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Ce este bine și ce este rău

Introducere

Importanţa predării celor Zece porunci 
Este important să predai copiilor cele Zece porunci, deoarece trăim într-o societate în care mulţi 
oameni resping faptul că anumite lucruri sunt greşite sau corecte întotdeauna. Ei consideră că 
ceea ce este moral şi bun pentru o persoană, poate � imoral sau greşit pentru altcineva; ce este 
acceptabil şi bun într-o cultură sau într-o perioadă de timp, poate � greşit într-o altă cultură sau 
altă perioadă de timp. Nu eşti la modă dacă ai standarde morale absolute; cu toate acestea Biblia 
vorbeşte clar despre ele. 

Aceste lecţii au fost scrise cu scopul de a preda şi a aplica aceste standarde la nivelul copilului, 
dar şi să-l pregătească pentru viaţa sa de adult. De exemplu, în predarea poruncii a şasea – „Să nu 
ucizi“ (Exodul 20:13), avortul şi eutanasia sunt menţionate pe scurt. Când este explicată porunca a 
zecea – „Să nu pofteşti“ (Exodul 20:17), este dată învăţătură şi cu privire la pericolul materialismului, 
deseori inspirat de reclamele pe care le văd copiii. Dacă noi, creştinii, nu îi învăţăm pe copii principii 
biblice şi morale, lumea le umple viaţa cu principii greşite.

Este probabil ca mama unuia dintre copiii din clasa ta să � făcut un avort. Poate că un copil a suferit 
în familie traumele unui divorţ. Poate că unii copii sunt bombardaţi fără încetare de materialismul 
propagat de televizorul veşnic deschis. De aceea, dacă abordezi aceste subiecte, fă-o cu multă 
sensibilitate, şi roagă-te pentru copii şi pentru înţelepciune când predai. 

Înainte ca o persoană să-L primească pe Hristos, ea trebuie să �e conştientă de nevoia ei de mântuire, 
de faptul că este vinovată, păcătoasă. Mulţi oameni nu sunt conştienţi de nevoia lor. Ei se compară 
cu alţii, şi cred că sunt buni. Bărbaţi şi femei, băieţi şi fete au nevoie să cunoască „legea morală“ a lui 
Dumnezeu – cele Zece porunci. Doar aşa ne dăm seama cât de departe suntem de standardul lui 
Dumnezeu. „… prin lege vine cunoştinţa deplină a păcatului“ (Romani 3:20). Copiii trebuie să ştie 
că păcatul este împotriva lui Dumnezeu, de aceea, să îi învăţăm care este standardul Lui. 

În acelaşi timp, este important să-i învăţăm pe copii că nu suntem socotiţi neprihăniţi înaintea lui 
Dumnezeu respectând poruncile. Toţi am păcătuit şi am încălcat standardul Lui. Putem � socotiți 
neprihăniți înaintea Lui doar prin credinţa în Domnul Isus, şi primind de la El neprihănirea Lui. 

Cum să foloseşti aceste lecţii

Lecţia 1

Această lecţie este o introducere pentru întreaga serie. 

Lecţiile 2-6

Fiecare lecţie tratează două porunci. Lecţia 6 include şi un sumar al celor Zece porunci. 

Lecţiile pot � predate pe parcursul a şase săptămâni sau �ecare poruncă poate � predată 
independent, seria ajungând astfel pentru zece sau unsprezece săptămâni. 

Bineînţeles, poţi să predai oricare dintre cele Zece porunci ca o lecţie separată. De exemplu, dacă 
în clasă sau în tabără ai un caz de furt, poţi să predai lecţia cu porunca a opta. 

Paul Reid
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Predarea adevărurilor biblice
Dacă tot ceea ce faci ca învăţător este numai să le spui copiilor povestiri biblice, atunci nu-ţi 
împlineşti responsabilitatea de învăţător. Este esenţial ca ei să înveţe adevărurile care reies din 
aceste povestiri, şi să le arăţi ce însemnătate au ele în viaţa lor zilnică. Bineînţeles, nu vei reuşi să te 
ocupi într-o singură lecţie de toate învăţăturile pe care le cuprinde povestirea biblică, de aceea în 
�ecare povestire a fost ales un adevăr central (AC). Predarea adevărului central a fost întreţesută 
de-a lungul naraţiunii, iar pentru a te ajuta în pregătirea lecţiei, aceste părţi au fost marcate cu 
iniţialele AC. Ele sunt marcate şi în planul lecţiei. 

Adevărurile centrale au notate alăturat iniţialele „N“ sau „M“, pentru a arăta cărei categorii de copii 
se potriveşte aplicaţia – nemântuiţi sau mântuiţi. Lucrul acesta este subliniat în text de expresii ca: 
„Dacă nu ai crezut în Domnul Isus, ca să �i mântuit …“ sau „Dacă eşti mântuit, atunci tu …“

Linia verticală laterală evidenţiază aplicaţia adevărului din text. Adaptează aplicaţiile la nevoile 
copiilor cărora le predai lecţiile. De exemplu, în aplicaţie ai numele unui băiat, iar în grup sunt numai 
fete, sau poate aplicaţia se potriveşte unor copii de vârstă mai mare, în timp ce în grup ai numai 
copii mici. Fă schimbările pe care le consideri necesare. Important este ca să �e aplicat întotdeauna 
Cuvântul lui Dumnezeu la viaţa lor.

Fii disponibil pentru sfătuire

Când prezinţi mesajul Evangheliei, sunt copii care răspund imediat invitaţiei de a se preda Domnului 
Isus. Unii îţi vor spune mai târziu, iar alţii poate nu îţi vor spune niciodată că L-au primit în inima 
lor pe Isus Hristos, ca Mântuitor. Vor � însă şi alţi copii care se bucură dacă sunt ajutaţi să facă şi 
ei pasul acesta, dar nu au curajul să spună. Ei au întrebări, şi de aceea au nevoie de ajutor sau de 
încurajare, în a şti cum să procedeze. 

În timp ce te adresezi copiilor mântuiţi, vor � momente în care ei vor dori un sfat referitor la o situaţie 
grea, sau au nevoie de o clari�care cu privire la aplicarea unui adevăr în viaţa lor zilnică; poate sunt 
într-o situaţie în care nu ştiu ce spune Biblia despre ce trebuie să facă; poate au dorinţa să-ţi spună 
o problemă pe care o au, ca apoi să te rogi pentru ei, mai ales în cazul în care tu eşti singurul lor 
sfătuitor creştin. 

Din motivele enumerate mai sus este important ca ei să ştie că eşti dispus să vorbeşti cu ei. Spune-le 
şi când şi unde să vină atunci când vor să vorbească cu tine. Este esenţial ca cei ce nu sunt mântuiţi, 
să nu considere venirea lor la tine drept venirea la Domnul Isus. De aceea, nu le aminti posibilitatea 
de a vorbi cu tine, în acelaşi timp în care faci invitaţia pentru venirea la Domnul Isus, ca ei să nu aibă 
impresia că nu pot să vină la Hristos, decât dacă au venit mai întâi la tine, sau că sunt mântuiţi doar 
prin faptul că au aşteptat să vorbească cu tine. 

Un exemplu de folosit pentru un copil nemântuit 

„Doreşti într-adevăr să trăieşti pentru Domnul Isus, dar nu ştii cum să vii la El? Pot să-ţi explic ce 
spune Biblia. Vino să vorbeşti cu mine. După terminarea lecţiei voi sta aici în faţă. Fii atent, eu nu 
pot să-ţi iert păcatele, doar Isus poate face aceasta, dar eu te ajut să înţelegi mai bine cum poţi veni 
la El. Deci vino, şi stai de vorbă cu mine.“

Un exemplu de folosit pentru un copil mântuit

„Dacă ai crezut în Domnul Isus, ca Mântuitor, şi nu mi-ai spus încă lucrul acesta, o poţi face acum. 
După terminarea lecţiei voi sta lângă … (dă un punct de reper). Doresc să ştiu dacă ai crezut în Isus 
Hristos, ca Domn şi Mântuitor, ca să te ajut şi să mă rog pentru tine.“
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Versete de memorat 
La �ecare lecţie sunt una sau două porunci. Dacă predai aceste lecţii consecutiv, iar în grupul tău 
ai copii mici, alege două sau trei porunci, pe care copiii să le înveţe pe dinafară, şi pe care să şi le 
amintească cu uşurinţă. Dacă le predai pe toate, s-ar putea ca ei să nu reţină bine niciuna. 

La �nalul planşelor vei găsi numere care reprezintă numărul corespondent al poruncii, de exemplu, 
cifra 6 este ilustrată ca o armă, pentru a ne reaminti porunca „Să nu ucizi“ (Exodul 20:13). Când 
predai versetul de memorat, foloseşte o foaie de hârtie/carton şi adeziv refolosibil (blu-tack), 
pentru a acoperi a doua cifră de pe planşă. Sau decupează numărul şi lipeşte pe spatele lui hârtie 
de �anelograf/prosop de hârtie şi foloseşte-l pe tabla de �anelograf. Dacă ai comandat de la AMEC 
pachetul cu versete, cântări și jocuri, taie versetul din caietul de idei și lipește-l cu scotch lângă 
numărul corespunzător poruncii. Tot în acest pachet găsești și adevărurile centrale.

Folosirea ajutoarelor vizuale 
Exersează folosirea ajutoarelor vizuale înainte de a preda copiilor lecţia. Familiarizează-te cu planşele, 
ca să ştii când trebuie să le foloseşti în lecţie.

Ajutoare vizuale suplimentare
Scrie pe o bucată de carton pentru �ecare lecţie adevărul central. Lipeşte pe spatele cartonului cu 
adevărul central hârtie de �anelograf/prosop de hârtie şi foloseşte-l pe tabla de �anelograf. Pune 
cartonul pe tablă înainte de începerea orei, sau în momentul în care menţionezi pentru prima dată 
adevărul central al lecţiei.  

Ajutoare suplimentare la text
În dreapta şi în stânga textului sunt ajutoare suplimentare – informaţii contextuale şi idei opţionale, 
prin care poţi atrage interesul copiilor la lecţia predată. 

Aceste idei au fost scrise pentru uşurarea integrării diferitelor stiluri de învăţare. Pentru o învăţare 
e�cientă, unii copii au nevoie să vadă sau să scrie ceva, alţii au nevoie să audă sau să vorbească, alţii 
să pipăie sau să ia în mână ceva, iar alţii au nevoie să participe activ. Foloseşte aceste idei la grupul 
tău, în măsura timpului disponibil.

Îndrumări pentru a preda preşcolarilor 

Aceste lecţii sunt grele pentru preşcolari. Totuşi, deoarece în majoritatea Grupurilor Vestea Bună sunt şi 
preşcolari, am adăugat idei care să ajute la adaptarea învăţăturii pentru ei. Acestea au simbolul ☺. 

Întrebări de recapitulare
La �ecare lecţie există întrebări de recapitulare. Ele pot � folosite după predarea lecţiei sau săptămâna 
următoare, înainte de predarea lecţiei noi. 

Dacă recapitularea decurge în mod disciplinat, ea poate � o ocazie ideală de a �xa învăţăturile 
predate, iar în acelaşi timp să �e şi distractivă pentru copii. Foloseşte acest timp:

• pentru a a�a cât au înţeles şi cât îşi amintesc copiii din materialul predat;

• pentru a te ajuta pe tine însuţi să ştii ce să accentuezi mai mult, astfel încât copiii să-şi 
reamintească mai uşor; 

• pentru a avea un timp plăcut şi relaxant în clasă. Copiilor le place competiţia, şi aşteaptă cu 
nerăbdare partea aceasta a programului. Dar recapitularea este mai mult decât o competiţie, ea 
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 

Versetele sunt din versiunea Cornilescu.

Lecţia Adevăr 
central

Aplicaţie Verset de memorat

1. Dumnezeu 
ne-a spus ce este 
bine şi ce este 
rău
Exodul 19 – 20

Dumnezeu ne-a 
spus ce este bine 
şi ce este rău.

Nemântuit şi mântuit: 
Ascultă ce spune 
Dumnezeu, şi respectă 
poruncile Lui.

„Să nu ai alţi dumnezei, în afară de 
Mine“ (Exodul 20:3).

2. Un singur 
Dumnezeu
Exodul 20:3-6
Exodul 32
Exodul 34:1-7, 
28-35

Există un singur 
Dumnezeu.

Nemântuit: Întoarce-te de la          
                       păcatele tale, şi crede            
                       în El.

Mântuit:      Iubeşte-L pe Dumnezeu 
                       cu toată inima ta.

„Să nu-ţi faci chip cioplit…“ (Exodul 
20:4).

3. Păzeşte-ţi 
limba
Exodul 20:7,16
Iacov 3:1-12

Dumnezeu 
spune: 
„Păzeşte-ţi 
limba!“

Nemântuit: Recunoaşte că încalci 
                       poruncile lui Dumnezeu 
                       prin cuvintele tale, 
                       şi cere-I iertare. 

Mântuit:       Foloseşte-ţi limba 
                       pentru a încuraja şi 
                       a ajuta. 

„Să nu iei în deșert Numele 
Domnului, Dumnezeului tău …“ 
(Exodul20:7).

şi
 
„Să nu mărturisești strâmb împotriva 
aproapelui tău“ (Exodul 20:16).

4. Foloseşte 
duminica şi 
celelalte zile aşa 
cum doreşte 
Dumnezeu 
Exodul 20:8-12 şi 
alte pasaje

Foloseşte �ecare 
zi aşa cum se 
cuvine.

Nemântuit: Cere-I iertare lui 
                       Dumnezeu, prin Domnul 
                       Isus. 

Mântuit:       Foloseşte duminica şi 
                       celelalte zile aşa cum 
                       doreşte Dumnezeu.

„Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca 
s-o s�nţeşti“ (Exodul 20:8).

şi

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta 
…“ (Exodul 20:12).

5. Gânduri şi 
fapte
Exodul 20:13-14
Matei 5:21-22, 
27-30

Dumnezeu îţi 
cunoaşte atât 
gândurile, cât şi 
faptele.

Nemântuit: Cere-I lui Dumnezeu 
                       să-ţi ierte păcatele, 
                       �indcă ele sunt 
                       împotriva Lui. 

Mântuit:       Veghează în �ecare zi   
                       asupra gândurilor şi  
                       cuvintelor tale.

„Să nu ucizi“ (Exodul 20:13).

şi

„Să nu preacurvești“ (Exodul 20:14).

6. Nu pot să 
trăiesc fără 
aceasta
Exodul 20:15,17
Matei 19:16-26
Marcu 10:17-22
Luca 18:18-27

Dumnezeu 
doreşte să �i 
mulţumit cu 
ceea ce ai.

Nemântuit: Cere-I lui Dumnezeu    
                       să-ţi ierte păcatele şi să 
                       te mântuiască. 

Mântuit:       Mulţumeşte-I lui 
                       Dumnezeu pentru tot 
                       ceea ce ţi-a dat, şi 
                       împarte şi cu alţii din 
                       darurile Lui.

„Să nu furi“ (Exodul 20:15).

şi

„Să nu pofteşti …“ (Exodul20:17). 
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Lecţia 1
Dumnezeu ne-a spus ce este bine şi ce este rău

Text biblic pentru învăţător
Exodul 19 - 20

Adevăr central 
Dumnezeu ne-a spus ce este bine şi ce este rău

Aplicaţie
Nemântuit şi mântuit:   

Ascultă ce spune Dumnezeu, şi 
respectă poruncile Lui.

Verset de memorat
„Să nu ai alţi dumnezei, în afară de Mine“ (Exodul 
20:3).

Foloseşte la predarea versetului de memorat 
numărul corespondent primei porunci „1“ (de la 
sfârşitul planşelor). Acoperă numărul celeilalte 
porunci (ca să �e vizibil doar numărul poruncii 
pe care o predai). Sau decupează jumătatea de 
pagină cu numărul, lipeşte pe spatele ei hârtie 
de �anelograf/prosop de hârtie şi foloseşte-o pe 
tabla de �anelograf.

☺ Dacă predai preşcolarilor, foloseşte numărul 
poruncii de fiecare dată când te referi la 
o anumită poruncă. Aceasta îi va ajuta să 
memoreze porunca respectivă. 

Acest verset va fi explicat mai pe larg în 
următoarea săptămână, când vei preda prima 
şi a doua poruncă. 

Ajutoare vizuale
• planşele: 1-1 până la 1-7 şi

• pentru introducere foloseşte două păpuşi 
(puppets) (cel puţin una dintre ele să poată 
ține cu brațele o riglă mică), o creangă de 25 
cm şi o riglă 

• fâşii de carton cu cuvintele:  „Dumnezeu ne-a 
spus ce este bine şi ce este rău“ (adevărul 
central) şi „Ascultă ce spune Dumnezeu, şi 
respectă poruncile Lui“ (aplicaţia)

• fâşii cu cuvintele: „Exodul“ şi „Muntele Sinai“

• semn cu „STOP“ (pag. 54 şi porunci scrise pe 
cartonașe (pag. 14)

☺ Ajutoare vizuale pentru preşcolari 
• o broască de plastic (sau o imagine cu o 

broască) 

• numărul primei porunci pentru �ecare 
copil

SCHIŢA LECŢIEI

Introducere

Mircea şi Sara discută despre lungimea unei 
crengi

Desfăşurarea evenimentelor 

1 Copiii discută despre ce este bine şi ce 
este rău

2 Dumnezeu are răspunsul cu privire la ce 
este bine şi ce este rău  AC

3 Israeliţii în drumul lor din Egipt spre ţara 
promisă 

4 Dumnezeu avertizează poporul să nu se 
apropie de muntele Sinai  AC

5 Dumnezeu îi dă lui Moise cele Zece 
porunci AC

Punct culminant

De ce este Dumnezeu în măsură să ne dea 
porunci 

- El este sfânt

- El este Creatorul nostru

- El ne iubeşte şi ştie ce este bine pentru 
noi  AC

Concluzie

Ce trebuie să facem

- Să ne amintim ce ne-a spus Dumnezeu  
ACM, ACN

- Să acceptăm că El are dreptate, şi că El 
ştie ce este bine  ACM, ACN
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LECŢIA
* Introducere: Mircea şi Sara discută despre lungimea unei crengi

Foloseşte două păpuşi, pentru a-i ajuta pe copii să îşi imagineze doi copii care 
discută. Dacă nu vrei să foloseşti păpuşi, roagă pe două dintre ajutoarele tale (sau 
doi copii mai mari) să interpreteze această scenă. 

Mircea:  Bună, Sara! Arăţi bine dispusă azi.

Sara:  Da, am fost la volei. A fost minunat! Tu unde ai fost? 

Mircea:  Azi m-am plimbat prin pădure. M-am urcat în copaci. 
Uite ce creangă dreaptă am găsit! Cred că are vreo 30 
de cm lungime. 

Sara:  Nu, nu are atât. Cred că are cam 40 de cm. 

Mircea:  Da de unde! Are 30 de cm.

Sara:  Am acasă o riglă. Hai să mergem şi să o măsurăm, şi vei 
vedea că am dreptate!

Merg acasă. Sara ia rigla şi măsoară creanga.

Sara:  Are 25 de cm lungime. Ne-am înşelat amândoi.

Mircea:  Ce bine că avem rigla; ea arată exact ce lungime are 
creanga!

* Desfăşurarea evenimentelor: Copiii discută ce este bine şi ce este rău

Oamenii se contrazic în lucruri mai importante decât lungimea 
unei crengi sau a unui alt obiect. Să ne imaginăm că ascultăm trei 
perechi de copii care discută între ei.  
Doi copii (sau trei perechi de copii) să citească aceste conversaţii.

Exemplul 1

Copilul A: Este greşit să furi, indiferent de situaţie.

Copilul B: Nu-i adevărat. Nu este păcat să furi mâncare, dacă eşti 
sărac sau ţi-e foame. 

Exemplul2

Copilul A: I-ai spus învăţătoarei că nu ai copiat tema. Ai minţit!

Copilul B: Nu am vrut să îi fac probleme colegului de la care am 
copiat. Câteodată merge şi câte o minciună. 

