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Introducere
Această serie de lecţii conţine învăţături despre însuşirile lui Dumnezeu. Copiii, chiar şi preşcolarii,
pot învăţa aceste adevăruri măreţe despre Dumnezeu: El este suveran, sfânt, omniscient, omniprezent,
omnipotent şi adevăr. Scopul acestor lecţii este ca copiii să cunoască adevărul, şi adevărul să îi facă liberi
(din Ioan 8:32).
Fiecare lecţie are la bază texte biblice din care să te pregăteşti. Fă-ţi timp să le citeşti şi să meditezi la ele.
Totuşi, când predai lecţiile, nu menţiona toate textele, ca să nu transformi lecţiile în predici.
Sunt sugerate moduri de implicare a clasei şi momente de discuţie (întrebări şi răspunsuri). Acestea pot f i
folosite f ie în cadrul lecţiei, f ie în cadrul programului.
În lecţie sunt incluse şi cântări potrivite cu adevărul central. Pune pe copii să facă în timpul programului
sau acasă activităţile suplimentare date la sfârşitul lecţiei. Aminteşte-ţi să menţii vitalitatea programului şi să
motivezi copiii să f ie activi. Cu toate acestea, dacă incluzi prea multe activităţi, copiii vor f i prea agitaţi.
În lecţii sunt sugerate cântări şi versete de memorat, atât pentru copiii mai mari, cât şi pentru preşcolari.
Pentru preşcolari este dată şi o versiune mai scurtă a f iecărei lecţii, adaptată vârstei lor.
Doina Vasilca
Predarea adevărurilor biblice
Dacă tot ceea ce faci ca învăţător este numai să le spui copiilor povestiri biblice, atunci nu ţi-ai împlinit
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 f iecare 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 f ii 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 fie aplicat întotdeauna Cuvântul lui Dumnezeu la viaţa lor.
Prezentarea Evangheliei şi activităţi suplimentare
În unele lecţii este dată doar învăţătură pentru creşterea spirituală. La aceste lecţii este pregătită şi o prezentare
a Evangheliei, necesară copiilor nemântuiţi.
La unele lecţii sunt date activităţi suplimentare. Acestea au rolul de a-i încuraja pe copiii mântuiţi să pună
în practică aplicaţia dată.
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
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Hristos, ca Mântuitor. Vor f i 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 f i momente în care ei vor dori un sfat referitor la o situaţie
grea, sau au nevoie de o clarif icare 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 aceste motive este important ca ei să ştie că pot veni oricând să vorbească cu tine. De asemenea, este
important să ştie când şi unde să vină atunci când vor să vorbească cu tine. În sfârşit, este esenţial ca acei
copii, care 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.“
Aşezarea f igurilor de f lanelograf
Înainte de a merge să predai, exersează aşezarea f igurilor de f lanelograf şi schimbarea scenelor. Trebuie să
cunoşti bine toate f igurile, şi să ştii când să le foloseşti în lecţie.
Versete de memorat
La lecţii sunt sugerate versete biblice de predat copiilor. Dacă predai aceste lecţii în 6 săptămâni, alege
două sau trei versete, pe care copiii să le înveţe pe dinafară, şi pe care să şi le amintească cu uşurinţă. Scrie
versetele pe cartoane mari, sau cuvintele aceluiaşi verset pe mai multe cartoane. Lipeşte pe spatele cartonului/
cartoanelor bucăţi de f lanel sau hârtie de rolă de bucătărie. Arată-le copiilor în timp ce le predai, ca toţi
să vadă versetele şi să le poată memora. Versete vizualizate se găsesc şi în pachetele pentru lecţiile AMEC.
Vizitează site-ul www.edituraamec.ro pentru a vedea ce pachete sunt disponibile şi a comanda.
Cântări
Alege dinainte cântările pe care vrei să le cânţi cu ei. Scrie-le pe cartoane mari ca toţi copiii să vadă
cuvintele şi le poată cânta. Cântări vizualizate se găsesc şi în pachetele pentru lecţiile AMEC. Vizitează
site-ul www.edituraamec.ro pentru a vedea ce pachete sunt disponibile şi a comanda.
Ajutoare vizuale suplimentare
Scrie pentru f iecare lecţie pe o bucată de carton adevărul central. Scrie-l cu litere mari, ca şi copiii mici să-l
poată citi cu uşurinţă. Lipeşte pe spatele cartonului cu adevărul central bucăţi de f lanel sau hârtie de rolă
de bucătărie. Pune cartonul pe tablă înainte de începerea orei sau în momentul în care menţionezi pentru
prima dată adevărul central al lecţiei.
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Fâşii cu cuvinte
Cuvintele necesare în lecţii sunt scrise pe f lanelograf în limba engleză. Pentru limba română sunt date fâşii
goale. Scrie cuvintele pe acestea, cu o cariocă groasă.
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 eficientă,
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.
Întrebări de recapitulare
La f iecare lecţie există întrebări de recapitulare. Ele pot f i folosite după predarea lecţiei sau săptămâna
următoare, înainte de predarea lecţiei noi.
Dacă recapitularea decurge în mod disciplinat, ea poate f i o ocazie ideală de a f ixa învăţăturile predate, iar
în acelaşi timp să f ie şi distractivă pentru copii. Foloseşte acest timp:
1

pentru a af la cât au înţeles şi cât îşi amintesc copiii din materialul predat;

2

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

3

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 întrebările 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
Lecţie

Adevăr
central

Aplicaţie

1 Dumnezeu este Dumnezeu
Nemântuit: Cere-I iertare
suveran
stăpâneşte peste
de păcate lui
toţi oamenii,
Dumnezeu, care
Ioan 4:24
peste toate
este suveran.
Isaia 55:8-9
lucrurile,
tot
Exod 15:18
Mântuit: Încrede-te în
timpul
Romani 8:28
Dumnezeu şi când
treci prin necazuri.

2 Dumnezeu este Dumnezeu
este
sfânt
sfânt
Psalmul

Verset de memorat
„… a Ta, Doamne, este
domnia, căci Tu Te înalţi ca un
stăpân mai presus de orice!“
1 Cronici 29:11
Pentru preşcolari
„Şi Domnul va împărăţi în
veac şi în veci de veci.“
Exod 15:18

Nemântuit: Dumnezeu poate „Ci, după cum Cel ce v-a
să te mântuiască şi chemat este sfânt, f iţi şi voi
sf inţi în toată purtarea voastră.“
să te sf inţească.
1 Petru 1:15
Mântuit: Trăieşte într-un

145:17a
Psalmul 99:9
Habacuc 1:13
1 Ioan 1:5
Ioan 17:11
Apocalipsa 4:8
Fapte 3:14
Efeseni 4:30
Evrei 10:19
Evrei 12:28
1 Petru 1:15-16

mod plăcut lui
Dumnezeu, care
este sfânt.

3 Dumnezeu este Dumnezeu
omniscient
cunoaşte toate
Geneza 16:13 lucrurile
Iov 38:4
Proverbe 5:21
Ezechiel 11:5
Psalmul 139:2-4
Psalmul 44:21
Psalmul 147:4
Proverbe 15:3
Coloseni 2:3
2 Timotei 2:19
Evrei 4:13
Romani 11:33
1 Ioan 3:20

6

Nemântuit: Crede în El, ca
să f ii mântuit de
păcatele tale.
Mântuit:

Pentru preşcolari
„Fiţi sf inţi, căci Eu sunt sfânt.“
1 Petru 1:16

„Mare este Domnul nostru şi
puternic prin tăria Lui,
priceperea Lui este fără
margini.“
Crede că El face
Psalmul 147:5
numai ce este bine
pentru tine.
Acelaşi verset şi pentru preşcolari
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Privire generală
Lecţie

Adevăr
central

4 Dumnezeu este Dumnezeu
este
omniprezent
2 Cronici 16:9 pretutindeni
Ieremia
23:23-25
Psalmul
139:7-12
Evrei 13:5

5 Dumnezeu este Dumnezeu
omnipotent
este
atotputernic
Geneza 17:1
Psalmul 147:5
Geneza 1:1
Evrei 11:3
Filipeni 3:21
Isaia 26:4; 46:10
1 Ioan 1:9
Efeseni 1:11
1 Cronici
29:11-12
Daniel 4:35
Iov 38:4
Psalmul 115:3
Ieremia 32:17
Luca 1:37

6 Dumnezeu este Dumnezeu
adevăr
este
adevăr
1 Ioan 2:21
Tit 1:2
Ioan 17:17
Psalmul 86:15
Psalmul 18:30
Psalmul
119:160
Psalmul
119:151
Ioan 14:6
Ioan 16:13
Ioan 8:44

Aplicaţie

Verset de memorat

Nemântuit: Dumnezeu îţi
aude rugăciunea.
Mântuit:

„… căci El însuşi a zis:
«Nicidecum n-am să te las, cu
Dumnezeu este cu niciun chip nu te voi părăsi.»“
Evrei 13:5
tine şi când treci
prin necazuri.
Acelaşi verset şi pentru preşcolari

„Mare este Domnul nostru şi
puternic prin tăria Lui,
priceperea Lui este fără
margini.“
Psalmul 147:5

Nemântuit: Dumnezeu are
putere să te
mântuiască de
păcatele tale.
Mântuit:

Dumnezeu
are putere să
te facă tot mai
asemănător cu
Domnul Isus.

