Spania“ sau „Vom face ceva special de ziua ta?“ A putut el 
să-şi ţină promisiunea? Părinţii noştri vor să-şi ţină promisiunile, 
dar câteodată apare un lucru neaşteptat, şi ei nu mai pot să facă 
ce au promis. Dar la Dumnezeu nu se întâmplă niciodată aceasta. 
Dacă El spune ceva, El va face cu siguranţă. El este puternic, şi 
împlineşte ceea ce a promis. 

Scena 1 

Fundal: exterior. Aşează-l pe David (D-94).  

Îţi aminteşti de un lucru pe care Dumnezeu i l-a promis lui 
David, cu mulţi ani înainte, şi încă nu se întâmplase? Da, că el va 
ajunge împăratul lui Israel. Şi-a ţinut El această promisiune? 
Bineînţeles, Cuvântul Său se împlineşte întotdeauna.“ 

Într-o zi David L-a întrebat pe Dumnezeu: „Să mă sui în vreuna 
din cetăţile lui Iuda?“  

„Da, suie-te“, i-a răspuns Dumnezeu. „Du-te în cetatea 
Hebron.“ 

Ce bucuros trebuie să fi fost David când a părăsit ţara 
filistenilor, ca  să meargă în sfârşit să locuiască din nou în Israel.  

Aşează israeliţii (D-95, D-96 şi D-97). 

Şi împreună cu David au mers înapoi în ţara lor oamenii lui şi 
familiile lor; iar conducătorii seminţiilor lui Iuda au ieşit în 
întâmpinarea lor, să le ureze bun venit.  

„Vrem ca tu să fii împăratul nostru“, au spus ei lui David. Şi l-au 
încoronat ca împărat, în cetatea Hebron. Cu siguranţă, David a 
fost foarte mulţumit. Îşi împlinise astfel Dumnezeu promisiunea 
faţă de el? Încă nu în întregime. Iuda era doar o mică parte din 
ţara lui Israel. Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu poate să nu se 
împlinească; pentru că atunci când Dumnezeu spune că se va 
întâmpla ceva, sigur va fi aşa. Cuvântul lui Dumnezeu se 
împlineşte întotdeauna. 

În Biblie citim că „Cerurile şi pământul vor trece, dar cuvintele 
Mele nu vor trece“ (Matei 24:35). Dumnezeu este atotputernic, 
deci El poate să facă întotdeauna ce a spus că va face. De aceea 
este Biblia o carte aşa de minunată, şi de aceea sunt aşa de 
minunate promisiunile lui Dumnezeu. O promisiune pe care ne-a 
făcut-o tuturor este: „Oricine va chema Numele Domnului, va fi 
mântuit“ (Romani 10:13). Fii sigur că lucrul acesta este adevărat. 
Dacă nu te-ai încrezut în Domnul Isus Hristos, Cuvântul lui 
Dumnezeu promite că dacă Îl vei chema, vei fi mântuit. Aceasta 
înseamnă să-L rogi să te mântuiască, spunându-I: „Doamne, 
mântuieşte-mă de păcatele mele“. Cheamă-L astăzi! 

Dacă vrei astăzi să te încrezi în Domnul Isus, şi nu ştii ce să 
faci, eu sunt gata să te ajut. La sfârşitul întâlnirii noastre, rămâi la 
locul tău, și eu voi înţelege că tu vrei să ştii cum să fii mântuit. Îţi 
voi explica din Biblie ce trebuie să faci, şi ce promite Dumnezeu 
că va face. 

Îndepărtează toate figurile.  

Scena 2  

Fundal opţional: scena palatului 

Abner fusese un general în armata lui Saul, şi el a decis să 

AC 

Arată adevărul central: „Cuvântul 

lui Dumnezeu se împlineşte 

întotdeauna.“ 
 

Preşcolarii să îngenuncheze 

împreună cu tine.  
 

Ajută copiii să găsească pe hartă 

Hebronul.  

ACN 

Citeşte versetul din Biblie, sau 

roagă un copil mai mare să îl 

citească.  

Planşa 2-2 
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lupte în continuare împotriva lui David, cu toate că Saul era mort. 
Aşa că l-a luat pe Iş-Boşet, unul din fiii lui Saul, care era încă în 
viaţă, şi l-a făcut împărat peste restul ţării lui Israel.  

Aşează-l pe Abner (D-99) şi Iş-boşet (D-100).  

Acum erau doi împăraţi în ţară! O parte a ţării era de partea lui 
David, iar o parte de partea lui Iş-Boşet.  

Sunt sigur că mulţi din oamenii de atunci s-au gândit: „Cum 
poate David să fie împărat? Iş-Boşet este adevăratul împărat“. 

Dar nimeni nu poate opri planurile lui Dumnezeu. Când El 
spune ceva, putem fi siguri că se va întâmpla. Prin aceasta se 
deosebeşte Biblia de oricare altă carte. Putem fi absolut siguri că 
ceea ce este scris în Biblie, este adevărat. Când citeşti 
promisiunea Domnului Isus: „Eu vin curând“, să fii sigur că El va 
veni. Oamenii râd de această idee, dar aceasta nu schimbă cu 
nimic faptul că El va veni. El va veni să fie Împărat, nu ca să Se 
nască iarăşi în chip de copil.  

Aşează coroana (D-108).  

Iş-Boşet era un împărat slab, şi Abner hotăra în locul lui. Între 
David şi Iş-Boşet a început un război lung. În Biblie citim că David 
şi-a consolidat tot mai mult puterea, în timp ce aceia care luptau 
împotriva lui erau din ce în ce mai slabi. 

Într-o zi Iş-Boşet şi Abner, generalul, s-au certat violent. În 
final, Abner a zis împăratului: „De acum încolo voi lucra pentru 
David. Îl voi ajuta să ajungă împărat peste toată ţara. Nu te voi 
mai ajuta“.  

Îndepărtează toate figurile. 

Scena 3  

Fundal opţional: scenă de exterior 

Abner a început să-i convingă pe conducătorii diferitelor 
seminţii să îl recunoască pe David împărat peste întreaga ţară.  

Aşează-l pe Abner (D-99) şi conducătorii (D-101).  

Le-a spus: „Dumnezeu a promis că David va fi împărat după 
Saul; acum haideţi să împlinim acest lucru“. 

Îndepărtează toate figurile.  

Scena 4  

Fundal opţional: scenă de exterior  

Abner s-a dus la David cu o gardă de douăzeci de oameni.  

Aşează-l pe David (D-98) şi Abner (D-99).  

I-a spus că va aduna toată ţara lui Israel, ca toţi să fie de acord 
să îl facă împărat. Bineînţeles, David l-a primit bine, a dat o 
petrecere în cinstea lui, şi după aceea l-a trimis să continue 
munca sa bună, de a uni toate seminţiile sub David, ca împărat. 

Îndepărtează toate figurile.  

Scena 5  

Fundal opţional: palat 

La scurt timp după plecarea lui Abner, Ioab, generalul lui 
David, s-a întors învingător de la o bătălie. A auzit că Abner l-a 
vizitat pe împărat, şi că i s-a făcut o primire călduroasă. Ioab era 
furios. A intrat ca o furtună în palatul lui David.  

Aşează-l pe David (D-98) şi pe Ioab (D-102).  

„Împărate David“, a strigat el, „de ce ai dat o petrecere în 
cinstea lui Abner? Nu ştii că a venit aici ca spion? Nu trebuia să-l  

AC 

Arată adevărul central.  

Planşa 2-3 
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Planşa 2-4 

ACM 

Planşa 2 5  

AC 

primeşti!“ 

Apoi, Ioab a ieşit afară.  

Îndepărtează-l pe Ioab (D-102). 

Ioab a trimis mesageri după Abner, ca să-l aducă înapoi, 
prefăcându-se că are ceva de vorbit cu el. Dar el l-a atacat pe 
Abner pe neaşteptate, şi l-a omorât. 

Când David a auzit vestea, a fost foarte trist şi l-a jelit pe 
Abner, cum a făcut şi când a murit Saul. David a fost o persoană 
iertătoare, nu-i aşa? Acum Abner era mort. Fusese războinicul 
care s-a străduit ca David să fie uns împărat peste toată ţara lui 
Israel. Nu mai putea fi împlinită promisiunea lui Dumnezeu făcută 
lui David? A fost moartea lui Abner un impediment în ungerea lui 
David ca împărat? Nu! Căci nu Abner i-a promis lui David că va fi 
împărat, ci Dumnezeu. Şi se va întâmpla la timpul hotărât de El. 

Dacă ştii că eşti mântuit, atunci când citeşti Biblia în fiecare zi, 
caută promisiunile lui Dumnezeu pentru tine. Încearcă să ţi le 
aminteşti – scrie-le sau subliniază-le în Biblia ta – şi vei vedea că 
El Îşi ţine fiecare promisiune. Când îţi este frică, te va ajuta 
promisiunea Lui: „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine, eu te 
întăresc“ (Isaia 41:10). Este adevărat. Când îţi este greu să 
trăieşti pentru Domnul Isus, aminteşte-ţi promisiunea lui 
Dumnezeu: „Voi cinsti pe cine Mă cinsteşte“ (1Sam. 2:30). 
Fiecare promisiune este pentru tine. Toate se împlinesc, pentru că 
ele sunt Cuvântul lui Dumnezeu.  

Îndepărtează-l pe David (D-98). 

Scena 6  

Fundal opţional: exterior 

Abner murise şi trecuseră şapte ani de când David era împărat 
peste Iuda. Dar promisiunea lui Dumnezeu pentru David avea să 
fie împlinită. 

În nord, Iş-Boşet, împăratul peste acea parte de ţară fusese 
ucis, iar acum conducătorii seminţiilor lui Israel au venit la David la 
Hebron, şi i-au spus: „Vrem să fii împărat şi peste noi. Chiar şi 
atunci când Saul ne era împărat, tu ne erai conducător.“ 

Aşează-l pe David (D-98) şi israeliţii (D-95, D-96 şi D-97). 

Şi s-a pregătit o mare sărbătoare la Hebron, şi oameni din 
toate seminţiile au venit la încoronare.  

Înlocuieşte-l pe David (D-98) cu David îngenunchiat (D-103). Adaugă 
preotul (D-104) cu cornul cu ulei (D-105).  

Un preot a turnat ulei pe capul lui David, şi el a ajuns astfel 
împărat peste toată ţara Israel. Sunt sigur că toţi oamenii au 
strigat de bucurie şi au aplaudat pe noul împărat. Aceasta a fost 
una din cele mai importante zile din istoria ţării Israel.  

Îndepărtează toate figurile.  

Dumnezeu a spus că David va fi împărat, şi acum David era 
împărat! Cuvântul lui Dumnezeu se împlineşte întotdeauna. 
Dumnezeu nu minte şi nu se răzgândeşte. Oamenii nu Îl pot opri 
să facă ce a spus că va face. Cu mult timp înainte ca Domnul Isus 
să se fi născut, Dumnezeu a promis că va trimite un Mântuitor – şi 
aşa a făcut. El a spus că acesta se va naşte în Betleem. Unde S-a 
născut Isus? Chiar acolo! Cu sute de ani mai înainte ca Domnul 
Isus să vină pe pământ, Dumnezeu a spus că Fiul Său va muri 
pentru păcătoşi (Pune crucea D-107), şi exact aşa s-a întâmplat.  

Arată adevărul central.  

 

Citeşte versetul din Biblie sau 

roagă un copil mai mare să citeas-

că.  

Arată adevărul central.  

Planşa 2-6 
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Toată Biblia este adevărată, ea este Cuvântul lui Dumnezeu. 
Sunt oameni care cred că anumite părţi nu sunt adevărate, dar 
într-o zi vor vedea că Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, şi se 
împlineşte întotdeauna.  

Îndepărtează crucea (D-107). Aşează-l pe David (D-98).  

David şi-a luat în serios funcţia de împărat. Ştia că Dumnezeu  
l-a pus să fie împărat (2 Samuel 5:10). Unul din primele lucruri pe 
care le-a făcut el a fost să cucerească o cetate aflată pe un deal. 
Pentru că era bine întărită, părea aproape imposibil de cucerit, dar 
David şi oamenii lui au cucerit-o, şi au pus acelei cetăţi numele 
„Ierusalim“, oraşul lui David. Ea a devenit capitala ţării. 

În Ierusalim David a început să-şi zidească un palat minunat, 
din cele mai bune materiale: piatră şi lemn de cedru şi metale 
preţioase. 

Îndepărtează-l pe David (D-98).  

Scena 7  

Fundal opţional: palat 

După ce palatul a fost construit, David l-a chemat pe profetul 
Natan. 

Aşează-l pe David (D-98) şi pe Natan (D-106).  

„Natan“, i-a spus David, „eu locuiesc într-o casă de cedru, iar 
locul unde merg oamenii să se închine lui Dumnezeu este un cort 
de pânză. Aceasta mi se pare nedrept! Doresc să construiesc 
pentru Dumnezeu o casă mare, mai frumoasă decât palatul meu. 
Oamenii vor putea să vină acolo să-L laude pe Domnul şi să se 
roage.“ 

El chiar dorea să-I mulţumească lui Dumnezeu şi să-L 
onoreze, nu-i aşa? Natan, de asemenea, a crezut că ideea este 
excelentă.  

I-a spus lui David: „Du-te şi fă tot ce ai pe inimă, căci Domnul 
este cu tine“ (2 Sam. 7:3). 

Dar Natan nu L-a întrebat mai întâi pe Dumnezeu dacă El vrea 
ca David să-I construiască o casă. În acea noapte Natan se 
întreba dacă i-a dat lui David sfatul cel bun. Dorea Dumnezeu ca 
David să-I zidească o casă? Dumnezeu Însuşi a vorbit lui Natan, 
şi i-a spus: „Natan, nu David este cel care Îmi va zidi o casă. 
Oamenii pot să vină să se închine mai departe în cort. Îl voi 
binecuvânta pe David şi voi fi cu el, dar nu el îmi va construi o 
casă, ci unul din fiii lui. Aceasta se va întâmpla după moartea lui“. 

În dimineaţa următoare, Natan s-a dus înapoi la David. Poate 
că se simţea ruşinat că i-a dat acel sfat, fără să-L consulte pe 
Dumnezeu. Natan i-a dat un sfat greşit lui David. Acum îi explica 
lui David mesajul primit de la Dumnezeu în acea noapte. 
Împăratul David a acceptat hotărârea lui Dumnezeu, chiar dacă 
nu el va fi cel care va construi templul, ci unul din fiii lui. David 
însă a ajutat la aceasta. A procurat şi depozitat multe din 
materialele necesare construirii templului.  

Templul nu a fost construit de David, pentru că Dumnezeu a 
spus „nu“. Cuvântul lui Dumnezeu se împlineşte întotdeauna. 
Copii, ţineţi minte aceasta. El ne avertizează în Cuvântul Său, dar 
ne face şi promisiuni. Trebuie să luăm seama la avertizări, cât şi 
la promisiunile lui Dumnezeu, pentru că acestea se vor împlini. El 
te avertizează că dacă vei merge în continuare pe calea ta 
păcătoasă, nu vei putea fi cu El în cer. Vei fi respins din prezenţa 

ACN, ACM 

Arată adevărul central.  

Planşa 3-1 
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Lui pentru totdeauna. Dar dacă te vei întoarce din păcatul tău la 
Domnul Isus, este o promisiune minunată pentru tine. Dumnezeu 
va avea grijă să o împlinească. Promisiunea Lui este: „Oricine va 
chema Numele Domnului, va fi mântuit“ (Romani 10:13). Îl vei 
ruga tu astăzi pe Hristos să te mântuiască? 

Îndepărtează toate figurile.  

Întrebări recapitulative 

1 Oamenii fac promisiuni pe care nu le ţin. Sugerează câteva 
din motivele pentru care ei nu se ţin de promisiune? 
(Câteodată se întâmplă ceva neprevăzut, sau se 
răzgândesc, uită.) 

2 De ce Îşi ţine Dumnezeu întotdeauna promisiunile? (Pentru 
că El este atotputernic, nimic nu poate opri planurile Lui. El 
nu uită şi nu Se răzgândeşte.) 

3 Ce s-a întâmplat cu David când a venit din Ţiclag, ca să 
locuiască la Hebron? (Oamenii din Iuda l-au făcut împărat.) 

4 Cât timp a fost David împărat peste seminţia lui Iuda? (şapte 
ani şi jumătate) 

5 S-a împlinit întru totul promisiunea lui Dumnezeu pentru 
David, când el a devenit împărat peste tribul lui Iuda? 
(Numai parţial, pentru că Dumnezeu promisese că îl va face 
împărat peste toată ţara lui Israel.) 