Exemplul 3

Copilul B: Am auzit oameni care spun că toate religiile sunt bune, 
şi că sunt multe căi de a ajunge în cer. 

Copilul A: Nu-i adevărat. Biblia spune că singura cale spre cer este 
Domnul Isus. 

Pune-i pe copii să discute între ei şi să spună care copil are dreptate. Spune-le şi că 
există posibilitatea să cunoşti sigur ce este bine şi ce este rău. 

Ai şi tu câteodată întrebări cu privire la ce este bine şi ce este rău? 
Cine cunoaşte răspunsul corect? 

Introducere alternativă, pentru 
copiii mai mari: 

Arată copiilor o creangă şi 
întreabă-i câţi centimetri cred ei 
că are. Măsoar-o apoi cu o riglă, şi 
spune-le exact lungimea ei. Chiar 
dacă un copil ghiceşte lungimea 
corectă în centimetri, spune-i 
şi câţi milimetri are, şi explică-i 
faptul că doar rigla ne poate spune 
lungimea exactă.
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* Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu are răspunsul cu privire la ce este 
bine şi ce este rău 

Dumnezeu are răspunsul. Este ca şi cum El ar avea o riglă mare, cu 
care am putea să măsurăm răspunsurile şi faptele noastre. Doar 
ceea ce spune Dumnezeu contează cu adevărat. Cu mult timp în 
urmă, Dumnezeu ne-a dat Zece porunci, ca noi să ştim ce este 
bine şi ce este rău. În săptămânile următoare vom învăţa împreună 
aceste porunci. Ele se găsesc în Biblie, în cartea Exodul. Haideţi să 
spunem împreună denumirea cărţii: „Exodul“. 
Arată cartonul pe care este scris „Exodul“. 

Dumnezeu a dat aceste porunci cu aproximativ 3.500 de ani în 
urmă. Demult, nu-i aşa? Cu aproximativ 1.500 de ani înainte să 
vină Domnul Isus şi să trăiască pe acest pământ. 

Planşa 1-1
* Desfăşurarea evenimentelor: Israeliţii în drumul lor din Egipt spre ţara 
promisă

Evreii, poporul ales al lui Dumnezeu, locuiau în Egipt. Ei erau 
sclavi în acea ţară şi sufereau mult. Egiptenii îi puneau pe evrei la 
munci grele. În �ecare zi, sub soarele arzător, evreii făceau cărămizi 
din lut şi paie. În �nal, le transportau spre şantier, le aşezau una 
peste cealaltă, puneau mortar între ele, şi făceau cetăţi înalte şi 
puternice. Egiptenii îi puneau pe sclavi să muncească mult şi, 
dacă nu reuşeau să-şi facă norma, îi băteau. Evreii duceau o viaţă 
foarte grea. Dumnezeu le-a promis că îi va scoate din Egipt şi îi va 
duce într-o ţară, care să �e a lor. El a ales un om, care să-i conducă. 
Numele lui era Moise. 

Dar faraon, împăratul Egiptului, nu i-a lăsat pe evrei să plece. El 
voia ca ei să rămână în continuare sclavi în Egipt. Dumnezeu, care 
este Împăratul cerurilor, este mult mai puternic decât oricare alt 
împărat de pe pământ, şi a făcut multe minuni, pentru a-Şi elibera 
poporul din viaţa grea pe care o ducea în Egipt. 

Îţi aminteşti de câteva din minunile pe care le-a făcut Dumnezeu, 
pentru a-l determina pe faraon să îi lase pe evrei să plece din Egipt? 
Dacă unii copii cunosc povestirea vieţii lui Moise şi a ieşirii evreilor din Egipt, pune-i 
să povestească despre urgiile care au fost trimise de Dumnezeu peste egipteni. 
Adaugă alte informaţii la planşa următoare. 

Planşa 1-2

Da! Dumnezeu a transformat apa Nilului în sânge; la fel şi apa 
din toate fântânile şi vasele. Ce îngrozitor! Oamenii nu mai aveau 
nicăieri apă de băut. Cred că erau atât de însetaţi! Au săpat 
împrejurul râurilor pentru a găsi apă.

Au fost mai multe urgii. După �ecare urgie, faraon îl chema pe 
Moise şi îi spunea că dacă Dumnezeu îndepărta urgia, el avea să-i 
lase pe evrei să plece. Când Dumnezeu îndepărta urgia, faraon se 
răzgândea şi spunea: „Nu. N-au voie să plece.“

AC
Arată cartonul cu adevărul central: 
„Dumnezeu ne-a spus ce este bine 
şi ce este rău“.

Urgiile şi ieşirea din Egipt sunt 
relatate în Exodul 7:1 – 12:36.

Planşa 1-1

Planşa 1-2

☺ Foloseşte expresia: „... cu mult, 
mult timp în urmă“, în loc să 
spui numărul anilor.

☺ Omite întrebarea despre urgii.    
Spune-le doar care au fost 
urgiile.
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Dumnezeu a umplut ţara de broaşte. Îţi imaginezi cum era? Să ai 
broaşte peste tot – pe jos, pe haine, în încălțăminte, în patul tău! 
Dar faraon era hotărât. El nu voia să-i lase pe evrei să părăsească 
Egiptul.

Apoi a venit altă urgie – păduchii. Acestea sunt insecte mici care 
trăiesc în păr şi pe corp. Păduchii îţi produc mâncărimi. Probabil 
că egiptenii se scărpinau în cap, pe mâini, pe picioare şi peste tot. 
Era atât de neplăcut! 

Dar faraon tot nu a vrut să lase pe poporul Israel să plece.

Dumnezeu a trimis apoi o altă urgie, şi tot Egiptul a fost plin de 
muşte câineşti. Muştele le intrau în ochi, în nas, în gură şi chiar în 
mâncare. Dar nici urgia aceasta nu l-a convins pe faraon să lase 
pe poporul lui Dumnezeu să plece.

Au fost în total zece urgii. Ultima a fost cea mai groaznică. 
Dumnezeu a trimis atâtea urgii, pentru a-l convinge pe faraon să 
se supună Lui. A zecea urgie a fost moartea primului născut de 
parte bărbătească din familia �ecărui egiptean, atât dintre oameni, 
cât şi dintre animale.

Ce noapte îngrozitoare! Îţi imaginezi jalea şi durerea egiptenilor, 
când s-au trezit dimineaţa şi au văzut că a murit cel mai mare băiat 
al lor? Dacă tatăl era cel mai mare din familia lui, atunci şi el ar � 
murit. Au fost ţipete şi vaiete în toată ţara. Aceasta s-a întâmplat 
din cauza neascultării lui faraon şi a consilierilor săi. Ei nu au vrut 
să asculte de Dumnezeu, aşa că El i-a pedepsit din ce în ce mai 
aspru. În �nal, faraon a spus: „Ieşiţi! Cu toţii! Duceţi-vă de slujiţi 
Domnului!“ (vezi Exodul 12:31-32).

Aşa că evreii – mii de evrei – au pornit din Egipt spre ţara pe care 
Dumnezeu le-a promis-o. 

Planşa 1-3

Minuni nu au avut loc doar în Egipt, ci şi pe drumul lor prin deşert 
către ţara promisă.

Dumnezeu a despărţit în două Marea Roşie, iar poporul a trecut 
prin mijlocul ei ca pe uscat (Exodul 14:21-22). Când poporului i-a 
fost sete, Dumnezeu le-a dat apă din stâncă (Exodul 17:1-7), iar 
când le-a fost foame, le-a dat o hrană specială, numită „mană“ 
(Exodul 16:4-31). 

După ce au călătorit timp de trei luni (Exodul 19:1), au ajuns la 
muntele numit Sinai, unde au primit din partea lui Dumnezeu 
poruncile Sale cu privire la ce este bine şi ce este rău. 
Arată cartonul cu cuvintele: „Muntele Sinai“.

De pe munte, Dumnezeu l-a chemat pe Moise, iar el s-a apropiat 
să Îl asculte. Dumnezeu i-a spus că va da poporului nişte legi, pe 
care să le respecte. El trebuia să asculte de aceste legi, �indcă era 
poporul ales al lui Dumnezeu. 

Planşa1-3

☺ Pune-i pe preşcolari să mimeze 
că se scarpină. 

☺ Arată preşcolarilor o broască 
de plastic (sau o imagine cu o 
broască).
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Planşa 1-4

Apoi Moise a coborât de pe munte şi a întrebat poporul dacă vrea 
să respecte aceste legi. 

Tot poporul a răspuns:  „Vom face tot ce a zis Domnul!“ (Exodul 
19:8).

Moise s-a urcat din nou pe munte, şi a spus Domnului că poporul 
a promis să Îl asculte. 
* Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu avertizează poporul să nu se 
apropie de muntele Sinai

Apoi Dumnezeu i-a spus lui Moise cum să pregătească poporul 
pentru timpul când avea să se întâlnească cu el.
Citeşte Exodul 19:10-11. 

„Şi Domnul a zis lui Moise: Du-te la popor … pune-i să-şi spele 
hainele. Să �e gata pentru a treia zi; căci a treia zi Domnul Se va 
coborî, înaintea întregului popor, pe muntele Sinai.“ 

Dumnezeu i-a mai spus lui Moise încă un lucru. 
Citeşte Exodul 19:12. 

„Să hotărăşti poporului anumite margini (limite) de jur împrejur, 
şi să spui: Să nu cumva să vă suiţi pe munte sau să vă atingeţi 
de poalele lui. Oricine se va atinge de munte, va � pedepsit cu 
moartea.“

Planşa 1-5

A treia zi dimineaţa au fost tunete, fulgere şi un nor gros pe munte, 
iar trâmbiţa răsuna cu putere. De asemenea …
Citeşte rar, cu voce tare Exodul 19:18-19. 

„Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul Se coborâse 
pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălţa ca fumul unui 
cuptor; şi tot muntele se cutremura cu putere. Trâmbiţa răsuna 
tot mai puternic …“

Dumnezeu Îşi pregătea poporul să asculte poruncile Sale. 

De ce crezi că Dumnezeu a făcut să iasă fum din munte, şi să se 
cutremure ca un vulcan? De ce trebuia trâmbiţa să răsune cu 
putere? De ce au fost avertizaţi oamenii să nu se apropie de munte 
sau să îl atingă? 

Dumnezeu accentua înaintea poporului, într-un mod înfricoşător 
şi plin de putere, faptul că El este un Dumnezeu sfânt şi desăvârşit. 
El nu poate să păcătuiască. Tot ce este rău şi păcătos este oribil 
înaintea Lui. Noi, cei care facem atât de multe lucruri rele, nu putem 
să stăm cu păcatele noastre în prezenţa Lui. Păcatul ne desparte 
de El. Păcatele sunt acele lucruri care nu-I plac lui Dumnezeu – 
cum ar � minciuna, neascultarea de părinţi, copiatul sau mânia.

Dar Dumnezeu ne iubeşte, şi a găsit o cale prin care, deşi suntem 

Citeşte sau roagă un copil mai 
mare să citească din Biblia ta. 

CT

Planşa 1-5

Planşa 1-4
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păcătoşi, să ne apropiem de El şi chiar să devenim copii ai Lui. 
Cum a făcut aceasta? Prin faptul că Şi-a trimis Fiul, pe Domnul Isus, 
să Se nască pe acest pământ, şi să moară pe cruce pentru toate 
lucrurile rele pe care le-am făcut noi. Fiindcă Domnul Isus a luat 
asupra Lui pedeapsa pentru păcatele noastre, Dumnezeu poate 
să ne ierte, şi noi putem să ne apropiem de El. 

Planşa 1-6
* Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu îi dă lui Moise cele Zece porunci

Apoi, Dumnezeu l-a chemat pe Moise înapoi pe munte. El a urcat 
muntele şi a stat în prezenţa lui Dumnezeu. Era o experienţă 
minunată şi măreaţă. 

Acolo, pe munte, Dumnezeu i-a dat lui Moise cele Zece porunci şi 
multe alte porunci. Dumnezeu Însuşi a scris, cu degetul Său, cele 
Zece porunci, pe două table de piatră (Exodul 31:18). 

Unele dintre aceste porunci ne spun ce să facem (ce este bine), 
iar altele ce să nu facem (ce este rău). Când s-a coborât de pe 
munte, Moise a spus poporului ce a poruncit Dumnezeu. Aceste 
porunci au fost date de Dumnezeu poporului evreu, dar ele au 
fost păstrate de Dumnezeu în aşa fel încât să ajungă şi la noi. Noi 
nu le avem pe table de piatră, ci scrise în Biblie.

Planşa 1-7
* Punct culminant: De ce este Dumnezeu în măsură să ne dea porunci

Am a�at că Dumnezeu este Acela care are răspunsul cu privire la ce 
este bine şi ce este rău. Dar poate te întrebi:  „De ce este Dumnezeu 
Acela care are răspunsurile corecte?“ Iată trei motive. Poate vei � 
în stare să ghiceşti răspunsurile din imaginile pe care le arăt. 
* Punct culminant: El este sfânt

Arată simbolul cu cercul strălucitor. (Acoperă celelalte două simboluri, şi arată-le 
la momentul potrivit, când vorbeşti despre ele.)

Dumnezeu are răspunsul, �indcă El este sfânt. El este desăvârşit. 
El Îşi ţine întotdeauna promisiunile. Aceste lucruri voia Dumnezeu 
să le transmită evreilor, când a făcut ca muntele să �e plin de foc 
şi fum. Când El spune ceva, ai încredere că este adevărat. 
* Punct culminant: El este Creatorul nostru

Arată simbolul globului pământesc. 

Dumnezeu nu numai că este sfânt, El este şi Creatorul acestui 
univers. El a creat stelele, soarele şi pământul pe care locuim. Noi 
suntem creaţia Lui.
* Punct culminant: El ne iubeşte şi ştie ce este mai bine pentru noi

Arată simbolul crucii. 

Fiindcă El ne-a creat, El ştie exact ce avem nevoie, de aceea ne-a 
dat poruncile Sale. 

Dumnezeu ştie ce este bine şi ce este rău, deoarece El este sfânt, 
ne-a creat şi ne iubeşte. Poruncile lui Dumnezeu ni se par grele 

AC

Arată cartonul cu adevărul central. 

Planşa 1-6

Planşa 1-7
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AC

şi nu ne plac, dar ele ne sunt date spre binele nostru. Părinţii îţi 
poruncesc şi ei să faci anumite lucruri. De exemplu, ei îţi spun să 
mergi la culcare la o anumită oră. De ce? Fiindcă ei te iubesc, şi 
ştiu că ai nevoie de odihnă. 

Câteodată îi spui mamei tale sau persoanei care are grijă de tine: 
„Vreau să mă joc toată după-amiaza!“ Dar ea, desigur, îţi va spune: 
„Oh, nu ai voie! Trebuie mai întâi să-ţi faci temele.“ De ce îţi spune 
aşa? Fiindcă nu te iubeşte? Bineînţeles că te iubeşte, dar ştie că 
dacă te vei juca prea mult, după aceea vei � prea obosit sau nu 
vei mai avea timp să-ţi faci temele. De aceea, �indcă te iubeşte, 
nu te lasă să te joci atât de mult.

În acelaşi fel, Dumnezeu ne-a dat poruncile Sale, �indcă ne iubeşte. 
El Şi-a arătat dragostea pentru noi în multe alte feluri. Ne-a dat 
părinţi, sănătate, hrană, îmbrăcăminte. Dar mai presus de toate, 
El L-a dat pe Domnul Isus să �e pedepsit pe cruce pentru păcatele 
noastre. 
* Concluzie: Ce trebuie să facem? Să ne amintim ce ne-a spus Dumnezeu. Să 

acceptăm că El are dreptate şi că El ştie ce este bine

Ce trebuie să facem? 

Când te întrebi ce este bine şi ce este rău: 

• Gândeşte-te la ceea ce ne-a spus Dumnezeu în Biblie. 

• Aminteşte-ţi că El are răspunsul corect. 

• Înţelege că ceea ce spune El este spre binele tău. 

• Respectă poruncile Lui. 

Întrebări de recapitulare 
1 Cine este Persoana care ştie întotdeauna ce este bine şi ce 

este rău? (Dumnezeu)
2 De ce să acceptăm ce spune Dumnezeu cu privire la ce 

este bine şi ce este rău? (În lecţie sunt date trei răspunsuri: 
El este sfânt; El este Creatorul nostru; El ne iubeşte şi ştie ce 
este cel bine pentru noi.)

3 Câteodată părinţii stabilesc reguli care nu ne plac, dar care 
sunt spre binele nostru. Daţi-mi un exemplu. (Sunt posibile 
mai multe răspunsuri. Exemplele din lecţie: la ce oră să te 
culci, să îţi faci temele înainte să mergi la joacă.) 

4 În care carte a Bibliei sunt  scrise cele Zece porunci? 
(Exodul)

5 Unde se a�a Moise, când i-a dat Dumnezeu poruncile? (în 
deşert, pe muntele Sinai)

6 De unde veneau şi încotro se îndreptau israeliţii? (Veneau 
din Egipt, şi mergeau spre ţara pe care le-a promis-o 
Dumnezeu.) 

7 Ce a dorit Dumnezeu să înveţe pe popor, prin faptul că El 
a făcut ca muntele să se cutremure şi să scoată fum? (Că El 
este un Dumnezeu sfânt, fără păcat.)

8 Ce avea să se întâmple acelora care atingeau muntele? 

ACM, ACN
Arată cartonul cu aplicaţia. „Ascultă 
ce spune Dumnezeu şi respectă 
poruncile Lui“.

Dacă predai copiilor 
dintr-un orfelinat, adaptează acest 
paragraf situaţiei lor.
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(Aveau să moară.) 
9 Ce vrea Dumnezeu să facem, când El ne spune ce este 

bine şi ce este rău? (Să acceptăm ceea ce spune El şi să 
ascultăm de El.) 

10 Spune versetul pe care l-ai învăţat astăzi. („Să nu ai alţi 
dumnezei, în afară de Mine“ – Exodul 20:3.)

Activitate în clasă

Semnul STOP
Sceneta următoare (desfăşurată la sfârşitul programului) ajută la �xarea învăţăturii 
adevărului central predat în această lecţie. 

Pune câte un copil să folosească semnul STOP, (vezi pagina 54) pentru a da porunci 
celorlalţi. Poruncile trebuie să ajute sau să protejeze persoana. Scrie poruncile pe 
cartonaşe, și dă-le copilului să le citească. Anunţă de �ecare dată pe cine reprezintă 
�ecare copil. Exemple de porunci. 

Un copil mimează că dirijează circulaţia la o trecere de pietoni, în 
apropierea unei şcoli. El spune: „Stop! Vine o maşină!“

Un copil mimează că este profesor la şcoală. El spune: „STOP! Nu 
mai fugiţi pe coridoare, vă puteţi accidenta!“

Un copil mimează că este mamă. Ea spune: „Stop! Opreşte 
televizorul! Trebuie să îţi faci temele.“ 

Un copil mimează că este poliţist, şi spune:  „Stop! Pe această stradă 
este un incendiu. Nu aveţi voie să treceţi pe aici.“ 
Permite participarea tuturor copiilor care vor să dea porunci. Încheie cu o propoziţie 
sau două: 

Aşa a făcut şi Dumnezeu, atunci când ne-a lăsat cele Zece porunci. 
Multe dintre ele sunt ca aceste semne de STOP.  „Stop! Să nu ucizi!“, 
„Stop! Să nu furi!“, „Stop! Să nu minţi!“ Dumnezeu ni le-a lăsat, 
pentru a ne ajuta şi a ne proteja. Dorinţa Lui a fost ca noi să trăim 
într-o lume plină de pace şi bucurie. 

Activitate pentru preşcolari 

Colorează ajutorul vizual – recapitulează porunca

Fotocopiază şi dă �ecărui preşcolar numărul primei porunci „1“ 
(pagina 59), pe care să îl coloreze acasă sau în clasă. Păstrează 
pentru �ecare copil foile până la sfârşitul seriei de lecţii, după care 
leagă-le într-o cărticică şi dă-o copiilor acasă. 