Pentru preşcolari
„Mare este Domnul nostru şi
puternic prin tăria Lui …“
Psalmul 147:5

Nemântuit: Vino la Dumnezeu
prin Isus Hristos –
aceasta este singura
cale.
Mântuit:

Ascultă de
adevărul lui
Dumnezeu scris
în Biblie.

„Isus i-a zis: «Eu sunt Calea,
Adevărul şi Viaţa. Nimeni
nu vine la Tatăl decât prin
Mine.»“
Ioan 14:6
Pentru preşcolari
„«Eu sunt Calea, Adevărul şi
Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl
decât prin Mine.»“
Ioan 14:6
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Dumnezeu este suveran
Text biblic pentru învăţător
Ioan 4:24
Isaia 55:8-9
Exod 15:18
Romani 8:28
Adevăr central
Dumnezeu stăpâneşte peste toţi oamenii, peste
toate lucrurile, tot timpul
Aplicaţie
Nemântuit: Cere-I iertare de păcate lui 		
Dumnezeu, care este suveran.
Mântuit: Încrede-te în Dumnezeu, şi când treci
prin necazuri.
Verset de memorat
„ … a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalţi
ca un stăpân mai presus de orice!“
1 Cronici 29:11
Verset de memorat pentru preşcolari
„Şi Domnul va împărăţi în veac şi în veci de veci.“
Exod 15:18
Ajutoare vizuale
♦♦ f iguri: AG-1, AG-5, AG-6, AG-7 şi fâşii cu
cuvinte scrise
♦♦ listă cu cuvinte
♦♦ cartonaşe cu diferite situaţii de discutat
Dacă ai preşcolari în clasă, ia cu tine şi
următoarele:
♦♦ o „cutie de comori“ cu ceva „preţios“ sau cu
bomboane în ea
♦♦ o imagine cu f lori şi/sau munţi şi una cu ploaie
♦♦ imagini cu oameni care au diferite răspunderi
♦♦ un obiect mic de metal şi un magnet
Cântări (sugestii) – vezi şi pag. 87
♦♦ Eu cred în Scriptură
♦♦ El ţine tot pământul
♦♦ Să ştie tot pământul

Cântări pentru preşcolari (sugestii)
♦♦ El ţine tot pământul
♦♦ Domnul mare e
Schiţa lecţiei
Introducere
Scena 1 Astăzi mergem să căutăm o comoară
Desfăşurarea evenimentelor
Scena 2 În Biblie găsim comori sau adevăruri
despre Dumnezeu – numite „însuşiri“
Scena 3 Dumnezeu este „suveran“
AC
Scena 4 Dumnezeu este „Conducătorul
suprem“
Scena 5 Cum este Dumnezeu suveran în
mântuire?
ACN
Scena 6 Dumnezeu stăpâneşte peste toţi
oamenii, peste toate lucrurile, tot
timpul – chiar şi când oamenii fac
lucruri rele
Concluzie
Scena 7 Ce înseamnă pentru tine faptul că
Dumnezeu este suveran?
ACM
Schiţa lecţiei pentru preşcolari
Introducere
Scena 1 Dacă ai avea o cutie de comori, ce ai
pune în ea?
Desfăşurarea evenimentelor
Scena 2 Adevărurile despre Dumnezeu sunt
ca nişte comori într-o ladă de comori
Scena 3 Dumnezeu este „suveran“
AC
Scena 4 Dumnezeu este „Conducătorul
suprem“
Scena 5 Dumnezeu are un plan pentru
iertarea păcatelor noastre
ACN
Scena 6 Dumnezeu stăpâneşte peste toţi
oamenii, peste toate lucrurile, tot
timpul – chiar şi când oamenii fac
lucruri rele
Concluzie
Scena 7 Ce înseamnă pentru tine faptul că
Dumnezeu este suveran?
ACM
8
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Prezentarea Evangheliei
Eu cred în Scriptură
Crezi că cerul este un loc real? Crezi că toţi oamenii vor ajunge acolo?
Discutaţi pe scurt.

Ceea ce credem este important, f iindcă determină modul în care trăim.
Dumnezeu ne-a lăsat Biblia, Cuvântul adevărat al lui Dumnezeu, ca
să cunoaştem adevărul şi să-l credem.
În timp ce predai, arată f igurile de la cântare sau ajutorul vizual.

Dumnezeu este Trinitate. Trinitatea este ceva compus din trei părţi,
ca acest triunghi.
Biblia ne învaţă că Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul şi DumnezeuDuhul Sfânt sunt un singur Dumnezeu. De aceea, când vorbim despre
Dumnezeu, spunem că este Trinitate. Dumnezeu este Creatorul, care
a făcut lumea şi tot ce este în ea. El este un Dumnezeu sfânt. El nu se
schimbă niciodată.

Prezintă cântarea cu
ajutorul următoarelor
f iguri: Biblia (AG-33),
triunghiul Trinităţii (AG-5),
inima întunecată (AG-10),
crucea (AG-12), mormântul gol (AG-13) şi inima
curată (AG-15).
După ce ai prezentat
acestea, cântă cântarea
împreună cu copiii.
Dă copiilor f igurile de
f lanelograf să le aşeze pe
tablă.

Noi nu suntem ca El. Toţi am păcătuit – am gândit, am spus şi am
făcut lucruri rele.
Dă pe scurt câteva exemple.

Noi merităm pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, adică
despărţirea de El pentru totdeauna. Dar f iindcă Dumnezeu ne iubeşte,
El Şi-a trimis singurul Fiu, pe Domnul Isus, să Se nască în această lume.
El a avut o mamă pământească, dar nu şi un tată pământesc. Tatăl Lui
a fost Dumnezeu. Domnul Isus a fost sută la sută Dumnezeu şi sută la
sută om în acelaşi timp. El a venit pe pământ să ia asupra Lui pedeapsa
pentru păcatele noastre, murind pe cruce. Biblia spune: „Hristos a
murit pentru păcatele noastre … a fost îngropat, şi a înviat a treia zi“
(1 Corinteni 15:3-4). După ce Domnul Isus a murit, a fost îngropat,
iar după trei zile a înviat. Acum locuieşte în cer.
Biblia spune: „ … oricine crede în El capătă, prin Numele Lui, iertarea
păcatelor“ (Faptele apostolilor 1:43b). În momentul în care crezi în
Domnul Isus ca Mântuitor, Dumnezeu îţi iartă toate păcatele. Tot
atunci, Duhul Sfânt vine să locuiască în tine. El te învaţă şi te ajută să
trăieşti aşa cum Îi place lui Dumnezeu. El te ajută şi să spui şi altora
despre Domnul Isus, ca şi ei să aibă şansa de a f i iertaţi. Într-o zi vei
merge în cer, ca să locuieşti pentru totdeauna cu El, dar până atunci
întăreşte-ţi credinţa în El citind Biblia şi rugându-te.
Crezi că Domnul Isus a murit pentru a lua asupra Lui şi păcatele tale?
Ai crezut în El ca Mântuitor?
Acum sau într-un alt moment al programului, oferă copiilor posibilitatea să se roage
pentru a-L primi pe Domnul.
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„… a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalţi ca un stăpân mai
presus de orice!“ (1 Cronici 29:11).
Introducere
Împăratul David L-a lăudat pe Dumnezeu prin cuvintele şi faptele
lui. Un verset din Biblie exprimă lauda pe care David I-a adus-o
măreţului nostru Dumnezeu. Acest verset ne spune cât de minunat
este Dumnezeu, şi că El merită lauda şi închinarea noastră.
Prezentare
Ajută copiii să găsească
versetul folosindu-i
„adresa“. În primul rând
să găsească oraşul (1
Cronici), apoi strada (29)
şi apoi numărul casei (11).
Când repetaţi versetul,
începeţi şi încheiaţi
întotdeauna cu adresa.