6 Poţi să-mi dai un alt exemplu de promisiune pe care Şi-a 
ţinut-o Dumnezeu? (De exemplu: că va trimite pe Fiul Său 
să Se nască în Betleem şi să moară pe cruce pentru 
păcătoşi. Orice promisiune care îi ajută şi îi întăreşte pe cei 
ce se încred în El.) 

7 Poţi să-mi dai un exemplu de avertisment pe care l-a dat 
Dumnezeu şi care se va împlini în viitor? (De exemplu, că   
într-o zi El va judeca lumea. Că dacă murim în păcatul 
nostru, nu vom putea fi cu El. Că dacă nu ne încredem în El, 
vom fi condamnaţi.) 

8 Ce a făcut Abner în Regatul de Nord al ţării, şi a dus la un 
lung război? (El l-a numit pe Iş-Boşet, fiul lui Saul, împărat 
peste seminţiile lui Israel, în afară de Iuda.) 

9 Cine a fost Ioab, şi ce a făcut el? (El a fost un general al lui 
David. El l-a omorât pe Abner.) 

10 Spune-mi două lucruri pe care le-a făcut David după ce a 
ajuns împărat al întregii ţări? (A cucerit Ierusalimul. Şi-a 
construit un palat în care să locuiască.) 

11 Ce a uitat Natan să facă, atunci când i-a spus lui David să 
facă ce crede că este bine cu privire la construirea casei lui 
Dumnezeu? (El a uitat să Îl întrebe pe Dumnezeu dacă 
aceasta este voia Lui pentru David.) 

Activitate de implicare 

Sceneta smereniei 

Versetul nostru de memorat (1 Petru 5:6) ne spune să ne 
smerim, şi atunci Dumnezeu ne va înălţa.  

Iacov 2 ne avertizează cu privire la favoritism – să favorizezi pe 
unii în detrimentul altora. Pune copiii să interpreteze Iacov 2:1-9. 
Scrie un scenariu pe care să îl dai copiilor înainte de program, 
pentru a repeta, sau cineva să citească pasajul, în timp ce alţii 
mimează. 

Citeşte versetul din Biblie.  
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Text pentru învăţător 

1 Samuel 4:2-11  

1 Samuel 5:1 – 6:21  

2 Samuel 6:1-19  

Numeri 4:5, 15, 20 

Adevăr central 

Dumnezeu este sfânt 

Aplicaţie 

Nemântuit: Pocăieşte-te de păcatul tău, 
care te ţine departe de 
Dumnezeu 

Mântuit:  Şi tu trebuie să fii sfânt 

Verset de memorat   

„Gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, 
şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice 
Domnul.“ Isaia 55:8 

Ajutoare vizuale 

(Pentru această lecţie nu sunt planşe.) 

 Figurile: De la D-109 până la D-116 

 Fundaluri (opţional): exterior 

  Opţional: Imaginile folosite în lecţia 1b 
pentru „Dana“ şi „Nicu“ 

 Adevărul central şi aplicaţia pentru 
copilul mântuit vizualizate pe un carton 

 Cuvinte scrise: „Dumnezeu este 
sfânt“ (adevărul central) şi „Şi tu trebuie 
să fii sfânt“ (aplicaţia pentru copilul 
mântuit) 

 

Schiţa lecţiei  

Introducere  

Dana şi Nicu merg la biserică AC 

Chivotul este adus în tabăra israeliţilor 

  AC 

Desfăşurarea evenimentelor 

1 Chivotul capturat de filisteni  ACM 

2 Chivotul este aşezat în casa lui Dagon 

3 Dagon cade şi se sparge înaintea 

chivotului AC 

4 Dumnezeu trimite plăgi şi moarte 
filistenilor 

5 Chivotul este trimis înapoi într-un car  

6 Israeliţii primesc chivotul 

7 Unii dintre ei privesc înăuntru şi mor 

 AC 

8 David aduce chivotul înapoi într-un car  

9 Uza îl atinge şi moare ACN 

10 Chivotul este lăsat în casa lui Obed-
Edom 

Punct culminant 

David aduce chivotul la Ierusalim 

Concluzie  

David pune chivotul în cort ACM, ACN 

 

Lecţia 3a 

Chivotul legământului este recuperat şi adus înapoi 
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Lecţia  
Nicu şi Dana mergeau în fiecare duminică la biserică, 

împreună cu părinţii lor.  

Foloseşte aceleaşi imagini de copii, folosite la lecţia 1b. 

Ei fuseseră învăţaţi să intre liniştiţi în clădire şi să se aşeze pe 
bancă fără să vorbească, amintindu-şi că Dumnezeu este sfânt şi 
noi trebuie să ne purtăm cu reverenţă în casa şi în prezenţa Lui. 
Dar în vacanţă au mers împreună cu familia la altă biserică, şi au 
observat că acolo în timp ce cântau cântările, oamenii se uitau 
împrejur. La timpul de rugăciune nu aveau deloc o atitudine de 
reverenţă. Nicu şi Dana s-au simţit foarte stânjeniţi, deoarece li    
s-a spus întotdeauna că deşi Dumnezeu ne iubeşte, El este şi 
sfânt, iar noi trebuie să Îl respectăm şi să-L onorăm.  

Scena 1 

Fundal opţional: scenă de exterior  

Cu mulţi ani înainte ca David să devină rege, a avut loc o 
bătălie între israeliţi şi filisteni. S-a întâmplat într-un timp în care 
poporul lui Dumnezeu nu a împlinit legile lui Dumnezeu, şi în ziua 
aceea Dumnezeu a permis filistenilor să-i învingă. Soldaţii israeliţi 
erau descurajaţi, dar apoi s-au gândit la un plan. 

Aşează soldaţii (D-110).  

Un mesager a fugit din tabără şi a dispărut după un deal. Nu 
după mult timp s-a întors, dar acum mergea mult mai încet şi era 
însoţit de alţi câţiva oameni. Pe umeri purtau ceva ce era acoperit 
cu o pânză mare albastră.  

Aşează soldaţii (D-109) şi chivotul (D-111).  

Privirea îngrijorată de pe feţele soldaţilor israeliţi s-a 
transformat în bucurie şi, în timp ce oamenii se apropiau cu 
povara pe umeri, întreaga armată a început să strige şi să chiuie. 
Biblia spune că s-a cutremurat pământul de strigătele lor!  

Filistenii, care îşi aveau tabăra în apropiere, au auzit strigătele, 
şi se întrebau ce s-a întâmplat. Au aflat că obiectul acoperit cu 
pânza albastră era chivotul lui Dumnezeu. Daţi-mi voie să vă 
explic ce însemna aceasta.  

Cu mulţi ani în urmă Dumnezeu a spus poporului Său să facă 
un chivot sau o ladă specială din lemn, acoperit cu aur. Capacul 
era din aur curat, şi avea pe el heruvimi (creaturi asemănătoare 
cu îngerii). Acest chivot era păstrat într-un cort special, numit 
Cortul Întâlnirii. Cortul avea două părţi, şi numai o singură 
persoană avea voie să intre în partea cortului în care se afla 
chivotul. Şi aceasta doar o singură dată pe an. Acea persoană era 
marele preot. Nimeni nu avea voie să vadă acest chivot deosebit. 
Înăuntrul lui se aflau câteva lucruri, printre care şi două table de 
piatră, pe care era scrisă legea lui Dumnezeu. Ele le reaminteau 
oamenilor că Dumnezeul lor, care era întotdeauna cu ei, este un 
Dumnezeu sfânt.  

„Sfânt“ înseamnă că Dumnezeu este diferit, deosebit de fiinţele 
umane. El este curat şi bun. Este atât de curat, încât nici măcar 
nu poate privi păcatul. Uneori noi privim la televizor lucruri pe care 
nu am îndrăzni să le facem, dar la care ne place să ne uităm. 
Dumnezeu este însă atât de curat, încât nu poate îngădui păcatul. 
El este bunătate în întregime. El este lumină în întregime. Nimic 
păcătos nu se poate apropia de El, pentru că ar fi ars de sfinţenia 
Lui.  

AC 

Arată adevărul central: 

„Dumnezeu este sfânt.“ 

AC 

Arată adevărul central: 

„Dumnezeu este sfânt.“ 
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Acest strigăt puternic al soldaţilor israeliţi se datora faptului că 
ei credeau acum că, din moment ce chivotul era cu ei, că vor 
câştiga bătălia. Filistenii se temeau. Îşi spuneau unii altora: 
„Dumnezeu a venit în tabără“ (1 Samuel 4:7). Ei au auzit până 
atunci despre marile minuni pe care le-a făcut Dumnezeu pentru 
poporul Său, dar credeau că El este doar un alt zeu. Nu au înţeles 
că Dumnezeu era şi este singurul Dumnezeu, şi este pe deplin 
sfânt. Filistenii s-au încurajat unii pe alţii să fie viteji, şi să lupte 
mai aprig ca oricând.  

Nu a trecut mult şi a reînceput lupta. Cine credeţi că a câştigat 
de data aceasta? Israeliţii se aşteptau să câştige uşor, iar filistenii 
se temeau că aceasta s-ar putea întâmpla. Dar nu! Israeliţii au 
fost bătuţi din nou. De data aceasta au fost omorâţi 30.000 de 
soldaţi, şi chivotul lui Dumnezeu a fost capturat! Ce zi! Ce 
dezastru îngrozitor!  

De ce a îngăduit Dumnezeu ca să fie înfrânt poporul Său? Din 
cauza neascultării lor. Ei duceau legile Lui în chivot, dar încălcau 
acele legi în inimile şi acţiunile lor. Minţeau, înşelau şi furau. Şi cel 
mai rău, ei nu Îl puneau pe Dumnezeu pe primul loc în viaţa lor.  

Copil creştin, tu nu duci pe umeri chivotul lui Dumnezeu, cu 
legile Lui înăuntru, cum făceau israeliţii în lupta lor cu filistenii. 
Poate că ai Cuvântul lui Dumnezeu doar în mintea ta, şi spui: „Eu 
ştiu foarte multe lucruri despre Dumnezeu. Am auzit multe 
povestiri biblice. Pot să spun pe de rost multe versete din Biblie.“ 
Aceasta este foarte bine, dar pentru Dumnezeu este mai 
important să asculţi de cuvântul Său. Dumnezeu este curat şi bun, 
şi aşteaptă ca şi tu să fii la fel. Te gândeşti tu la lecţiile şi versetele 
învăţate la Grupul Vestea Bună? Te rogi apoi lui Dumnezeu să te 
ajute să le împlineşti? Ţi-ai amintit săptămâna trecută faptul că 
ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu nu va pieri niciodată? 
Ai mulţumit lui Dumnezeu pentru aceasta? Când am învăţat 
despre evitarea tovărăşiilor rele, ai luat tu hotărârea să asculţi 
porunca lui Dumnezeu? Nu este important cât din cuvântul lui 
Dumnezeu este în mintea ta, ci măsura în care îl împlineşti!  

Filistenii au dus bucuroşi chivotul în ţara lor, împreună cu toată 
prada de război. Au aşezat chivotul în templul unuia dintre zeii lor 
păgâni, numit Dagon, şi au închis apoi uşile.  

Îndepărtează toate figurile.  

Dar ştii ce au văzut ei a doua zi dimineaţa, când au deschis 
uşile? Dagon era căzut cu faţa la pământ, în faţa chivotului. L-au 
ridicat, şi l-au aşezat la locul lui, dar a doua zi dimineaţa era iar la 
pământ. De data aceasta capul şi mâinile statuii erau rupte! A 
rămas doar trupul. Atunci filistenii au mutat chivotul într-un alt loc. 
Însă oriunde era dus chivotul, Dumnezeu a trimis boală şi moarte.  

Ce încerca Dumnezeu să îi înveţe pe acei oameni? Faptul că 
El nu era doar un alt zeu. El este singurul Dumnezeu adevărat. El 
este Creatorul tuturor lucrurilor. El este curat şi sfânt. Alţi „zei“ ca 
Dagon, sunt doar idoli fără putere. Într-adevăr, ei sunt doar bucăţi 
de lemn sau piatră. Chiar dacă au capete, ei nu aud, nu văd şi nu 
gândesc. Chiar dacă au mâini, ei nu pot face nimic. Şi săracul 
Dagon acum nu mai avea nici măcar cap sau mâini. 

În cele din urmă filistenii s-au hotărât să trimită chivotul înapoi 
în Israel. Au adus un car nou, au pus chivotul în el, şi au înjugat 
două vaci care să-l tragă. Şi carul a mers pe drumul care ducea 
spre Israel. Când au ajuns la graniţă, oamenii din oraşul din 

Citeşte versetul din Biblie, sau 

pune pe un copil mai mare să îl 

citească.  

Arată cartonul cu aplicaţia pentru 

copilul mântuit: „Şi tu trebuie să 

fii sfânt“.  

ACM 

AC 

Arată adevărul central.  
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apropiere l-au primit cu mare bucurie. Însă unii dintre ei, uitând ce 
a spus Dumnezeu, s-au uitat în chivot. Şi au căzut morţi          
dintr-odată! Dumnezeu a trebuit să le reamintească în acest mod 
foarte serios, că El este un Dumnezeu sfânt, iar ei trebuie să aibă 
o atitudine plină de respect în prezenţa Lui. Pentru că aceşti 
oameni au murit, israeliţii s-au temut să ducă mai departe chivotul. 
E a rămas în casa unui om timp de aproape 100 de ani – până 
când David a devenit rege, în Ierusalim.  

Scena 2 

Fundal opţional: scenă de exterior  

David a dorit să-L onoreze şi să-L respecte pe Domnul. El ştia 
unde era chivotul, şi dorinţa lui era să îl aducă la Ierusalim, capitala 
ţării. Aşa că au făcut planuri, pentru a-l aduce înapoi. S-au dus 
împreună cu 30.000 de oameni în oraşul unde se afla chivotul. Au 
construit special pentru chivot un car nou, care avea să fie tras de 
vaci.  

Aşează-l pe David (D-112), oamenii (D-115), carul şi chivotul (D-113) şi 
pe Uza (D-114).  

David şi cei 30.000 de oameni mergeau înaintea chivotului. De 
asemenea, o orchestră cu multe instrumente muzicale cânta 
imnuri de laudă lui Dumnezeu. A fost o zi de mare bucurie, pe 
drumul spre Ierusalim, după atâţia ani în care chivotul a fost atât 
de departe de ei.  

Însă David a făcut o mare greşeală. El nu a urmat instrucţiunile 
date de Dumnezeu, pentru transportarea chivotului. Cu mulţi ani 
în urmă, Dumnezeu a spus că dacă chivotul va trebui să fie mutat, 
trebuie acoperit cu un covor albastru, drugii să fie introduşi prin 
verigile laterale, şi să fie dus de preoţi pe umeri. Ei aveau această 
slujbă specială, să poarte de grijă chivotului. Dar Dumnezeu a 
spus că nici chiar ei nu aveau voie să atingă niciodată chivotul.  

David nu a respectat ceea ce a spus Dumnezeu. Fie că a uitat, 
fie că a considerat că nu era important. A pus chivotul în car, care 
apoi a fost tras de vaci. În timp ce întreaga adunare înainta, carul 
s-a poticnit într-un teren tare, şi chivotul începuse să alunece. Un 
om cu numele Uza, care era în apropiere, a întins mâna să 
susţină chivotul, şi a căzut îndată mort. Biblia spune că 
Dumnezeu s-a mâniat foarte tare pe Uza, şi l-a lovit pe loc (2 
Sam. 6:7). 

Înlocuieşte pe Uza (D-114) cu Uza mort (D-116).  

De ce a murit Uza? Aceasta a fost şi întrebarea lui David. 
Fiindcă a atins chivotul; iar Dumnezeu a spus clar că nu trebuie 
atins. El a trebuit să-Şi înveţe poporul că El este sfânt, iar ei nu 
trebuie să se poarte într-un mod uşuratic faţă de El; păcatul nu 
poate sta în prezenţa Lui. Şi Dumnezeu a pus să se scrie această 
întâmplare în Biblie, ca tu şi eu să ştim că El este sfânt. Dacă 
viaţa ta este plină de păcat, tu nu poţi fi acolo unde este 
Dumnezeu. Duci o viaţă păcătoasă? Spui minciuni şi nu asculţi? 
Încalci poruncile lui Dumnezeu, furând şi înşelând? Păcatele tale 
sunt un lucru foarte serios în ochii lui Dumnezeu, şi te vor ţine 
departe de El.  