☺ Poţi să adaptezi această 
activitate pentru preşcolari, 
punându-i să alerge, să ţopăie 
sau să sară într-un picior în 
cameră. Când ridici semnul 
„stop“, copiii se opresc; şi tu 
le explici de ce – de exemplu, 
pentru că vine o maşină, este 
timpul să oprească TV etc. 
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Lecţia 2
Un singur Dumnezeu 

Text biblic pentru învăţător
Exodul 20:3-6

Exodul 32

Exodul 34:1-7, 28-35

Adevăr central 
Există un singur Dumnezeu

Aplicaţie
Nemântuit: Întoarce-te de la păcatele tale, 
     şi crede în El.

Mântuit:  Iubeşte-L pe Dumnezeu cu toată inima 
ta.

Verset de memorat
„Să nu-ţi faci chip cioplit …“  (Exodul 20:4).

Foloseşte la predarea versetului de memorat 
numărul celei de-a doua porunci „2“ (de la 
sfârşitul planşelor). Acoperă numărul celeilalte 
porunci (ca să �e vizibil doar numărul poruncii 
pe care o predai). Sau decupează jumătatea de 
pagină cu numărul, lipeşte pe spatele ei hârtie 
de �anelograf/prosop de hârtie şi foloseşte-o pe 
tabla de �anelograf.

 Dacă predai preşcolarilor, foloseşte numărul 
poruncii de �ecare dată când te referi la o 
anumită poruncă. Îi va ajuta să memoreze 
porunca respectivă. 

Ajutoare vizuale
• planşele: 2-1 până la 2-7

şi

• două păpuşi (puppets) pentru introducere; 

• fâşii cu cuvintele:  „Există un singur Dumnezeu“ 
(adevărul central) şi „Iubeşte-L pe Dumnezeu 
cu toată inima ta“ (aplicaţia pentru copilul 
mântuit)

• foi de lucru pentru �ecare copil (paginile 21 
şi 55 )

 Ajutoare vizuale pentru preşcolari 
• numărul „2“ (pagina 59) pentru fiecare 

copil

SCHIŢA LECŢIEI

Introducere

Sara şi Mircea discută despre zeii egiptenilor 

Desfăşurarea evenimentelor 

1 Moise pe munte AC

2 Israeliţii îi cer lui Aaron să le facă un 
dumnezeu, care să meargă înaintea lor 

3 Israeliţii se închină viţelului de aur – ei 
încalcă prima şi a doua poruncă  AC

4 Domnul Isus defineşte cea mai mare 
poruncă  ACM

5 Moise coboară de pe munte şi sparge 
tablele de piatră

6 Dumnezeu pedepseşte poporul pentru 
idolatria lui  ACM, ACN

Punct culminant

Moise urcă din nou pe munte şi aude vocea 
lui Dumnezeu

Dumnezeu scrie poruncile a doua oară

Concluzie

Moise coboară de pe munte cu faţa 
strălucitoare 
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LECŢIA 
* Introducere: Sara şi Mircea discută despre dumnezeii egiptenilor

Foloseşte două păpuşi ca introducere. Dacă nu vrei să foloseşti păpuşi, roagă pe 
două dintre ajutoarele tale (sau doi copii mai mari) să interpreteze această scenă.

Mircea: Salut, Sara! Ce mai faci? 

Sara: Bine. Am avut o săptămână minunată. Dar tu? 

Mircea: Bine, mulţumesc! Ce vreme frumoasă este astăzi şi ce 
soare strălucitor! 

Sara: Că tot vorbeşti despre soare – am auzit odată că, în 
trecut, oamenii din Egipt credeau că soarele este un 
dumnezeu. Ei se rugau soarelui când erau bolnavi sau 
îi cereau o recoltă bogată. 

Mircea: Da, am auzit şi eu despre acest lucru. Cineva a numărat 
câţi dumnezei aveau egiptenii. Peste o sută!

Sara: Sunt nedumerită, �indcă se pare că unii oameni au mulţi 
dumnezei.

Mircea: Da, este greu să ştii cine are dreptate. 

Sara: Da … aşa este … Hai să ne jucăm!

Aşa este, copii. Mulţi oameni sunt nedumeriţi. Să ne întoarcem la 
Biblie şi să a�ăm adevărul.

Planşa 2-1
* Desfăşurarea evenimentelor: Moise pe munte

Data trecută v-am povestit despre modul în care Dumnezeu i-a 
vorbit lui Moise pe muntele Sinai. Acolo, Dumnezeu i-a dat cele 
Zece porunci. 

Prima dintre ele am învăţat-o săptămâna trecută. Vă mai amintiţi 
care este? 
Cere copiilor să spună versetul, apoi repetă-l împreună cu ei.

„Să nu ai alţi dumnezei, în afară de Mine“ (Exodul 20:3).

Da! Există un singur Dumnezeu adevărat. El este Creatorul tuturor 
lucrurilor. El este sfânt, ne iubeşte şi ni Se descoperă în Biblie. 

Astăzi vom învăţa cea de a doua poruncă.
Repetă versetul împreună cu copiii. 

„Să nu-ţi facichip cioplit …“ (Exodul 20:4).

Dumnezeu nu vrea ca noi să ne facem statui sau idoli, şi să ne 
închinăm lor. Credeţi că israeliţii au ascultat de această poruncă? 

Cât timp Dumnezeu i-a explicat poruncile Sale, Moise a rămas pe 
munte. Dumnezeu i-a mai spus, de asemenea, şi multe alte lucruri 
pe care poporul trebuia să le ştie. 

AC
Arată cartonul cu adevărul central: 
„Există un singur Dumnezeu“. 

Planşa 2-1
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La poalele muntelui, israeliţii se întrebau: „Unde este Moise? De 
patruzeci de zile nu a mai coborât de pe munte, şi nu ştim ce s-a 
întâmplat cu el.“

Planşa 2-2
* Desfăşurarea evenimentelor:  Israeliţii îi cer lui Aaron să le facă un dumnezeu, 
care să meargă înaintea lor 

Poporul s-a strâns în jurul Aaron, fratele lui Moise, şi i-a spus: 
„Haide! Fă-ne un dumnezeu, care să meargă înaintea noastră …“ 
(Exodul 32:1).

Copii, vă amintiţi din lecţia de data trecută promisiunea pe care 
au făcut-o israeliţii, şi pe care acum o încălcau?
Aşteaptă răspunsul copiilor.

Da, tocmai au promis că vor asculta de Dumnezeu. Acum însă 
voiau un alt dumnezeu. Ce poruncă încălcau ei? Da, porunca întâi, 
care spune să nu ai alţi dumnezei, în afară de Domnul. 

Şi urmau să încalce încă una. Aaron le-a spus: „Scoateţi cerceii de 
aur din urechile nevestelor, �ilor şi �icelor voastre, şi aduceţi-i la 
mine“ (Exodul 32:2).

Şi ei au făcut aşa. Aaron a strâns toate bijuteriile lor din aur, a 
făcut un foc, şi le-a topit. Apoi a turnat aurul lichid într-o matriţă, 
probabil făcută din lut, de forma unui viţel. 

Planşa 2-3

După ce aurul s-a răcit, Aaron a dat la o parte lutul şi a scos din 
el un viţel din aur. A luat o unealtă şi a bătut părţile mai aspre, 
făcându-l neted şi strălucitor. 
* Desfăşurarea evenimentelor: Israeliţii se închină viţelului de aur – ei încalcă 
prima şi a doua poruncă

Ce făcea poporul acum? În Biblie scrie că ei au spus: „Israele! Iată 
dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului“ (Exodul 32:4). 
În faţa viţelului, Aaron a construit un altar, pe care oamenii să 
jertfească animale. 

Ce poruncă încălca poporul acum? Da, porunca a doua, care spune 
să nu îţi faci chip cioplit şi să nu te închini înaintea lui. Dumnezeu 
nu vrea să ne facem chipuri şi idoli din aur, piatră sau lemn, şi să ne 
închinăm lor. Trebuie să ne închinăm doar lui Dumnezeu; niciunei 
alte persoane sau unui alt lucru. 

Ce lucru groaznic făceau israeliţii! Erau recunoscători unui viţel 
că i-a scos din Egipt!

Planşa 2-4

Uitaseră toate lucrurile pe care le făcuse Dumnezeu pentru ei? 
El îi scăpase din mâna egiptenilor, care îi urmăreau. Despărţise 
Marea Roşie în două, şi îi trecuse prin ea ca pe uscat. Le-a dat să 

Citeşte sau roagă un copil mai mare 
să citească versetul din Biblia ta. 

Citeşte sau roagă un copil mai mare 
să citească versetul din Biblia ta. 

Cuvântul evreiesc tradus ca „viţel“ 
ar putea � tradus şi ca „junc“ 
(bou sau taur tânăr, între doi şi 
trei ani, nepus la jug) sau „taur“. 
Închinarea la tauri sălbatici (ca 
semn al puterii) era ceva obişnuit 
în Orientul mijlociu. 

AC

Planşa 2-2

Planşa 2-3

☺ Pune-i pe preşcolari să se 
întoarcă unii către alţii, şi să se 
întrebe: „Unde este Moise?“
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bea apă din stâncă. Le-a dat mană şi prepeliţe să mănânce. I-a 
călăuzit printr-un stâlp de foc noaptea, şi unul de nor ziua. El este 
singurul Dumnezeu adevărat. Acum ei spuneau că un viţel de aur 
a făcut toate aceste lucruri pentru ei! 

Copii, să ne gândim la aceste întrebări: 

• Dacă auzi oameni care spun: „În lume sunt multe religii şi 
mulţi dumnezei – toate religiile sunt bune, şi toţi dumnezeii 
sunt adevăraţi“, ce spune Biblia în această privinţă? (Există un 
singur Dumnezeu adevărat.)

• Dacă îţi spun: „Sunt multe căi de a ajunge în cer“, ce le vei 
răspunde? (Singura cale de a ajunge în cer este prin Domnul 
Isus.)

• Unde găsim scris despre singurul Dumnezeu adevărat? (În 
Biblie.) 

• Daţi exemple de câteva lucruri scrise în Biblie despre 
Dumnezeu. De exemplu, în Biblie scrie că Dumnezeu este 
dragoste. Ce altceva mai scrie despre El? (Alte însuşiri ale lui 
Dumnezeu: El este sfânt şi bun; El este Creatorul tuturor lucrurilor 
etc.) 

* Desfăşurarea evenimentelor:  Domnul Isus de�neşte cea mai mare poruncă

Mai târziu, după mulţi ani de la moartea lui Moise, Domnul Isus a 
fost întrebat:  „Care este cea mai mare poruncă?“ (vezi Matei 22:36). 

Isus a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată 
inima ta, cu tot su�etul tău şi cu tot cugetul tău“ (Matei 22:37).

Dacă te-ai pocăit de păcatele tale şi ai crezut în Domnul Isus ca 
Mântuitor, să ştii că Dumnezeu vrea să Îl iubeşti cu toată inima ta. 
Îi spui în rugăciune că Îl Iubeşti? Îi arăţi că Îl iubeşti, făcând voia 
Lui acasă, la şcoală şi aici la Grupul Vestea Bună? 

Poporul Israel a uitat ce a vrut Dumnezeu să îi înveţe prin muntele 
fumegând ca un vulcan – că El este sfânt şi puternic. Acum se 
închinau unui viţel care nu era nicidecum dumnezeu. 

Planşa 2-5
* Desfăşurarea evenimentelor:  Moise coboară de pe munte şi sparge tablele 
de piatră

În sfârşit, Moise s-a coborât de pe munte împreună cu Iosua, 
ajutorul lui. Auzeau de departe sunetul cântecelor şi strigătele 
israeliţilor. Iosua a crezut că avea loc un război. Dar Moise ştia ce 
se întâmpla, �indcă Dumnezeu îl înştiinţase că poporul se închina 
şi cânta viţelului de aur. Când s-au apropiat su�cient de mult de 
tabără, au văzut oameni dansând şi închinându-se viţelului. 

ACM

Citeşte sau roagă un copil mai mare 
să citească versetele din Biblia ta. 

Metodă de predare: Foloseşte 
întrebări pentru a-i ajuta pe copii să 
se gândească, să înveţe şi să aplice. 

AC

Arată cartonul cu aplicaţia pentru 
copilul mântuit: „Iubeşte-L pe 
Dumnezeu cu toată inima ta“. 

Arată cartonul cu adevărul central: 
„Există un singur Dumnezeu“. 

Planşa 2-5

Planşa 2-4
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Planşa 2-6

Planşa 2-6

Moise s-a mâniat atât de tare, încât a aruncat tablele de piatră 
cu cele Zece porunci şi le-a sfărâmat. Şi ce crezi că a făcut şi cu 
viţelul de aur? 
Citeşte cu voce tare Exodul 32:20.

„A luat viţelul pe care-l făcuseră ei, şi l-a ars în foc; l-a prefăcut în 
cenuşă, a presărat cenuşa pe faţa apei, şi a dat-o copiilor lui Israel 
s-o bea.“ 
* Desfăşurarea evenimentelor:  Dumnezeu pedepseşte poporul pentru 
idolatria lui

Dumnezeu Însuşi a pedepsit foarte grav poporul pentru păcatul 
lui, şi mulţi oameni au murit atunci. El trebuie să pedepsească 
păcatul, dar datorită dragostei Sale, El ne oferă şi soluţia Sa. Mai 
târziu, El i-a spus lui Moise să taie două table de piatră şi să se 
urce din nou pe munte, unde să primească din nou cele Zece 
porunci. Moise s-a suit singur pe munte, dar înainte să primească 
iarăşi poruncile, Dumnezeu i-a reamintit cine este El. 
Citeşte Exodul 34:6-7. 

Să numărăm în câte moduri S-a descris Dumnezeu pe Sine: 
Pune-i pe copii să numere împreună cu tine.  

• „Domnul, Dumnezeu, este plin de îndurare …“ Aceasta 
înseamnă că Dumnezeu nu dă oamenilor pedeapsa pe care 
ei o merită. 

• „… şi milostiv …“  „Milostiv“ înseamnă că ne binecuvântează, 
chiar dacă nu merităm. 

• „… încet la mânie …“ El este foarte răbdător. 

• „… plin de bunătate şi credincioşie …“ El este plin de dragoste 
şi Îşi ţine promisiunile.

• „… Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri (generaţii) de 
oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul …“

„Fărădelegea“, „răzvrătirea“ şi  „păcatul“ sunt cuvinte diferite pentru 
lucrurile rele pe care le facem, prin neascultarea de poruncile lui 
Dumnezeu. 

Poporul Israel învăţa foarte încet cum să Îl iubească pe Dumnezeu 
şi să asculte de El. Dacă eşti copilul lui Dumnezeu, împlineşti ce îţi 
spune Dumnezeu în Biblie? Îi ceri să te ajute să Îl iubeşti cu toată 
inima şi asculţi de El? 

Dumnezeu este sfânt, urăşte păcatul, şi nu îi lasă pe cei vinovaţi 
nepedepsiţi.

Dacă nu ai cerut lui Dumnezeu să îţi ierte păcatele, şi tu meriţi 
să �i pedepsit de Dumnezeu. Ai făcut multe lucruri care sunt 
împotriva lui Dumnezeu – ai spus lucruri neadevărate, vorbe care 

ACM

Citeşte sau roagă un copil mai mare 
să citească versetul din Biblia ta. 

ACN

Citeşte sau roagă un copil mai mare 
să citească versetele din Biblia ta. 

Arată cartonul cu aplicaţia pentru 
copilul mântuit. 

☺ Nu citi versetele, ci spune: 
„Dumnezeu i-a spus lui Moise 
că El este un Dumnezeu bun şi 
răbdător.“
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au rănit pe alţii; nu L-ai iubit pe Dumnezeu cu toată inima, nu-i 
aşa? Dumnezeu trebuie să pedepsească păcatele tale. Dar El L-a 
trimis pe Fiul Său, pe Domnul Isus, să �e pedepsit pentru păcatele 
tale, şi să sufere o moarte crudă pe cruce. Isus a fost pedepsit ca 
să nu mai �i pedepsit tu. Acum, Dumnezeu poate ierta păcatul 
tău. Eşti gata să-I ceri astăzi lui Dumnezeu să-ţi ierte păcatele şi 
să te facă un copil al Său? 

Fă acest lucru aici, în clasă, sau când ajungi acasă. Dacă vrei 
să stăm de vorbă, şi să îţi explic cum să Îi ceri lui Dumnezeu 
să te mântuiască, te ajut cu plăcere. Vino să vorbim la sfârşitul 
programului, în timp ce ceilalţi copii colorează sau se joacă. 

Planşa 2-7
* Punct culminant: Moise urcă din nou pe munte şi aude vocea lui Dumnezeu. 
Dumnezeu scrie poruncile a doua oară.

Moise a urcat iarăşi pe munte.

El a rămas acolo timp de 40 de zile, ascultând cuvintele lui 
Dumnezeu. Acolo Dumnezeu a scris din nou poruncile pe tablele 
de piatră, tăiate de Moise. 
* Concluzie: Moise coboară de pe munte cu faţa strălucitoare

După acest timp minunat pe munte, în prezenţa lui Dumnezeu, 
faţa lui Moise strălucea, datorită faptului că El petrecuse un timp 
cu Dumnezeu. El a coborât de pe munte şi a spus poporului tot 
ceea ce i-a transmis Dumnezeu. 

Întrebări de recapitulare
1 Care este prima poruncă? („Să nu ai alţi dumnezei, în afară de 

Mine“ – Exodul 20:3.)

2 Care este cea de a doua poruncă? („Să nu-ţi faci chip cioplit 
…“ – Exodul 20:4.)

3 Ce promisiune a făcut poporul, dar pe care a încălcat-o? (De 
a asculta de Dumnezeu.)

4 Cum se numea fratele lui Moise? (Aaron)

5 Ce spuneau oamenii că a făcut viţelul de aur pentru ei? (I-a 
scos din Egipt.)

6 Spune trei lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut pentru poporul 
Israel, de când l-a scos din Egipt. (Sunt posibile mai multe 
răspunsuri. Exemplele din lecţie: l-a scăpat din mâna egiptenilor, 
a despărţit Marea Roşie, i-a dat să bea apă din stâncă şi să 
mănânce mană şi prepeliţe; l-a călăuzit printr-un stâlp de foc şi 
de nor.)

7 Ce a făcut Moise când a văzut că poporul se închină unui viţel 
de aur? (S-a mâniat şi a spart tablele.)

Fii disponibil pentru sfătuire.

Planşa 2-7
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8 Cum S-a descris Dumnezeu pe Sine înaintea lui Moise? 
Numeşte trei însușiri. (De exemplu: El este milostiv, răbdător, 
plin de bunătate şi credincioşie, plin de dragoste, iertător etc.) 

9 Care a spus Domnul Isus că este cea mai mare poruncă? („Să 
iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot 
su�etul tău şi cu tot cugetul (conştiinţa) tău.“)

10 Cât timp a stat Moise în prezenţa lui Dumnezeu pe munte? 
(patruzeci de zile)

Activitate pentru acasă 

Dumnezeu vrea să �e pe primul loc în viaţa ta

Fotocopiază foaia de lucru (pag. 55), şi pune-o la ieşirea din clasă. 

Explică-le copiilor ce au de făcut. Cei ce vor s-o folosească, să ia 
câte una la plecare. Încurajează-i să o aducă data viitoare, şi să-ţi 
arate ce au completat. 

 Activitate pentru preşcolari

Colorează ajutorul vizual – recapitulează porunca

Fotocopiază şi dă �ecărui preşcolar numărul „2“ (pag. 59), pe care 
să îl coloreze acasă sau în clasă. 

Încurajează-i pe copii să-I mulţumească în �ecare zi lui Dumnezeu 
că a creat lumea. Dacă ştii că părinţii îi ajută, dă-le şi lor foaia de 
lucru să o completeze acasă (pag. 55).
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Lecţia 3
Păzeşte-ţi limba

Text biblic pentru învăţător
Exodul 20:7,16

Iacov 3:1-12

Adevăr central
Dumnezeu spune: „Păzeşte-ţi limba!“

Aplicaţie
Nemântuit: Recunoaşte că încalci poruncile lui     

Dumnezeu prin cuvintele tale, şi cere-I 
iertare. 