Arată Biblia şi spune copiilor că este Cuvântul lui Dumnezeu. Citeşte
versetul din Biblie şi explică-le modul în care îl găsim. Pune pe tablă
cuvintele versetului şi citeşte-le împreună cu copiii.
Explicare
„… a Ta, Doamne, este domnia … – David se adresa Dumnezeului
nostru măreţ. El i-a spus Domnului: „Tu stăpâneşti peste toţi
oamenii şi peste toate lucrurile, tot timpul“. Acesta înseamnă că
tot ce este în cer şi pe pământ este a Lui.
… Căci Tu Te înalţi ca un stăpân mai presus de orice!“ – Noi trebuie
să Îl lăudăm pe Dumnezeu ca pe Cel ce stăpâneşte peste toate.
Aplicaţie
Nemântuit: Dacă nu ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor, astăzi
El vrea să îţi ierte păcatele şi să f ie Domnul tău.
Mântuit: 		 Dacă ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor, să ştii
că Dumnezeu stăpâneşte peste toţi oamenii, toate
lucrurile, tot timpul. De aceea, laudă-L şi onorează-L
ca Domn prin ascultarea ta.
Repetiţie
„Ia cuvintele“
Spune versetul de câteva ori, împreună cu copiii. Cere unui copil să
îndepărteze un cuvânt de pe tablă, în timp ce copiii spun versetul
incluzând şi cuvântul lipsă. Repetă astfel până când toate cuvintele
sunt îndepărtate. Numeşte câţiva copii care să spună versetul din
memorie.
Pentru a-i implica şi mai mult, cere copiilor să se ridice în picioare
când spun cuvintele lipsă, şi să se aşeze pentru restul versetului.
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Lecţia
Scena 1
« Introducere: Astăzi mergem să căutăm o comoară

Astăzi mergem să căutăm o comoară.
Pune cutia cu comori (AG-1).

Dar comoara pe care o căutăm nu constă în bijuterii, aur sau bani. Ea
este adevărul despre Dumnezeu. Locul în care găsim această comoară
este Biblia.
Arată Biblia.

A învăţa adevăruri despre Dumnezeu este ca şi cum ai merge să cauţi
o comoară.
Scena 2
« Desfăşurarea evenimentelor: În Biblie găsim comori sau adevăruri despre		
Dumnezeu, numite „însuşiri“

Însuşiri

În Biblie găsim comori sau adevăruri despre Dumnezeu, numite
„însuşiri“.
Pune cuvântul „însuşiri“.

Însuşirile lui Dumnezeu ne spun cine şi cum este El.
Să ne jucăm un joc. Eu vă spun o însuşire, şi voi trebuie să spuneţi
o persoană care are acea însuşire. De exemplu, eu spun: „prietenos“.
Cunoaşteţi o persoană prietenoasă?
Aşteaptă răspunsurile copiilor. Dacă doreşti, continuă cu alte exemple, cum ar f i bun,
răbdător, bucuros. Dacă cei din clasa ta sunt familiari cu personajele biblice, foloseşte
şi aceste exemple.

Acum voi numi un personaj din Biblie, iar voi încercaţi să găsiţi o
însuşire a lui.
Moise. Ce însuşire avea el?
Aşteaptă răspunsurile copiilor. Ajută-i să găsească o însuşire a lui Moise (de exemplu:
blând, răbdător, puternic). Continuă cu alte personaje, de exemplu: Petru (puternic),
Iov (răbdător), Rut (credincioasă), Avraam (ascultător).

Biblia ne spune că Dumnezeu este Duh (Ioan 4:24). Aceasta înseamnă
că El nu are trup şi noi nu Îl putem vedea. Chiar dacă nu putem să
Îl vedem, El este real şi Îl putem cunoaşte. În Isaia 55:8-9 scrie că
Dumnezeu gândeşte şi acţionează diferit de noi. Sunt unele lucruri
despre El care sunt ascunse (Deuteronom 29:29) şi pe care nu le putem
înţelege cu mintea noastră limitată.
Descoperim câteva dintre însuşirile lui Dumnezeu când privim la
creaţia Lui (Romani 1:20). Când priveşti f lorile, ce îţi spun ele despre
Dumnezeu? Cum este El?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.

(El este bun, iubitor etc.) Când priveşti munţii, ce îţi spune aceasta
despre Dumnezeu? (El este puternic, mare.) Când plouă, ce înveţi
despre Dumnezeu? (El Se îngrijeşte de noi.)
11
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În cutia noastră cu comori găsim multe dintre însuşirile lui Dumnezeu.
Îţi aminteşti care este cutia cu comori? Da, Biblia.
Nu este minunat că Dumnezeu ne-a dăruit Biblia, ca să putem să Îl
cunoaştem mai bine? El este un Dumnezeu mare. Haideţi să-I cântăm
măreţia. Să cântăm „El ţine tot pământul“.
Invită copiii să se ridice în picioare şi să cânte această cântare cu semne. La ultima strofă
pune-i să stea jos şi să cânte în şoaptă, pregătindu-şi inimile pentru a asculta următoarea
parte.

Scena 3
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu este „suveran“

Prima însuşire al lui Dumnezeu despre care vom învăţa este „suveranitatea Lui“.
Pune pe câţiva copii
să numească f iecare
însuşire, pe măsură
ce o predai, ca să şi-o
amintească.

AC

Însuşiri

Suveran

Implicarea clasei
Pregăteşte de acasă
această activitate (ca
să nu pierzi mult timp în
clasă). Scrie pe hârtie
numele unor instituţii
etc. apoi în dreptul
lor, dar nu în aceeaşi
ordine, desenează sau
lipeşte simboluri ale
oamenilor care le conduc.
Pune-i apoi pe copii să
potrivească cuvintele cu
simbolurile.
Dacă ai preşcolari în clasă,
explică-le ce înseamnă
să conduci, mişcând un
obiect de metal cu ajutorul
unui magnet.
Însuşiri

Suveran
Conducător suprem

Pune cuvântul „suveran“.

Ce înseamnă că Dumnezeu este suveran? Înseamnă pur şi simplu că
El stăpâneşte peste toţi oamenii, peste toate lucrurile, tot timpul. Ştiai
că nu se întâmplă nimic fără permisiunea lui Dumnezeu?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.

Dumnezeu stăpâneşte. Cel care stăpâneşte are dreptul să spună altora
ce să facă. Cel care stăpâneşte hotărăşte cum crede el că este mai bine.
Permiteţi-mi să vă arăt ceva, pentru a vă ajuta să înţelegeţi mai bine.
Pe această coloană sunt scrise câteva cuvinte. Să le citim împreună
– spital, familie, armată, oraş, ţară, univers. Pe a doua coloană sunt
oamenii care le conduc. Să vedem dacă ştim cine sunt aceştia – director,
tată, general, primar, preşedinte, Dumnezeu. Cele două liste nu sunt
în ordinea corectă. Credeţi că reuşiţi să le potriviţi?
Bravo, aţi reuşit! Ştiaţi că aceşti oameni conduc doar f iindcă Dumnezeu
le permite să conducă, spre binele nostru? Aceşti oameni au datoria să
te protejeze, să te ajute să înveţi şi să se îngrijească de tine.
Scena 4
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu este „Conducătorul suprem“

Cine conduce universul? Cine supraveghează tot ce se întâmplă? Dumnezeu. Nimeni nu este mai presus de Dumnezeu (1 Cronici 29:11). El
este Conducătorul suprem.
Pune cuvintele „Conducător suprem“.

De ce? Pentru că El a creat toate lucrurile. Lumea aceasta este a Lui.
El ne ţine pe toţi în mâinile Sale. Aşa cum stăm, să cântăm încetişor
„El ţine tot pământul“.
Dumnezeu trimite ploaia. El hrăneşte animalele sălbatice. El face
pământul să se rotească. El ţine stelele la locul lor. El dirijează mişcarea
soarelui. El face ca inimile noastre să bată. El stăpâneşte peste toţi
oamenii, peste toate lucrurile, tot timpul. Să spunem împreună: „peste
toţi oamenii, peste toate lucrurile, tot timpul“. Câte ore pe zi? Douăzeci
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şi patru. Câte zile pe săptămână? Şapte. Câte săptămâni pe an? Cincizeci
şi două. El nu doarme niciodată (Psalmul 121:4). El nu oboseşte şi nu
Se plictiseşte niciodată. El nu pleacă niciodată în vacanţă.
Poate că ai de făcut o temă şi lucrezi la ea câteva ore, dar apoi te
plictiseşti. Ai nevoie de o pauză. De-abia aştepţi sfârşitul de săptămână
sau vacanţa de vară. Dar Dumnezeu nu încetează niciodată să conducă
toate lucrurile. El conduce tot timpul şi face aceasta într-un mod
perfect. Câteodată ai nevoie de ajutorul cuiva. Dar Dumnezeu nu are
niciodată nevoie de sfatul nimănui, şi nu cere nimănui ajutor.
Scena 5
« Desfăşurarea evenimentelor: Cum este Dumnezeu suveran în mântuire?

Cum este Dumnezeu suveran în mântuire?
Pune triunghiul Trinităţii (AG-5).