Însă chiar dacă ai păcătuit, şi Dumnezeu urăşte păcatul, El te 
iubeşte mult. L-a trimis pe Domnul Isus să fie pedepsit pentru 
păcatele tale. El a murit pe cruce pentru tine. Nu vrei să te întorci 
astăzi la El, mărturisindu-ţi păcatul şi rugându-L să te ierte şi să te 
facă un copil al Său? Astăzi El te va mântui, fiindcă a promis că 

AC 

Arată adevărul central.  

Permite copiilor să dea din mână 

în mână şi să atingă o bucată de 

material de culoare albastră. 

Aceasta îi va ajuta să îşi aminteas-

că mai bine scena.  

ACN 

Arată adevărul central.  
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„Oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.“ (Romani 
10:13) 

Îndepărtează-l pe Uza (D-116).  

Acum David se temea, şi s-a hotărât să nu mai continue 
călătoria cu chivotul spre Ierusalim. L-a lăsat în casa unui om, pe 
nume Obed-Edom. În timpul în care chivotul a fost în casa acestui 
om, Dumnezeu l-a binecuvântat pe el şi familia lui. După trei luni 
David s-a hotărât să aducă chivotul la Ierusalim. Însă de data 
aceasta a făcut aşa cum trebuia.  

Înlocuieşte carul cu chivotul (D-113) cu chivotul dus pe umeri (D-111). 

A respectat toate instrucţiunile lui Dumnezeu cu privire la 
transportarea chivotului. Din nou, cu o procesiune, cu muzică, 
trompete şi oameni dansând de bucurie, au dus chivotul spre 
Ierusalim. A fost aşezat apoi într-un cort special, pregătit de 
David. În ziua aceea au fost jertfite Domnului multe animale, în 
timp ce poporul se bucura şi I se închina lui Dumnezeu.  

A durat mult până când chivotul a fost adus înapoi, şi câţiva 
oameni au murit pe drum, fiindcă nu au ascultat de Cuvântul lui 
Dumnezeu. Au învăţat oare israeliţii, în sfârşit, că Dumnezeu este 
sfânt şi curat?  

Copii care iubiţi pe Domnul, vă daţi şi voi seama că Dumnezeu 
este sfânt cu adevărat, şi El aşteaptă ca şi voi să fiţi sfinţi? El 
trăieşte în voi prin Duhul Sfânt, şi poate să vă ajute să trăiţi o viaţă 
bună, curată şi sfântă.  

Dacă nu sunteţi încă mântuiţi, întoarceţi-vă astăzi de la păcatul 
vostru la Dumnezeu, ca să vă ierte. Dacă nu faceţi acest lucru, 
păcatele voastre vă vor despărţi de Dumnezeu acum, şi chiar 
pentru totdeauna! 

Îndepărtează toate figurile.  

 

Întrebări recapitulative 

1 De ce au strigat israeliţii în tabăra lor, într-o zi? (Fiindcă a fost 
adus chivotul legământului.) 

2 Numiţi un lucru care se găsea înăuntrul chivotului. (tablele de 
piatră cu poruncile lui Dumnezeu) 

3 Ce se aşteptau israeliţii să se întâmple, acum că chivotul era în 
tabără? (Se aşteptau să fie victorioşi în lupta cu filistenii.) 

4 De ce a îngăduit Dumnezeu să fie învinşi din nou? (Fiindcă nu 
L-au ascultat. Legea Lui era în chivot, dar nu şi în inimile lor.) 

5 Unde au pus filistenii chivotul? (în casa zeului Dagon) 

6 Ce s-a întâmplat cu Dagon? (A căzut cu faţa la pământ 
înaintea chivotului; a doua oară i-au fost zdrobite capul şi 
mâinile.) 

7 Ce i-a învăţat Dumnezeu pe filisteni? (Că El nu este doar un alt 
zeu, ci este singurul Dumnezeu adevărat, Creatorul tuturor 
lucrurilor.) 

8 Atunci când filistenii au trimis chivotul înapoi, acesta s-a oprit 
într-un orăşel, unde a stat aproape 100 de ani. Ce tragedie s-a 
întâmplat şi de ce? (Câţiva oameni s-au uitat în chivot şi au 
murit, aşa că poporul se temea de chivot.)  

9 Cum a spus Dumnezeu că trebuia dus chivotul? (Chivotul  
trebuia acoperit cu un covor albastru, purtat pe umeri de preoţi, 
cu ajutorul unor drugi trecuţi prin inelele laterale.) 

Citeşte sau roagă un copil mai 

mare din clasă să citească versetul 

din Biblie.  

ACM 

ACN 
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10 Ce greşeală mare a făcut David şi care a fost urmarea? (El a 
dus chivotul într-un car tras de vaci, nu pe umeri cum a spus 
Dumnezeu. Uza a atins chivotul, şi a murit pe loc.) 

11 Spuneţi cuvintele care s-au repetat de multe ori în lecţia 
noastră, şi care le-am scris şi pe tablă. (Dumnezeu este sfânt.) 

12 Dacă Dumnezeu este sfânt; ce aşteaptă El de la noi? (Cei 
mântuiţi: ca şi noi să fim sfinţi. Cei nemântuiţi: să ne întoarcem 
de la păcatul nostru, care ne desparte de Dumnezeu.) 

 

Activitate de implicare 

Scenetă scurtă 

Scena 1  Unii dintre copii joacă pe roluri introducerea acestei 
lecţii, în care Nicu şi Dana îi văd pe alţi copii fiind 
neatenţi şi nerespectuoşi în biserică sau la Şcoala 
Duminicală.  

Scena 2  După terminarea programului din biserică, ei vor 
explica cu multă blândeţe celorlalţi copii că purtarea lor 
nu este bună, deoarece Dumnezeu este sfânt. Apoi le 
spun povestirea cu Uza.  
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Text pentru învăţător 

2 Samuel 11:1-27 

2 Samuel 12:1-24  

Adevăr central 

Să nu comiţi adulter 

Aplicaţie 

Nemântuit şi mântuit:  

Dumnezeu doreşte să trăieşti o viaţă curată 

Întoarce-te de la necurăţia, care te desparte 
de Dumnezeu 

Verset de memorat   

„Să nu te faci părtaş păcatelor altora; pe 
tine însuţi păzeşte-te curat.“ 1 Timotei 5:22b 

Ajutoare vizuale 

 Planşe: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 şi 3-6 

sau 

 Figuri: De la D-117 până la D-121 

 Fundaluri (opţional): acoperişul casei, 
scenă de exterior şi scena palatului 

 Opţional: poza cu „Dana“, folosită în 
lecţia 1b) şi poza unei alte fetiţe de 
vârstă apropiată 

 Opţional: Dacă ai seria de lecţii „David, 
un om după inima lui Dumnezeu“ pe 
flanelgraf, foloseşte figurile D-28-a-b-c-d 

 Fâşii de hârtie pe care este scris: „Să nu 
comiţi adulter“ (adevărul central), şi 
„Dumnezeu vrea să trăieşti o viaţă 
curată“ (aplicaţia pentru copilul mântuit) 

 

Schiţa lecţiei  

Introducere  

Ce s-a întâmplat, Anca? AC 

Desfăşurarea evenimentelor 

1 David rămâne în Ierusalim 

2 El comite adulter cu Bat-Şeba ACM 

3 David plănuieşte uciderea lui Urie  

4 Bat-Şeba devine soţia lui David ACN 

5 Li se naşte un copil 

6 Natan îl mustră pe David  

Punct culminant 

David se pocăieşte, şi Dumnezeu îl iartă 

 ACM 

Concluzie   

Bebeluşul moare, chiar dacă David s-a 

rugat  ACN 

 

Foloseşte această lecţie scurtă cu obiect, pentru a face 

introducere la invitaţia mântuirii, sau pentru a 

îmbogăţi programul.  

Prezentarea Evangheliei 

Bilet pentru cer  

Arată copiilor un bilet de autobuz, de tren, de 
intrare la muzeu sau în alt loc. Ţine-l în sus, astfel 
încât toţi să îl vadă.  

Dacă vrei să mergi la cinematograf, la 
muzeu sau la un eveniment sportiv, de ce ai 
nevoie, ca să poți intra? 

Pune pe copii să răspundă.  

Aşa este, ai nevoie de un bilet. Fără bilet 
nu poți intra. La fel este şi în cer. Există un 
„bilet“ de care am nevoie, ca să pot intra; dar 
este diferit de acesta. Ascultaţi acest verset 
din Biblie şi spuneţi-mi de ce ai nevoie ca să 
intri în cer.  

Citeşte Ioan 3:36. Pune pe copii să îţi spună 
răspunsurile lor.  

Acest verset spune că ai nevoie de Fiul – 
adică de Domnul Isus! Singura cale să ai 
păcatele iertate, să intri în cer, este să crezi 
în Domnul Isus.  

 

Lecţia 3b  
David şi Bat-Şeba 
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AC 

Lecţia  

Foloseşte în introducere imaginea cu Dana din lecţia trecută şi imaginea 
unei alte fetiţe de vârstă apropiată.  

„Ce s-a întâmplat, Anca?“, întrebă Dana.  

Anca, prietena ei cea mai bună de la şcoală, părea foarte tristă. 
În pauză suspina încet, cu capul pe bancă. Nu mâncase nimic, şi 
arăta într-adevăr jalnic.  

În timp ce Dana continua să fie amabilă cu ea, şi să o 
consoleze, Anca i-a spus în cele din urmă care era problema.  

„În familia noastră s-a întâmplat ceva îngrozitor. Tata a plecat 
de acasă cu o altă femeie, şi a lăsat-o pe mama singură. Noi, 
copiii, ne simţim atât de singuri şi nefericiţi“, îi spuse ea.  

Copii, sunt foarte multe case în care tatăl şi-a părăsit familia, 
pentru a trăi cu o altă femeie, pe care să o iubească în locul soţiei 
sale. Alteori mama este cea care pleacă cu un alt bărbat. Oamenii 
care fac acest lucru, fac un mare rău familiei lor, dar fac mai mult 
rău împotriva lui Dumnezeu. În Biblie Dumnezeu spune foarte 
clar: „Să nu comiţi adulter!“ Aceasta înseamnă că bărbatul trebuie 
să fie fidel soţiei lui. El nu trebuie să iubească niciodată o altă 
femeie. Sau o soţie nu trebuie să aibă nici o relaţie cu un alt 
bărbat, în afară de soţul ei.  

Dumnezeu a instituit căsnicia, ca bărbatul să aibă o femeie 
specială pentru el, care să-i fie soţie, şi pe care să o iubească şi 
să o ajute. În acelaşi fel, o femeie are un bărbat special pe care îl 
iubeşte şi cu care trăieşte – şi nici un altul în afară de el. Aşa ne 
învaţă Dumnezeu în Cuvântul Său. Chiar şi David l-a supărat pe 
Dumnezeu, înfăptuind adulter.  

Scena 1  

Fundal opţional: scenă de acoperiş 

Soldaţii lui David mărşăluiau din nou spre câmpul de luptă. Dar 
David a rămas în Ierusalim, la palatul lui.  

Aşează-l pe David (D-117).  

Într-o seară a ieşit să se plimbe pe acoperişul plat al palatului 
său. Privind peste casele învecinate, a zărit o femeie frumoasă 
care se scălda.  

„Cine este acea femeie?“, a întrebat David pe un slujitor.  

„Este Bat-Şeba, soţia lui Urie“, i-au răspuns slujitorii lui.  

Îndepărtează-l pe David (D-117).  

Scena 2 

Fundal opţional: interior. Aşează-l pe David (D-117) şi pe Bat-Şeba (D-118).  

David era căsătorit, şi a aflat că şi Bat-Şeba era căsătorită, dar, 
cu toate acestea, a trimis pe slujitorii săi să o aducă pe Bat-Şeba 
la palatul lui, să se culce cu ea.  

Păcatul lui a început cu o privire, apoi a lăsat ca mintea să i se 
umple de gânduri rele, iar în final, acestea l-au condus la adulter. 
Copii, fiţi atenţi la ce priviţi – deseori totul începe de acolo, de la 
acele DVD-uri pe care le împrumutaţi, programele TV pe care le 
urmăriţi, revistele pe care le citiţi sau paginile de internet pe care 
le accesaţi. Uneori acestea sunt pline de cuvinte şi imagini 
murdare. Dacă eşti creştin, iar la televizor se transmite ceva 
murdar (de exemplu, o scenă în care un bărbat care face 

 

Notă: 

Lecţia aceasta tratează deschis 

subiectele adulter şi puritate 

sexuală. Gândeşte-te şi decide, în 

funcţie de vârsta copiilor căror le 

predai, ce exemple să le dai în 

aplicaţii. Puritatea sexuală este un 

subiect important pe care copiii de 

astăzi trebuie să Îl cunoască.   

Cere-I lui Dumnezeu înţelepciune, 

să ştii cât trebuie să spui şi cum.  

Planşa 3-1 

Arată adevărul central: „Să nu 

comiţi adulter.“ 

Citeşte Exod 20:14 sau 

Deuteronom 5:18.  

Planşa 3-2 

ACM 
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dragoste cu o femeie, care nu este soţia lui), părăseşte imediat 
camera, sau dacă eşti singur, închide televizorul. Nu asculta 
glume proaste despre sex. Pleacă de acolo sau cere acelei 
persoane să nu folosească astfel de glume când eşti tu prezent. 
Şi nici tu să nu le spui mai departe. Dumnezeu doreşte să fii curat 
în gândire şi în fapte. Domnul Isus spune că este la fel de rău să 
gândeşti lucruri rele, ca şi să le faci (Matei 5:28). Atunci când eşti 
ispitit, roagă-L pe Tatăl tău ceresc să îţi dea putere să rămâi 
curat, şi să nu priveşti la ceva care este murdar sau indecent, 
doar pentru că şi alţii fac la fel. Dacă-L rogi, El promite că te va 
ajuta. El spune: „Când strigă cei fără prihană, Domnul aude, şi-i 
scapă din toate necazurile lor“ (Psalmul 34:17).  

Bat-Şeba s-a întors acasă în acea seară.  

Îndepărtează toate figurile.  

Într-o zi a trimis un mesaj împăratului David, spunându-i: 
„Împărate David, voi avea un copil. Tu eşti tatăl acestui copil, nu 
Urie, soţul meu.“ 

Lucrurile s-au complicat şi mai mult, nu-i aşa? 

Scena 3 

Fundal opţional: scena palatului 

Urie era soldat, şi era pe câmpul de luptă, sub conducerea lui 
Ioab, cel mai bun general al lui David. David i-a transmis un mesaj 
lui Ioab, în care îi cerea să-l lase pe Urie să vină în Ierusalim 
câteva zile, şi să-i aducă veşti de pe câmpul de luptă.  

Aşează-l pe David (D-117) şi pe Urie (D-119) 

Urie s-a întors şi a adus regelui un raport complet despre 
desfăşurarea războiului.  

„Acum du-te acasă, la soţia ta“, i-a spus David, „îți voi trimite 
ceva bun de mâncare pentru cină.“  

Însă Urie nu a vrut să se ducă acasă. El a dormit împreună cu 
alţi slujitori, la poarta palatului. A doua zi David l-a întrebat: „De ce 
nu te-ai dus acasă?“, iar Urie i-a răspuns: „Mă gândesc la ceilalţi 
soldaţi şi la generalul Ioab, care dorm sub cerul liber. Cum aş 
putea eu să mă duc acasă, să mă odihnesc într-un pat confortabil, 
când toţi ceilalţi nu au acest privilegiu?“ 

David l-a invitat din nou să stea toată ziua la palat, i-a pus pe 
masă bucate gustoase şi i-a dat să bea mult vin, după care i-a 
spus să meargă acasă, şi să-şi petreacă noaptea cu soţia lui. 

Dacă ai în grupul tău copii mici, şi ideile paragrafului următor sunt 
greu de înţeles de ei, atunci omite-le. 

Vedeţi, David a vrut ca oamenii să creadă că bebeluşul pe care 
îl va avea Bat-Şeba a fost conceput în noaptea în care Urie a 
venit acasă, şi a petrecut noaptea cu ea. Însă şi a doua noapte 
Urie a dormit la palat, şi nu s-a dus acasă să se culce cu soţia lui. 