Mântuit: Foloseşte-ţi limba pentru a încuraja şi 
a ajuta.

Verset de memorat
„Să nu iei în deșert Numele Domnului, 
Dumnezeului tău …“ (Exodul20:7).
şi
„Să nu mărturisești strâmb împotriva 
aproapelui tău“ (Exodul 20:16).

Foloseşte la predarea versetului de memorat 
numerele poruncilor „3“ şi „9“ (de la sfârşitul 
planşelor). Acoperă numărul celeilalte porunci 
(să �e vizibil doar numărul poruncii pe care o 
predai). Sau decupează jumătatea de pagină 
cu numărul, lipeşte pe spatele ei hârtie de 
�anelograf/prosop de hârtie şi foloseşte-o pe 
tabla de �anelograf.

 Dacă predai preşcolarilor, foloseşte numărul 
poruncii de fiecare dată când te referi la o 
anumită poruncă. Îi va ajuta să memoreze 
porunca respectivă. 

Ajutoare vizuale

• planşele: 3-1 până la 3-7

şi

• două păpuşi pentru introducere

• fâşii cu cuvintele:  „Păzeşte-ţi limba!“ (adevărul 
central) şi „Foloseşte-ţi limba pentru a încuraja 
şi a ajuta“ (aplicaţia pentru copilul mântuit)

• foaia de lucru (pag. 56), una pentru �ecare 
copil (vezi instrucţiunile la pag. 28)

 Ajutoare vizuale pentru preşcolari 
• vaporaș jucărie cu cârmă

• o smochină şi câţiva struguri

• foi cu numerele poruncilor „3“ şi „9“ (pagina 
60 şi 63), una pentru �ecare copil

SCHIŢA LECŢIEI

Introducere

Mircea şi Sara vorbesc despre Grupul Vestea 
Bună

Desfăşurarea evenimentelor

1 Exemple de „luare în deşert a Numelui lui 
Dumnezeu“  ACM, ACN

2 Exemple de „mărturisiri strâmbe“  
 ACM, ACN

3 O verigă ruptă din lanţ face lanţul 
nefolositor  ACM, ACN

4 Limba este mică – este ca un frâu sau o 
cârmă (Iacov 3:3-4)

5 Limba trebuie stăpânită, ca un foc sau ca 
un animal (Iacov 3:5b-8)  ACM

Punct culminant

Vorbirea trebuie să �e întotdeauna la fel, ca 
un izvor sau ca un pom fructifer 
(Iacov 3:11-12)  AC

Concluzie

Dumnezeu ne porunceşte să ne păzim limba 
AC
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LECŢIA
* Introducere: Mircea şi Sara vorbesc despre Grupul Vestea Bună 

Foloseşte două păpuşi ca introducere. Dacă nu vrei să foloseşti păpuşi, roagă pe 
două dintre ajutoarele tale (sau doi copii mai mari) să interpreteze această scenă.

Mircea: Salut, Sara! Mă bucur să te văd din nou. 

Sara: Salut, Mircea! De unde vii? 

Mircea: De la Grupul Vestea Bună. Ai uitat că astăzi avem grup? 

Sara: Nu, n-am uitat; dar mama m-a luat cu ea să o ajut la 
cumpărături. Sunt aşa de obosită! Despre ce s-a vorbit 
la grup? 

Mircea: Învăţătorul ne-a predat tot despre porunci. Ne-a spus că 
Dumnezeu vrea să vorbim ceea ce trebuie; să ne folosim 
limba pentru a spune lucruri bune şi frumoase. 

Sara: Da … zilele trecute am auzit nişte oameni vorbind în 
autobuz. Vorbeau atât de urât!

Mircea: Nu-mi place când oamenii vorbesc urât sau spun 
minciuni. 

Copii, v-aţi simţit şi voi vreodată ca Mircea? 

Astăzi vom vorbi despre alte două porunci. Ele ne învaţă cum 
trebuie să vorbim, sau mai bine spus, cum să nu vorbim. Amândouă 
ne învaţă că Dumnezeu ne porunceşte să avem grijă cum vorbim. 

Planşa 3-1

Pentru a vorbi, ne folosim limba. 
Arată spre limba ta, şi pune-i pe copii să asculte câteva sunete produse cu ajutorul 
limbii.

De exemplu, pentru a produce sunetul literei „i“, limba atinge 
alveolele dinţilor de jos. Pentru a produce sunetul literei „t“, limba 
atinge cerul gurii.  

Am învăţat mai înainte a treia poruncă. Să o spunem împreună. 

„Să nu iei în deșert Numele Domnului, Dumnezeului tău …“ 
(Exodul20:7).
* Desfăşurarea evenimentelor: Exemple de „luare în deşert a Numelui lui 
Dumnezeu“

La ce se referă acest lucru? Înseamnă că atunci când foloseşti 
Numele Domnului Isus sau al lui Dumnezeu, trebuie să Îl foloseşti 
cu mare grijă şi reverenţă. Înseamnă că nu trebuie să foloseşti 
Numele lui Dumnezeu sau al lui Isus decât atunci când vorbeşti 
într-adevăr despre El. Nu trebuie să spui niciodată „Dumnezeule!“ 
sau „Isuse!“ sau „Doamne!“, ca un fel de înjurătură sau atunci când 
te superi.

ACM, ACN
Arată cartonul cu adevărul central 
„Dumnezeu spune: „Păzeşte-ţi 
limba!“

Planşa 3-1
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Vă voi da câteva exemple de moduri în care oamenii încalcă 
această poruncă. Nu trebuie absolut niciodată să folosiţi astfel 
Numele Domnului, dar vreau doar să înţelegeţi la ce mă refer. 
Ca învăţători, nu vrem să spunem propoziţii în care este folosit greşit Numele 
Domnului, dar dacă vrem să îi învăţăm pe copii să evite modul acesta de vorbire, 
trebuie să le dăm aceste exemple negative.

Planşa 3-2

• „Doamne! Ce joc oribil!“ 

Acesta este un mod foarte urât de a folosi Numele Domnului 
Isus Hristos. A vorbit această persoană cu dragoste şi respect 
despre El? Deloc! A folosit Numele Domnului ca să-și exprime 
disprețul referitor la joc. Ea a încălcat cea de a treia poruncă.

• „Dumnezeule, ce surpriză!“ 

A vorbit această persoană în mod respectuos despre 
Dumnezeu? Nu! Şi în acest caz, ea L-a supărat pe Dumnezeu, 
folosindu-I Numele într-un mod lipsit de respect. 

• „Isuse! Ce vreme urâtă!“ 

Nici într-o astfel de propoziţie nu trebuie folosit Numele lui 
Dumnezeu sau al Domnului Isus. Folosind Numele Lui într-un 
mod lipsit de respect încalci porunca lui Dumnezeu. 

La Grupul Vestea Bună rostim des Numele lui Dumnezeu sau al 
Domnului Isus, dar aţi observat că întotdeauna Îl rostim cu respect.

Ai folosit vreodată Numele lui Dumnezeu sau al Domului Isus ca în 
exemplele de mai sus? Dacă ai făcut aşa, ai luat în deşert Numele 
lui Dumnezeu. Ai încălcat una din poruncile Domnului.

Ai nevoie în �ecare zi de iertarea şi de ajutorul Lui, ca El să te ajute 
ca ceea ce vorbeşti să �e corect şi plăcut înaintea lui Dumnezeu.
* Desfăşurarea evenimentelor: Exemple de „mărturisiri strâmbe“ 

Haideţi să citim acum porunca a noua, care ne spune cum nu 
trebuie să vorbim. 

„Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău“ (Exodul 
20:16).
La ce se referă versetul? Pur şi simplu, la a nu spune minciuni 
despre alţii.

Planşa 3-3

Poate că ai stricat ceva, şi i-ai spus mamei că fratele tău mai mic a 
făcut acel lucru. Atunci ai încălcat porunca a noua. 

Sau poate ai luat ceva de la şcoală, care nu era al tău, iar când 
profesoara te-a întrebat despre aceasta, tu ai răspuns: „Nu ştiu 
nimic despre asta. Cred că unul din băieţii din clasa cealaltă a luat 
lucrul respectiv.“ Ai încălcat porunca a noua. 

ACM, ACN

Citeşte sau roagă un copil mai mare 
să citească versetul din Biblia ta. 

Planşa 3-2

Planşa 3-3

☺ Nu le da aceste exemple. 
Doar spune preşcolarilor care 
este modul corect de a folosi 
Numele lui Dumnezeu şi al 
Domnului Isus. De exemplu, 
folosim Numele lui Dumnezeu 
şi al Domnului Isus când 
spunem povestiri din Biblie, 
când cântăm, când ne rugăm 
sau când vorbim despre El. 
În acest fel ele sunt folosite 
corect. 

☺ Cântă cântecul „Dumnezeu-
Tatăl”, pentru a arăta că cele 
trei Persoane sunt Dumnezeu, 
și Numele lor nu trebuie 
rostit în mod nerespectuos. 
Cântecul se găsește în pachetul 
„Isus, Fiul lui Dumnezeu, pe 
înțelesul preșcolarilor”. Poate � 
comandat de la AMEC.

☺ Foloseşte un exemplu de acasă 
sau de la grădiniţă. 
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Poate că te gândeşti: „Este adevărat că fac unele lucruri rele, dar 
nu sunt chiar atât de rău. Sunt mult mai bun decât mulţi alţi copii 
pe care îi cunosc!“ Dar în ochii lui Dumnezeu ai încălcat porunca 
Lui, şi aceasta este foarte grav.

Planşa 3-4
* Desfăşurarea evenimentelor: O verigă ruptă din lanţ face lanţul nefolositor 

Haideţi să ne imaginăm că vă ţineţi de un lanţ cu zece verigi. 
Nouă dintre verigi sunt puternice, dar una se rupe. La ce vă mai 
foloseşte acest lanţ? La nimic, din cauză că una dintre verigi s-a 
rupt. Dumnezeu spune că dacă încalci numai o singură poruncă, 
în ochii Lui eşti vinovat, ca şi cum le-ai � încălcat pe toate. 

Într-un capitol din Biblie sunt şase ilustraţii despre importanţa 
felului în care ne folosim limba. Voi citi două versete, care ne spun 
despre două lucruri mici, care stăpânesc două lucruri mari. 

Planşa 3-5
* Desfăşurarea evenimentelor: Limba este mică – este ca un frâu sau o cârmă 
(Iacov 3:3-4)

Priveşte la această imagine, şi vezi dacă observi două lucruri mari 
şi două lucruri mici. 
Citeşte Iacov 3:3-4. 

Da, frâul din gura unui cal este mic, dar stăpâneşte un animal mare. 

Cârma este şi ea foarte mică, dar ajută la conducerea unei corăbii 
mari sau a unui vapor. 

Limba este o parte mică din corpul nostru, dar prin cuvintele 
rostite, ea poate face mult bine sau mult rău.

Planşa 3-6
* Desfăşurarea evenimentelor: Limba trebuie stăpânită, ca un foc sau ca un 
animal (Iacov 3:5b-8)

Priviţi imaginea următoare, şi ascultaţi din nou câteva versete. 
Ele ne vorbesc despre două lucruri puternice, care sunt foarte 
folositoare sau foarte dăunătoare. 
Citeşte Iacov 3:5b-8.

Da, cele două lucruri puternice sunt un foc mare şi un animal 
sălbatic. Dacă nu sunt stăpânite, acestea fac pagube mari. Dar 
un foc sau un cal sunt o mare binecuvântare, atunci când sunt 
stăpânite. Limba îţi aduce multe necazuri, dacă nu o stăpâneşti, 
dacă spui minciuni sau iei în deşert Numele Domnului. Dar tot 
limba te ajută foarte mult, dacă spui lucruri care ajută şi încurajează 
pe alţii. Dacă Îl ai pe Domnul Isus ca Mântuitor, cere-I să te ajute să 
spui lucruri bune, chiar şi atunci când cineva se poartă urât cu tine.

Haideţi să ne gândim împreună la un lucru frumos pe care l-ai 
spune …

ACM

ACM, ACN

Arată cartonul cu aplicaţia pentru 
copilul mântuit: „Foloseşte-ţi limba 
pentru a încuraja şi a ajuta.“ 

Planşa 3-5

Planşa 3-6

Planşa 3-4

☺ Arată-le un vaporaş de jucărie, 
care are cârmă. 
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Pune-i pe copii să spună ideile lor.

… unui băiat sau unei fete care a venit de curând în clasa ta, şi încă 
nu are prieteni. (Răspunsul trebuie să conţină şi faptul că el vrea 
să se împrietenească cu acel copil – se joacă cu el, stă lângă el etc.)

… cuiva care a luat o notă mică la un test, şi este trist. (De exemplu: 
„Îmi pare rău. Cum pot să te ajut ca data viitoare să iei o notă 
mai mare?“)

… cuiva care a pierdut nişte bani, şi îi caută cu disperare. (Răspunsul 
trebuie să conţină şi cuvintele:  „Te ajut şi eu să îi cauţi.“)

… cuiva a cărui mamă este bolnavă. (Pentru copiii creştini, ar � 
bine dacă răspunsul ar conţine şi:  „Mă voi ruga pentru mama 
ta şi pentru tine.“)

… mamei tale, când este obosită. (Răspunsul poate conţine un 
cuvânt de mulţumire şi/sau o propunere de a o ajuta la ceva.)

… atunci când joci într-o echipă, şi nu te descurci prea bine. Un 
alt jucător îţi spune că nu eşti bun de nimic, şi că nu trebuie 
să mai joci în echipă. (Cel mai bun răspuns ar � să nu spui nimic. 
Pur şi simplu să taci.)

Planşa 3-7
* Punct culminant: Vorbirea ta trebuie să �e întotdeauna la fel, ca un izvor sau un 
pom fructifer (Iacov 3:11-12)

Să privim la a treia imagine. Sunt trei lucruri care nu se schimbă 
de la o zi la alta. 
Citeşte Iacov 3:11-12.

Un izvor nu se poate schimba – să dea apă dulce într-o zi, şi apă 
amară în altă zi. Smochinul nu poate să dea într-o zi smochine şi 
într-alta măsline. Nici viţa de vie nu poate să dea struguri într-o 
zi şi smochine în următoarea zi.

Tot aşa, nu trebuie să spui o dată lucruri frumoase, iar apoi o 
minciună, un cuvânt murdar sau chiar o înjurătură.
* Concluzie: Dumnezeu ne porunceşte să ne păzim limba

Dacă L-ai primit pe Domnul Isus ca Mântuitor, roagă-L să te ajute 
să îţi foloseşti limba într-un mod plăcut Lui. Vrei să �i ca un izvor de 
apă dulce şi bună tot timpul? Dacă Domnul Isus locuieşte în tine, 
nu trebuie să vii şi să cânţi cântări la Grupul Vestea Bună într-o zi, 
şi apoi a doua zi să spui lucruri rele şi urâte. Roagă-L în �ecare zi 
pe Dumnezeu să te ajute să vorbeşti ceea ce trebuie. Dacă până 
acum nu ai făcut aşa, roagă-L să te ierte.

ACM

AC

Arată cartonul cu aplicaţia pentru 
copilul mântuit. 

Planşa 3-7

☺ Cere copiilor să se gândească 
la cuvinte frumoase şi 
politicoase pe care le-ar spune. 
Cuvintele pe care le cauţi sunt: 
„mulţumesc“ şi „te rog“. Cere 
unuia dintre cei care te ajută, 
să facă împreună cu tine o 
mică scenetă (de exemplu: tu 
speli nişte vase, iar el vine şi te 
ajută). Fă referire la cuvintele 
frumoase pe care vi le-ați spus 
unul altuia.

☺ Adu câteva smochine şi câţiva 
struguri, şi dă-le copiilor să le 
mănânce.
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Întrebări de recapitulare
1 Ce înseamnă „să iei în deşert Numele Domnului“? (Să foloseşti 

Numele lui Dumnezeu într-un mod nerespectuos).

2 Ce înseamnă „să mărturiseşti strâmb“? (Să spui minciuni despre 
alţii).

3 Explicaţi ce putem învăţa din această imagine (arată planşa 
3-4). (O verigă ruptă din lanţ face lanţul nefolositor. În acelaşi 
fel, călcând una din cele Zece porunci, ne facem vinovaţi de 
încălcarea tuturor poruncilor lui Dumnezeu.)

4 De ce este limba ca un frâu pus în gura unui cal? (Frâul este 
mic, dar stăpâneşte un animal puternic. La fel şi limba, ea este o 
parte mică din corp, dar poate face mult bine sau mult rău prin 
cuvintele pe care le spune). 

5 De ce este limba ca un foc? (Dacă nu este stăpânit, un foc 
poate aduce mari pierderi, dar poate � folositor atunci când 
este stăpânit. La fel şi limba poate face mult rău sau poate � o 
binecuvântare).

6 Cum trebuie să �e limba noastră, dacă o asemănăm cu un 
pom roditor? (La fel cum pomul aduce tot timpul acelaşi fel de 
roade, şi limba noastră trebuie să aibă tot timpul acelaşi fel de 
vorbire – să nu spună o dată lucruri bune, apoi vorbe murdare, 
minciuni sau înjurături).

7 Dă un exemplu despre modul în care ai putea să îi răspunzi 
bunicului, care strigă la tine să nu mai faci atâta gălăgie. (Sunt 
posibile mai multe răspunsuri. O sugestie ar � să spui că îţi pare 
rău, că mergi să te joci în camera ta, şi că nu vei mai face gălăgie.)

8 Care este prima poruncă? („Să nu ai alţi dumnezei în afară de 
Mine!“ – Exodul 20:3).

9 Care este a doua poruncă? („Să nu-ţi faci chip cioplit!“ – Exodul 
20:4).

10 Care este a treia poruncă? („Să nu iei în deșert Numele Domnului, 
Dumnezeului tău …“ – Exodul 20:7). 

Activitate în clasă
Multiplică foaia de lucru (pag. 56) pentru �ecare copil. 

☺ Activitate pentru preşcolari 

Colorează ajutorul vizual – recapitulează porunca

Fotocopiază numerele „3“ şi „9“ (pag. 60 şi 63), şi dă-le �ecărui 
preşcolar să le coloreze acasă sau în clasă. 

Aşează copiii în cerc la sfârşitul orei. Pune-i să dea din mână în 
mână un ursuleţ. Când vine rândul unui copil să ţină ursuleţul, el 
trebuie să spună ceva frumos celui de lângă el. Spune copiilor că 
Dumnezeu aşteaptă să vorbim frumos unii cu alţii. 
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Lecţia 4
Foloseşte duminica şi celelalte zile aşa cum doreşte Dumnezeu 

Text biblic pentru învăţător
Exodul 20:8-12
Luca 4:14-30  Domnul Isus a mers la 

sinagogă în ziua sabatului
Marcu 3:1-6 Domnul Isus a vindecat pe 

omul cu mâna paralizată 
în ziua sabatului

Luca 24:1-8 Domnul Isus a înviat în 
prima zi a săptămânii, 
duminica

Fapte 20:7 Primii creştini s-au adunat 
împreună în prima zi a 
săptămânii

1 Corinteni 16:1-2 Pavel le-a spus corintenilor 
despre colectarea darurilor 
în ziua de duminică

Apocalipsa 1:10-11 Pentru prima dată s-a 
folosit termenul de „Ziua 
Domnului“

Luca 2:51 Domnul Isus a ascultat de 
Maria şi de Iosif

Coloseni 3:20 Ascultarea de părinţi este 
poruncită de Dumnezeu

Adevăr central
Foloseşte �ecare zi aşa cum se cuvine

Aplicaţie
Nemântuit: Cere-I iertare lui Dumnezeu, prin 

Domnul Isus.

Mântuit:  Foloseşte duminica şi celelalte zile aşa 
cum doreşte Dumnezeu 

Verset de memorat
„Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o s�nţeşti“ 
(Exodul 20:8).
și
„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta …“ (Exodul 
20:12).