Însuşiri

Suveran

Când Adam şi Eva au păcătuit, Dumnezeu nu a spus: „Ce-i de făcut
acum? Planul Meu este distrus.“

Conducător suprem

Arată spre cercul af lat în triunghiului Trinităţii (simbolul pentru Dumnezeu).

Deşi S-a întristat de alegerea lor, Dumnezeu a ştiut dinainte că ei nu
Îl vor asculta. El a ştiut şi că noi nu-L vom asculta. El le-a promis un
Mântuitor. La timpul potrivit, Dumnezeu a trimis pe pământ pe Fiul
Său, Domnul Isus.

ACN

Arată spre cruce (simbolul Domnului Isus) în triunghiul Trinităţii.

Împăratul Irod a încercat să-L omoare pe Pruncul Isus, dar Dumnezeu
stăpânea peste toţi oamenii, peste toate lucrurile, tot timpul. Şi evreii
au încercat să Îl omoare pe Domnul Isus înainte de timpul ales de
Dumnezeu, dar nu au reuşit, f iindcă Dumnezeu stăpânea peste toţi
oamenii, peste toate lucrurile, tot timpul. Iuda L-a trădat, Pilat L-a
trimis la moarte, iar soldaţii romani L-au răstignit. Deşi nu părea că
Dumnezeu stăpânea peste toate, El totuşi şi atunci stăpânea. Totul făcea
parte din planul Său de mântuire. Noi trebuia să suportăm pedeapsa
care ni se cuvenea pentru păcatele noastre, dar Domnul Isus ne-a iubit
aşa de mult încât a luat-o El în locul nostru.
Tot ce au făcut aceşti oameni este scris în Biblie şi s-a întâmplat acum
aproximativ 2.000 de ani. Ei nu puteau să facă nimic mai mult decât le
permitea Dumnezeu. Chiar şi atunci când era pe cruce, Domnul Isus
stăpânea peste toate lucrurile. El a strigat: „Tată, în mâinile Tale Îmi
încredinţez duhul“ (Luca 23:46), f iindcă El stăpânea şi peste momentul
morţii Sale. Trei zile mai târziu, El a înviat din morţi. Dumnezeu-Tatăl
a trimis pe Duhul Sfânt să locuiască în inimile celor care cred în El
(Ioan 14:16).

ACN

Citeşte sau dă unui copil
mai mare să citească
versetul din Biblie.

Arată spre porumbel (simbolul Duhului Sfânt) din triunghiul Trinităţii.

Domnul Isus este acum în cer cu Tatăl, şi este gata să mântuiască pe
toţi aceia care cred în El.
Dacă nu ai venit la Domnul Isus cu păcatele tale, vino astăzi la El. El
promite în Cuvântul Său: „… oricine crede în El capătă, prin Numele
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Citeşte sau dă unui copil
mai mare să citească
versetul din Biblie.

Lui, iertarea păcatelor“ (Faptele apostolilor 10:43b). Spune-I astăzi că tu
crezi în El. Roagă-te astfel: „Îţi mulţumesc, Doamne, că stăpâneşti peste
toate lucrurile, şi că ai avut în plan şi mântuirea mea. Îţi mulţumesc
că Fiul Tău a venit la timpul potrivit şi a murit în locul meu. Te rog,
iartă-mă, mântuieşte-mă de păcatele mele!“

Fii disponibil pentru
sfătuire.

Dacă nu ştii cum să faci aceasta, aşteaptă la terminarea programului
pe banca din faţă. În timp ce ceilalţi joacă un joc, eu îţi voi arăta din
Biblie cum poţi să-L primeşti pe Domnul Isus.
Scena 6
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu stăpâneşte peste toţi oamenii, peste toate
lucrurile, tot timpul, chiar şi când oamenii fac
lucruri rele

Stăpâneşte Dumnezeu peste toate lucrurile, chiar şi atunci când se
întâmplă ceva rău?
Îndepărtează triunghiul Trinităţii (AG-5) şi pune coroana (AG-6).
Vezi Geneza 37, 39-40
şi 50.

Însuşiri

Suveran
Conducător suprem

Citeşte sau dă unui copil
mai mare să citească
versetul din Biblie.

Dumnezeu este Conducătorul suprem. El domneşte peste toţi oamenii,
peste toate lucrurile, tot timpul – chiar şi atunci când oamenii fac
lucruri rele. Îţi aminteşti de Iosif din Biblie? Fraţii lui l-au urât şi l-au
vândut ca sclav. Soţia şefului lui a minţit cu privire la el, iar el a ajuns în
închisoare, unde era singur, uitat de toţi şi dezamăgit. Era Dumnezeu şi
atunci stăpân peste situaţia în care se af la? L-au surprins pe Dumnezeu
minciunile soţiei lui Potifar şi ura ei îndreptată spre Iosif? Cum poate
El să stăpânească peste astfel de lucruri? Găsim răspunsul în Geneza
50:20.
Mai târziu, Iosif a devenit prim-ministru al Egiptului, iar în timpul
foametei, Dumnezeu l-a folosit pentru a da hrană familiei lui şi multor
altor oameni. Iosif a spus fraţilor lui: „Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi
faceţi rău; dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească
ceea ce se vede azi, şi anume, să scape viaţa unui popor în mare număr“
(Geneza 50:20).
Dumnezeu nu S-a bucurat de lucrurile rele care s-au întâmplat, dar
El le-a folosit pentru a salva de la moarte pe Iosif, pe Israel (tatăl lui),
familia lui şi întreaga naţiune. Mântuitorul promis S-a născut din
naţiunea Israel.

Însuşiri

Suveran
Conducător suprem

Scena 7
« Concluzie: Ce înseamnă pentru tine faptul că Dumnezeu este suveran?

Ce înseamnă pentru tine faptul că Dumnezeu este suveran?
Pune imaginea copilului care priveşte furtuna (AG-7).

ACM
Scrie pe cartonaşe aceste
situaţii dif icile, adaptându-le nevoilor clasei.
Împarte copiii în patru
grupe. Cere f iecărei grupe
să citească situaţia dată

Dacă deja I-ai cerut lui Dumnezeu iertare de păcatele tale, încrede-te
în El când treci prin necazuri. Poate că te temi când vine o furtună.
Poate că ai fost nedreptăţit la şcoală sau eşti bolnav sau ţi-a murit cineva
drag. Indiferent de ce ţi se întâmplă, nu uita că Dumnezeu stăpâneşte
peste toţi oamenii, peste toate lucrurile, tot timpul. În Romani 8:28
Dumnezeu spune: „… toate lucrurile lucrează împreună spre binele
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celor ce iubesc pe Dumnezeu“. El te iubeşte şi întotdeauna face ceea
ce este cel mai bine pentru tine. Nimic nu este prea greu sau prea
neînsemnat pentru Dumnezeu. Când îţi este greu şi nu înţelegi de
ce se întâmplă anumite lucruri, aminteşte-ţi că Dumnezeu stăpâneşte
peste toţi oamenii, peste toate lucrurile, tot timpul.
Roagă-te astfel: „Doamne, Îţi mulţumesc că stăpâneşti peste toţi
oamenii, peste toate lucrurile, tot timpul. Nu înţeleg de ce mi se
întâmplă acest lucru rău, dar mă încred în Tine. Ştiu că Tu îl poţi
folosi pentru binele meu. Te rog, dă-mi pacea Ta!“ Cântă-I apoi lui
Dumnezeu sau spune-I cu voce tare sau în gând versetul de memorat.
Nu uita niciodată că Dumnezeu este suveran. El stăpâneşte peste toţi
oamenii, peste toate lucrurile, tot timpul. Încrede-te în El chiar şi
atunci când este greu.

şi să discute cum trebuie
să-şi arate încrederea
în Dumnezeu şi să
reacţioneze, ştiind că
Dumnezeu stăpâneşte
peste toţi oamenii, peste
toate lucrurile, tot timpul.
Oferă copiilor ocazia să
spună celor din grupa
lor sau grupului mare
despre situaţii cu care
se confruntă chiar acum.
Rezervă un timp în care
să vă rugaţi pentru f iecare
situaţie.

Îndepărtează toate f igurile.

Întrebări de recapitulare
1 Ce fel de comoară căutăm? (adevărul despre Dumnezeu)

Joc
recapitulativ

2

Unde putem af la adevărul despre Dumnezeu? (în Biblie)

Regele dealului

3

Ce înseamnă „însuşire“ a lui Dumnezeu? (Ceva ce El ne-a arătat
despre Sine – ne spune cine este Dumnezeu şi cum este El.)

4

Numeşte o însuşire care te descrie pe tine. (Sunt posibile mai multe
răspunsuri. Exemplele din lecţie: prietenos, bun, harnic, răbdător,
vesel etc.)

Aşează un scaun în
mijlocul camerei şi pune-i
pe copii să facă un cerc în
jurul lui.