David şi-a dat seama că atunci când Bat-Şeba va naşte, toţi 
vor şti că nu Urie este tatăl, acesta nefiind acasă timp de mai 
multe luni. Atunci a făcut în inima lui încă un plan murdar. A 
hotărât moartea lui Urie. A pregătit o scrisoare către Ioab, în care 
a scris: „Când vei merge să lupţi împotriva cetăţii duşmane, pune-l 
pe Urie în prima linie, iar când duşmanul va ataca, îndepărtează-i 
pe ceilalţi oameni, şi lasă-l pe Urie singur.“  

Îndepărtează-l pe Urie (D-119).  

Arată cartonul cu aplicaţia pentru 

copilul mântuit: „Dumnezeu 

doreşte ca tu să trăieşti o viaţă 

curată“. 

Citeşte versetul din Biblie, sau 

roagă un copil mai mare să 

citească.  

Planşa 3-3 

Pune un copil să interpreteze rolul 

lui David, când acesta îi spune lui 

Urie: „Acum du-te acasă, la soţia 

ta.“  
 

Copilul va continua: „De ce nu   

te-ai dus acasă?“ 

Prefă-te că scrii mesajul lui David 

pe un sul pe care apoi îl rulezi şi   

i-l înmânezi unuia din ajutoarele 

tale. 
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Săracul Urie! Chiar el a dus acea scrisoare lui Ioab! El nu ştia 
că îşi duce planul propriei morţi!  

Când Ioab a primit scrisoarea, a făcut aşa cum i-a poruncit 
David. Lăsat singur în prima linie de bătaie, Urie a fost străpuns 
de arcaşii duşmani. David a comis o crimă, nu-i aşa? A vrut să fie 
sigur că Urie va muri. 

Îndepărtează-l pe David (D-117).  

Scena 4 

Fundal opţional: Scena palatului 

Când Bat-Şeba a auzit că soţul ei a murit, a plâns după el. Dar 
într-o zi David a chemat-o la palat, să-i devină soţie. 

Aşează-l pe David (D-117) şi pe Bat-Şeba (D-118).  

Puţini ştiau cu adevărat ce se întâmplase – cum Urie a fost 
omorât, ca David s-o poată lua de soţie pe nevasta lui. Dar 
Dumnezeu ştia; şi în Biblie citim că: „fapta lui David nu a plăcut 
Domnului“ (2 Sam. 11:27).  

Da, cu siguranţă! David a călcat acum două din poruncile lui 
Dumnezeu: a comis adulter şi a ucis. Un păcat duce la altul. Ai 
descoperit şi tu lucrul acesta? Nu-ţi faci tema fiindcă ţi-e lene, apoi 
spui o minciună, pentru a-ţi acoperi lenea … şi aşa mai departe. 
Un păcat duce la altul. Sau poate te-ai uitat la ceva necuviincios, 
într-o revistă, la televizor sau la calculator. Imaginile acelea ţi se 
fixează în minte, şi te gândeşti mult la ele, apoi poate faci şi tu o 
glumă proastă sau ceva de care mai târziu ţi-e ruşine. O privire 
duce la un gând, care duce apoi la o faptă. La fel cum păcatul lui 
David nu a plăcut Domnului, nici ale tale nu-I plac. Poate că la fel 
ca în cazul lui David, puţini oameni ştiu de păcatul tău, dar 
Dumnezeu ştie sigur ce faci, şi nu-I place.  

Dumnezeu ştie totul despre păcatul tău, dar în acelaşi timp El 
te iubeşte. Te iubeşte atât de mult, încât L-a trimis din cer pe 
Domnul Isus, singurul Său Fiu, jos pe pământ, pentru tine. 
Domnul Isus a trăit aproximativ 33 de ani şi niciodată nu a gândit 
și nu a făcut niciun lucru rău. El a fost fără păcat, dar S-a lăsat 
răstignit pe cruce, pentru păcatul meu şi al tău. El a luat asupra 
Lui pedeapsa păcatelor noastre. Domnul Isus nu a rămas însă 
mort. El a înviat din morţi, şi este viu în veci.  

Pentru că Fiul Său a luat pedeapsa ta, Dumnezeu te poate 
ierta. Vino astăzi la Dumnezeu! Spune-I că-ţi pare rău de păcatul 
tău! Cere-I să te ierte, să vină în inima ta şi să mereu fie cu tine. 
Atunci când trăieşte în tine, El îţi dă putere să birui ispitele din 
jurul tău.  

Nu vrei să ştii mai mult despre cum să-L ai pe Domnul viu în 
viaţa ta? Ai vreo întrebare legată de învingerea ispitelor? Vino să 
discutăm, după încheierea lecţiei. Vino şi ia loc pe unul din 
scaunele din primul rând.  

Nu după multe luni, lui David şi Bat-Şebei li s-a născut un 
băiat. Într-un fel, era o zi fericită, dar de mult timp David era într-o 
stare îngrozitoare. Ştia că a greşit, şi lucrul acesta îl chinuia. În 
acest timp el a scris câţiva psalmi, în care spune cât de mizerabil 
şi nefericit se simţea din cauza păcatului său. Era ca o povară 
grea, care-l apăsa. Întotdeauna păcatul face aceasta. Când 
conştiinţa ne spune că am făcut ceva rău, care nu-I place lui 
Dumnezeu, ne simţim nefericiţi înăuntrul nostru.  

Îndepărtează toate figurile.  

ACN 

Citeşte versetul din Biblie, sau 

roagă un copil mai mare să citeas-

că.  

Planşa 3-4 

Arată cartonul cu aplicaţia pentru 

copilul mântuit. 
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Scena 5 

Fundal opţional: scena palatului 

Într-o zi cineva a venit să îl viziteze pe David. Era Natan, 
profetul.  

Aşează-l pe David (D-117) şi pe Natan (D-121).  

Ei erau prieteni şi au stat de multe ori de vorbă.  

„David“, a spus Natan, „trebuie să îţi spun ceva foarte 
important. Erau doi oameni care locuiau aproape unul de altul. 
Unul era foarte bogat, iar celălalt foarte sărac. Bogatul avea turme 
mari de oi şi cirezi de vite. Săracul nu avea nimic, decât o 
mieluşea.“ 

Dacă ai imaginile de flanelograf de la „David – Un om după inima lui 

Dumnezeu“, foloseşte figura D – 28-a-b-c-d cu mieii).  

„Mieluşeaua aceasta era bucuria familiei lui. Ei o hrăneau cu 
mâncarea cu care se hrăneau şi ei, iar copiii se jucau cu ea. Era 
ca mezina familiei. Într-o zi a venit cineva în vizită în casa 
bogatului, şi acesta ştia că trebuie să îi ofere o masă. În loc să 
sacrifice unul din multele animale pe care le avea, pentru a 
pregăti masa, s-a dus la casa săracului, i-a luat mieluşeaua şi a 
sacrificat-o.  

Când a auzit David lucrul acesta, s-a mâniat foarte tare. „Omul 
acela merită moartea“, a spus el.  

Natan l-a privit direct în ochi, şi i-a spus: „Tu eşti acela!“ 

„Mesajul acesta este de la Dumnezeu“, a adăugat Natan. „Eşti 
la fel ca acel bogat, deoarece Dumnezeu ţi-a dat multe lucruri 
bune; te-a păzit de Saul, te-a făcut rege, ţi-a dat toată ţara în 
stăpânire, şi multe alte binecuvântări. Dar tu te-ai dus la săracul 
Urie, şi i-ai luat puţinul care-l avea ‒ soţia pe care o iubea atât de 
mult. Dumnezeu te va pedepsi pentru fapta ta. Vei avea războaie, 
şi chiar unii din familia ta se vor răscula împotriva ta.“  

Înlocuieşte-l pe David (D-117) cu David îngenunchiat (D-120)  

David ştia că a greşit. Dumnezeu i-a spus aceasta deja, şi 
acum i-o spunea din nou, prin profetul Natan. Cu tristeţe a spus: 
„Am păcătuit împotriva Domnului.“ 

Natan a răspuns: „Domnul te-a iertat“. David nu şi-a mărturisit 
păcatul lui Natan. Şi nu Natan a fost cel care l-a iertat, ci 
Dumnezeu.  

În cele din urmă David a făcut ceea ce trebuia, nu-i aşa? El şi-a 
mărturisit sincer păcatul înaintea lui Dumnezeu. Şi Domnul 
promite: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, 
ca să ne ierte păcatele, şi să ne cureţe de orice nelegiuire.“ (1 
Ioan 1:9).  

Acum David putea spune: „Ferice de cel cu păcatele 
acoperite“ (Psalmul 32:1). David Îl iubea pe Dumnezeu, şi totuşi a 
căzut în păcat. Ai căzut şi tu în vreun păcat, deşi eşti un copil al lui 
Dumnezeu? Poate că păcatul tău nu este atât de îngrozitor ca al 
lui David, dar este tot păcat; şi acesta nu-I place lui Dumnezeu. 
Ca şi David, mărturiseşte-I Domnului păcatul tău, şi cere-I să te 
cureţe.  

Când vei fi mare, probabil că te vei căsători. Dumnezeu 
doreşte să fii credincios soţului sau soţiei tale. Nu trebuie să 
existe nicio altă persoană cu care să trăieşti, în afara acelei 
persoane speciale. Ţine bine în minte lucrul acesta!  

Planşa 3-5 

Comparaţia folosită de Natan 

poate fi prezentată cu ajutorul 

unui miel-jucărie.  

Planşa 3-6 

Citeşte versetul din Biblie, sau 

roagă un copil mai mare să îl ci-

tească.  

ACM 

Arată cartonul cu aplicaţia pentru 

copilul mântuit. 
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Deseori vezi la televizor bărbaţi căsătoriţi, care trăiesc şi cu 
alte femei. Sau femei căsătorite, care iubesc alţi bărbaţi. Acest 
lucru este groaznic. Este ceea ce Biblia numeşte „adulter“, şi lui 
Dumnezeu nu-I place acesta, şi Îl întristează foarte mult.  

Natan mai avea ceva de spus. „David“, a spus el, „Dumnezeu 
te-a iertat, însă din cauza păcatului tău, copilul va muri.“  

Păcatul aduce suferinţă! De exemplu, dacă consumi droguri şi 
apoi Îi mărturiseşti Domnului sincer păcatul tău, şi Îi ceri să te 
ierte, El o face ‒ dar îţi va fi afectată sănătatea, din cauza otrăvii 
pe care ai luat-o. Sau dă-mi voie să îţi dau un alt exemplu: un 
bărbat care trăieşte cu multe femei. Dacă se va întoarce cu 
adevărat la Dumnezeu, El îl va ierta, dar acel bărbat poate să fi 
contactat deja o boală teribilă, numită SIDA, datorită vieţii lui 
stricate.  

David a postit şi s-a rugat, dar noul lor născut a murit după 
şapte zile, aşa cum a zis Dumnezeu. Ce capitol trist din viaţa lui 
David!  

Aminteşte-ţi să te îndepărtezi de orice lucru necurat, care nu-I 
place lui Dumnezeu şi te desparte de El.  

Îndepărtează toate figurile.  

 

Întrebări recapitulative  

1 Ce păcat a comis David, când a luat soţia unui alt om? 
(adulter) 

2 Cum se numea acea femeie? (Bat-Şeba)  

3 Cum se numea soţul ei? (Urie)  

4 Ce mesaj i-a trimis David lui Ioab prin Urie? (Să îl pună pe 
Urie în prima linie, şi apoi să-l părăsească aşa încât să fie 
omorât de arcaşii duşmani.) 

5 Când a comis adulter, David a păcătuit împotriva mai multor 
persoane. Care sunt acestea? (Urie, Bat-Şeba, Dumnezeu) 

6 Cum s-a simţit David după ce a păcătuit? (S-a simţit foarte 
nefericit).  

7 Ce întâmplare i-a istorisit Natan? (Despre bogatul cu multe 
oi, şi săracul care avea doar o mieluşea).  

8 În ce fel se asemăna David cu bogatul? (Dumnezeu l-a 
binecuvântat, păzindu-l, făcându-l împărat, etc. Dar el a luat 
singurul lucru preţios pe care îl avea Urie.) 

9 De ce poate ierta Dumnezeu păcatul tău şi al meu? 
(Datorită Domnului Isus, care a murit pentru păcatele 
noastre, aşa cum urma să moară şi pentru păcatele lui 
David.) 

10 Natan i-a spus lui David că datorită păcatului pe care l-a 
făcut, i se va întâmpla ceva rău. Care a fost lucrul acesta? 
(În primul rând că va muri bebeluşul. De asemenea, el va 
avea toată viaţa parte de războaie şi unii din familia lui se 
vor răscula împotriva lui.) 

11 Cât a trăit copilul? (şapte zile) 

12 Dă un exemplu despre modul în care păcatele noastre ne 
provoacă suferinţă, chiar şi atunci când Dumnezeu ne-a 
iertat. (Imoralitatea sau drogurile duc la îmbolnăvire.) 

ACN 
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Activitate de implicare 

Discuţie: Ascultă şi supune-te 

Cere copiilor să spună în ce mod au ascultat de Dumnezeu 
următoarele personaje din Biblie: Domnul Isus (Luca 22:42, 
Filipeni 2:8), Avraam (Geneza 22:1-18) şi Noe (Geneza 6:22).  

Întreabă-i cum cunosc creştinii din ziua de astăzi ce doreşte 
Dumnezeu să facă ei. Completează ideile lor, vorbindu-le despre 
modul în care Dumnezeu ne vorbeşte prin Biblie, prin prietenii 
noştri, părinţi sau diferite împrejurări.  

Dacă îţi permite timpul, jucaţi pe roluri o situaţie pe care o poate 
întâmpina orice copil, şi spune-le cum poate Dumnezeu să 
folosească acea situaţie pentru a-i vorbi.  

 

Activitate de implicare 

„Mamă, îmi dai voie?“  

Discutaţi împreună de ce doreşte Dumnezeu ca noi să ascultăm 
de părinţi. (Coloseni 3:20, Efeseni 6:1-3 şi Proverbe 6:20-22). 
Apoi jucaţi o variantă a jocului „Mamă, îmi dai voie ?“ 

Copiii formează o linie de-a lungul încăperii, faţă în faţă cu 
„mama“ (învăţătorul) şi un ajutor. Ajutorul dă fiecărui copil o 
poruncă, de exemplu: „Ionuţ, fă trei paşi de furnică.“ Înainte ca 
acel copil să facă ce a poruncit ajutorul, copilul trebuie să întrebe 
pe învăţător: „Mamă, îmi dai voie?“ Mama trebuie să răspundă: 
„Da!“ Dacă copilul uită să întrebe, atunci trebuie să se întoarcă la 
linia de plecare. Ajutorul trebuie să dea poruncile în aşa fel, încât 
fiecare copil să aibă aceeaşi posibilitate de a înainta spre linia de 
sosire, unde se află „mama“. Câştigă primul copil care ajunge la 
linia de sosire.  



39 

Lecţia 4 
David şi Mefiboşet 
 

 

Text biblic  

2 Samuel 4:4   

2 Samuel 9:1-13 

2 Samuel 16:1-4  

2 Samuel 19:15, 24-30 

Adevăr central  

Dumnezeu este bun faţă de păcătoşi 

Aplicaţie  

Nemântuit: Dacă te încrezi în Isus Hristos, 
El te va face copilul Lui. 

Mântuit:  Mulţumeşte-I lui Dumnezeu 
pentru bunătatea lui faţă de 
tine. 

Verset de memorat 

Recapitularea versetelor din lecţiile 
precedente. 

 

Ajutoare vizuale  

 Planşe: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 

sau 

 Figurile: D-122 până la D-130, şi D-
132, D-133 

 Fundaluri (opţional): scenă de exterior 
şi scena palatului 

şi 

 Scrie cuvintele „sărac“, „olog“ şi 
„vrăjmaş“ pe trei cartoane. Aşează-le 
pe tablă la timpul indicat în text.  