La predarea versetului de memorat, foloseşte 
numărul celei de-a patra şi a cincea porunci „4“ 
şi „5“ (de la sfârşitul planşelor). Acoperă numărul 

celeilalte porunci (ca să �e vizibil doar numărul 
poruncii pe care o predai). Sau decupează 
jumătatea de pagină cu numărul, lipeşte pe 
spatele ei hârtie de �anelograf/prosop de hârtie 
şi foloseşte-o pe tabla de �anelograf.

 Dacă predai preşcolarilor, foloseşte numărul 
poruncii de fiecare dată când te referi la o 
anumită poruncă. Îi va ajuta să memoreze 
porunca respectivă. 

Ajutoare vizuale
• planşele: 4-1 până la 4-7
şi
• două păpuşi pentru introducere 

• fâşii cu cuvintele:  „Foloseşte �ecare zi aşa 
cum se cuvine“ (adevărul central) şi „Foloseşte 
duminica şi celelalte zile aşa cum doreşte 
Dumnezeu“ (aplicaţia pentru copilul mântuit)

 Ajutoare vizuale pentru preşcolari 
• numerele „4“ şi „5“ (pag. 60 şi 61) pentru 

�ecare copil

SCHIŢA LECŢIEI

Introducere
Mircea şi Sara vorbesc despre ziua de 
duminică

Desfăşurarea evenimentelor
1 Dumnezeu a dat a patra poruncă: Să nu 

lucrezi în ziua de odihnă AC

2 Domnul Isus a mers la sinagogă în ziua 
sabatului  ACM

3 Domnul Isus a făcut fapte bune în ziua 
sabatului  ACM

4 Domnul Isus a respectat a cincea poruncă – 
El a ascultat de „părinţii“ Lui pământeşti  
 ACM

Concluzie
Este o prăpastie mare între omul păcătos 
şi Dumnezeu  ACN
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LECŢIA
* Introducere: Mircea şi Sara vorbesc despre ziua de duminică

Foloseşte două păpuşi ca introducere. Dacă nu vrei să foloseşti păpuşi, roagă pe 
două dintre ajutoarele tale (sau doi copii mai mari) să interpreteze această scenă. 

Mircea: Salut, Sara! Ce mai faci? 

Sara: Salut, Mircea! Bine. Ai avut un sfârşit de săptămână 
frumos? 

Mircea: Da, a fost foarte frumos! Sâmbătă seara am fost la fotbal 
cu prietenii. Am dat un gol, şi echipa noastră a câştigat. 
Dar tu? 

Sara: Toată ziua de sâmbătă am fost la un picnic cu familia, 
la lac. A fost frumos! Am înotat, dar apa era cam rece. 

Mircea: Şi duminică unde ai fost? 

Sara: Oh, am stat în pat până pe la 11:00. M-am relaxat. Apoi, 
după amiază m-am uitat la televizor şi mi-am repetat 
partiturile la pian. 

Mircea: Unchiul meu, Mihai, merge în fiecare duminică la 
biserică şi ne cheamă şi pe noi – pe tata, pe mama şi pe 
mine, dar nu mergem. Pentru el este foarte important să 
meargă în �ecare duminică la biserică. Crezi c-ar trebui 
să merg şi eu? 

Sara: Hm, nu ştiu ce este bine … 

Ce întrebare interesantă, nu-i aşa? Cum trebuie să ne petrecem 
ziua de duminică şi, de fapt, cum trebuie să ne petrecem �ecare zi? 
Dumnezeu are răspunsul pentru noi în următoarele două porunci, 
pe care le vom învăţa astăzi. 

Planşa 4-1
* Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu a dat a patra poruncă: Să nu lucrezi 
în ziua sabatului 

A patra poruncă este: „Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o 
s�nţeşti“ (Exodul 20:8). 

Voia lui Dumnezeu pentru noi este ca una din cele şapte zile ale 
săptămânii să o trăim diferit de celelalte şase. El i-a spus lui Moise că 
în ziua a şaptea (de sabat), poporul să nu lucreze nimic. Ei trebuiau 
să se odihnească, să îşi lase slujitorii să se odihnească, şi chiar şi 
animalele. Dumnezeu Însuşi S-a odihnit după ce a creat lumea. 
Bineînţeles, El nu avea nevoie de odihnă, �indcă El nu oboseşte 
niciodată – El este atotputernic. Dumnezeu S-a odihnit, pentru a 
ne da nouă un exemplu. El ştie că noi avem nevoie să ne odihnim 
o zi pe săptămână – să nu muncim sau să mergem la şcoală. Au 
fost timpuri în istorie când guvernul a hotărât ca săptămâna să 
aibă zece zile în loc de şapte, ca oamenii să lucreze mai mult şi 
să aibă mai puţin timp liber. Dar nu a dat rezultate, pentru că 

Citeşte sau roagă un copil mai 
mare să citească versetul din Biblie. 

AC

Planşa 4-1

☺ Nu spune informaţia cu 
săptămâna de zece zile.

☺ Când predai preşcolarilor, ia 
în considerare faptul că ei nu 
decid pentru ei înşişi ce să 
facă duminica, deci predă în 
concordanţă cu aceasta. 
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oamenii erau prea obosiţi sau se îmbolnăveau. Dumnezeu a ştiut 
că lungimea cea mai potrivită a unei săptămâni este de şapte zile. 
Deci iată şi primul nostru răspuns. Duminica trebuie să nu  facem 
treburi obişnuite, ci să ne relaxăm, să ne jucăm şi să ne bucurăm 
împreună cu familia noastră. 

Sigur că sunt oameni care sunt nevoiţi să lucreze şi duminica. De 
exemplu, doctorii sau asistentele din spital, şoferii de autobuze sau 
conductorii de tren, şi alţii, unde activitatea nu poate � întreruptă. 
Dar trebuie să evităm să îi punem pe alţii să lucreze duminica. De 
exemplu, dacă mergem duminica la cumpărături îi facem pe alţii 
să lucreze, ceea ce nu este corect. Cumpărăturile pot � făcute şi 
în alte zile.

Planşa 4-2
* Desfăşurarea evenimentelor: Domnul Isus a mers la sinagogă în ziua 
sabatului

Ce a făcut Domnul Isus ziua sabatului? Ascultaţi următorul verset 
din Biblie, şi spuneţi-mi ce a făcut Isus în ziua sabatului.
Citeşte Luca 4:16.

„… după obiceiul Său, în ziua sabatului a intrat în sinagogă.“

Da, Isus mergea la sinagogă. Sinagoga era biserica evreilor.

Aşadar, Domnul Isus avea obiceiul să meargă la biserică în 
ziua sabatului. Dar, deoarece El a înviat duminica, această zi, 
duminica, trebuie să �e pentru noi sfântă şi deosebită. În această 
zi Dumnezeu vrea să ne gândim în mod special la El şi să �m 
împreună cu alţi oameni care Îl iubesc pe El. La biserică şi la şcoala 
duminicală cântăm cântări de mulţumire lui Dumnezeu, ne rugăm 
şi ascultăm Cuvântul Său. 

Dacă eşti creştin, voia lui Dumnezeu pentru tine este să înveţi mai 
multe despre El. Înveţi despre El când mergi la o biserică în care 
se vesteşte Cuvântul lui Dumnezeu. Ai posibilitatea să mergi la 
şcoala duminicală duminica dimineaţa? Dacă părinţii tăi nu merg 
la biserică, vrei să vorbesc cu ei? Poate te lasă să vii cu mine la o 
biserică unde este şcoală duminicală. Îţi va plăcea, şi ceea ce este 
cel mai important, Îi va face plăcere lui Dumnezeu să �i în casa 
Lui şi să te gândeşti la El. 

Deci cum trebuie să folosim ziua de duminică?

• Primul răspuns: să ne odihnim, să nu mai facem treburile 
noastre obişnuite.

• Al doilea răspuns: trebuie să ne facem timp să mergem la 
biserică, şi să ne închinăm Domnului.

Planşa 4-3
* Desfăşurarea evenimentelor: Domnul Isus a făcut fapte bune în ziua sabatului

ACM

Citeşte sau roagă un copil mai mare 
să citească versetul din Biblia ta. 

Arată cartonul cu aplicaţia pentru 
copilul mântuit: „Foloseşte 
duminica şi celelalte zile aşa cum 
doreşte Dumnezeu.“

Planşa 4-2

Planşa 4-3



Ce este bine și ce este rău

32

Ce altceva a mai făcut Isus în ziua sabatului? Voi citi mai multe 
versete din Biblie, şi vreau să îmi spuneţi ce a făcut Isus.
Citeşte cele cinci versete din Marcu 3:1-5 cu intonaţie, pentru a capta atenţia 
copiilor. 

„Isus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se a�a un om cu mâna 
uscată (paralizată). Ei pândeau pe Isus să vadă dacă-l va vindeca în 
ziua Sabatului, ca să-L poată învinui. Şi Isus a zis omului care avea 
mâna uscată: Scoală-te, şi stai la mijloc! Apoi le-a zis: Este îngăduit 
în ziua Sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viaţa cuiva 
sau s-o pierzi? Dar ei tăceau. Atunci, rotindu-Şi privirile cu mânie 
peste ei, şi mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului: Întinde-ţi 
mâna! El a întins-o; şi mâna i s-a făcut sănătoasă.“

Ce a făcut Isus în ziua sabatului? Da, El a vindecat un om. Sau cu 
alte cuvinte, a făcut o faptă bună.

Ce trebuie să facem duminica? Deja avem trei răspunsuri:

• trebuie să ne odihnim;

• trebuie să mergem să ne închinăm lui Dumnezeu la biserică 
sau la şcoala duminicală;

• trebuie să căutăm ocazii de a face fapte bune.

Dacă Îl iubeşti pe Domnul Isus, există vreo faptă bună pe care ai 
putea să o faci duminica?
Dă ocazia copiilor să sugereze fapte bune pe care le-ar putea face. Exemple: 

• să ajuţi la spălat vasele

• să ajuţi la ceva pe fratele sau sora ta mai mică 

• să faci o faptă bună pentru un vecin

Planşa 4-4

Până la venirea Domnului Isus, oamenii se închinau lui Dumnezeu 
în ziua sabatului, a şaptea zi a săptămânii. Pentru noi ziua de 
odihnă şi de mers la biserică este duminica, prima zi a săptămânii. 
De ce s-a făcut această schimbare? 

După cum ştiţi, Domnul Isus a murit într-o zi de vineri, dar 
apoi Dumnezeu Tatăl L-a înviat din morţi duminică dimineaţa 
(Luca 24:6,7). Aceasta a fost cea mai mare minune care a avut 
loc vreodată. Mai minunată chiar decât trecerea Mării Roşii sau 
ţâşnirea apei din stâncă sau vindecarea omului cu mâna paralizată. 
Întreabă-i pe copii ce alte minuni a mai făcut Domnul Isus.

Acestea au fost minuni extraordinare, dar cea mai mare minune 
dintre toate a fost că Domnul Isus a înviat. Aşa că, oamenii care 
L-au iubit pe Domnul Isus au hotărât să se adune să I se închine 
Domnului în ziua în care El a înviat (Fapte 20:7; 1 Corinteni 16:1,2). 
De fapt, ei au numit duminica „ziua Domnului“ (Apocalipsa 1:10). 
A fost destul de greu pentru ei să se întâlnească, �indcă mulţi nu 

ACM
Arată cartonul cu aplicaţia pentru 
copilul mântuit. 

Planşa 4-4

☺ Sugerează preşcolarilor să facă 
un desen pe care să-l dea unui 
prieten sau să o ajute pe mama 
lor la diferite treburi.

Citeşte sau roagă un copil mai mare 
să citească versetele din Biblia ta. 

☺ Spune această povestire  
într-un mod simplu. Nu te grăbi; 
preşcolarii învaţă prin naraţiune. 
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Planşa 4-5

aveau liber duminica sau erau sclavi şi nu aveau deloc zile libere. 
Aşa că se întâlneau ori dimineaţa devreme, ori noaptea târziu. 
Dar pentru ei era important să se întâlnească, pentru a-L lăuda 
pe Dumnezeu, şi de aceea făceau orice efort să se întâlnească în 
�ecare duminică în casele unora din ei.

Planşa 4-5

Ne-am gândit la felul în care trebuie să ne petrecem duminica. Dar 
cum rămâne cu celelalte zile din săptămână? Ce a făcut Domnul 
Isus cât timp a fost copil, aici pe pământ?
* Desfăşurarea evenimentelor: Domnul Isus a respectat a cincea poruncă – El a 
ascultat de „părinţii“ Lui pământeşti

Citim în Evanghelia după Luca faptul că Isus era ascultător de 
Maria, mama lui, şi de Iosif (Luca 2:51). (De multe ori a�rmăm că 
Iosif este tatăl Domnului Isus, dar nu este corect. Tatăl Domnului 
Isus este Dumnezeu). Iosif era un tâmplar, şi probabil că Domnul 
Isus l-a ajutat în atelierul lui timp de mulţi ani.

În cer, înainte de a veni pe pământ, Domnul Isus fusese înconjurat 
de îngerii creaţi de El, şi care erau slujitorii Lui. Ei făceau tot ceea 
ce le poruncea El. Dar acum Domnul Isus asculta de un bărbat şi 
de o femeie, oameni pe care El i-a creat. El respecta, de fapt, una 
din poruncile lui Dumnezeu, cea de-a cincea: „Cinsteşte pe tatăl 
tău şi pe mama ta“ (Exodul 20:12). Să cinsteşti înseamnă să te 
supui şi să respecţi.
Repetaţi împreună porunca a cincea. 

În alt loc din Biblie ni se spune că ascultarea de părinţi este plăcută 
înaintea lui Dumnezeu (Coloseni 3:20) şi acesta este cel mai 
important motiv pentru a asculta de părinţii tăi. Lui Dumnezeu 
Îi place când tu asculţi. Nu este întotdeauna uşor. Nici pentru 
Domnul Isus nu a fost întotdeauna uşor să asculte de părinţii 
Lui. În alt loc din Biblie ni se spune că Domnul Isus a fost ispitit 
în acelaşi fel cum suntem şi noi, dar că niciodată nu a păcătuit 
(Evrei 4:15). Fiindcă a fost ispitit, El înţelege cât de greu este să �i 
ascultător. Deoarece El niciodată nu a cedat ispitei, El are puterea 
să-Şi ajute copiii să facă ceea ce este corect în orice situaţie. Dacă 
eşti mântuit, Domnul Isus trăieşte în tine prin Duhul Său cel Sfânt. 
El poate să te ajute să asculţi cu bucurie de părinţii tăi, fără să 
cârteşti atunci când îţi spun duminica dimineaţa: „Hai, scoală-te! 
Este timpul să mergem la biserică.“ Sau luni seara, când îţi spun: 
„Închide televizorul şi fă-ţi temele!“ Sau sâmbăta când îţi spun: 
„Este rândul tău să speli vasele.“
În acest punct sunt date trei scenete, pe care să le joace copiii. Alege copii 
comunicativi (pot � aceiaşi sau diferiţi pentru �ecare scenetă). Copiii timizi s-ar 
putea să nu vrea să joace un rol înaintea celorlalţi, aşa că lasă-i să privească.

Explică-le copiilor situaţiile, apoi ei să folosească cuvintele lor pentru a-şi juca rolul. 
Copiii probabil vor râde şi vor adăuga ideile lor, dar jucând aceste scenete îşi vor 
�xa mai bine în minte învăţătura despre ascultare.

ACM

Dacă predai unor copii orfani, copii 
cu părinţi divorţaţi sau despărţiţi, 
copii a căror mamă sau tată a 
murit, foloseşte în această parte a 
lecţiei cuvinte potrivite pentru ei. 
În loc de părinţi spune: ascultă de 
cei care au grijă de tine / de mama 
ta (dacă nu mai are tată) etc.

Arată cartonul cu adevărul central: 
„Foloseşte �ecare zi aşa cum se 
cuvine.“

☺ Roagă pe adulţii sau 
adolescenţii care te ajută să 
interpreteze scenete despre 
ascultarea de părinţi.
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Fiecare scenetă poate fi jucată de două ori: prima data când copiii sunt 
neascultători, şi a doua oară când sunt ascultători.

Sceneta 1 – Acasă (3 personaje)

Mama tocmai a scos o prăjitură din cuptor. Sună cineva la uşă. 
Mama le spune copiilor să nu se atingă de prăjitură.

Prima dată:      Copiii miros prăjitura. Ea arată bine, şi copiii iau 
�ecare câte o bucată din ea. Au! Prăjitura este 
�erbinte; şi ei îi dau drumul din mână.

A doua oară: Copiii miros prăjitura. Arată bine, dar ei îşi spun 
unul altuia:  „Îi vom cere mamei câte o bucată de 
prăjitură, când se întoarce în bucătărie“.

Planşa 4-6

Sceneta 2 – Acasă (3 personaje)

Mama le spune celor doi copii să îşi facă ordine şi curăţenie în 
camere, să ducă hainele murdare la spălat, să strângă hainele 
curate etc. pentru că seara vor avea musa�ri. Toate lucrurile trebuie 
puse la locul lor.

Prima dată:     Copilul A sugerează să joace un joc pe calculator. 
Copilul B este de acord, şi amândoi se aşează şi se 
joacă.

A doua oară: Copiii îşi dau seama că mama lor este ocupată şi 
obosită, şi fac curăţenie bucuroşi.

Sceneta 3 – la Grupul Vestea Bună (3 personaje)

Învăţătorul le aminteşte copiilor că Dumnezeu porunceşte: 
„Cinsteşte (ascultă) pe tatăl tău şi pe mama ta“ (Exodul 20:12).

Doi copii merg împreună spre casă. Tatăl le-a spus să meargă de 
la grup direct acasă, ca să îi ajute să vopsească gardul.

Prima dată:      Copilul A vrea să meargă mai întâi în parc, să se 
joace; şi îl convinge şi pe copilul B, fratele lui, să 
vină.

A doua oară: Ei ascultă, merg direct acasă, şi ajută la vopsirea 
gardului. 

Planşa 4-7
* Concluzie: Este o prăpastie mare între omul păcătos şi Dumnezeu

Aş vrea să vă imaginaţi o prăpastie mare. De pe un mal pe celălalt 
sunt aproape 500 de metri. Nişte copii se gândesc să facă ceva 
nebunesc – să încerce să sară de partea cealaltă a prăpastiei.

Imaginaţi-vă că unul dintre ei ar spune: „Eu sunt cel mai bun din 
clasă la săritura în lungime. Pot să sar 3 metri“. Ce s-ar întâmpla cu 
el dacă ar încerca să sară de partea cealaltă a prăpastiei?

Planşa 4-6

Planşa 4-7

☺ Pentru preşcolari, foloseşte o 
sfoară de diferite mărimi, care 
să reprezinte lungimile la care 
faci referire. 
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Aşteaptă răspunsurile.

Sigur! Ar cădea şi ar muri.

Apoi prietenul său spune:  „Eu pot să sar mai mult ca el. În tabăra 
de sport din vara trecută am ieşit pe primul loc la săritura în 
lungime. Eu sar 5 metri“. Ce s-ar întâmpla dacă ar sări? La fel ca 
primul, şi el ar muri.

Un alt băiat spune: „Eu pot să sar mai mult decât ei. Am câştigat 
locul I la săritura în lungime la campionatele dintre şcoli. Pot să 
sar 5 metri şi jumătate“. Dacă ar sări, s-ar întâmpla şi cu el la fel ca 
şi cu ceilalţi doi.

Dintr-o dată apare un atlet renumit. El este campion olimpic, şi a 
depăşit recordul mondial la săritura în lungime. Aşa că sare; dar 
bineînţeles că nici el nu poate ajunge de partea cealaltă.