5

Ce ne spune cuvântul „suveran“ despre Dumnezeu? (El stăpâneşte
peste toţi oamenii, peste toate lucrurile, tot timpul.)

6

Ce a făcut Fiul lui Dumnezeu pentru a ne mântui? (A murit pe
cruce.)

7

Cât timp va stăpâni Dumnezeu peste toate lucrurile şi va f i
Conducătorul suprem? (pentru totdeauna)

8

Când te temi, la ce trebuie să te gândeşti? (Că Dumnezeu stăpâneşte
şi peste acea situaţie.)

9

Ce ne spune versetul de memorat din 1 Cronici 29:11 despre
Dumnezeu? (El stăpâneşte peste toate.)

10 Ce spune versetul de memorat? („… a Ta, Doamne, este domnia, căci
Tu Te înalţi ca un stăpân mai presus de orice.“ 1 Cronici 29:11)
Activitate suplimentară
Test de memorie „Iosif“
Fotocopiază o dată pagina 78, şi de două ori pagina 79, pentru f iecare
copil. Dă-le foile şi pune-i să confecţioneze jocul în clasă sau acasă.
Spune-le regula jocului.
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răspunde corect la
întrebare are dreptul să
stea pe scaun şi să f ie
„regele dealului“.
Continuaţi jocul până
când copiii răspund la
toate întrebările.
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Confecţionează jocul şi joacă-l împreună cu un prieten. În timp ce
faci aceasta, aminteşte-ţi că Dumnezeu stăpâneşte şi peste viaţa ta, la
fel cum a stăpânit şi peste viaţa lui Iosif. Dacă prietenul tău nu ştie
povestirea despre Iosif, spune-i-o şi lui.
Regula jocului: Aşează toate cărţile cu faţa în jos. Un jucător alege două
cărţi şi le întoarce cu faţa în sus. Dacă ambele cărţi sunt identice, rămân
în posesia jucătorului. Dacă nu sunt identice, le întoarce iarăşi cu faţa
în jos. Următorul jucător continuă jocul. Jucătorul care are la sfârşit
cele mai multe „perechi“, câştigă jocul.
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Lecţie pentru preşcolari
Scena 1
Ştiţi ce este aceasta?

Adu cu tine o cutie cu
capac, care să semene cu
o cutie de comori. Pune
în ea ceva „preţios“ sau
dulciuri pentru copii.

Arată-le cutia de comori (AG-1).
Aşteaptă răspunsurile copiilor.
« Introducere: Dacă ai avea o cutie de comori, ce ai pune în ea?

Aceasta este o cutie de comori. Dacă ai avea o cutie de comori, ce ai
pune în ea?
Cere-le copiilor să numească lucruri preţioase, speciale, care poate valorează mulţi bani,
sau care înseamnă mult pentru ei.

Dumnezeu ne-a dăruit o „cutie de comori“ deosebită. Este o cutie pe
care o putem deschide şi din care putem să citim.
Arată Biblia.

Cum se numeşte ea? Biblia. Este Cuvântul lui Dumnezeu. Când
citim din Biblie, af lăm cum este Dumnezeu. Tot ceea ce El spune este
adevărat.
Scena 2
« Desfăşurarea evenimentelor: Adevărurile despre Dumnezeu sunt ca nişte comori
într-o ladă de comori

Adevărurile despre Dumnezeu sunt ca nişte comori într-o ladă de
comori. Cum este Dumnezeu? Biblia ne spune că El nu are un trup
ca tine şi ca mine. Şi totuşi, El este real şi noi Îl putem cunoaşte.
Dumnezeu gândeşte şi acţionează diferit de noi. Biblia ne spune că
anumite lucruri despre El nu ne sunt descoperite (Deuteronom 29:29)
şi nu avem capacitatea de a le înţelege.
Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu privind natura (Romani 1:20).
Arată o imagine cu f lori sau adu nişte f lori adevărate şi lasă-i pe copii să le privească şi
să le atingă.

Cum sunt aceste f lori?
(multicolore, f ine, graţioase, frumoase) Credeţi că lui Dumnezeu Îi
plac culorile? Ce culori cunoaşteţi? Când privim f lorile, vedem că
Dumnezeu le-a creat în diferite culori.
Arată o imagine cu munţi.

Cum sunt munţii? (înalţi) Când privim munţii ne reamintim că
Dumnezeu este mai mare decât ei, şi este puternic. El a făcut munţii.
Arată o imagine cu o scenă ploioasă.

Câteodată când plouă ne pare rău, f iindcă nu putem să ieşim afară să ne
jucăm. Dar Dumnezeu ştie că plantele au nevoie de apă, ca să crească,
iar noi avem nevoie de apă, ca să bem. El trimite ploaia pentru că Se
îngrijeşte de tine şi de mine.
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Timp de întrebări şi
răspunsuri
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Una din cântările noastre ne spune că El Se îngrijeşte de noi – „El ţine
tot pământul“. Haideţi să o cântăm împreună.
Invită copiii să se ridice în picioare şi să cânte cântarea, făcând şi semnele. La ultima strofă,
spune-le să se aşeze şi să cânte încetişor, pregătindu-se pentru a doua parte a lecţiei.

În cutia noastră cu comori găsim multe adevăruri despre Dumnezeu.
Vă amintiţi care este cutia noastră? Da, Biblia.
Scena 3
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu este „suveran“

Suveran

Pune cuvântul „suveran“.

Este un cuvânt mai greu, nu-i aşa? Haideţi să-l spunem împreună:
suveran.
AC
Implicarea clasei
Cere copiilor să dea
răspunsuri scurte.
Explică-le ce înseamnă
să conduci, folosind un
mic obiect de metal şi un
magnet.

Suveran
Conducător suprem

Ce înseamnă că Dumnezeu este suveran? Înseamnă pur şi simplu că
El stăpâneşte peste toate lucrurile. Vă voi arăta ceva care vă ajută să
înţelegeţi mai bine.
Iată câteva imagini cu oameni care au diferite răspunderi. Ce fac ei?
Părinte, învăţător, of iţer, poliţist.
Scena 4
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu este „Conducătorul suprem“

Cine conduce lumea, soarele, luna şi stelele? Cine stăpâneşte peste tot ce
se întâmplă? Dumnezeu. Nimeni nu este mai mare ca El (1 Corinteni
29:11). El este Conducătorul suprem.
Pune cuvintele „Conducător suprem“.

De ce? Pentru că El a creat toate lucrurile. Lumea în care trăim este a
Lui. El ne ţine pe toţi în mâinile Sale. Aşa cum stăm, să cântăm încetişor
prima strofă din cântarea: „El ţine tot pământul“.
Dumnezeu trimite ploaia. El hrăneşte animalele sălbatice. El ţine toate
stelele în locul lor. El face ca soarele să răsară în f iecare zi. El stăpâneşte
peste toţi oamenii, peste toate lucrurile, tot timpul. Să spunem
împreună: „Peste toţi oamenii, peste toate lucrurile, tot timpul“. Aceasta
înseamnă în f iecare zi şi în f iecare noapte. El nu doarme niciodată
(Psalmul 121:4). El nu oboseşte niciodată şi nu Se plictiseşte niciodată.
El nu Îşi ia niciodată zile libere sau concediu.
Câteodată faci un puzzle. Lucrezi la el, dar după un timp oboseşti. Ai
nevoie de o pauză. Dar Dumnezeu nu are nevoie de nicio pauză. El nu
încetează niciodată să conducă. El stăpâneşte în fiecare moment, într-un
mod desăvârşit. Câteodată ai nevoie de ajutorul cuiva. Dar Dumnezeu
nu are nevoie de sfatul nimănui şi nu cere nimănui ajutor.
Scena 5
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu are un plan pentru iertarea păcatelor
noastre

Dumnezeu stăpâneşte peste toţi oamenii, toate lucrurile, tot timpul.
El are un plan pentru iertarea păcatelor noastre.
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Pune triunghiul Trinităţii (AG-5).

Când Adam şi Eva au păcătuit, Dumnezeu nu a spus: „Oh, acum nu
ştiu ce să mai fac.“

Suveran
Conducător suprem

Arată spre cercul (simbolul pentru Dumnezeu) din triunghiul Trinităţii.

Deşi Dumnezeu S-a întristat din cauza păcatului lor, El a ştiut ce are
de făcut, chiar înainte ca ei să păcătuiască.
Dumnezeu le-a promis un Mântuitor. La momentul ales de Dumnezeu,
S-a născut pe pământ Fiul Său, Isus Hristos.
Arată spre crucea (simbolul pentru Domnul Isus) din triunghiul Trinităţii.