 Un alt carton cu cuvintele: „Dumnezeu 
este bun faţă de păcătoşi“ (adevărul 
central) 

 

 

 

 

Schiţa lecţiei 

Introducere 

Mefiboşet îşi începe viaţa într-un mod 
nefericit 

Desfăşurarea evenimentelor  

1 Mefiboşet, fiul lui Ionatan, paralizează 
de mic  

2 Când David ajunge împărat, caută pe 

fii lui Ionatan  ACN 

3 Mefiboşet, sărac, olog şi dintr-o familie 

duşmană, vine înaintea lui David  ACN 

Punct culminant  

4 David îl tratează pe Mefiboşet ca pe un 

fiu al său  ACN, ACM 

5 Ţiba, slujitorul lui Mefiboşet, spune 
minciuni despre el 

Concluzie 

Mefiboşet continuă să-i fie loial lui David 

 ACN, ACM 
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Planşa 4-1 

Lecţia 

Scena 1  

Fundal opţional: scenă de exterior  

Mefiboşet îşi începe viaţa într-un mod nefericit! Mefiboşet era 
unul din fiii lui Ionatan.  

Aşează doica cu Mefiboşet în braţe (D-122). 

Este un nume greu de pronunţat, nu-i aşa? Să-l spunem 
împreună: Me-fi-bo-şet!  

Într-o zi, când avea doar cinci ani, din camera în care se juca, 
a auzit foarte mult zgomot, strigăte şi ţipete. Nu înţelegea ce este, 
dar sosiseră nişte veşti foarte proaste. Filistenii au înfrânt armata 
Israelului, iar Saul, Ionatan şi fraţii lui au fost omorâţi (Vă amintiţi 
că v-am spus întâmplarea aceasta acum câteva săptămâni?).  

Ei bine, imaginaţi-vă durerea de la palat, când oamenii au aflat 
de înfrângerea armatei lor, şi că regele lor, Saul, fiul lui, Ionatan şi 
ceilalţi prinţi au fost ucişi. Oamenii erau înspăimântaţi. Ei se 
gândeau: „curând filistenii vor veni şi aici, ne vor omorî şi ne vor 
lua toate lucrurile. Să scăpăm cât mai putem.“ 

Atunci doica lui Mefiboşet l-a luat repede în braţe şi a fugit să 
se ascundă. Sigur că îi părea foarte rău pentru acest băieţel care 
şi-a pierdut tatăl. Însă, în timp ce doica fugea, Mefiboşet i-a 
alunecat din braţe, şi a căzut.  

Înlocuieşte doica cu Mefiboşet (D-122), cu doica (D-123) şi băiatul căzut 
la pământ (D-124).  

Copilul a căzut foarte rău, şi a simţit o durere teribilă în ambele 
picioare. Nu se mai putea ridica. Desigur că a plâns foarte tare 
din cauza durerii. 

Înlocuieşte doica (D-123) şi băiatul căzut la pământ (D-124), cu figura  D
-122.  

Doica l-a luat repede în braţe şi a continuat să fugă. Sunt sigur 
că micuţul Mefiboşet plângea în continuu, în timp ce ea îl ţinea 
strâns în braţe. Însă nu aveau voie să se oprească. Erau în 
pericol. Poate că doica vedea că Mefiboşet nu-şi mai simţea 
picioarele, însă trebuia să fugă, pentru a se ascunde de filisteni. 

În cele din urmă au ajuns la un loc sigur, în care să se 
ascundă, departe de palat. Au trecut săptămâni şi luni, şi treptat 
durerea din picioare a dispărut, dar micuţul Mefiboşet nu mai 
putea să meargă, să alerge sau să se joace ca ceilalţi copii. Urma 
să aibă picioarele paralizate pentru tot restul vieţii. 

Ia toate figurile. Aşează pe Mefiboşet adult (D-133).  

Chiar şi acum, cei ce-l îngrijeau pe Mefiboşet erau de părere 
că încă este în pericol, şi nu se poate întoarce la palat. Au auzit 
că acum era rege David, şi se temeau că dacă află că Mefiboşet 
mai este în viaţă, l-ar omorî. În zilele acelea, când venea pe tron 
un alt rege, el căuta pe fiii regelui dinaintea lui, şi-i omora, ca 
aceia să nu-i ia locul.  

Îndepărtează-l pe Mefiboşet (D-113).  

Scena 2  

Fundal opţional: scena palatului 

Acum David domnea peste întreaga ţară. Dumnezeu l-a făcut 
rege şi l-a binecuvântat din plin.  

Ridică degetele de la o mână, 

când spui vârsta copilului 

Mefiboşet.  

Planşa 4-2 
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Planşa 4-3 

ACN 

Planşa 4-4 

Aşează figura D-125 şi D-126 – David pe tron.  

Mefiboşet nu ştia, dar David nu plănuia să îi facă niciun rău, ci 
dimpotrivă! David şi-a amintit de promisiunea făcută cu mulţi ani 
în urmă lui Ionatan, prietenul lui. El a promis că dacă Ionatan va fi 
omorât, va avea grijă de familia lui (tot aşa i-a promis şi Ionatan 
lui David). David îşi aducea aminte de multe ori cât de bun prieten 
i-a fost Ionatan, şi a dorit să-şi ţină promisiunea. 

Datorită lui Ionatan, David era gata să primească în casa lui pe 
toţi membrii familiei sale. Cum poate un Dumnezeu sfânt să fie 
bun cu păcătoşii? – Datorită Fiului Său, Domnul Isus Hristos, care 
a fost pedepsit pentru păcatul nostru. Mefiboşet nu a făcut nimic 
pentru a fi bine primit de David. Noi nu am făcut nimic pentru a fi 
primiţi bine de Dumnezeu. Dimpotrivă, noi am făcut multe lucruri 
rele, care meritau pedeapsa. Însă bunătatea lui Dumnezeu este 
foarte mare. El a pregătit o cale de mântuire pentru păcătoşi. A 
dat pe singurul Său Fiu să fie pedepsit pe cruce pentru păcatele 
noastre. Dumnezeu primeşte pe oricine Îl primeşte pe Domnul 
Isus. Dacă vii aşa cum eşti, cu tot păcatul tău, Dumnezeu te 
primeşte, pentru că Fiul Său a murit în locul tău. 

Slujitorii lui David au început să cerceteze dacă a mai rămas 
cineva din familia lui Saul, şi în final au găsit pe un om numit Ţiba, 
administratorul unei părţi din proprietatea lui Saul, şi l-au adus la 
David. 

Aşează fig. D-127 – Ţiba.  

David l-a întrebat şi pe el: „A mai rămas cineva din familia lui 
Saul, cineva căruia să-i arăt bunătate, din pricina lui Ionatan?“ 

Sigur că Ţiba a fost surprins. El s-ar fi aşteptat ca regele să-l 
întrebe: „A mai rămas cineva din familia lui Saul, ca să-l omor?“ 

Dar nu aceasta intenţiona David.  

Ţiba a răspuns: „Da, a mai rămas un fiu, care este olog“.  

„Unde este?“, a întrebat David. 

Ţiba i-a explicat că locuieşte într-un sat mic, departe, la ţară, 
unde a crescut ascuns, neapropiindu-se vreodată de Ierusalim.  

„Du-te şi adu-l aici“, a poruncit David.  

Îndepărtează -l pe Ţiba (D-127).  

Scena 3  

Mefiboşet trebuia să facă o călătorie lungă până la palatul din 
Ierusalim. Poate tremura de frică atunci când a intrat în palat. 
Poate că se gândea: „Acum, că împăratul m-a găsit, probabil că 
mă va omorî“. 

Aşează-l pe Mefiboşet (D-128).  

De îndată ce a ajuns la palat, în faţa lui David, a căzut cu faţa 
la pământ înaintea lui. De ce credeţi că era atât de speriat? 

Arată cuvântul „duşman“.  

Ei bine, el era un membru al familiei duşmane lui David, noul 
rege. El era nepotul regelui rău, Saul, cel care-l urâse pe David, 
care l-a vânat prin munţi, şi a încercat ani de zile să-l omoare.  

Aşează cuvântul „olog“. 

Mefiboşet era olog. Nu putea să meargă, şi nici să lucreze 
ceva. Ce putea face David cu o persoană atât de nefolositoare, 
decât să se scape de ea?  

Aşează cuvântul „sărac“.  

Aşează pe tablă adevărul central: 

„Dumnezeu este bun faţă de păcă-

toşi“ 
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Planşa 4-5 

ACN 

El era sărac. Ca membru al unei familii duşmane lui David, a 
trebuit să se ascundă şi, nefiind capabil să lucreze, era sărac. El 
nu avea ce să-i dea lui David, pentru a fi apreciat de el.  

Ştiţi voi, copii, că Mefiboşet este o imagine a voastră şi a mea, 
când venim înaintea lui Dumnezeu? Suntem noi duşmani ai Lui? 
Da, Biblia ne spune că suntem vrăjmaşii lui Dumnezeu, până 
când nu suntem născuţi din nou în familia Lui, şi până nu devenim 
copiii Lui. Nu-I eşti plăcut lui Dumnezeu, încalci poruncile Lui, I-ai 
întors spatele, şi mergi pe drumul propriu, pentru că aşa îţi place. 
Nu-L iubeşti pe Dumnezeu. Te comporţi ca un vrăjmaş al Lui.  

Eşti şi tu olog? Poate zici: „Dar eu nu sunt olog! Eu merg, sar 
şi alerg.“ Dar nu mă refer în sensul fizic (în trupul tău), ci spiritual. 
Până când nu eşti născut din nou, nu umbli pe căile lui 
Dumnezeu. Poate că încerci să fii bun, dar cazi din nou în păcat. 
Diavolul te împiedică, deoarece eşti atât de slab. Spiritual eşti 
olog.  

Şi sărac? Da, eşti şi sărac. Nu pentru că nu ai bani sau casă. 
Ci fiindcă nu ai nimic să-I dai lui Dumnezeu, ca să te mântuiască. 
Nu-ţi poţi cumpăra mântuirea cu bani sau mergând la biserică, 
fiind bun sau prin alte lucruri bune pe care încerci să le faci.  

În timp ce Mefiboşet tremura cu faţa la pământ înaintea lui 
David, acesta i-a întins mâna şi i-a zis: „Mefiboşet, nu te teme!“ 
Ce cuvinte amabile de bun venit! Şi David a continuat: „Îţi voi da 
înapoi toată proprietatea lui Saul, bunicul tău. Mai mult, doresc să 
fii aici la palat, cu mine. Vreau să mănânci la masa mea. Vreau  
să-mi fii ca un fiu“ (2 Sam. 9:11). 

Probabil că Mefiboşet a rămas cu gura căscată de uimire. Cu 
siguranţă, nu se aştepta la o astfel de bunătate.  

Tot ce a putut spune a fost: „Cine sunt eu, să te uiţi cu 
bunătate la mine, eu care nu sunt mai bun decât un câine mort?“ 

Dumnezeu, Regele, doreşte să te trateze şi pe tine cu 
bunătate. Nu meriţi dragostea şi mila Lui, dar El doreşte ca tu să 
fii cu El, să fii un prinţ în familia Lui, să ai iertare, să fii prietenul 
Domnului Isus. Vrei să vii astăzi cu umilinţă înaintea Lui? 
Recunoaşte că eşti sărac, că nu poţi face nimic pentru a te mântui 
singur, că eşti vrăjmaşul lui Dumnezeu, displăcându-I de multe 
ori, că eşti olog spiritual – că nu ai umblat corect, te-ai poticnit şi ai 
căzut în multe păcate. Dacă vii la El aşa cum eşti, El te va primi.  

David l-a primit pe Mefiboşet datorită dragostei profunde ce a 
avut-o pentru Ionatan. Dumnezeu te va primi datorită Domnului 
Isus Hristos. El a murit pe cruce pentru păcatele tale şi pentru 
răzvrătirea ta împotriva lui Dumnezeu. Acum poţi veni la 
Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos, şi El te va primi. Vino astăzi 
la El! El promite că te va primi şi te va ierta.  

Scena 4  

Înlocuieşte-l pe David pe tron (D-125) cu David în picioare (D-129), şi pe 
Mefiboşet (D-128) cu Mefiboşet (D-130).  

După ce a vorbit cu Mefiboşet, David l-a chemat pe Ţiba, şi i-a 
spus: „Tot pământul care aparţinea lui Saul şi familiei lui îl dau 
nepotului său, Mefiboşet. Tu vei lucra pământul pentru el – tu, fiii 
şi slujitorii tăi. Adu roadele, verdeţurile şi grâul pentru el, să aibă 
tot ce-i trebuie, iar Mefiboşet va mânca permanent la masa mea“.  

Ce lucru minunat i s-a întâmplat lui Mefiboşet! Regele David l-a 
primit şi a aranjat să i se poarte de grijă pentru tot restul vieţii! 

ACN 

Arată cartonul cu adevărul cen-

Citeşte versetul din Biblie sau 

pune pe un copil mai mare să ci-

tească.  

Planşa 4-6 
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Acum el era un fiu bogat, cu pământuri, slujitori şi animale.  

Aşează măgarul încărcat (D-132).  

Când Îl primeşti pe Domnul Isus ca Mântuitor, îţi este iertat 
păcatul şi eşti primit de Dumnezeu, şi aceasta nu este totul! 
Dumnezeu te face copilul Lui, şi intri în familia Lui (Ioan 1:12)! 
Tatăl tău ceresc Se va îngriji de tine pentru totdeauna; El îţi va 
oferi tot ce îţi este necesar. Te va lua în casa Lui cerească, unde 
vei locui cu El pentru veşnicie! Este mult mai bine să fii copilul lui 
Dumnezeu – Regele tuturor – decât să fii copilul unui rege 
pământesc.  

Şi au trecut anii. De fapt, pentru Mefiboşet nu a fost uşor 
totdeauna. Odată Ţiba l-a înşelat, şi a spus minciuni despre el 
chiar împăratului David; însă dragostea şi loialitatea lui pentru 
David nu s-a schimbat niciodată. El îl iubea pe David nu doar 
pentru terenurile, bogăţia şi mâncarea ce i-a oferit-o, ci şi pentru 
bunătatea pe care i-a arătat-o David.  

Când intri în familia lui Dumnezeu, eşti parte din ea pentru 
totdeauna. Ajungi să-L cunoşti mai bine pe Tatăl tău ceresc, şi Îl 
iubeşti din ce în ce mai mult. Vezi cât de bun a fost cu tine, şi Îi 
mulţumeşti pentru aceasta.  

Dacă ştii că faci parte din familia lui Dumnezeu, mulţumeşte-I 
chiar acum pentru marea Lui bunătate faţă de tine. Dacă ştii că nu 
faci parte din familia lui Dumnezeu, vorbeşte oare Dumnezeu 
inimii tale? Ştii că nu meriţi să fii copilul Său, dar doreşti să fii. 
Dacă te întorci de la tot ceea ce ştii că este rău, şi te încrezi în 
Domnul Isus Hristos, pentru a te îndepărta de păcat, eşti un copil 
al Său. Apoi vei cunoaşte marea bunătate a lui Dumnezeu în 
viaţa ta, şi vei fi copilul Lui.  

Îndepărtează toate figurile.  

 

Întrebări recapitulative 

1 Câţi ani avea Mefiboşet, când a căzut? (cinci) 

2 Ce veşti rele a auzit doica, veşti care au determinat-o să 
fugă cu Mefiboşet? (Filistenii au învins pe israeliţi, iar Saul şi 
Ionatan au fost omorâţi.) 

3 Mefiboşet credea că nu se va mai întoarce la palat 
niciodată. De ce? (În zilele acelea, când venea pe tron un 
alt rege, el căuta pe fiii regelui dinaintea lui şi-i omora, 
pentru a nu-i putea lua locul.) 

4 Ce promisiune i-a făcut David lui Ionatan? (Că dacă va fi 
ucis, el va purta grijă de familia lui.) 

5 Trei lucruri îl făceau pe Mefiboşet să se teamă de David şi 
să se simtă nefolositor. Care erau acestea? (El făcea parte 
dintr-o familie duşmană lui, era olog şi sărac.) 

6 În ce fel suntem noi vrăjmaşii lui Dumnezeu, Regele 
ceresc? (Noi nu împlinim poruncile Lui, nu facem ce-I este 
plăcut şi nu-L iubim.) 

7 De ce suntem noi săraci înaintea lui Dumnezeu? (Nu există 
nimic ce putem face sau da lui Dumnezeu pentru a ne 
câştiga mântuirea şi acceptarea înaintea Lui.) 

8 De ce suntem noi ologi înaintea lui Dumnezeu? (Noi nu 
umblăm şi nu putem umbla în căile lui Dumnezeu. Cădem 
întotdeauna în ispită şi păcat.) 