Mă întreb dacă te asemeni şi tu cu copiii aceştia, de pe marginea 
prăpastiei. Prăpastia aceasta este o imagine a depărtării noastre 
de Dumnezeu. Mulţi oameni consideră că prin faptele lor bune 
pot să ajungă la Dumnezeu în cer; dar aşa ceva nu se poate. Poate 
că tu îţi spui: „Eu sunt o persoană bună. Sunt destul de ascultător, 
şi nu spun multe minciuni. Sunt sigur că sunt îndeajuns de bun 
să-I plac lui Dumnezeu, şi să ajung într-o zi în cer.“

Sau eşti ca acel copil care spune: „Sunt mai bun decât tine. Eu fac 
mai multe lucruri bune. Eu nu sunt aşa de rău ca alţii pe care îi ştiu. 
Sunt sigur că sunt aşa cum trebuie. Dumnezeu este mulţumit de 
mine, şi mă va lua într-o zi în cer.“

Nu are niciun rost să te compari cu alţi oameni. Gândeşte-te la 
ceea ce îţi porunceşte Dumnezeu – să respecţi ziua de duminică; 
să asculţi de părinţi; să nu iei Numele Lui în deşert. Ai respectat 
fără nicio excepţie toate aceste porunci? Sigur că nu! Nimeni nu a 
putut să le respecte vreodată. Este ca şi cum ai sări doar jumătate 
din distanţa prăpastiei, dar nu este su�cient. Niciunul dintre noi 
nu se poate ridica la standardele lui Dumnezeu (Romani 3:23), şi 
de aceea toţi avem nevoie de iertarea Sa. Dacă nu L-ai rugat pe 
Dumnezeu să te mântuiască de păcat, poţi face astăzi aceasta. 
Spune-I că ştii că ai încălcat de multe ori poruncile Lui, şi îţi pare 
nespus de rău pentru aceasta. Roagă-L să te ierte şi să te facă un 
copil al Său. El este plin de dragoste şi milă, şi vrea să te ierte. 
Datorită faptului că Domnul Isus a fost pedepsit pentru păcatul 
tău, murind pe cruce, Dumnezeu te poate ierta.
Roagă-te ca Dumnezeu să îi ajute pe copii să înţeleagă nevoia de a � mântuiţi, şi 
faptul că Dumnezeu vrea să îi ierte şi să le schimbe viaţa.

Ţi-ai dat seama că şi tu ai încălcat de multe ori poruncile lui 
Dumnezeu? Ştii că ai nevoie de mântuire? Roagă-L pe Dumnezeu 
să te ierte şi să te facă un copil ai Lui. El poate şi vrea să facă lucrul 
acesta, pentru că Domnul Isus a murit pe cruce tocmai pentru 
acest lucru. Dacă vrei să vorbeşti cu mine despre aceasta, şi să 

ACN
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te ajut, vino la mine la sfârşitul programului, şi în timp ce ceilalţi 
copii joacă un joc, eu stau de vorbă cu tine. Sigur, eu nu pot să 
te mântuiesc – numai Dumnezeu poate – dar îţi pot explica mai 
multe despre cum să Îl rogi pe Dumnezeu să te mântuiască. Ziua 
în care eşti mântuit este cea mai frumoasă zi din viaţa ta!

Întrebări de recapitulare
1 Ce a făcut Dumnezeu în a şaptea zi a creaţiei? (S-a odihnit.)

2 Unde mergea Domnul Isus în �ecare zi de sabat? (la sinagogă 
/ biserica evreiască)

3 Spune o minune pe care a făcut-o Domnul Isus în ziua 
sabatului. (A vindecat un om care avea o mână paralizată.)

4 Cum vrea Dumnezeu să ne petrecem duminica? (Trebuie să ne 
odihnim; să ne închinăm Domnului la biserică; să căutăm ocazii 
de a face fapte bune.) 

5 De ce au hotărât creştinii să se întâlnească duminica, în loc 
de sâmbăta, pentru a-L lăuda pe Dumnezeu? (Duminica este 
ziua în care a înviat Domnul Isus.)

6 Care este a cincea poruncă? („Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama 
ta“ – Exodul 20:12.)

7 De cine a ascultat Domnul Isus când era copil? (de Maria, mama 
lui, şi de Iosif)

8 De unde ştim că Domnul Isus a fost ispitit să nu asculte? (Aşa 
ne spune Biblia – Evrei 4:11.) 

9 De ce Domnul Isus îi poate ajuta pe copiii Lui să nu cadă în 
ispită? Spune două motive. (El ne înţelege atunci când suntem 
ispitiţi, pentru că şi El a fost ispitit. El nu a păcătuit niciodată, şi 
acum trăieşte în noi).

10 Explică ce putem învăţa din această ilustraţie (arată planşa 
4-7). (Nu contează care din noi sare mai departe – este imposibil 
să ajungi de partea cealaltă. Nu are rost să ne comparăm cu 
alţii – cu toţii suntem păcătoşi, şi avem nevoie de iertarea lui 
Dumnezeu.) 

 Activitate pentru preşcolari

Colorează ajutorul vizual – recapitulează porunca

Fotocopiază şi dă �ecărui preşcolar numerele poruncilor „4“ şi „5“ 
(pag. 60 şi 61), pe care să le coloreze acasă sau în clasă.

Fii disponibil pentru sfătuire. 
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Lecţia 5
Gânduri şi fapte

Text biblic pentru învăţător
Exodul 20:13-14

Matei 5:21-22, 27-30

Adevăr central
Dumnezeu îţi cunoaşte atât gândurile, cât şi 
faptele. 

Aplicaţie
Nemântuit: Cere-I lui Dumnezeu să-ţi ierte 

păcatele, �indcă ele sunt împotriva Lui.

Mântuit:  Veghează în �ecare zi asupra gândurilor 
şi faptelor tale.

Verset de memorat

„Să nu ucizi“ (Exodul 20:13). 

și:

„Să nu preacurvești“ (Exodul 20:14).
Foloseşte la predarea versetului de memorat 
numărul celei de-a şasea şi a şaptea porunci 
„6“ şi „7“ (de la sfârşitul planşelor). Acoperă 
numărul celeilalte porunci (ca să �e vizibil 
doar numărul poruncii pe care o predai). Sau 
decupează jumătatea de pagină cu numărul, 
lipeşte pe spatele ei hârtie de �anelograf/
prosop de hârtie şi foloseşte-o pe tabla de 
�anelograf.

 Dacă predai preşcolarilor, foloseşte numărul 
poruncii de �ecare dată când te referi la 
o anumită poruncă. Aceasta îi va ajuta să 
memoreze porunca respectivă. 

Ajutoare vizuale

• planşele: 5-1 până la 5-7

şi

• două păpuşi pentru introducere

• fâşii cu cuvintele:  „Dumnezeu îţi cunoaşte 
atât gândurile, cât şi faptele“ (adevărul 
central) şi „Veghează în fiecare zi asupra 
gândurilor şi cuvintelor tale “ (aplicaţia pentru 
copilul mântuit)

• foi de lucru pentru activitate (pag. 43 şi 57 ), 
pentru �ecare copil

 Ajutoare vizuale pentru preşcolari 

• foi cu numerele „6“ şi „7“ (pag. 61 şi 63, una 
pentru �ecare copil

SCHIŢA LECŢIEI

Introducere

Mircea şi Sara vorbesc despre mişcarea 
limbilor ceasului  AC

Desfăşurarea evenimentelor

1     Explicarea poruncii a şasea:  „Să nu ucizi“

2 Dumnezeu preţuieşte foarte mult viaţa 

3 Domnul Isus ne învaţă că a urî pe cineva 
este la fel de grav ca uciderea  ACN

4 Explicarea poruncii a şaptea:  „Să nu 
preacurvești“ AC

5 Domnul Isus ne învaţă că gândurile 
necurate sunt tot atât de grave ca 
preacurvia ACM, ACN

Concluzie

Toţi suntem ispitiţi, dar dacă suntem copiii 
Lui, Domnul ne ajută să biruim ispita  ACM
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LECŢIA
* Introducere: Mircea şi Sara vorbesc despre mişcarea limbilor ceasului

Foloseşte două păpuşi ca introducere. Dacă nu vrei să foloseşti păpuşi, roagă pe 
două dintre ajutoarele tale (sau doi copii mai mari) să interpreteze această scenă. 

Sara: Salut, Mircea! Ce mai faci? Astăzi arăţi tare somnoros! 

Mircea: Câteodată mi-ar plăcea atât de mult să stau în pat şi să 
dorm toată ziua. 

Sara: Şi nu te mai scoli să mănânci? 

Mircea: Sper că mama mi-ar aduce mâncarea. Doar să mă 
trezesc su�cient încât să mă întorc pe partea cealaltă, 
să mănânc şi să adorm înapoi. Fără teme! Fără curăţenie 
în cameră! Ce frumos ar �!

Sara: Câteodată stau în pat şi privesc ceasul de pe perete. 

Mircea: Ce este atât de interesant la el? 

Sara: Mă uit cum se mişcă atât de încet limbile lui şi ascult: 
tic-tac, tic-tac. Este fascinant! Dar ştiu că ceea ce face 
ca limbile ceasului să se mişte este bateria dinăuntru. 
Bateria nu se vede, dar fără ea nu ar � posibilă nicio 
mişcare. 

Mircea: Bineînţeles. 

Sara: Da, şi mă gândesc că noi ne asemănăm puţin cu ceasul. 
Mâinile noastre se mişcă şi ele, ca braţele ceasului, la 
fel şi picioarele şi limbile noastre. Dar ceea ce le face să 
se mişte este ceva ce nu se vede – gândurile noastre. 
Gândurile noastre sunt ca şi bateriile. Ceea ce gândim 
sau vrem să facem determină mişcarea mâinilor şi a 
picioarelor. De exemplu, dacă mă gândesc că nu îmi 
place de cineva, nu trece mult timp până când spun 
ceva urât despre acea persoană. Sau dacă mă gândesc 
că vreau să mă plimb, imediat picioarele mele încep să 
se mişte şi să mă ducă la plimbare!

Mircea: Măi, ce �lozoafă te-ai făcut! Cred că mai bine merg să 
mai dorm puţin.

Eşti şi tu de acord cu Sara că ceea ce gândim determină ceea ce 
facem? Eu cred că are dreptate. Deseori aşa stau lucrurile. 

Domnul Isus ne-a învăţat că gândurile noastre sunt la fel de 
importante pentru Dumnezeu ca faptele noastre. 

Într-o zi, El i-a învăţat pe oameni despre porunca a şasea şi a şaptea. 
Care sunt acestea? 

Porunca a şasea spune: „Să nu ucizi“ (Exodul 20:13).

Porunca a şaptea spune: „Să nu preacurvești“ (Exodul 20:14).

AC

Citește tu sau un copil mai mare 
versetele din Biblie.
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Planşa 5-1
* Desfăşurarea evenimentelor: Explicarea poruncii a şasea („Să nu ucizi“)

Cred că este destul de clar că „să nu ucizi“ înseamnă să nu omori 
oameni. Deseori citim în ziare sau vedem ştiri la televizor despre 
oameni care au fost omorâţi în diferite feluri. Este un păcat 
îngrozitor. Aduce mare jale în familia celui omorât. Această faptă 
este foarte gravă, dar ceea ce este şi mai grav este că persoana, care 
omoară intenţionat pe altcineva, încalcă porunca lui Dumnezeu. 

Planşa  5-2
* Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu preţuieşte foarte mult viaţa

A ucide înseamnă a lua viaţa cuiva. Dumnezeu este Dătătorul 
vieţii. El a creat pe primul bărbat, şi a su�at în el „su�are de viaţă“. 
Apoi a creat prima femeie. De atunci, �ecare bebeluş, care se 
naşte pe acest pământ, trăieşte, �indcă Dumnezeu este Acela 
care îi dă viaţă. 

Dumnezeu preţuieşte foarte mult viaţa – mai mult decât ne 
imaginăm noi. Astăzi eşti în viaţă, �indcă Dumnezeu ţi-a dat viaţă; 
şi viaţa ta este valoroasă în ochii Lui. 

Fiindcă Dumnezeu este Dătătorul vieţii, El a dat porunca a şasea, 
care spune că nimeni nu are dreptul să ia viaţa pe care El a dat-o.

Dacă vrei să incluzi învăţătură cu privire la avort şi/sau eutanasie, poţi să 
foloseşti paragraful următor, dar ține cont de de vârsta şi maturitatea copiilor, 
mai ales dacă în grup sunt şi copii mai mici. 

În multe ţări nu este considerat greşit ca un copil nenăscut, care 
este o persoană vie, să �e omorât în burta mamei lui. Această 
faptă poartă numele de „avort“, dar este o crimă. Este o cruzime, 
o încălcare a poruncii lui Dumnezeu. Multe femei au făcut avort 
fără să știe că este interzis de Dumnezeu. Când vei � mare, 
probabil că te vei confrunta și tu cu astfel de decizii. Biblia ne 
învață că Dumnezeu este Singurul care are dreptul să dea viața 
și să o ia. Noi nu putem să hotărâm aceasta, deși mulți oameni 
(care nu cred ce spune Biblia) încearcă să ne convingă că avem 
dreptul acesta. De asemenea, în zilele noastre în unele ţări este 
considerat un lucru bun să ajuţi pe oamenii bătrâni sau bolnavi 
să moară. Fapta aceasta poartă numele de „eutanasie“. Noi, ca 
�inţe umane, nu avem dreptul să luăm viaţa altei �inţe umane – 
aceasta este crimă, ucidere. Dumnezeu este Cel care ne dă viaţa, 
şi doar El are dreptul să hotărască momentul în care să murim.

Planşa 5-3

Poate că te gândeşti uşurat: „Eu n-am încălcat această poruncă.“

Cu toate acestea, pe când Domnul Isus trăia în Israel, El a reamintit 
poporului de porunca lui Dumnezeu. Evreii o cunoşteau foarte 

Planşa 5-1

Planşa 5-2

☺ Spune povestirea cu Cain şi 
Abel (Geneza 4:1-12), într-un 
mod simplu. Preşcolarii învaţă 
mai uşor un adevăr printr-o 
povestire. Explică faptul că 
Dumnezeu a fost nemulţumit 
de Cain, şi l-a pedepsit. Apoi 
explică faptul că ura şi mânia 
pot să ducă la crimă. 

Planşa 5-3
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bine, �indcă era scrisă în Scripturi de peste o mie de ani. 

Probabil că şi ei se gândeau ca şi tine: „Noi nu am încălcat legea. 
Suntem nişte oameni buni. Nu am omorât pe nimeni, şi nici nu 
intenţionăm s-o facem.“
* Desfăşurarea evenimentelor: Domnul Isus ne învaţă că a urî pe cineva este la 
fel de grav ca uciderea

Dar Domnul Isus a continuat, explicându-le că înaintea lui 
Dumnezeu contează nu doar ceea ce faci, ci şi ceea ce gândeşti. 
El le-a spus că oricine se mânie pe fratele său, încalcă această 
poruncă. Cu alte cuvinte, dacă gândeşti despre cineva: „Mai bine 
ar muri!“, sau dacă te mânii pe fratele tău, pe sora ta sau pe altă 
persoană, încalci cea de a şasea poruncă. 

Nu-i aşa că toţi suntem vinovaţi de încălcarea acestei porunci? 
Biblia spune:  „Noi rătăceam cu toţii, ca nişte oi; �ecare îşi vedea de 
drumul lui …“ (Isaia 53:6). Nu mergeam pe calea lui Dumnezeu. Dar 
versetul nu se termină aici, ci spune în continuare:  „… dar Domnul 
a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor“. Ce 
înseamnă acest lucru? Înseamnă că, deşi Dumnezeu-Tatăl urăşte 
păcatul nostru, El Şi-a arătat marea Sa dragoste faţă de noi, punând 
asupra Domnului Isus păcatele noastre, nelegiuirea noastră, a 
tuturor. Domnul Isus a luat pedeapsa pentru păcatele noastre, 
când a murit pe cruce. Fiindcă El a fost pedepsit, Dumnezeu poate 
să te ierte. Poţi să �i eliberat de păcate! Ce veste minunată! 

Dacă prin tot ceea ce ai auzit, îţi dai seama că înaintea lui 
Dumnezeu eşti un păcătos, care a încălcat poruncile Lui – nu 
L-ai iubit cu toată inima, nu ai folosit duminica aşa cum a dorit 
Dumnezeu, nu I-ai rostit Numele într-un mod respectuos, ai fost 
neascultător de părinţi, ai urât pe alţii – trebuie să-ţi pară rău de 
păcatele tale, şi să-L rogi să te ierte. El te iubeşte foarte mult, şi vrea 
să te ierte. El L-a dat chiar pe Fiul Său să moară pe cruce pentru 
tine. Întoarce-te astăzi la Isus, şi roagă-L să �e Mântuitorul tău. 

După cum am mai spus, eu pot doar să îţi explic mesajul mântuirii. 
Eu nu pot să te mântuiesc – doar Domnul Isus poate să facă 
aceasta. Dar dacă vrei să îţi explic cum să �i mântuit, rămâi la 
sfârşitul programului, şi în timp ce ceilalţi copii colorează, eu voi 
vorbi cu tine despre aceasta. Voi sta lângă fereastră, deci dacă vrei 
să te ajut, vino să vorbim. 

Planşa 5-4
* Desfăşurarea evenimentelor: Explicarea poruncii a şaptea („Să nu 
preacurvești“).

Să trecem la porunca a şaptea: „Să nu preacurvești“ (Exodul 20:14). 

La ce se referă? Îţi aminteşti povestirea din Geneza, prima carte a 
Bibliei, despre modul în care Dumnezeu a creat pe primul bărbat, 
numit Adam? Adam a fost înconjurat de animale frumoase, dar se 

Citeşte sau roagă un copil mai mare 
să citească versetul din Biblia ta. 

ACN

Fii disponibil pentru sfătuire. 

Planşa 5-4
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simţea singur. Aşa că Dumnezeu a creat-o într-un mod minunat 
pe Eva, ca să �e soţia lui. 

În Geneza 2:24 citim: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe 
mama sa, şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup.“ 
Dumnezeu a decis ce este căsătoria. El a decis ca ea să aibă loc între 
un bărbat şi o femeie. Ei să se căsătorească, să trăiască împreună, 
să se iubească, să se ajute şi să se încurajeze unul pe altul; să aibă 
copii împreună, dacă este posibil, şi să �e părinţi responsabili 
pentru copiii lor. El este Creatorul nostru şi El cunoaşte ceea ce 
este cel mai bine pentru noi. Noi nu putem să decidem ce este 
căsătoria, �indcă Dumnezeu deja a hotărât aceasta, şi planul Lui 
pentru noi este minunat.  

Nu este voia lui Dumnezeu să �e doi tați sau două mame într-o 
familie. Dumnezeu nu este de acord cu așa ceva, și nu așa a plănuit 
El lucrurile. Cei ce trăiesc astfel păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. 
Cu toate acestea, El ne iubește pe �ecare și vrea ca toți oamenii să 
părăsească păcatul și să trăiască o viață după voia Lui. 

Dacă un bărbat îşi părăseşte soţia şi merge să trăiască cu o altă 
femeie, aceasta înseamnă preacurvie. Dacă soţia îşi părăseşte soţul 
şi merge să trăiască cu un alt bărbat, aceasta înseamnă preacurvie. 

De ce a lăsat Dumnezeu această poruncă pentru poporul Israel şi 
pentru noi astăzi? Fiindcă este minunat să trăiască soţul împreună 
cu soţia lui, să se iubească unul pe altul şi să �e o familie fericită. 
Adulterul aduce multă întristare şi lacrimi celui care a fost părăsit, 
la fel şi copiilor din acea familie. Voia lui Dumnezeu este ca o soţie 
să �e credincioasă soţului ei, şi un soţ să �e credincios soţiei lui. 

Planşa 5-5
* Desfăşurarea evenimentelor: Domnul Isus ne învaţă că gândurile necurate 
sunt tot atât de grave ca preacurvia

Atunci când Domnul Isus a vorbit oamenilor despre această 
poruncă, probabil că mulţi dintre cei care Îl ascultau s-au gândit 
uşuraţi: „Oh, ce bine! Eu nu am încălcat această poruncă! Am o 
soţie bună. I-am fost întotdeauna credincios. Nu am părăsit-o, 
nu m-am dus să trăiesc cu o altă femeie. Am doi copii cuminţi. 
Suntem o familie fericită, deşi ne mai certăm din când în când.“

Femeile care-L ascultau poate se gândeau şi ele la fel: „Chiar că 
sunt o soţie bună. Nu mi-am părăsit soţul. Şi desigur, nu am avut 
relații cu un alt bărbat.“

Dar Domnul Isus a continuat, şi le-a explicat că ceea ce gândim 
în inimă, este la fel de important ca ceea ce facem. El a spus: „Dar 
Eu vă spun, că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi 
preacurvit (comis adulter) cu ea în inima lui [gândurile lui]“ (Matei 
5:28). „Să te uiţi sau să te gândeşti la o femeie ca s-o pofteşti“, 
înseamnă să ai gânduri „murdare“. 