Chiar şi acolo pe cruce, Domnul Isus stăpânea peste toţi oamenii,
peste toate lucrurile, tot timpul. El a strigat: „Tată, în mâinile Tale Îmi
încredinţez duhul!“ (vezi Luca 23:46). El a ales când să moară. Trei
zile mai târziu a înviat din mormânt. Domnul Isus este acum în cer cu
Tatăl, şi este gata să mântuiască pe toţi aceia care cred în El.
Dacă nu I-ai cerut lui Dumnezeu să-ţi ierte păcatele, vino la El chiar
astăzi. El promite în Cuvântul Său că: „… oricine crede în El capătă,
prin Numele Lui, iertarea păcatelor“ (Fapte 10:43). Spune-I lui
Dumnezeu că tu crezi în El. Roagă-te astfel: „Îţi mulţumesc, Doamne,
că stăpâneşti peste toţi oamenii, peste toate lucrurile, tot timpul. Îţi
mulţumesc că Domnul Isus a murit în locul meu. Te rog, iartă-mă şi
mântuieşte-mă de păcatele mele!“ Dacă nu ştii cum să faci aceasta, vino
la sfârşitul programului pe rândul din faţă şi, în timp ce ceilalţi copii
se joacă, îţi voi arăta din Biblie cum să vii la Dumnezeu.

ACN
Citeşte versetul din Biblie.

Fii disponibil pentru
sfătuire.

Scena 6
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu stăpâneşte peste toţi oamenii, peste toate
lucrurile, tot timpul – chiar şi atunci când oamenii
fac lucruri rele

Stăpâneşte Dumnezeu chiar şi atunci când se întâmplă lucruri rele?
Ia triunghiul Trinităţii (AG-5) şi pune coroana (AG-6).

Dumnezeu este cel mai mare Împărat. El domneşte peste toţi oamenii,
peste toate lucrurile, tot timpul – chiar şi atunci când oamenii fac
lucruri rele. Îţi aminteşti de omul acela din Biblie, numit Iosif? El a
fost urât de fraţii lui şi vândut ca sclav în Egipt. Mai târziu a ajuns în
închisoare. Cum stăpânea Dumnezeu şi peste acea situaţie îngrozitoare?
Găsim răspunsul în Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia ne spune că după
ce i s-au întâmplat aceste lucruri îngrozitoare, Iosif a devenit primministru în Egipt. Dumnezeu l-a folosit pentru a da hrană chiar şi
familiei lui. Fraţii lui au venit să cumpere de mâncare.
El le-a spus: „Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău, dar Dumnezeu
a schimbat răul în bine“ (Geneza 50:20).
Dumnezeu a îngăduit să i se întâmple lui Iosif aceste lucruri rele, şi El
le-a folosit spre binele lui, al familiei lui şi al naţiunii lui.
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Vezi Geneza 37, Geneza
39-47 şi Geneza 50.

Suveran
Conducător suprem

Citeşte versetul din Biblie.
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Scena 7
« Concluzie: Ce înseamnă pentru tine faptul că Dumnezeu este suveran?

Suveran

Ce înseamnă pentru tine faptul că Dumnezeu este suveran sau că
domneşte peste toate lucrurile?

Conducător suprem

Pune imaginea cu copilul care priveşte furtuna (AG-7).

ACM

Dacă ai venit la Dumnezeu cu păcatele tale, încrede-te în El şi când
treci prin necazuri. Poate te temi când afară este furtună. Poate că alţi
copii se poartă urât cu tine, eşti bolnav, sau ţi-a murit cineva drag.
Indiferent de ce ţi se întâmplă, aminteşte-ţi că Dumnezeu stăpâneşte
peste toţi oamenii, peste toate lucrurile, tot timpul. El te iubeşte, şi
întotdeauna face numai ceea ce este bine pentru tine. Nu este nimic
prea mare sau prea mic pentru Dumnezeu. Când îţi este greu şi nu
înţelegi de ce se întâmplă un anumit lucru, aminteşte-ţi că Dumnezeu
stăpâneşte peste toate lucrurile.
Roagă-te: „Doamne, Îţi mulţumesc că Tu stăpâneşti peste toate lucrurile.
Nu înţeleg de ce mi se întâmplă acest lucru rău, dar mă încred în Tine.“
Dacă vrei, cântă-I lui Dumnezeu sau spune cu voce tare sau în inima ta
versetul învăţat astăzi. Nu uita niciodată că Dumnezeu stăpâneşte peste
toate lucrurile. El domneşte peste toţi oamenii, peste toate lucrurile,
tot timpul. Încrede-te în El chiar şi atunci când îţi este greu.
Îndepărtează toate f igurile.

Joc
recapitulativ

Întrebări de recapitulare pentru preşcolari
1 Ce fel de comori căutăm în Biblie? (adevăruri despre Dumnezeu)

Regele dealului

2

Ce cuvânt ne spune că Dumnezeu stăpâneşte peste toate? (suveran)

De f iecare dată când
un copil răspunde la o
întrebare, pune-l să se
aşeze pe scaunul special.

3

Cât timp va stăpâni Dumnezeu peste toate lucrurile? (pentru totdeauna)

Alege de f iecare dată un
alt copil care să răspundă.

Activitate pentru preşcolari

Continuă până ce f iecărui
copil i-a venit rândul.

Test de memorie „Iosif“ – acelaşi ca pentru copiii mai mari
Pentru confecţionare şi reguli de joc, vezi paginile 15 şi 16.
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Lecţia 2

Dumnezeu este sfânt
Text biblic pentru învăţător
Psalmul 145:17a
Psalmul 99:9
Habacuc 1:13
1 Ioan 1:5
Ioan 17:11
Apocalipsa 4:8
Fapte 3:14
Efeseni 4:30
Evrei 10:19
Evrei 12:28
1 Petru 1:15-16

Cântări pentru preşcolari (sugestii)
♦♦ Domnul e bun
♦♦ Domnul meu sus pe cruce a murit
♦♦ Dumnezeu-Tatăl

Adevăr central
Dumnezeu este sfânt
Aplicaţie
Nemântuit: Dumnezeu poate să te mântuiască şi
să te sf inţească.
Mântuit: Trăieşte într-un mod plăcut lui
Dumnezeu, care este sfânt.
Verset de memorat
„Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, f iţi şi
voi sf inţi în toată purtarea voastră.“ 1 Petru 1:15
Verset de memorat pentru preşcolari
„Fiţi sf inţi, căci Eu sunt sfânt.“ 1 Petru 1:16
Ajutoare vizuale
♦♦ f iguri: AG-5, AG-10, AG-11, AG12, AG-13,
AG-14, AG-15 şi fâşii cu cuvinte scrise
♦♦ două pahare cu apă – unul cu apă curată şi
unul cu apă murdară
♦♦ întrebări pe care copiii să le citească
♦♦ zece fâşii de hârtie, cu câte o poruncă scrisă pe
f iecare (pentru a face un lanţ de hârtie)
Cântări (sugestii) – vezi şi pag. 87
♦♦ Sfânt mereu, sfânt mereu
♦♦ Domnul e bun
♦♦ Domnul meu sus pe cruce a murit
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Schiţa lecţiei
Introducere
Închideţi ochii – ce vedeţi?
Desfăşurarea evenimentelor
Scena 1 Când deschidem ochii, întunericul
dispare
Scena 2 Dumnezeu face întotdeauna ce este
bine
Scena 3 Dumnezeu este sfânt
AC
Scena 4 Cerul este un loc sfânt
Scena 5 Poruncile lui Dumnezeu sunt sf inte
AC
Scena 6 Cum rezolvă un Dumnezeu sfânt
problema păcatului?
Concluzie
Scena 7 Cum poţi să vii acum la Dumnezeu?
ACN, ACM
Schiţa lecţiei pentru preşcolari
Introducere
Închideţi ochii – ce vedeţi?
Desfăşurarea evenimentelor
Scena 1 Când deschidem ochii, întunericul
dispare
Scena 2 Dumnezeu face întotdeauna ce este
bine
Scena 3 Dumnezeu este sfânt
AC
Scena 4 Cerul este un loc sfânt
Scena 5 Poruncile lui Dumnezeu sunt sf inte
AC
Scena 6 Cum rezolvă un Dumnezeu sfânt
problema păcatului?
Concluzie
Scena 7 Domnul Isus te poate ajuta
ACN, ACM
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Lecţia
« Introducere: Închideţi ochii – ce vedeţi?
Implicarea clasei
Spune-le copiilor înainte
de exerciţiu ce au de
făcut.

În următorul minut ne vom închide ochii. Voi număra până la trei,
apoi vom deschide ochii. Sunteţi gata? Închideţi ochii! Ce vedeţi?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.

Este întuneric. Unu, doi, trei. Deschideţi ochii! Ce s-a întâmplat cu
întunericul?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.

Întunericul a dispărut.
Sfânt

Scena 1
« Desfăşurarea evenimentelor: Când deschidem ochii, întunericul dispare

Citeşte sau roagă un copil
mai mare să citească
versetul din Biblie.
Arată un pahar cu apă
murdară care reprezintă
starea noastră de păcat şi
un pahar cu apă curată,
care reprezintă sf inţenia
lui Dumnezeu.