ACM 

ACN 

ACM 
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9 Cum ne tratează Dumnezeu, dacă venim cu smerenie 
înaintea Lui? (El ne arată dragostea Sa şi ne acceptă.)  

10 Numeşte trei „binecuvântări“ primite de Mefiboşet de la 
David. (Mâncare în fiecare zi, pământuri şi slujitori, şi 
acceptarea lui ca fiu al lui David.) 

11 Arată trei binecuvântări pe care ni le oferă Dumnezeu atunci 
când venim la El prin Domnul Isus. (El ne acceptă ca fii ai 
Lui, ne iartă şi Se îngrijeşte de noi.) 

12 Ce adevăr important despre Dumnezeu învăţăm din 
această lecţie? (Dumnezeu este bun faţă de păcătoşi.) 

 

Activitate de implicare 

Linia povestirii 

Scrie cele mai importante evenimente ale povestirii (vezi schiţa 
lecţiei) în josul paginii, pe mai multe foi de hârtie. Împarte-le apoi 
copiilor, rugându-i să ilustreze evenimentul scris pe pagina lor.  

Adună foile de hârtie, amestecă-le, şi agaţă-le apoi pe o sfoară, 
cu cârlige de rufe. Cere copiilor (voluntari) să te ajute să le 
aranjezi în ordinea în care s-au întâmplat ele.  
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Text pentru învăţător 

2 Samuel 14:25-26 

2 Samuel 15:1-37 

2 Samuel 16:15-20 

2 Samuel 17:1-22 

2 Samuel 18:1-33 

2 Samuel 19:15 

Adevăr central 

 Nu fii un răzvrătit, ca Absalom 

Aplicaţie 

Nemântuit: Răzvrătirea aduce suferinţă şi 
despărţire de Dumnezeu 

Mântuit:  Prin ascultarea ta  arăţi că eşti 
mântuit. 

Verset de memorat  

„Domnul este lumina şi mântuirea mea; de 
cine să mă tem?“ Psalmul 27:1 

Ajutoare vizuale  

 Planşe: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 şi 5-6 

 Figurile: D-134 până la D-149 

 Fundaluri (opţionale): scenă de 
exterior, palat şi oraş 

şi 

 Fâşii de hârtie cu cuvintele: „Nu fi un 
răzvrătit, ca Absalom“ (adevărul 
central) şi „Prin ascultarea ta arăţi că 
eşti mântuit“ (aplicaţia pentru mântuit) 

 

Schiţa lecţiei 

Introducere 

Îţi plac povestirile de spionaj? 

Desfăşurarea evenimentelor 

1 Absalom, fiul lui David, este popular 

2 El câştigă inima oamenilor ACM, ACN 

3 El cere voie să meargă la Hebron  

 ACM, ACN 

4 Ahitofel îl părăseşte pe David  

5 Fuga lui David  

6 David plânge  ACN 

7 Huşai se duce la Absalom, dar ca 
spion pentru David  

8 Absalom acceptă sfatul greşit al lui 
Huşai  

9 Huşai îl informează pe David  

10 Lupta aprigă între cele două armate 

11 Absalom se prinde cu părul într-un 
copac  

Punct culminant  

12 Absalom este omorât  ACN 

13 David află vestea şi îl jeleşte 

Concluzie 

David se reîntoarce la Ierusalim ca rege 

 AC 

Lecţia 5 
Răzvrătirea lui Absalom împotriva lui David 
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Lecţia  
Îţi plac povestirile de spionaj? În lecţia de astăzi avem de-a 

face cu un spion. Acum ascultaţi cu atenţie, ca nişte buni 
detectivi, şi veţi descoperi cine este spionul din povestirea 
noastră! 

Scena 1 

Fundal opţional: scenă de exterior  

David avea un fiu foarte frumos la chip, pe nume Absalom.  

Aşează-l pe Absalom (D-134).  

Toţi erau de părere că el era cel mai frumos bărbat din Israel. 
Era foarte mândru de frumuseţea lui, cât şi de părul lui lung şi 
bogat. De fapt, era atât de mândru de părul lui, încât în fiecare an 
când şi-l tundea, obişnuia să şi-l cântărească! Mulţimea venea  să
-l privească şi să-l admire. 

Aşează mulţimea (D-135, D-136 şi D-137).  

Îl priveau în timp ce trecea cu trăsura lui cu 50 de oameni,  
care-i alergau înainte, strigând că vine prinţul Absalom. 

Absalom era şi foarte popular. Se scula dis-de-dimineaţă şi 
stătea la poarta cetăţii. Aici era locul unde se adunau oamenii, 
pentru a discuta problemele, şi aici se rezolvau neînţelegerile. 
Absalom îi chema pe toţi cei ce aveau probleme, şi discuta cu ei. 
Le dădea dreptate şi spunea: „Eu cred că tu ai dreptate. Este trist 
că regele nu a trimis pe cineva să rezolve această problemă. 
Dacă aş fi eu judecător, ţi-aş face dreptate.“ 

Când cineva i se închina, el îl ridica repede, îl săruta, şi se 
arăta foarte prietenos. Biblia spune că făcând aceste lucruri, „a 
furat inima poporului“ (2 Samuel 15:6). Într-adevăr, el încerca să-i 
determine pe oameni să-i acorde o atenţie mai mare decât tatălui 
său David, regele.  

Absalom era foarte viclean – pe dinafară foarte prietenos, dar 
pe dinăuntru egoist, mândru, răzvrătit şi ambiţios. Îi plăcea să fie 
popular. 

Îndepărtează toate figurile. 

Poate că şi tu eşti puţin ca el. La şcoală faci şi tu lucruri doar 
pentru a fi pe placul altora. Îţi baţi joc de învăţătoare, şi nu o 
asculţi. Alţii, şi chiar tu însuţi, cred că eşti deştept. La şcoală eşti 
un răzvrătit. 

Ştiai că în Biblie Dumnezeu ne spune că trebuie să ascultăm 
de autorităţi (Rom. 13:1-2)? Aici sunt incluşi şi învăţătorii noştri! 
Aşa că atunci când eşti neascultător la şcoală, păcătuieşti 
împotriva lui Dumnezeu; la fel şi atunci când nu îl respecţi pe 
învăţător, eşti un răzvrătit la şcoală şi un răzvrătit împotriva lui 
Dumnezeu. Acest lucru este foarte serios. Dacă L-ai primit pe 
Domnul Isus Hristos în inima ta, lucrul acesta se va vedea şi în 
modul în care asculţi la şcoală.  

Scena 2  

Fundal opţional: scena palatului. Aşează-l pe Absalom (D-134) şi pe 
David (D-138).  

Ceea ce dorea de fapt Absalom era să fie rege, şi a început să 
comploteze o revoltă împotriva tatălui său. 

Într-o zi s-a dus la David cu următoare cerere: „Lasă-mă să mă 
duc până la Hebron, să împlinesc promisiunea făcută Domnului. 

ACM, ACN 

Citeşte versetul din Biblie sau 

roagă pe un copil mai mare să-l 

citească.  

Planşa 5-1 

Preşcolarii, pe rând, îl pot 

interpreta pe Absalom, salutându-i 

pe alţii care vin la „poartă“ şi 

modul în care el îi înşeală.  

Arată cartonul cu adevărul 

central: „Nu fi un răzvrătit, ca 

Absalom“.  

Planşa 5-2 

Cere unui copil să citească cererea 

lui Absalom, scrisă pe un carton.  
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Căci am promis că voi sluji Domnului acolo.“  

Îndepărtează figurile.  

David s-a bucurat că acest fiu al lui, atât de chipeş, dorea să-L 
urmeze pe Domnul; de aceea a fost de acord ca el să meargă la 
Hebron.  

Dar Absalom şi-a înşelat tatăl. El pur şi simplu începuse 
realizarea planului de a deveni rege în locul lui David. Absalom   s
-a răzvrătit împotriva tatălui său, şi l-a înşelat. Faci şi tu la fel? Îi 
spui tatălui tău că ai fost afară în parc, dar nu ai fost nici măcar pe 
aproape? Îi spui mamei că un prieten ţi-a dat ciocolata, dar de 
fapt ai cumpărat-o cu banii furaţi din portmoneul ei? Nu te întorci 
în casă la ora la care ţi se spune, şi nu-ţi aranjezi jucăriile? 
Lucrurile acestea sunt greşite. Dumnezeu spune: „Cinsteşte 
(ascultă) pe tatăl tău şi pe mama ta“ (Exod 20:12, Deut. 5:16). 
Dumnezeu repetă în Biblie această poruncă de mai multe ori. 
Dacă eşti răzvrătit acasă, eşti răzvrătit şi împotriva lui Dumnezeu. 
Poate că părinţii tăi nu-L urmează pe Domnul Isus ca tine. Arată-ţi 
dragostea ta pentru El, ascultând de părinţii tăi.  

Scena 3  

Fundal opţional: scenă de exterior 

Imediat după ce a plecat, Absalom a început să organizeze 
revolta împotriva lui David. A trimis soli în toată ţara, ridicând 
poporul împotriva regelui.  

Aşează pe Absalom (D-134) şi poporul (D-135, D-136 şi D-137).  

Ei ziceau: „Avem nevoie de un rege nou. Tânărul Absalom, 
care este chipeş, popular şi prietenos, va fi un rege mult mai bun 
decât David“.  

Astfel, mulţi oameni au fost înduplecaţi de Absalom, şi au 
devenit susţinătorii lui, luând parte la răscoală. 

Chiar Ahitofel, unul din înţelepţii care îl sfătuia pe David, când 
era nevoie să ia decizii înţelepte, a fost înduplecat de Absalom şi 
de armata rebelă.  

Absalom s-a răsculat împotriva tatălui său, care era rege. El a 
încălcat legea. A călca legea ţării este păcat împotriva lui 
Dumnezeu. Tu trebuie să respecţi şi să asculţi de poliţie, şi să nu 
te întovărăşeşti cu oamenii care sunt „certaţi cu legea“.  

Îndepărtează toate figurile. 

În final, când răscoala era bine pusă la cale, David a aflat ce 
se întâmpla. Ce şoc teribil a fost să afle că Absalom, propriul său 
fiu, s-a răsculat împotriva lui, şi a înduplecat pe mulţi, chiar şi pe 
Ahitofel, să se răscoale împotriva lui. David a hotărât că lucrul cel 
mai înţelept de făcut în acest moment este să părăsească repede 
Ierusalimul.  

Mulţi, foarte mulţi oameni au rămas loiali lui David, şi el s-a 
putut baza pe soldaţii care au luptat cu el în multe bătălii, aşa că a 
spus: „Să plecăm repede, până când nu vine Absalom cu armata 
lui, ca să ne atace şi să distrugă cetatea Ierusalim.“  

Scena 4  

Fundal opţional: scenă de exterior. Aşează-l pe David (D-139) şi poporul 
(D-140, D-141, D-142, D-143, D-144, D-145 şi D-146).  

Aşa că David şi mulţi din oamenii lui au fugit din oraş. În timp 
ce fugeau, lăsând Ierusalimul în spatele lor, erau foarte trişti. Ce 
experienţă îngrozitoare să fii nevoit să-ţi părăseşti casa şi oraşul, 

Citeşte versetul din Biblie sau 

pune pe un copil mai mare să îl 

citească cu voce tare.  

Trădarea lui David de Ahitofel a 

survenit poate în urma disputelor 

familiale. El era bunicul Bat-

Şebei, iar fiul său, Eliam (tatăl  

Bat-Şebei) era unul din oamenii 

puternici ai lui David şi probabil 

prieten cu Urie. Poate că 

dezgustul lui Ahitofel pentru 

faptele lui David, care au adus 

ruşine Bat-Şebei şi moartea lui 

Urie, l-au determinat să îl trădeze.  

Arată aplicaţia pentru copilul 

mântuit „Prin ascultarea ta arăţi că 

eşti mântuit“.  

ACN, ACM 

Arată cu degetul cuvântul 

„răzvrătit“. 

Planşa 5-3 
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din cauză că mii de concetăţeni s-au ridicat să lupte împotriva ta! 
În timp ce traversau pârâul Chedron şi au început să urce pe 
muntele Măslinilor, citim în Biblie că „tot ţinutul plângea şi scotea 
strigăte mari“ (2 Samuel 14:23). Chiar şi David plângea cu amar 
în timp ce urca. 

Părinţii suferă grozav atunci când copiii lor se răzvrătesc 
împotriva lor. Dacă ai părinţi buni, ei vor fi foarte afectaţi de 
neascultarea ta. Gândeşte-te cât îi întristezi pe părinţii tăi. 
Gândeşte-te ce simte Dumnezeu când copiii se revoltă împotriva 
părinţilor, învăţătorilor, legii şi cel mai rău, împotriva Lui. 
Dumnezeu este bun şi sfânt, şi răzvrătirea Îl întristează.  

Însă Dumnezeu nu este slab, ca David. Când te răzvrăteşti 
împotriva Lui, El pur şi simplu nu te abandonează, lăsându-te să 
faci ceea ce-ţi place. Dumnezeu te iubeşte, şi doreşte ce este mai 
bun pentru tine. El te-a iubit îndeajuns de mult, încât să-L 
pedepsească pe Domnul Isus Hristos, Fiul Său, pentru păcatul şi 
răzvrătirea ta. Isus a murit pe cruce pentru păcatul tău. 
Dumnezeu te invită să te întorci la El. El vrea să te ierte şi să te 
facă copilul Său. Spune-i astăzi că-ţi pare rău de răzvrătirea ta. 
Vino la El şi roagă-L să te primească şi să te ierte. El o face, căci 
a promis: „Pe cel ce vine la Mine, nu-L voi izgoni afară“ (Ioan 
6:37). 

Îndepărtează toate figurile.  

Scena 5  

Fundal opţional: scenă de exterior 

Când au plecat din cetate, David şi oamenii lui erau desculţi şi 
cu capetele acoperite. Astfel îşi arătau durerea oamenii din acele 
zile.  

Aşează-l pe David (D-147).  

Când a ajuns în vârful dealului, David a fost întâmpinat de unul 
din sfetnicii lui. Era Huşai.  

Aşează-l pe Huşai (D-148). 

El jelea cu hainele sfâşiate şi cu ţărână pe cap. Era un prieten 
credincios lui David, şi îşi manifesta durerea că acesta părăsea 
Ierusalimul.  

David i-a spus: „Este mai bine pentru mine, dacă te întorci la 
Ierusalim. Du-te şi spune-i lui Absalom că te-ai hotărât să asculţi 
de el în locul meu. El ştie că tu eşti un om înţelept şi 
experimentat, şi-ţi va cere sfatul. Îi vei putea da un sfat greşit şi 
de asemenea să îmi trimiţi tot ce vei afla de la el despre mine, 
pentru ca să fiu pregătit.“  

Bucuros, Huşai a fost de acord, şi s-a întors în Ierusalim. 

Îndepărtează toate figurile.  

Scena 6  

Fundal opţional: scena oraşului 

Aţi descoperit care era spionul de care vă spuneam la început? 
Da, era Huşai. Când s-a întors la Ierusalim, Absalom intrase deja 
în oraş, şi era gata să se încoroneze.  

Aşează-l pe Absalom (D-134) şi Huşai (D-142).  

Huşai s-a dus direct la el, şi a strigat cu glas tare: „Trăiască 
împăratul! Trăiască împăratul!“ 

Absalom era încântat! Credea că un om foarte important ca 

Citeşte versetul din Biblie sau 

pune pe un copil mai mare să îl 

citească. 

ACN 

Citeşte versetul din Biblie.  

Planşa 5-4 
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Huşai, era de partea lui. Şi desigur, îl avea şi pe Ahitofel, o 
persoană care dădea sfaturi foarte înţelepte.  

Aşează-l pe Ahitofel (D-149).  

Absalom a început să facă planul de bătaie pentru a-l învinge 
pe David. S-a întors spre Ahitofel.  

Mută-l pe Ahitofel (D-149) mai aproape de Absalom (D-149).  

„Ahitofel, sfătuieşte-mă, cum să începem campania împotriva 
lui David?“, a întrebat el.  

Ahitofel i-a răspuns: „Ceea ce trebuie să facem este să-l 
atacăm imediat. El nu a avut timp să se organizeze, şi este 
extenuat de călătoria pe care a făcut-o. Lasă-mă să iau 12.000 de 
soldaţi, chiar acum. Voi începe un atac general, pentru a-l ucide 
pe David; iar când oamenii vor afla despre moartea 
conducătorului lor, vor renunţa cu toţii la luptă, şi te vor 
recunoaşte ca rege. Dacă urmezi sfatul meu, lupta se va sfârşi 
mult mai repede“. 