ACM, ACN
Arată cartonul cu adevărul central: 
„Dumnezeu îţi cunoaşte atât 
gândurile, cât şi faptele.“

Planşa 5-5

Citește tu sau un copil mai mare 
versetul din Biblie. 

AC

☺ Dacă predai preşcolarilor, nu 
folosi acest ajutor vizual şi 
explicaţia despre gândurile 
murdare. În schimb, explică-le 
că gândurile duc la fapte, şi de 
aceea este foarte important ce 
gândim. 
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Aceste gânduri îţi vin în minte când priveşti o imagine provocatoare 
din punct de vedere sexual, un �lm sau ceva pe internet, la care 
ştii că nu trebuie să te uiţi. Se spune că unele �lme sunt numai 
pentru cei peste 18 ani. Dar lui Dumnezeu nu-i place când tineri 
de 18 ani sau mai mari sau de orice vârstă privesc la �lmele acelea. 
Privindu-le, ei încalcă voia lui Dumnezeu. 
* Concluzie: Toţi suntem ispitiţi, dar dacă suntem copiii Lui, Domnul ne ajută să 
biruim ispita 

Avem un duşman puternic, pe care nu îl vedem, dar care este 
activ şi nu se lasă biruit uşor. El vrea să ne distrugă şi să ne 
despartă de Domnul pentru totdeauna. Acest duşman este 
Diavolul, sau Satana, cum este numit în Biblie. Satana vrea tot 
timpul să te ispitească şi să te facă să păcătuieşti. El te ispiteşte 
să te mânii. Te ispiteşte să te uiţi la imagini care-ţi murdăresc 
mintea, şi să încalci porunca lui Dumnezeu. Ispita nu este păcat 
– chiar şi Domnul Isus a fost ispitit (Matei 4:1-11). Îţi aminteşti că 
Biblia spune despre El că a fost ispitit în multe feluri, dar că El nu 
a păcătuit niciodată, în niciun fel (Evrei 4:15)?

Planşa 5-6

Odată, un om înţelept a spus un lucru distractiv, dar foarte 
adevărat. 

„Nu poţi opri păsările să zboare pe deasupra capului tău, dar le 
poţi împiedica să-şi facă cuib în părul tău.“

Acest om vorbea despre ispită. Ceea ce dorea să spună era că nu 
poţi să nu �i ispitit. De exemplu, îţi vine în minte un gând de mânie 
sau un gând murdar. Nu poţi să-l opreşti să vină. Se aseamănă 
cu o săgeată din partea celui rău sau cu o pasăre care zboară pe 
deasupra capului tău. Dar îţi stă în putere să te împotriveşti acelor 
gânduri, ca ele să nu-ţi rămână în minte. Evită să te mai gândeşti 
la acele lucruri şi să te bucuri de lucruri rele.

Satana este foarte puternic, dar dacă eşti creştin, Domnul Isus 
trăieşte în inima ta, şi El poate să te ajute să învingi ispitele. Când 
vin în mintea ta gânduri neplăcute lui Dumnezeu, roagă-te Lui şi 
spune-I: „Doamne, ajută-mă să nu mă mai gândesc la asemenea 
lucruri! Nu vreau să fac acele lucruri!“ Domnul Isus este mult mai 
puternic decât Satana, şi El are puterea să te ajute. Şi tu trebuie 
să îţi faci partea ta, prin faptul că stai departe de locuri, imagini 
şi situaţii care te-ar face să păcătuieşti. Când încalci una din 
poruncile lui Dumnezeu, lupţi de partea celui rău, împotrivin-
du-te lui Dumnezeu. Când spui „nu“ lui Satana, lupţi de partea lui 
Dumnezeu. Tu de care parte eşti? 

Planşa 5-7

Îţi aminteşti ce a spus Sara, că gândurile sunt ca bateria care face 

ACM
Arată cartonul cu aplicația pentru 
copilul mântuit: „Veghează în 
�ecare zi asupra gândurilor şi 
faptelor tale.“

Arată cartonul cu adevărul central: 
„Dumnezeu îţi cunoaşte atât 
gândurile, cât şi faptele.“

Planşa 5-7

Planşa 5-6

☺ Preşcolarii vor înţelege mai 
greu ilustraţia cu păsările care 
îşi fac cuib în părul cuiva. Nu 
folosi acest ajutor vizual, ci 
spune povestirea cu Iosif şi 
soţia lui Potifar (Geneza 39) 
pentru a explica pe înţelesul lor 
cum să „fugă“ de ispită. 
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limbile ceasului să se mişte? Este adevărat, dar şi mai adevărat este 
ceea ce a spus Domnul Isus. El ne-a spus că, în ochii lui Dumnezeu, 
gândurile sunt la fel de importante ca faptele. Prin gândurile 
noastre încălcăm poruncile lui Dumnezeu; sau le respectăm, dacă 
sunt gânduri după voia Lui. 

Întrebări de recapitulare
1 Care este cea de a şasea poruncă? („Să nu ucizi“ – Exodul 20:13.)

2 De ce este păcat să ucizi? (Sunt posibile mai multe răspunsuri. 
Exemplele din lecţie: Aduce jale în familia celui omorât; 
Dumnezeu preţuieşte viaţa.)

3 Domnul Isus a spus că putem să ucidem şi într-un alt fel. La 
ce S-a referit? (Ura este la fel de gravă ca uciderea.)

4 Ce soluţie a găsit Dumnezeu pentru starea de păcat a �ecărui 
om? (L-a trimis pe Fiul Său să moară pentru păcatele noastre.)

5 Care este cea de-a şaptea poruncă? („Să nu preacurvești“ – 
Exodul 20:14.)

6 Ce înseamnă „să preacurvești (comiţi adulter)“? (Când un 
bărbat îşi părăseşte nevasta pentru a trăi cu o altă femeie sau 
când o femeie îşi părăseşte soţul şi trăieşte cu un alt bărbat.) 

7 Domnul Isus ne-a învăţat că chiar şi copiii încalcă cea de a 
şaptea poruncă. În ce fel? (Prin gândurile murdare cu care îşi 
hrănesc mintea.) 

8 Explicaţi ce putem învăţa din această imagine (arată planşa 
5-6). (Nu poţi opri păsările să zboare pe deasupra capului tău, 
dar le poţi împiedica să-şi facă cuib în părul tău. Tot aşa, nu poţi 
opri gândurile rele să apară în mintea ta, dar le poţi împiedica 
să rămână acolo.) 

9 Cine ne ispiteşte să păcătuim? (Satana)

10 De ce Domnul Isus are puterea să îi ajute pe cei ce sunt ai Lui 
să învingă ispita? (El este mult mai puternic decât Satana.)

Activitate pentru acasă

Nu lăsa păsările să-şi facă cuib în părul tău!

Multiplică pagina 57 pentru �ecare copil. 

 Activitate pentru preşcolari 
Colorează ajutorul vizual – recapitulează porunca
Fotocopiază şi dă �ecărui preşcolar numerele poruncilor „6“ şi 
„7“ (paginile 61 şi 62), pe care să le coloreze acasă, sau coloraţi-le 
împreună în clasă.
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Lecţia 6
Nu pot să trăiesc fără aceasta 

Text biblic pentru învăţător
Exodul 20:15,17

Matei 19:16-26

Marcu 10:17-22

Luca 18:18-27

Adevăr central 
Dumnezeu doreşte să �i mulţumit cu ceea ce ai

Aplicaţie
Nemântuit: Cere-I lui Dumnezeu să-ţi ierte 

păcatele şi să te mântuiască.

Mântuit: Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru tot 
ceea ce ţi-a dat, şi împarte şi cu alţii din 
darurile Lui. 

Verset de memorat
„Să nu furi“ (Exodul 20:15).

și: 

„Să nu pofteşti …“ (Exodul 20:17). 

Foloseşte la predarea versetului de memorat 
numărul celei de-a opta şi a zecea porunci 
„8“ şi „10“ (de la sfârşitul planşelor). Acoperă 
numărul celeilalte porunci (ca să �e vizibil 
doar numărul poruncii pe care o predai). Sau 
decupează jumătatea de pagină cu numărul, 
lipeşte pe spatele ei hârtie de �anelograf/
prosop de hârtie şi foloseşte-o pe tabla de 
�anelograf.

 Dacă predai preşcolarilor, foloseşte numărul 
poruncii de �ecare dată când te referi la o 
anumită poruncă. Îi va ajuta să memoreze 
porunca respectivă. 

Ajutoare vizuale
• planşele: 6-1 până la 6-6 

şi

• două păpuşi pentru introducere 

• fâşii cu cuvintele: „Dumnezeu doreşte să �i 
mulţumit cu ceea ce ai“ (adevărul central) şi 
„Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru toate 

lucrurile pe care ţi le-a dat, şi împarte şi cu 
alţii din darurile Lui“ (aplicaţia pentru copilul 
mântuit).

• reviste (una sau mai multe) cu reclame

• monitor TV (sau cutie de carton), o pereche 
de adidaşi, o ciocolată şi o pereche de blugi 
(sau o bluză) pentru activitatea în clasă 

 Ajutoare vizuale pentru preşcolari 
• numerele poruncilor „8“ şi „10“ (pagina 62 

şi 63), pentru �ecare copil

• un plic/săculeţ de pânză, în care ai pus mai 
multe imagini/lucruri, pentru care copiii să 
mulţumească lui Dumnezeu (de exemplu: 
imagini cu soare, ploaie, familie, mâncare, 
jucării, etc.)

SCHIŢA LECŢIEI

Introducere

Mircea şi Sara vorbesc despre furt
Desfăşurarea evenimentelor

1 Explicarea poruncii a opta („Să nu furi“)  
 AC

2    De�nirea şi explicarea poruncii a zecea 
(„Să nu pofteşti“)

3 Câteodată pofta duce la furt  ACM, ACN

4 Tânărul bogat Îl întreabă pe Domnul Isus 
ce bine să facă, pentru a avea viaţa veşnică 

5 Domnul Isus îi spune să păzească poruncile 

6 Tânărul îşi dă seama că nu poate face 
aceasta. Viaţa veşnică este un dar – nu se 
câştigă prin respectarea poruncilor

Punct culminant

Recapitulare scurtă a celor Zece porunci 
 ACM, ACN

Conclusion
Toţi suntem păcătoşi şi avem nevoie de un 
Mântuitor  ACN
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LECŢIA 
* Introducere: Mircea şi Sara vorbesc despre furt

Foloseşte două păpuşi ca introducere. Dacă nu vrei să foloseşti păpuşi, roagă pe 
două dintre ajutoarele tale (sau doi copii mai mari) să interpreteze această scenă. 

Sara:  Ce s-a întâmplat, Mircea? Arăţi trist. 

Mircea:  Mai bine îmi spuneai că arăt bine, nu trist!

Sara:  Da, arăţi bine. Îmi place frizura ta. Dar arăţi şi trist. De 
ce? 

Mircea:  Unul dintre prietenii mei mi-a arătat un joc, pe care l-a 
furat din magazin. Ştiu că nu este bine să faci aşa ceva, 
şi m-am întristat că l-a furat. 

Sara:  De ce a făcut asta? 

Mircea:  Mi-a zis că a văzut o reclamă la TV, care spunea cât de 
interesant este acest joc, şi că toţi copiii trebuie să-l aibă.

Sara:  Probabil că şi l-a dorit de mult timp, nu a mai rezistat şi 
a mers şi l-a furat. 

Mircea:  Da, aşa mă gândesc şi eu. Oricum, eu m-am săturat de 
jocuri ca acestea.

Planşa 6-1
* Desfăşurarea evenimentelor: Explicarea poruncii a opta („Să nu furi“) 

Furtul este destul de des întâlnit, nu-i aşa? Poate sunt doar lucruri 
mici, cum ar � o radieră sau un pix, sau lucruri mai scumpe, cum 
ar � un telefon sau o bicicletă. Oamenii care fură încalcă o altă 
poruncă a lui Dumnezeu. Este porunca a opta – să nu furi (Exodul 
20:15). 

Dumnezeu a dat această poruncă cu mii de ani în urmă, şi oamenii 
din acel timp înţelegeau că nu aveau voie să fure un animal de la 
vecini, un sac de grâu, o haină sau o monedă de argint. 

Dumnezeu îi eliberase deja pe evrei din Egipt. Îi protejase de 
duşmanii lor. Îi hrănise. Le dăduse apă din stâncă. Îi călăuzise 
printr-un stâlp de foc … El dorea recunoştinţa lor pentru toate 
lucrurile bune pe care ei deja le primiseră. 

Voia lui Dumnezeu este să �i recunoscător pentru toate lucrurile 
pe care El ţi le-a dat. 
Pune-i pe copii să enumere câteva lucruri bune primite de la Dumnezeu. 

În ce fel încălcăm porunca a opta:  „Să nu furi“? Este evident că 
dacă mergi într-un magazin şi furi un lucru, cum a făcut prietenul 
lui Mircea, este furt. Dar sunt şi alte moduri de a fura. 

De exemplu, dacă găseşti pe stradă o geantă, şi nu o duci la poliţie 
şi nici nu încerci să găseşti proprietarul, înseamnă că furi. De la 
cine? De la persoana care şi-a pierdut geanta. 

Citeşte sau roagă un copil mai mare 
să citească versetul din Biblia ta. 

AC
Arată cartonul cu aplicaţia pentru 
copilul mântuit: „Mulţumeşte-I lui 
Dumnezeu pentru toate lucrurile 
pe care ţi le-a dat şi împarte şi cu 
alţii din darurile Lui.“

Planşa 6-1

Vezi Levitic 6:1-7. Citeşte sau roagă 
un copil mai mare să citească 
versetele din Biblia ta. 
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Dacă cineva îţi împrumută o carte sau un joc, şi nu i-l mai dai 
înapoi, înseamnă că furi? Da! Acum, dacă ţi se întâmplă pur şi 
simplu să uiţi, nu înseamnă că furi, ci că eşti neglijent. 

Dacă copiezi tema de la un coleg sau dacă copiezi la test, şi aceasta 
este furt. De la cine furi? De la persoana care şi-a făcut tema. Furi 
rezultatele muncii lui. 

Planşa 6-2
* Desfăşurarea evenimentelor: De�nirea şi explicarea poruncii a zecea („Să nu 
pofteşti“)

Îţi aminteşti ce spunea Sara cu privire la gândurile noastre, cum 
că ele sunt ca o baterie care face limbile ceasului să se mişte? 
Dacă mâinile tale se mişcă pentru a fura ceva, mă întreb ce fel de 
gânduri au fost în mintea ta, gânduri care te-au determinat să 
faci acel lucru? Poate că ai văzut un telefon la cineva, şi vrei atât 
de mult să ai şi tu, încât nu mai contează prin ce metodă îl obţii. 
Poate eşti invidios pe acea persoană, şi te gândeşti: „Pur şi simplu 
nu pot să trăiesc fără lucrul acela“. 

Dacă gândeşti astfel, încalci o altă poruncă a lui Dumnezeu, care 
spune: „Să nu pofteşti“ (Exodul 20:17). Să pofteşti înseamnă să-ţi 
doreşti din toată inima să ai ceva ce are o altă persoană, şi să o 
invidiezi pentru ceea ce are.
* Desfăşurarea evenimentelor: Câteodată pofta duce la furt

S-ar putea să nu ajungi chiar să furi, dar tot păcătuieşti, din cauza 
gândurilor rele din mintea ta. 

Răspunde la următoarele întrebări cu „da“ sau „nu“. 
Dă copiilor timp să se gândească și să răspundă.

• Este greşit să îţi doreşti lucruri frumoase? (Nu. Nu greşeşti 
dorindu-ţi lucruri frumoase, dar Dumnezeu nu vrea să îţi 
doreşti mereu să ai tot mai multe lucruri.) 

• Este greşit să îţi doreşti din toată inima ta să ai rezultate mai 
bune la şcoală? (Nu, desigur că nu. Mai ales dacă eşti gata să 
munceşti mult pentru a le obţine. Dar este ceva rău, dacă eşti 
mereu invidios pe cei care au rezultate mai bune decât tine.)

• Să presupunem că o vezi pe prietena ta într-o rochiţă nouă. 
O admiri, şi îi spui: „Ce mi-aş dori să am şi eu o rochiţă ca a 
ta!“ Încalci astfel porunca lui Dumnezeu şi pofteşti? (Nu, dacă 
doar îi admiri rochia. Dar dacă acest lucru te face nefericită şi 
invidioasă, atunci înseamnă că pofteşti.)

Dacă L-ai primit pe Domnul Isus în inima ta, şi vezi un copil care 
are haine de �rme renumite sau alte lucruri pe care tu nu le ai, 
nu-l lăsa pe cel rău să te ispitească să pofteşti. Gândeşte-te la toate 
lucrurile pe care ţi le-a dat deja Dumnezeu. Mulţumeşte-I pentru 
bunătatea pe care El ţi-a arătat-o. Fii gata să împarţi ceea ce ai cu 

Citeşte sau roagă un copil mai mare 
să citească versetul din Biblia ta. 

ACM, ACN

Planşa 6-2

☺ Joacă două scenete, care să 
ilustreze diferenţa dintre a 
admira încălţămintea sau o 
jucărie a unui prieten, şi a le 
dori foarte tare pentru tine. 

ACM

Arată cartonul cu adevărul central: 
„Dumnezeu doreşte să �i mulţumit 
cu ceea ce ai.“
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ceilalţi. Eşti gata să împrumuţi sau chiar să dăruieşti din lucrurile 
la care ţii foarte mult? 
Încurajează-i pe copii să aducă o jucărie, un joc sau o haină, pe care să le folosiţi 
într-o acţiune caritabilă în zonă. Ai grijă să îi anunţi şi pe părinţi. Va � un exerciţiu 
spiritual minunat pentru copiii din grupul tău. 

Planşa 6-3

Este greu să nu încalci porunca aceasta de a nu pofti. Ai observat 
reclamele de la televizor, din reviste sau de pe internet, care îţi 
spun că nu poţi � fericit, dacă nu ai acea pereche de adidaşi sau 
hainele pe care ei doresc să ţi le vândă? 
Arată-le câteva reclame din reviste sau aminteşte-le câteva �rme de panto� sau 
haine etc. la care se face reclamă la televizor, şi care se adresează în mod special 
copiilor sau tinerilor. 

Bineînţeles, oamenii care fac aceste reclame încearcă să vândă 
produsul lor. Dar, din nefericire, deseori ei ne ispitesc să poftim. 
Şi adulţii sunt o ţintă pentru reclame de genul: „Cumpără 
maşina aceasta mai mare!“ sau „Ai nevoie de un nou computer!“ 
sau „Petrece-ți vacanţa în Grecia!“ sau „Schimbă-ţi mobila din 
sufragerie!“ De cele mai multe ori nu avem nevoie de lucrurile pe 
care ei încearcă să ni le vândă. Deci, �i atent la reclamele pe care 
le vezi. Întreabă-te: 

• Mă face reclama aceasta să �u nemulţumit cu lucrurile 
bune pe care le-am primit de la Dumnezeu? 

• Mă face să �u invidios pe alţii, şi lacom? 

Dacă reclamele te ispitesc să pofteşti, nu te mai uita la ele, sau 
când le vezi, gândeşte-te la toate lucrurile bune pe care le-ai primit 
deja de la Dumnezeu. 

Mulţi dintre noi, cei mari, am încălcat această poruncă a lui 
Dumnezeu, care ne spune să nu poftim. Sunt sigur că şi ţie ţi s-a 
întâmplat. Toţi suntem păcătoşi, şi vrednici să primim pedeapsa 
lui Dumnezeu pentru încălcarea poruncilor Lui. Domnul Isus a 
murit, ca noi să avem posibilitatea să venim la Dumnezeu. Trebuie 
să îţi mărturiseşti păcatul înaintea lui Dumnezeu, şi să-I ceri să te 
ierte. El are răbdare cu tine şi promite că te iartă, dacă Îl primești 
pe El ca Mântuitor.