Când ochii voştri erau închişi, erau împiedicaţi să vadă lumina. Era
întuneric. Dar când i-aţi deschis, întunericul a dispărut. De fapt,
întunericul nu este nimic. Este doar absenţa luminii. Biblia ne spune
în 1 Ioan 1:5 că Dumnezeu este lumină, iar în El nu este întuneric. În
El nu este nimic întunecat sau murdar. El este sfânt.
Pune cuvântul „sfânt“.

Aceasta înseamnă că Dumnezeu nu Se gândeşte la rău, nu vorbeşte
lucruri rele şi nu face niciodată ceva rău. El nu are nici măcar un păcat.
În El nu există nici cea mai mică urmă de răutate.
Scena 2
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu face întotdeauna ceea ce este bine

Este greu să îţi imaginezi pe cineva care face întotdeauna ceea ce este
bine. Dar aşa este Dumnezeu. El este în totalitate bun.
Pune cuvântul „bunătate desăvârşită“.

Sfânt

Biblia ne spune că ochii Lui sunt atât de curaţi încât nu pot să vadă
răul şi să privească păcatul (Habacuc 1:13). Dumnezeu urăşte păcatul
şi nu poate sta în acelaşi loc cu el. El este sfânt. El este pe deplin, cu
totul, în mod desăvârşit bun.

Bunătate desăvârşită

Scena 3
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu este sfânt

AC
Sfânt
Bunătate desăvârşită

Dumnezeu este sfânt.
Pune triunghiul Trinităţii (AG-5).

Dumnezeu-Tatăl este sfânt (Ioan 17:11), Dumnezeu-Fiul este sfânt
(Fapte 3:14) şi Dumnezeu-Duhul Sfânt este sfânt (Efeseni 4:30). Îţi
aminteşti când am spus că Biblia este ca o cutie de comori plină de
însuşiri ale lui Dumnezeu? Care a fost prima însuşire a lui Dumnezeu,
despre care am vorbit? Suveranitatea Lui. Ce înseamnă acest lucru?
Încurajează-i pe copii să răspundă.

El stăpâneşte peste toţi oamenii, peste toate lucrurile, tot timpul.
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Astăzi vom privi la o altă comoară. Dumnezeu este sfânt. Sf inţenia este
o însuşire a lui Dumnezeu. Este foarte important să cunoşti acest lucru
despre El. În Biblie citim despre sf inţenia Lui mai mult decât despre
oricare altă însuşire a Lui (de exemplu, Psalmul 99:9). Dumnezeu este
adorat pentru sf inţenia Sa mai mult decât pentru oricare altă însuşire a
Sa. În Biblie scrie că îngerii din cer „… zi şi noapte ziceau fără încetare:
«Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care
era, care este, care vine!»“ (Apocalipsa 4:8b).

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

Să-I cântăm lui Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul şi Dumnezeu-Duhul
Sfânt – Dumnezeului nostru sfânt şi măreţ.
Cântaţi de mai multe ori o strofă dintr-o cântare care vorbeşte despre sf inţenia lui
Dumnezeu – mai întâi băieţii, apoi fetele etc.

Scena 4
« Desfăşurarea evenimentelor: Cerul este un loc sfânt

Cerul, locul unde locuieşte Dumnezeu, este un loc sfânt. Biblia ne
învaţă că nimic întinat nu poate intra acolo (Apocalipsa 21:27).

Sfânt
Bunătate desăvârşită

Pune cercul (AG-11).

Isaia a fost profet. El transmitea oamenilor din timpul Lui mesajele
lui Dumnezeu pentru ei. Citim în Biblie despre o ocazie în care Isaia
L-a văzut pe Domnul. El stătea pe tronul Său ceresc. În jurul tronului
erau îngeri care „strigau unul la altul şi ziceau: „Sfânt, sfânt, sfânt este
Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!“ (Isaia 6:3).

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

Isaia s-a înspăimântat. În comparaţie cu Dumnezeu, el era atât de
păcătos! El I-a cerut lui Dumnezeu să îl cureţe de păcat. Ştiai că îngerii
din cer Îl adoră pe Dumnezeu? Cuvântul „sfânt“ apare de 58 de ori
în cartea Isaia. Mai sunt şi alţi oameni din Biblie, care au învăţat că
Dumnezeu este sfânt.
1

Cine a auzit vocea lui Dumnezeu, pe muntele Sinai, în timp ce
poporul era la poala muntelui? (Moise)
Citeşte din Biblie Exod 19:16-21, pentru a-i ajuta pe copii să găsească răspunsul.

2

Cine a auzit pe îngeri cum spuneau în Apocalipsa 4:8 „… sfânt,
sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic“? (Ioan)
Citeşte din Biblie Apocalipsa 1:1b-2, pentru a-i ajuta pe copii să găsească răspunsul.

Moise şi Ioan au ştiut că Dumnezeu este sfânt. Au fost convinşi de
aceasta. Eşti şi tu convins?
Scena 5
« Desfăşurarea evenimentelor: Poruncile lui Dumnezeu sunt sf inte

Poruncile lui Dumnezeu sunt sf inte. Pe muntele Sinai, Moise a primit
cele Zece porunci de la Dumnezeu. Ele ne arată că Dumnezeu este
sfânt şi că vrea ca şi noi să trăim într-un mod plăcut Lui. Poruncile ne
arată şi faptul că noi nu suntem sf inţi (Romani 3:20b). Am af lat care
sunt poruncile lui Dumnezeu, dar ne dăm seama că nu le respectăm.
Noi păcătuim împotriva Dumnezeului nostru sfânt.
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răspunsuri
Scrie aceste întrebări pe
două bucăţi de hârtie, şi
cheamă doi copii în faţă,
ca să le citească cu voce
tare.

Dumnezeul nostru măreţ

Pune inima neagră (AG-10).

Vă amintiţi care este prima poruncă?
Jucaţi „sabia în teacă“ cu
copiii mai mari, şi primul
copil care găseşte Exod
20:3 să îl citească cu
voce tare.
Sfânt

Pune pe copii să deschidă Biblia la Exod 20 şi să găsească prima poruncă.

„Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine“ (Exod 20:3).
Şi totuşi, chiar în timp ce Moise se af la pe munte şi primea poruncile,
israeliţii se închinau unui viţel de aur. Deja încălcaseră prima poruncă.
Adu un lanţ format din zece fâşii de hârtie. Scrie pe f iecare verigă câte o poruncă.

Bunătate desăvârşită

Dar ce poţi să spui despre tine? Să ne imaginăm că acest lanţ reprezintă
cele Zece porunci, pe care trebuie să le respectăm.
Ridică lanţul în sus, ca pe o scară între noi şi Dumnezeu.

Jucaţi „Sabia în teacă“ cu
copiii mai mari, şi căutaţi
Exod 20:13.

AC

Întrebarea este: Reuşeşti să le respecţi pe toate? Dar eu? Poate cineva să
facă aceasta? Să luăm ca exemplu porunca: „Să nu ucizi“ (Exod 20:13).
Poate că spui: „Eu nu am omorât niciodată pe nimeni!“ Însă Domnul
Isus ne-a învăţat că doar având gânduri rele despre o altă persoană, ne
facem vinovaţi de încălcarea acestei porunci (Matei 5:21-22). Te-ai
mâniat vreodată pe fratele sau sora ta, şi i-ai spus lucruri urâte? Poate
că doar ai gândit: „Îl urăsc. Nu vreau să mă mai joc niciodată cu el!“
Acum, priveşte! Dacă ai spus un cuvânt urât sau ai avut un gând urât,
o singură dată, lanţul s-a rupt.
Rupe veriga cu a şasea poruncă.

Lanţul nu va mai f i niciodată complet, chiar dacă nu ai mai păcătui
niciodată!
Dar noi încălcăm zilnic poruncile lui Dumnezeu (Romani 3:23).
Nimeni nu te-a învăţat să păcătuieşti. Ştii cum să păcătuieşti, f iindcă
te-ai născut cu o inimă păcătoasă. De f iecare dată când păcătuieşti,
adaugi câte un păcat la lista ta de păcate. Deoarece Dumnezeu este
sfânt, El trebuie să te pedepsească. Pedeapsa pentru păcat este moartea
(Romani 6:23). Aceasta înseamnă despărţire de Dumnezeu pentru
totdeauna, într-un loc de pedeapsă numit iad.
Cum este Dumnezeu? El este sfânt. Cum este cerul? Un loc sfânt.
Cum sunt poruncile lui Dumnezeu? Sunt sf inte. Cum suntem noi?
Păcătoşi. Eu, chiar dacă nu vreau, încalc poruncile lui Dumnezeu în
f iecare zi. Biblia ne spune că nimeni, niciodată nu a putut să respecte
aceste porunci.
Arată lanţul rupt.