Absalom se gândea că acesta este un plan de atac bun. Însă a 
hotărât să-l întrebe şi pe Huşai, să vadă părerea lui. 

 „Huşai“, a spus el, „ce crezi despre planul lui Ahitofel?“ Huşai 
ştia că Ahitofel a dat un sfat bun, care ar duce la înfrângerea lui 
David. Era chiar îngrijorat.  

„Cred că acest plan nu este bun deloc“, a răspuns el repede. 
„Absalom, ştii foarte bine că David şi oamenii lui sunt soldaţi 
experimentaţi şi curajoşi. Chiar acum sunt furioşi, ca o ursoaică 
căreia i s-au luat puii. De asemenea, nu ar fi uşor să-l găseşti pe 
David şi să-l omori. Acest plan de atac poate eşua cu uşurinţă, 
unii dintre oamenii noştri ar putea fi omorâţi, iar restul 
înspăimântaţi şi descurajaţi. Sfatul meu este să-ţi iei timp să 
strângi o armată numeroasă, pe care să o conduci tu însuţi. Nu te 
grăbi prea mult. Apoi, mergând împotriva lui David, cu o armată 
mare, îl vei copleşi şi vei obţine victoria.“ 

Absalom ascultase sfatul celor doi oameni. Sunt sigur că Huşai 
era cu sufletul la gură, cu speranţa că Absalom va urma planul 
său, aşa încât David să aibă timp să se pregătească cum trebuie 
pentru bătălia care urma. 

Dumnezeu era în control şi El l-a determinat pe Absalom să 
asculte de sfatul lui Huşai, spionul. Huşai s-a bucurat foarte mult 
şi i-a transmis un mesaj lui David: „Nu sta unde eşti. Îndepărtează
-te până când vei avea timp să-ţi pregăteşti cum trebuie armata 
pentru bătălie“. 

Îndepărtează toate figurile. 

Scena 7 

Fundal opţional: scenă de exterior 

David şi-a organizat armata pentru lupta cu Absalom.  

Aşează pe David (D139), armata lui (D-140) şi pe Ioab (D-146).  

Ei se aflau în pădurea de lângă râul Iordan. Ioab şi alţi doi au 
fost numiţi generali ai oştirii. Chiar el însuşi a vrut să mărşăluiască 
cu soldaţii în bătălie, dar oamenii au zis: „Nu, căci tu valorezi ca 
10.000 dintre noi. Să nu cumva să fii omorât. Acest lucru ar fi un 
dezastru pentru toţi. Trebuie să rămâi în tabără.“ Aşa că David a 
ascultat. În timp ce armata ieşea, el a stat în poartă. Şi în timp ce 
trecea fiecare căpitan, David i-a spus: „Căpitane, poartă-te cu 
milă cu tânărul Absalom, din pricina mea“.  
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Chiar dacă s-a răzvrătit împotriva lui, David îl iubea foarte mult 
pe Absalom.  

Îndepărtează-l pe David (D-139).  

Armata lui Absalom nu a ridicat nicio problemă trupelor de elită 
ale lui David. În ziua aceea au fost ucişi 20.000 de oameni din 
armata lui Absalom. 

În timpul luptei, Absalom călărea pe catârul său prin pădure, şi 
şi-a prins părul în ramurile joase ale unui stejar. Catârul a fugit 
înainte, şi Absalom a rămas atârnat în copac.  

Unul dintre soldaţii din armata lui David a văzut ce s-a 
întâmplat, şi a alergat să-i spună lui Ioab: „Absalom este atârnat 
cu capul într-un copac“. 

 „De ce nu l-ai omorât?“, a spus Ioab. „Ţi-aş fi dat o 
recompensă în argint (10 sicli)“.  

„Nu l-aş fi omorât nici pentru un sac de argint, chiar de 100 de 
ori mai mult decât mi-ai oferit“ (1000 de sicli), a răspuns tânărul. 
„Ai auzit ce a spus David, cum să ne purtăm cu Absalom.“ 

Ioab nu a mai aşteptat. A alergat împreună cu 10 tineri la locul 
unde Absalom atârna în copac, şi l-au omorât. Apoi Ioab a sunat 
din trompetă, pentru a anunţa că lupta s-a terminat. Ce sfârşit trist 
al vieţii acestui tânăr răzvrătit! 

Răzvrătirea îţi va aduce şi ţie necazuri serioase. Însă ce este 
mai rău, în cazul în care continui să fii răzvrătit, aceasta îţi va 
aduce pedeapsa pe care o meriţi; vei fi despărţit de Dumnezeu 
pentru veşnicie. Gândeşte-te foarte serios la aceasta. Aminteşte-ţi 
că Isus Hristos a luat asupra Lui pedeapsa pe care o merită 
răzvrătiţii ca tine. Dintr-un răzvrătit împotriva Lui, Dumnezeu te 
poate face un copil al Său. 

Poate că te gândeşti serios la păcatul tău, şi doreşti să-L 
primeşti pe Hristos ca Mântuitor. Dar poate că nu ştii cum să faci. 
Dacă doreşti, te ajut cu plăcere, arătându-ţi din Biblie cum să te 
încrezi în Domnul Isus. Desigur că eu doar îţi explic lucrurile. 
Dacă doreşti să te ajut, vino după terminarea lecţiei. Voi discuta 
cu tine aceste lucruri importante.  

Numeşte un loc unde îi vei aştepta pe copiii care doresc sfătuire. 

Îndepărtează toate figurile.  

Scena 8  

Fundal opţional: scena oraşului 

În oraş David era la poartă, aşteptând veşti.  

Aşează-l pe David (D-139).  

Santinela din turnul de veghe a strigat: „Văd un om alergând 
înspre noi. Aduce veşti de pe câmpul de luptă“. Curând el sosi la 
locul unde era regele.  

Aşează mesagerul (D-141).  

De-abia îşi mai trăgea răsuflarea după această cursă lungă, 
însă a putut să spună: „Veşti bune, împărate David. Domnul ţi-a 
dat biruinţă împotriva celor ce s-au răsculat împotriva ta“. 

„Ce ştii despre Absalom? Este în viaţă, sănătos?“, a întrebat 
David. Prima întrebare se referea la fiul său.  

A fost un moment de linişte, înainte ca mesagerul să răspundă: 
„Fie ca toţi vrăjmaşii tăi să fie ca tânărul acela“. David a înţeles că 
Absalom murise.  

În această parte a povestirii folo-

seşte modulaţia vocii, pentru a 

adăuga dramatism.  

ACN 

Planşa 5-5 

Arată cartonul cu adevărul central.  
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Îndepărtează mesagerul (D-141). 

David a urcat într-o cameră, deasupra porţii cetăţii, şi a plâns. 
„Fiul meu, Absalom, fiul meu, Absalom! De ce nu a făcut 
Dumnezeu să mor eu în locul tău. Oh, Absalom, fiul meu, fiul 
meu!“ (2 Samuel 18:33) 

Înlocuieşte-l pe David (D-139) cu David jelind (D-147).  

Regele David a fost adânc îndurerat de moartea fiului său. Ca 
tată, inima lui era sfâşiată de moartea fiului său. Însă, poate mai 
mult, el era întristat de răzvrătirea lui Absalom împotriva lui 
Dumnezeu.  

Îndepărtează-l pe David (D-147).  

Armata victorioasă a regelui David aproape că a pătruns în 
oraş (2 Sam. 19:3). Însă din cauza durerii împăratului, nimeni nu 
se bucura de victorie.  

Aşează-l pe Ioab (D-146).  

În cele din urmă Ioab a trebuit să vorbească cu împăratul şi  să
-i arate că trebuie să înceteze să îl mai plângă pe Absalom, şi să 
mulţumească soldaţilor care au luptat cu vitejie ca să-l apere. 
David a ascultat sfatul lui, şi a coborât la poarta cetăţii.  

Aşează-l pe David (D-139), soldaţii (D-140) şi mesagerul (D-141).  

Curând s-a întors spre David întregul popor, şi a revenit cu 
mare bucurie la Ierusalim, ca rege. 

Cu siguranţă, inima lui David simţea durere, de câte ori se 
gândea la Absalom.  

Ascultă avertizarea lui Dumnezeu: „Nu fi un răzvrătit“. Dacă ai 
fost aşa, şi doreşti să te schimbi, spune-I lui Dumnezeu în liniştea 
inimii tale; cere-I să te ierte şi să te schimbe dintr-un răzvrătit,  într
-un copil al Lui. Când eşti un copil al lui Dumnezeu, arăţi că Îi 
aparţii, prin faptul că Îl asculţi.  

Îndepărtează toate figurile.  

 

Întrebări recapitulative 

1 De ce era Absalom atât de popular? (Era frumos, vorbea cu 
oamenii despre problemele lor. Era foarte prietenos pe 
dinafară, dar viclean şi mândru pe dinăuntru.) 

2 Ce a spus el ca să-l înşele pe David, atunci când a vrut să 
părăsească Ierusalimul şi să înceapă răscoala? (Că vrea să 
meargă în Hebron, ca să împlinească o juruinţă făcută 
Domnului.) 

3 Numiţi patru persoane împotriva cărora se răzvrătesc 
bărbaţi şi femei, sau băieţi şi fete. (Dumnezeu, învăţători, 
părinţi, legea ţării – poliţia, guvernul.) 

4 Daţi un exemplu a ceea ce înseamnă să te răzvrăteşti 
împotriva învăţătorului. (Să-ţi baţi joc de învăţător, să nu-l 
asculţi, să nu urmezi regulile şcolii.) 

5 Daţi un exemplu a ceea ce înseamnă să te răzvrăteşti 
împotriva părinţilor. (Să îi minţi, să furi bani de la ei ca să-ţi 
cumperi ciocolată sau orice altceva, să nu vii atunci când te 
cheamă, să nu-ţi strângi jucăriile, etc.) 

6 De ce a fost trist David atunci când Ahitofel s-a alăturat lui 
Absalom? (Fiindcă Ahitofel era pentru el un sfetnic înţelept 
pe care se putea baza.)  

7 Ce trebuia să facă Huşai? (Să spioneze, să-l facă pe 

Planşa 5-6 

AC 

Arată adevărul central.  

Citeşte versetul din Biblie sau 

pune pe un copil mai mare să ci-

tească.  
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Absalom să nu asculte sfaturile lui Ahitofel, şi să-i trimită 
informaţii lui David despre planurile lui Absalom.) 

8 Ce sfat rău i-a dat Huşai lui Absalom? (I-a spus lui Absalom 
să nu iasă la atac împotriva lui David, ci să aştepte şi să 
adune o armată mai mare, pentru a ataca mai târziu.)  

9 De ce nu s-a dus David la luptă cu armata lui? (Poporul 
care-l urma a stăruit să rămână în oraş. I-a spus că este o 
persoană prea importantă, ca să moară în luptă.) 

10 Răzvrătirea lui Absalom a avut un sfârşit foarte trist. Cum a 
murit el? (Ioab l-a omorât în timp ce el era atârnat cu părul 
prins într-un copac.)  

11 Care este rezultatul răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu? 
(Despărţirea pentru totdeauna de Dumnezeu – dacă nu ne 
cerem iertare şi nu ne întoarcem la El.) 

12 David a fost foarte trist la moartea fiului său răzvrătit. Ce 
credeţi voi că simte Dumnezeu când moare o persoană 
care s-a răzvrătit împotriva Lui? (Dumnezeu este foarte trist 
pentru că acea persoană L-a refuzat, deşi El a iubit-o atât 
de mult.)  
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Text biblic 

1 Cronici 22:2 – 23:5 

2 Samuel 7:11b-29 

1 Împăraţi 1:33-34 

1 Împăraţi 2:1-4 

1 Cronici 29:28 

Luca 1:26-33 

Luca 11:31 

Zaharia 14:9 

Apocalipsa 11:15 

Adevăr central 

Isus Hristos este Împărat 

Aplicaţie   

Nemântuit:  Într-o zi va trebui să te pleci şi 
tu înaintea Împăratului Isus.  

Mântuit:  Ascultă de El. 

Verset de memorat 

Recapitularea versetelor din lecţiile 
anterioare.  

Ajutoare vizuale  

 Planşe: 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 şi 6-6 

 Figuri: D-150 până la D-160 

 Fundaluri (opţional): scenă de exterior, 
interior de palat, scenă de stradă 

şi 

 Fâşii de carton cu cuvintele: „Isus 
Hristos este Împărat“ (adevărul central) 
şi „Ascultă de El“ (aplicaţia pentru 
copilul mântuit) 

Schiţa lecţiei  

Introducere 

Bunicul lui Nicu şi al Cristinei fusese 
foarte sărac  

Desfăşurarea evenimentelor 

1 David pregăteşte materiale pentru 
clădirea templului  

2 Sfatul lui David către Solomon  AC 

3 Promisiunea lui Dumnezeu pentru 

David  AC 

4 Solomon este uns împărat  

5 Moartea lui David  ACM 

6 Distrugerea templului şi sfârşitul 
împărăţiei 

7 Mesajul îngerului pentru Maria  

8 Hristos – un împărat mai mare decât 

Solomon  AC 

Punct culminant 

Revenirea Lui şi domnia viitoare  ACM 

Concluzie 

Toţi vor cunoaşte că El este Împărat  

 ACN 

Lecţia 6 
Solomon, succesorul lui David la tron 
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Planşa 6-1 

 

Lecţia  
Bunicul lui Nicu şi al Cristinei fusese sărac de mic copil. A 

mers la şcoală doar până la 14 ani. Apoi a trebuit să muncească, 
deşi ar fi vrut să meargă la liceu. Când s-a născut primul său fiu 
(tatăl lui Mihai şi al Cristinei), bunicul a hotărât ca fiul lui să 
meargă la o şcoală bună. Fiul lui a învăţat bine şi a mers să 
studieze la facultate, devenind doctor. El a putut să facă multe 
lucruri care bunicul niciodată n-a putut să le facă.  

Cam aşa ceva s-a întâmplat şi cu David. Unul din fiii lui avea 
să facă lucruri mari, care şi lui i-ar fi plăcut să le facă, dar n-a avut 
posibilitatea. Nu pentru că era sărac, ci pentru că Dumnezeu nu  i
-a îngăduit.  

Scena 1  

Fundal opţional: scenă de exterior 

Împăratul David era acum bătrân.  

Aşează-l pe David (D-150).  

Dumnezeu i-a dat odihnă de vrăjmaşii săi. Nu mai era nevoie 
să iasă la luptă. Erau zile de pace. Dar împăratul David era 
ocupat. Erau multe activităţi în oraşul Ierusalim.  

Aşează materialele de construcţie (D-151a şi D-151b).  

David a desemnat un grup de oameni să cioplească frumos 
pietre. Alţi oameni făceau din fier mii de cuie. Cantitatea de bronz 
era mult prea mare pentru a fi cântărită. Şi lemnele de cedru, prea 
multe pentru a fi numărate. Ce se întâmpla?  

David însuşi a explicat despre ce era vorba. Era dorinţa lui de 
mulţi ani, de a construi un templu pentru Dumnezeu. A vrut să 
facă acest lucru special pentru Dumnezeu, deoarece L-a iubit aşa 
de mult. Dar Dumnezeu a spus: „Nu tu. Fiul tău va face lucrul 
acesta.“ Momentul era foarte aproape. 

„Fiul meu, Solomon, este încă tânăr şi fără experienţă“, a spus 
David. (Probabil Solomon nu avea încă 20 de ani.) „Casa care va 
fi zidită Domnului trebuie să fie de mare faimă şi glorie în toate 
ţările; de aceea vreau să-i pregătesc cele de trebuinţă pentru 
zidirea ei.“ 

David ştia că nu va mai trăi mult. Aştepta timpul când avea să 
fie în prezenţa lui Dumnezeu, „în casa Domnului pentru 
totdeauna“. 

David a avut mulţi fii. Dumnezeu a spus că Solomon era fiul 
care avea să fie împărat după el. 

Aşează-l pe Solomon (D-152).  

„Fiul meu“, i-a spus el, „aveam de gând să zidesc o casă 
Numelui Domnului Dumnezeului meu. Am vrut s-o zidesc eu 
însumi. Dar Dumnezeu mi-a spus: „Tu ai vărsat mult sânge şi ai 
făcut mari războaie. De aceea nu vei zidi o casă Numelui Meu. 
Dar fiul care ţi se va naşte, va fi un om al păcii. Eu îi voi da odihnă 
de toţi vrăjmaşii lui. Solomon va fi numele lui. Va fi pace şi odihnă 
peste Israel în timpul vieţii lui. El va zidi o casă pentru Mine“. 