Dacă vrei să vorbim despre cum să-L primeşti pe Domnul Isus ca 
Mântuitor, vino să stăm de vorbă la sfârşitul programului, în timp 
ce ceilalţi copii joacă un joc. Voi � aici în faţa clasei.

Dacă L-ai primit pe Domnul Isus în viaţa ta, atunci păcatele tale 
sunt iertate şi eşti pe calea spre cer. Desigur, Satana va continua să 
te ispitească în �ecare zi, să te facă să greşeşti în gândurile, vorbele 
şi faptele tale. El vrea să te facă să pofteşti. Poate că te ispiteşte şi 
să furi. El vrea să uiţi să Îi mulţumeşti lui Dumnezeu pentru tot ce 
ţi-a dat. Nu este minunat că Domnul Isus locuieşte în inima ta, prin 

ACN

ACM, ACN

Planşa 6-3

☺ Atenţie! Preşcolarii sunt gata să 
dăruiască, dar ei nu înţeleg că 
nu mai au voie să îşi ia înapoi 
acasă lucrul dat. 

Fii disponibil pentru sfătuire.

ACM
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Citeşte sau roagă un copil mai mare 
să citească versetul din Biblia ta. 

Duhul Sfânt? El este gata să te ajute să învingi ispitele. Fă-ţi timp 
în �ecare zi să vorbeşti cu Dumnezeu. Roagă-L să te ajute să faci 
ce este bine, şi să te asemeni din ce în ce mai mult cu Domnul Isus. 

De �ecare dată când eşti ispitit, întreabă-te: „Ce-ar face Domnul 
Isus în locul meu? Ce ar face El în această situaţie?“ Apoi roagă-te: 
„Doamne, ajută-mă să fac şi eu ce ai face Tu acum.“ Uneori nu vei 
reuşi. Domnul va � dezamăgit, dar nu te va părăsi. Atunci când 
greşeşti, roagă-L să te ierte şi să te ajute să nu mai greşeşti data 
viitoare.

Planşa 6-4
* Desfăşurarea evenimentelor: Tânărul bogat Îl întreabă pe Domnul Isus ce 
bine să facă, pentru a avea viaţa veşnică 

Odată, când Domnul Isus trăia pe pământ, a venit la El un tânăr 
bogat, şi L-a întrebat: „Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa 
veşnică?“ (Matei 19:16). 

Era o întrebare foarte bună şi foarte importantă, nu-i aşa? Domnul 
Isus S-a uitat ţintă la el. Deoarece Isus este Dumnezeu, El cunoaşte 
gândurile oamenilor. Tânărul era plin de mândrie, şi se credea 
foarte important. Dar noi citim în Biblie că Domnul Isus l-a iubit 
(Marcu 10:21). 
* Desfăşurarea evenimentelor: Domnul Isus Îi spune să păzească poruncile

Domnul Isus i-a dat un răspuns ciudat tânărului bogat. I-a spus: 
„Păzeşte poruncile“ (Matei 19:17). 

Domnul Isus l-a ajutat să înţeleagă că este imposibil ca cineva 
să păzească în totalitate poruncile. Tânărul ar � trebuit să îşi dea 
seama că nu putea avea viaţa veşnică încercând să păzească 
poruncile, ci că ar � trebuit să ceară viaţa veşnică Domnului Isus. 
Viaţa veşnică este un dar de la Dumnezeu. Nu putem să avem 
viaţa veşnică prin faptele noastre sau prin păzirea poruncilor 
(Romani 6:23). 

Apoi tânărul a dat un răspuns neînţelept. El a spus:  „Toate aceste 
porunci le-am păzit cu grijă din tinereţea mea“ (Matei 19:20). 

Probabil că Domnul Isus S-a gândit: „Îl voi testa să văd dacă le-a 
păzit.“ Esenţa poruncilor poate � redată în două propoziţii: „Să 
iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta şi cu tot 
su�etul tău“ şi „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi“. 
Domnul Isus i-a spus:  „Vinde tot ce ai şi dă la săraci“ (Matei 19:21). 
Prin aceasta îl testa dacă îi iubea pe cei din jur, la fel de mult ca pe 
sine. Apoi Isus a spus: „Vino şi urmează-Mă“. Prin aceasta îl testa 
dacă Îl iubea într-adevăr pe Isus mai mult decât se iubea pe sine. 

Planşa 6-5
* Desfăşurarea evenimentelor: Tânărul îşi dă seama că nu poate face aceasta

Când tânărul bogat a auzit aceste cuvinte, s-a întors şi a plecat 

Citeşte sau roagă un copil mai mare 
să citească versetul din Biblia ta. 

Planşa 6-4

Citeşte sau roagă un copil mai mare 
să citească versetul din Biblia ta.

Planşa 6-5
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trist. Şi-a dat seama că încălcase poruncile, dar nu a fost gata să Îi 
ceară Domnului Isus mântuirea şi viaţa veşnică. 
* Desfăşurarea evenimentelor: Viaţa veşnică este un dar – nu se câştigă prin 
respectarea poruncilor

De ce ne-a dat Dumnezeu poruncile, dacă nimeni nu le poate ţine 
într-un mod desăvârşit? Să ne întristeze, ca pe tânărul bogat care 
a plecat trist de la Isus? Nicidecum! Dumnezeu ne-a dat poruncile, 
ca să ne ajute să ne dăm seama că suntem păcătoşi şi că avem 
nevoie de Domnul Isus să ne salveze de pedeapsa pe care o 
merităm. Niciunul dintre noi nu poate răspunde cu mândrie, aşa 
cum a spus tânărul bogat: „Eu am păzit toate poruncile“. În mod 
sigur nu le-am respectat! Haideţi să recapitulăm cele Zece porunci. 
* Punct culminant: Recapitulare scurtă a celor Zece porunci

Cere copiilor să spună primele două porunci. 

1 „Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine“ (Exodul 20:3).

2 „Să nu-ţi faci chip cioplit“ (Exodul20:4).

Aceste două porunci ne învaţă că există un singur Dumnezeu, 
şi că trebuie să Îl iubim din toată inima, şi să ne închinăm doar 
Lui. 

Poţi să spui într-adevăr: „Da, L-am iubit întotdeauna pe 
Dumnezeu din toată inima şi m-am închinat doar Lui?“

Pune-i pe copii să repete după tine, în cor, �ecare poruncă. 

3 „Să nu iei în deșert Numele Domnului, Dumnezeului tău“ 
(Exodul 20:7). 

A treia poruncă spune să nu folosim Numele „Dumnezeu“, 
„Hristos“ sau „Isus“ într-un mod nerespectuos. Ţi s-a întâmplat 
şi ţie să faci acest lucru? 

4 „Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o s�nţeşti“ (Exodul 
20:8).

A patra poruncă spune să folosim ziua de duminică aşa cum 
trebuie – mergând la biserică, odihnindu-ne şi relaxându-ne, 
făcând bine altora. Ai făcut aşa până acum? 

5 „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta“ (Exodul 20:12). 

A cincea poruncă spune să ne cinstim părinţii şi să ascultăm 
de ei. Îi cinsteşti pe părinţii tăi şi asculţi de ei? 

6 „Să nu ucizi“ (Exodul 20:13). 

A şasea poruncă spune să nu ucidem. Domnul Isus ne-a 
explicat că ura din inimă este la fel de gravă ca uciderea. Ai 
ţinut cont de această poruncă în inima ta şi în mintea ta? 

7 „Să nu preacurvești“ (Exodul 2:14). 

A şaptea poruncă spune să nu comiţi adulter. Domnul Isus 
ne-a explicat că chiar şi numai gândurile murdare din mintea 

ACM, ACN

☺ Preşcolarii nu înţeleg 
întrebările retorice. În loc să îi 
întrebi dacă au păzit poruncile, 
explică-le că nimeni nu le-a 
păzit pe toate, întotdeauna, 
decât Domnul Isus. 
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noastră ne fac să încălcăm această poruncă. Eşti tu atent la 
gândurile tale? 

8 „Să nu furi“ (Exodul 20:15). 

A opta poruncă spune să nu furăm. Tu ai furat ceva? 

9 „Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău“ (Exodul 
20:16). 

A noua poruncă ne interzice să spunem minciuni despre alte 
persoane. Ai dat şi tu vina pe alţii, minţind cu privire la ceva 
ce ai făcut? 

10 „Să nu pofteşti“ (Exodul 20:17). 

A zecea poruncă spune să nu poftim. Ai tânjit vreodată după 
un lucru, gândind în inima ta:  „Nu pot să trăiesc, dacă nu îl 
am“? 

Planşa 6-6
* Concluzie: Toţi suntem păcătoşi şi avem nevoie de un Mântuitor

Orice om care a trăit vreodată pe acest pământ, în afară de Domnul 
Isus, a încălcat unele sau toate poruncile lui Dumnezeu. Când 
Dumnezeu a dat aceste porunci lui Moise, El a ştiut că aşa se va 
întâmpla. Odată cu poruncile i-a dat lui Moise şi alte legi foarte 
importante. 

I-a spus că poporul Israel trebuie să jertfească tot timpul anului 
un miel pe un altar; în �ecare dimineaţă şi în �ecare seară (Exodul 
29:38-39). Dumnezeu îi învăţa pe israeliţi că, deşi meritau să moară 
din cauza păcatelor lor, în locul lor murea un miel. Moartea acestor 
miei era o imagine a ceea ce Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, avea 
să facă sute de ani mai târziu. Domnul Isus, Cel care a fost numit 
şi „Mielul lui Dumnezeu“, a venit din cer pe pământ să trăiască o 
viaţă fără păcat şi să moară apoi pe cruce. 

Când te gândeşti la acest lucru, îţi dai şi tu seama că, la rândul tău, 
ai încălcat toate sau aproape toate cele Zece porunci? Dumnezeu 
este un Dumnezeu sfânt, care pedepseşte păcatul. Dar când 
Domnul Isus murea pe cruce, Dumnezeu-Tatăl a pus peste El 
povara îngrozitoare a tuturor păcatelor pe care tu şi eu le-am făcut. 
Domnul Isus a fost pedepsit în locul tău. Aşadar, dacă nu ai crezut 
în Domnul Isus ca Mântuitor, vino la El chiar astăzi, şi cere-I să te 
mântuiască de păcatul tău şi să îţi dea viaţa veşnică. Roagă-te cu 
cuvinte asemănătoare: 

„Doamne Dumnezeule, recunosc că am încălcat poruncile Tale. Îmi 
pare atât de rău. Merit să �u pedepsit. Îţi mulţumesc că Domnul 
Isus a fost pedepsit în locul meu, când a murit pe cruce. Îmi pare 
rău de păcatele pe care le-am făcut, şi vreau să nu le mai fac. Te 
rog, iartă-mă şi dăruieşte-mi viaţa veşnică. În numele Domnului 
Isus! Amin.“

ACN

Planşa 6-6
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Întrebări de recapitulare
1 Care este porunca a opta? („Să nu furi“ – Exodul 20:15.) 

2 Dumnezeu a spus israeliților să nu fure. Ei deja primiseră de 
la El tot ceea ce le trebuia. Numeşte două lucruri pe care 
le-au primit de la Dumnezeu. (Exemple din lecţie: Dumnezeu 
i-a eliberat din Egipt, i-a păzit de duşmani, le-a dat hrană, le-a 
dat apă din stâncă, i-a călăuzit printr-un stâlp de foc etc.)

3 Care este cea de-a zecea poruncă? („Să nu pofteşti“ – Exodul 
20:17.)

4 Ce înseamnă să pofteşti? (Să îţi doreşti din toată inima ceva ce 
are o altă persoană, şi să o invidiezi pentru acel lucru.)

5 În ce fel se leagă aceste două porunci una de cealaltă: să nu 
pofteşti şi să nu furi? (Pofta duce de cele mai multe ori la furt.)

6 Ce întrebare îţi poţi pune, când vezi o reclamă la televizor? 
(„Mă face să mă simt nemulţumit de ceea ce am primit deja de 
la Dumnezeu? Mă face invidios pe alţii?“) 

7 Cum a crezut tânărul bogat că poate să câştige viaţa veşnică? 
(Prin respectarea poruncilor.) 

8 Cum i-a arătat Domnul Isus că, de fapt, nu respecta poruncile? 
(Domnul Isus l-a testat să vadă dacă îi iubea pe alţii la fel ca 
pe sine însuşi, şi dacă Îl iubea pe El mai mult decât se iubea 
pe sine, şi i-a spus: „Vinde ce ai şi dă la săraci … apoi vino şi  
urmează-Mă“.) 

9 Cum putem avea viaţa veşnică? (Crezând în Domnul Isus, care 
ne-o oferă în dar.)

10 Cine a plătit pentru acest dar? (Domnul Isus)

Activitate în clasă 

Reacţii potrivite la reclame 
Imaginează-ţi că eşti un prezentator TV, care face reclamă la anumite produse. 
Vorbeşte din spatele unui monitor (cu capul deasupra monitorului) sau foloseşte 
cutia de carton decupată ca un televizor. 

Copiii să se gândească la moduri potrivite de a reacţiona faţă de aceste reclame, 
arătându-şi mulţumirea şi recunoştinţa lor faţă de Dumnezeu şi de părinţii lor. După 
ce copiii răspund la prima reclamă, ajută-i să formuleze răspunsul corect, înainte de 
a trece la următoarea reclamă. În text este sugerat un răspuns la �ecare reclamă). 

• Arată o pereche de adidaşi. 

 Iată cei mai buni adidaşi de pe piaţă! Dacă îi porţi, ai toate 
şansele să devii campion olimpic! (Răspuns posibil: „Sunt 
mulţumit cu adidaşii pe care îi am. Părinţii mei mi-au purtat de 
grijă şi am cu ce să mă încalţ. Încă nu am nevoie de adidaşi noi.“) 

• Arată-le o ciocolată. 



53

Ce este bine și ce este rău

Această ciocolată îţi dă energie pentru întreaga zi! Nicio 
altă ciocolată din lume nu este ca ea! Cumpăr-o chiar astăzi! 
(Răspuns posibil: „Dumnezeu i-a ajutat pe părinţii mei să aibă 
un salariu, şi avem hrana de bază, care ne dă energie. Ciocolata 
poate să mai aştepte.“)

• Arată o pereche de blugi sau altă piesă de îmbrăcăminte. 

Blugii aceştia sunt de ultimă modă! Prietenii tăi de la şcoală îi 
poartă deja. Cumpără-i cât mai repede, ca să nu �i demodat! 
(Răspuns posibil: „Nu trebuie să ţin pasul cu toţi. Voia lui 
Dumnezeu este să �u mulţumitor cu ceea ce am şi să nu �u 
invidios, poftind lucrurile altora.“) 

 Activitate pentru preşcolari 

Colorează ajutorul vizual – recapitulează porunca 

Fotocopiază şi dă �ecărui preşcolar numerele poruncilor „8“ şi „10“ 
(pag. 61 şi 63), pe care să le coloreze acasă sau în clasă. Dacă aţi 
făcut până acum această activitate în clasă, unul dintre ajutoarele 
tale să adune toate foile colorate (cu numele scris cu creionul pe 
spatele �ecăreia) şi data viitoare să le aducă prinse cu spirală, ca 
o carte, pentru �ecare copil. 

Pune într-un plic imagini cu persoane şi obiecte, pentru care 
copiii să mulţumească lui Dumnezeu. Fiecare copil vine în faţă şi 
ia o imagine din plic. Apoi toţi copiii spun în cor:  „Îţi mulţumim, 
Doamne, pentru ____ (denumirea persoanei/obiectului). Exemple 
de imagini: soare, ploaie, hrană, jucării, familie etc. Alege lucruri 
potrivite pentru copiii din grupul tău. 
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Semnul STOP 
Activitate în clasă – lecţia 1

Stop
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Dumnezeu vrea să �e pe primul loc 
în viaţa ta
Activitate pentru acasă – lecţia 2

Dumnezeu doreşte să fie pe 

 loc în viaţa ta

Dacă Îl iubeşti pe Dumnezeu, mulţumeşte-I în fiecare zi şi spune-I: 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

„Tu eşti Creatorul“

„Tu eşti Singurul Dumnezeu“

„Tu eşti bun“

„Tu eşti sfânt“

„Tu eşti atotputernic“

„Tu mă iubeşti“

Bifează fiecare căsuţă, pe măsură ce te rogi astfel, timp de o săptămână. 

Dumnezeu doreşte să fie pe 

 loc în viaţa ta

Dacă Îl iubeşti pe Dumnezeu, mulţumeşte-I în fiecare zi şi spune-I: 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

„Tu eşti Creatorul“

„Tu eşti Singurul Dumnezeu“

„Tu eşti bun“

„Tu eşti sfânt“

„Tu eşti atotputernic“

„Tu mă iubeşti“

Bifează fiecare căsuţă, pe măsură ce te rogi astfel, timp de o săptămână. 
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Spune lucruri folositoare 
Activitate pentru acasă – lecţia 3

Spune lucruri folositoare 

Copacul dă aceleaşi roade bune în fiecare an. Tot aşa, dacă eşti creştin, spune lucruri 
bune, în fiecare zi. 

Colorează un măr, şi scrie pe el o iniţială de fiecare dată când Dumnezeu te ajută să 
spui un lucru bun, blând, folositor, adevărat sau încurajator. 

 b = blând, bun  

 f = folositor  

 a = adevărat  

 î = încurajator  
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Nu lăsa păsările să-şi facă cuib în 
părul tău!
Activitate pentru acasă – lecţia 5

Nu lăsa păsările să-şi facă cuib în părul tău!

Dacă I-ai cerut lui Dumnezeu să te facă un copil al Său, cere-I să te ajute să nu laşi 
gândurile rele să rămână în mintea ta. 

Afişează această imagine în camera ta. 
Desenează o pasăre ori de câte ori vine în mintea ta 
un gând rău, dar pe care nu l-ai lăsat „să-şi facă cuib“. 
Mulţumeşte-I lui Dumnezeu 
pentru ajutorul Său. 



Eu sunt Domnul 
Dumnezeul tău … Să 
nu ai alţi dumnezei, 
în afară de Mine.

Să nu pofteşti 
… 

Să nu-ţi faci chip 
cioplit …
Să nu te închini înaintea lor şi 
să nu le slujeşti …

Să nu iei în deșert 
Numele Domnului, 
Dumnezeului tău; 
căci Domnul nu va lăsa 
nepedepsit pe cel ce va lua în 
deşert Numele Lui.

Adu-ţi aminte de 
ziua de odihnă, ca 
s-o s�nţeşti.
Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci 
lucrul tău. Dar ziua a şaptea 
este ziua de odihnă închinată 
Domnului, Dumnezeului tău 
…

Cinsteşte pe tatăl tău 
şi pe mama ta
pentru ca să ţi se lungească 
zilele în ţara pe care ţi-o dă 
Domnul Dumnezeul tău.

Să nu preacurvești.

Să nu ucizi.

Să nu furi.

Să nu mărturisești 
strâmb împotriva 
aproapelui tău.

Exodul 20:2-3

Exodul 20:17

Exodul 20:4-6

Exodul 20:7

Exodul 20:8-11

Exodul 20:12

Exodul 20:14

Exodul 20:13

Exodul 20:15

Exodul 20:16
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Sfătuirea copilului 
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; și că plata păcatului este moartea 
veșnică – 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 – pe 
Isus Hristos – crezând în El ca Mântuitor 
(Ioan 1:12; Apoc. 3:20).

4.  Bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, ajută-l 
să aibă siguranţa mântuirii (Ioan 3:36; 
Apoc. 3:20; Evrei 13:5).

5.  Învaţă-l să mărturisească despre Hristos 
(Matei 10:32). El poate să-ți spună ție, 
altor lucrători, mai târziu prietenilor și, 
dacă circumstanţele permit, unui grup 
sau bisericii. 

Decupează și păstrează în Biblia ta.