Probabil că tânărul Solomon era descurajat şi plin de teamă, 
gândindu-se că va trebui să construiască un templu. Cum să-şi ia 
el responsabilitatea unei munci atât de importante? 

David parcă vedea deja timpul când Solomon va fi pe tron. L-a 
încurajat spunându-i: „Acum, fiul meu, Domnul să fie cu tine în 

Pune pe preşcolari să adune 

materiale (cutii mari sau cuburi, 

ciocane-jucărie, cuie şi lemne 

pentru templu).  

Planşa 6-2 
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aşa fel, încât să prosperi şi să zideşti templul aşa cum a spus El. 
Domnul să îţi dea înţelepciune, ca atunci când te va face împărat 
peste Israel, să ţii legea Domnului Dumnezeului tău“. 

Putem spune aceasta în trei cuvinte: „Ascultă de Dumnezeu“. 
A fost un sfat bun pentru Solomon, şi este un sfat bun pentru tine 
şi pentru mine.  

„Fii tare şi îmbărbătează-te! Nu te teme!“ David a văzut frică şi 
tristeţe în ochii lui Solomon. „Nu fi trist“, a spus David. El dorea ca 
Solomon să simtă bucuria pe care o simţea el în pregătirile pe 
care le făcuse pentru construirea templului. „Priveşte la tot ce am 
lucrat şi strâns pentru templu!“ Pe lângă piatră, fier şi bronz, 
David i-a spus lui Solomon cât de mult aur, argint şi aramă a 
strâns el. Era o cantitate enormă. 

„Vei dori probabil să mai adaugi, la lucrurile pe care le-am 
strâns eu deja“, i-a spus David lui Solomon. „Sunt mulţi oameni cu 
experienţă, care vor lucra pentru tine: cioplitori în piatră, în lemn şi 
meşteri care să lucreze aurul, argintul, bronzul şi fierul“. „Scoală-te 
şi lucrează, şi Domnul va fi cu tine!“  

Îndepărtează toate figurile.  

Scena 2  

Fundal opţional: scena palatului. Aşează-i pe conducători (D-154), pe 
David (D-150) şi tronul (D-153).  

David a chemat pe conducătorii Israelului.  

„Vreau ca voi să îl ajutaţi pe fiul meu, Solomon, în construirea 
templului“, le-a spus el. „Nu este Domnul, Dumnezeul vostru cu 
voi? Acum puneţi-vă mintea şi inima să caute pe Domnul, pentru 
ca chivotul Domnului să poată fi adus în templul ce va fi construit 
pentru gloria Numelui Lui.“  

Îndepărtează conducătorii (D-154).  

David a numit chiar şi pe lucrătorii la templu pentru perioada 
de după construcţie. Douăzeci şi patru de mii dintre ei erau în 
slujba închinării de la templu! Patru mii trebuiau să-L laude pe 
Domnul la instrumente. Serviciile de laudă de la templu trebuie să 
fi fost impresionante. David avea foarte multe lucruri pentru care 
să-L laude pe Domnul. Şi la fel avem şi noi! 

David a scris multe cântări de laudă. Acestea urmau să fie 
cântate la templu. O mare parte din ele se află în cartea 
Psalmilor, din Bibliile noastre. Uneori folosim unele din cântările 
scrise de el pentru a-L glorifica pe Dumnezeu. 

În pregătirile pentru construirea casei lui Dumnezeu, probabil 
că David şi-a amintit de promisiunile lui Dumnezeu legate de 
propria sa casă. Chiar în acea noapte, Dumnezeu i-a vorbit 
despre ea, şi a spus: „Nu David va fi cel ce-Mi va zidi o casă“. 

Dumnezeu a spus: „Când zilele tale pe pământ se vor sfârşi, 
Solomon, fiul tău, va domni pe tronul tău. Şi voi întări împărăţia ta 
pe vecie“. Aceasta era promisiunea lui Dumnezeu – o împărăţie 
veşnică.  

Înlocuieşte-l pe David (D-150) cu David rugându-se (D-155).  

Scena 3  

David L-a crezut pe Dumnezeu, deşi poate îi era greu să 
înţeleagă. Ascultă rugăciunea lui (luată din 2 Samuel 7:18-29)! 
„Cine sunt eu, şi ce este familia mea, pentru ca Tu să faci toate 
acestea pentru mine? Şi ceea ce ai făcut deja nu este de ajuns?“ 

AC 

Ajută pe copii să găsească Psal-

mii, la mijlocul Bibliilor lor. 

Câteva obiecte diferite îi vor ajuta 

pe copii să identifice tipul de lu-

cruri adunate de David pentru 

templu. Cere copiilor să pipăie 

pietrele netede şi să miroasă lem-

nul de cedru. 

Planşa 6-3 
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David nu înţelegea pe deplin promisiunea lui Dumnezeu, şi 
anume, că „împărăţia lui va dăinui veşnic“. El îmbătrânise, şi ştia 
că în curând va muri. Însă ce va fi cu fiul său Solomon? Va deveni 
rege după el, dar şi el va îmbătrâni şi va muri. Nu, singurul care 
este rege veşnic este Domnul Isus Hristos.  

El va fi Rege atât cât va dăinui pământul, chiar mai mult. Va fi 
Rege pentru veşnicie. Însă ce avea aceasta a face cu familia lui 
David? Să vedem ce s-a întâmplat.  

Îndepărtează toate figurile.  

Scena 4  

Fundal opţional: scena unei străzi 

Pe măsură ce îmbătrânea, David ştia că în curând va muri, şi 
va fi cu Domnul. Era timpul să cedeze tronul lui Solomon, fiul său. 

Aşează-l pe Solomon (D-156) şi mulţimea (D-157).  

Solomon a intrat în Ierusalim călare; trompetele sunau, iar 
conducătorii strigau: „Trăiască regele!“ 

David i-a vorbit lui Solomon despre cărarea vieţii. I-a spus în 
felul acesta: „Umblă pe calea lui Dumnezeu; păzeşte poruncile 
Lui, şi Dumnezeu Îşi va păstra promisiunile împărăţiei legate de 
familia noastră.“  

Îndepărtează figurile. 

Curând după acest eveniment, David a murit. Poporul l-a 
plâns, dar el continuă să trăiască în „casa Domnului pe vecie“. 
Dacă aparţii familiei lui Dumnezeu, într-o zi îl vei vedea pe David 
în cer, şi-i vei spune despre toate aceste isprăvi de care am 
învăţat! 

Acum Solomon era rege . El a trăit într-un timp de pace, a 
construit acel templu minunat, şi a condus poporul cu 
înţelepciune. Însă spre sfârşitul vieţii nu a mai ascultat de 
Dumnezeu. După el au venit în Israel alţi regi, care s-au 
îndepărtat din ce în ce mai mult de Dumnezeu. Dumnezeu i-a 
spus lui David că dacă poporul său va fi neascultător, va fi 
pedepsit. Şi Dumnezeu l-a pedepsit din cauza păcatului lui, şi a 
spus: popoarele duşmane vor năvăli în ţară şi vor obţine victorie 
după victorie. Toţi israeliţii au fost capturaţi şi duşi departe de ţara 
lor, inclusiv regele. Palatul a fost distrus. Templul acela minunat a 
fost distrus. Întregul Ierusalim a fost distrus. Şi părea că s-a 
terminat cu împărăţia (1 Împăraţi 25:1-11). Însă ce s-a întâmplat 

cu promisiunea lui Dumnezeu, care era pe veci?  

Ei bine, aici este ceva extraordinar de interesant! Şi aceasta   s
-a întâmplat la 400 de ani după ce oraşul şi templul au fost 
distruse.  

Dumnezeu a trimis un înger cu un mesaj la o tânără femeie, pe 
nume Maria. Şi mesajul a fost acesta: „Vei naşte unui Fiu. Îi vei 
pune numele Isus. El va fi mare, şi va fi numit Fiul Dumnezeului 
celui preaînalt“. Şi acum ascultă aceste cuvinte: „Şi Domnul 
Dumnezeu îi va da tronul tatălui său David“. Vezi, Maria era din 
familia lui David. Însă îngerul nu i-a spus numai atât. „Şi Domnul 
Dumnezeu îi va da tronul tatălui său David. Ci El va fi Rege peste 
casa lui Israel pe vecie“ (Luca 1:26-33).  

Aceasta este dezlegarea misterului! Maria, mama Domnului 
Isus Hristos, îşi avea originea în familia lui David. Însă Tatăl lui 
Isus era Dumnezeu. Acest copilaş era deosebit de orice alt copil 
ce s-a născut vreodată pe pământ. El era Dumnezeu şi om, era 

Citeşte versetul din Biblie, sau 

pune-l pe un copil mai mare să îl 

citească.  

Arată cartonul cu adevărul central 

„Isus Hristos este Împărat“.  

AC 
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Planşa 6-4 

Scoate un sunet asemănător cu 

sunetul trompetei, iar apoi pune 

pe copii să strige în cor: „Trăiască 

împăratul Solomon!“ 

AC 



Domnia lui David  –  eşecuri şi victorii 

57 

fără păcat. Şi deşi era Rege, S-a născut la un han, şi foarte puţini 
oameni ştiau aceasta.  

Când Domnul Isus a crescut mare, El a învăţat pe popor multe 
lucruri. Într-o zi a spus că Solomon a fost un rege mare şi bogat, 
„dar aici este unul mai mare decât Solomon“ (Luca 11:31). 
Despre cine vorbea El? Despre Sine Însuşi. Isus este un Rege 
mai mare decât a fost vreodată Solomon, pentru că împărăţia Lui 
este veşnică. 

A fost Domnul Isus încoronat vreodată ca Rege în capitala 
Israelului, Ierusalim?  

Aşează crucea (D-158). 

Nu! Singura coroană pe care a purtat-o a fost coroana de spini. 
Domnul Isus Hristos, singurul Fiu al lui Dumnezeu, a fost pironit 
pe cruce. Când a murit, trupul I-a fost pus într-un mormânt dintr-o 
grădină. Cum este atunci Hristos un Rege veşnic?  

Noi ştim că Fiul lui Dumnezeu nu a rămas mort! 

Aşează figura cu Hristos Cel înviat (D-159).  

El a înviat din morţi! S-a întors în cer, şi astăzi este viu. El este 
Domn peste toate – peste moarte, păcat şi Satan. Acestea au fost 
înfrânte de El. El domneşte în viaţa şi inima oricărei persoane 
care L-a primit ca Mântuitor. Dacă este Mântuitorul tău, El este şi 
Regele tău. Aceasta înseamnă că trebuie să faci doar ceea ce-I 
place Regelui tău. Să spui ceea ce doreşte El să spui, să mergi 
acolo unde doreşte El să mergi. Poate că-ţi este greu să te porţi 
frumos cu alt băiat sau fată de la şcoală. Dar aminteşte-ţi că 
Regele tău doreşte ca tu să fii bun, şi să vorbeşti frumos cu alţii; 
în felul acesta tu Îl asculţi.  

Şi într-o zi Domnul Isus se va reîntoarce din cer. El nu va veni 
ca un copilaş, aşa cum a venit în Betleem. De data aceasta El 
vine ca un Rege glorios.  

Aşează coroana (D-160).  

În acea zi orice persoană care a trăit vreodată pe pământ va şti 
că El este Rege. Îl vor vedea pe marele Rege al întregii omeniri. 
Pentru cei care nu L-au primit ca Mântuitor şi Domn, va fi o zi 
înspăimântătoare. Faci şi tu parte dintre ei? Dacă da, tu şi alţii ca 
tine, va trebui să vă plecaţi înaintea Lui şi să spuneţi că El este 
Domnul. Pentru ca să fii mântuit va fi însă prea târziu! Nu vei 
avea parte de acea împărăţie minunată, în care El va domni 
veşnic. Însă ziua aceea mare nu a venit încă, şi nu ştiu când va fi. 
Gândeşte-te bine dacă eşti gata. Dacă doreşti cu adevărat să fii 
gata, spune-I Lui. Cere-I să-ţi ierte păcatul, şi să fie Mântuitorul şi 
Regele tău. Fii gata pentru acea zi măreaţă, în care întreaga 
lume, toţi oamenii care au trăit vreodată, Îl vor vedea pe Domnul 
Isus Hristos, Regele regilor şi Domnul domnilor.  

Îndepărtează toate figurile.  

Întrebări recapitulative 

1 De ce a strâns David cantităţi uriaşe de lemn, piatră, aur şi 
argint? (pentru construirea templului) 

2 De ce i-a spus Dumnezeu că nu el va zidi templul, ci fiul 
său? (Pentru că el a luat parte în multe bătălii şi a vărsat 
mult sânge.) 

3 Ce sfat bun i-a dat David fiului său Solomon? (Să asculte de 
Dumnezeu; să aibă curaj.) 

Arată adevărul central.  

 

Citeşte versetul din Biblie sau 

roagă un copil mai mare să citeas-

că.  

Planşa 6-5 
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4 Pe lângă strângerea materialelor şi încurajarea fiului său, ce 
altceva a mai făcut David în pregătirile pentru zidirea 
templului? (A stabilit dinainte pe oamenii care vor lucra la 
templu după zidirea lui ‒ pentru a fi în slujba închinării şi 
pentru a cânta din instrumente. David a scris şi mulţi psalmi 
de închinare.)  

5 Ce promisiune specială i-a făcut Dumnezeu lui David? (Voi 
întări împărăţia ta pe vecie!)  

6 Unde este David acum? („În casa Domnului [în cer] pe 
vecie“.) 

7 Ce s-a întâmplat după moartea lui Solomon? (Regii 
Israelului au fost neascultători de Dumnezeu, şi El a trebuit 
să-i pedepsească, luându-le împărăţia şi lăsându-i să fie 
duşi în captivitate.) 

8 Ce legătură era între David şi Domnul Isus? (Maria, mama 
Domnului Isus a fost descendenta lui David.) 

9 Care sunt cuvintele speciale pe care le-am pus pe tablă? 
(Isus Hristos este Domnul!) 

10 Unde împărăţeşte Domnul Isus Hristos acum? (În inimile 
tuturor celor ce L-au primit.) 

11 Cine a spus: „Aici este Unul mai mare decât 
Solomon?“ (Domnul Isus) 

12 Când va fi Domnul Isus Rege peste întreaga omenire, chiar 
şi peste cei ce nu cred în El şi nu-L iubesc? (Când va 
reveni.)  

 

Activitate de implicare 

Ilustrează Cuvântul lui Dumnezeu 

Citeşte versete care ne spun să ascultăm de Cuvântul lui 
Dumnezeu (de exemplu: 2 Timotei 3:14-17, Psalmul 119:105 şi 
Evrei 4:12).  

Pune pe copiii să deseneze o imagine care să ilustreze conţinutul 
versetului din Evrei 4:12.  



Domnia lui David  –  eşecuri şi victorii 

59 

 

Decupează şi păstrează în Biblia ta 

Sumar al paşilor pentru sfătuirea unui copil  

care vrea să vină la Hristos 

1. Arată-i că are nevoie de mântuire; că nu toţi oamenii vor merge în 

Cer; că nimeni nu este atât de bun pentru a merita Cerul şi că 

plata păcatului este despărţirea de Dumnezeu (Rom. 3:23; Apoc. 

21:27; Ioan 8:21,24). 

2. Arată-i calea mântuirii. Mântuirea este darul fără plată, pentru că 

Isus a murit în locul nostru pe cruce, a fost îngropat şi a înviat din 

morţi (Ioan 3:16, Efeseni 2:8, 1 Cor. 15:3,4). 

3. Ajută-l să primească darul mântuirii şi pe Isus Hristos, crezând în 

El ca Mântuitor personal (Ioan 1:12, Apoc. 3:20). 

4. Ajută-l, bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, să primească siguranţa 

mântuirii (Ioan 3:36, Apoc. 3:20, Evrei 13:5). 

5. Învaţă-l să-L mărturisească pe Hristos (Matei 10:32). Această 

mărturisire ar putea fi făcută întâi faţă de tine, faţă de alţi lucrători, 

apoi mai târziu faţă de prieteni şi, dacă circumstanţele permit, în 

public sau în biserică. 
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