Şi tu faci la fel. Lista de păcate a mea şi a ta este lungă. Ce este de făcut
în această situaţie disperată?
Scena 6
« Desfăşurarea evenimentelor: Cum rezolvă un Dumnezeu sfânt problema păcatului?

Cum rezolvă un Dumnezeu sfânt problema păcatului? Dumnezeu nu
poate să Îşi pună mâinile la urechi şi să spună: „Ei, am auzit ce ai spus
surioarei tale, dar f iindcă te iubesc, Mă voi preface că nu am auzit“.
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De ce nu procedează astfel? Fiindcă El este sfânt. El nu poate să spună:
„Parcă pedeapsa cu moartea este prea severă. Să vedem totuşi … una
mai uşoară: fără calculator o săptămână sau nu ieşi la joacă două zile.“
Păcatul trebuie pedepsit. Cineva trebuie să moară.
Am auzit despre un băieţel din Scoţia, numit Steve.
Într-o zi, pe când era mic, nu şi-a ascultat tatăl şi a fost pedepsit să stea
într-o cameră mică. Steve s-a mâniat foarte tare. A vrut să se răzbune
pe tatăl lui, f iindcă l-a pedepsit, aşa că i-a luat ceasul cu alarmă şi
l-a aruncat pe geam. Toate piesele ceasului s-au împrăştiat. Steve s-a
îngrozit. Ce-i va face acum tata?

Dacă ai o povestire
personală asemănătoare,
înlocuieşte povestirea
despre Steve.

Fratele lui mai mare, Robert, a văzut ce a făcut Steven. A vrut să-şi
ajute fratele mai mic, dar înainte să aibă timp să adune piesele, a venit
tata.
„Cine a spart ceasul?“ a întrebat tata.
Steve tremura de frică.
„Eu l-am spart“, a spus Robert.
Tatăl l-a trimis pe Robert în camera mică, şi lui Steve i-a dat voie să
iasă afară. Era liber! Fratele lui luase asupra lui pedeapsa pe care el o
merita.
Pune crucea (AG-12).

Sfânt

Într-un mod cu mult mai măreţ, Domnul Isus a venit să ia pedeapsa
care ni se cuvenea nouă. El a ascultat întotdeauna de toate poruncile
lui Dumnezeu. Domnul Isus niciodată nu a păcătuit – nici măcar o
dată. Dar acolo pe cruce El a purtat (a luat pedeapsa pentru) păcatele
tale şi păcatele mele (1 Petru 2:24). El a plătit pentru păcatele noastre;
a fost pedepsit ca şi cum El ar f i făcut toate acele lucruri – ar f i minţit,
ar f i fost rău cu fratele lui, ar f i furat. Nimeni nu putea să vadă lista
păcatelor, numai Dumnezeu. Dumnezeu Şi-a vărsat mânia asupra Fiului
Său. Tatăl Şi-a întors privirea de la El. În toată ţara s-a făcut întuneric
timp de trei ore. Ochii lui Dumnezeu erau prea curaţi pentru a privi
la toate păcatele care au fost puse asupra Domnului Isus. Dar înainte
să moară, Domnul Isus a strigat: „S-a sfârşit!“ (Ioan 19:30), ceea ce
însemna: „Am plătit pedeapsa pentru păcate pentru totdeauna!“

Bunătate desăvârşită

A treia zi, El a înviat – Dumnezeu L-a adus la viaţă.
Pune mormântul gol (AG-13).

Sfânt

Aceasta înseamnă că Dumnezeu-Tatăl a acceptat moartea Fiului Său
pentru păcatele noastre (Romani 4:25). Nu mai trebuie să f ii despărţit
de Dumnezeu pentru totdeauna, f iindcă Domnul Isus a murit în locul
tău. El a luat pedeapsa în locul tău.

Bunătate desăvârşită

Nu-i aşa că Dumnezeu este bun? Să cântăm chiar acum despre
bunătatea Sa.
Implicarea clasei

Cântaţi împreună cântarea „Domnul e bun“.
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Da, El este bun. Domnul Isus a murit pentru tine, să poţi f i iertat.
Însă, deşi El a murit, nu toţi oamenii au păcatele iertate. Fiecare om
trebuie să vină înaintea lui Dumnezeu şi să-I ceară iertare.
Scena 7
« Concluzie: Cum poţi să vii acum la Dumnezeu?

Cum poţi să vii acum la Dumnezeu? Cerul este un loc sfânt. Dumnezeu
este sfânt. Şi tu şi eu suntem păcătoşi. Dar Domnul Isus, care este viu
şi S-a înălţat la ceruri, te aşteaptă să te întorci la El.
Pune pe Domnul Isus înălţându-se (AG-14).

Sfânt

Biblia ne spune că aceste lucruri au fost scrise ca noi să credem că Isus
este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să avem viaţa în Numele
Lui (Ioan 20:31).

Bunătate desăvârşită

ACN

Dacă nu I-ai cerut lui Dumnezeu să te mântuiască, roagă-te astăzi:
„Doamne Dumnezeule, Îţi mulţumesc că L-ai dat pe Domnul Isus
să f ie pedepsit în locul meu. Îţi mulţumesc că El a murit pe cruce
pentru mine. Cred că El a murit şi a înviat. Te rog, iartă-mi păcatele şi
sf inţeşte-mă.“ Chiar dacă ai multe păcate, El te va face curat.
Pune inima curată (AG-15).

Sfânt
Bunătate desăvârşită

ACM

Dacă deja I-ai cerut lui Dumnezeu să te mântuiască, inima ta este
curată. Când Dumnezeu priveşte la tine, te vede ca şi cum nu ai f i
păcătuit niciodată. El vede neprihănirea desăvârşită a Domnului Isus
şi eşti acceptat (2 Corinteni 5:21). Eşti pregătit să mergi în cerul Său
sfânt. Între timp, El aşteaptă să trăieşti o viaţă sfântă, plăcută Lui (1
Petru 1:16). El aşteaptă să asculţi de ceea ce este scris în Biblie, să faci
ce este bine, să f ii iubitor, bun, răbdător şi să spui „nu“ păcatului, când
eşti ispitit să faci ceva rău. În fiecare zi, întreabă-te: „Ce-ar face Domnul
Isus în locul meu?“ Apoi cere-I lui Dumnezeu să te ajute să asculţi.
Vei mai greşi. Biblia ne spune în 1 Ioan 1:9 că trebuie să ne mărturisim
păcatele. Aceasta înseamnă să f ii de acord cu Dumnezeu că ceea ce
ai făcut sau ai spus este păcat. Este cel mai bine să-I spui imediat lui
Dumnezeu despre păcatul tău. Roagă-te şi spune-I că îţi pare rău. Cere-I
să-ţi dea puterea să spui „nu“ păcatului respectiv în viitor. El promite
să te ierte şi să te cureţe. Aminteşte-ţi, Dumnezeu este sfânt. El vrea să
f ii şi tu sfânt. Poţi să f ii sfânt, cu ajutorul Lui.
Îndepărtează toate f igurile.
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Întrebări de recapitulare
1

Ce înseamnă cuvântul „sfânt“? (Fără păcat – Dumnezeu nu spune,
nu gândeşte şi nu face niciodată ceva greşit.)

2

Câte căi ale lui Dumnezeu sunt sf inte? (toate)

3

Câte din lucrările lui Dumnezeu sunt sf inte? (toate)

4

Când Isaia L-a văzut pe Dumnezeu pe tronul Său ceresc, ce
spuneau îngerii din cer? („Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor!
Tot pământul este plin de mărirea Lui!“)

5

Numeşte o altă persoană din Biblie care a învăţat că Dumnezeu
este sfânt. (Sunt posibile mai multe răspunsuri. Exemplele din lecţie
sunt Moise şi Ioan.)

6

Nimeni nu ne-a învăţat să păcătuim, dar noi încălcăm zilnic
poruncile lui Dumnezeu. De ce păcătuim? (Ne-am născut în inimă
cu dorinţa de a păcătui.)

7

De ce nu a păcătuit Domnul Isus niciodată? (El este Dumnezeu şi
este sfânt.)

8

Cum rezolvă un Dumnezeu sfânt problema păcatului nostru?
(Domnul Isus a murit să ia asupra Lui pedeapsa noastră.)

9

Ce trebuie să facem pentru a avea păcatele iertate? (Să venim la
Dumnezeu şi să Îi cerem iertare.)

10 Conform versetului de memorat, 1 Petru 1:15, cum trebuie să
f im? (sf inţi)
Activitate suplimentară

Joc
recapitulativ
Alegere bună,
alegere greşită
Scrie următoarele alegeri
pe cartonaşe, câte una
pe f iecare: a minţi, a
fura, a înşela, a prezice
viitorul, a te mânia, a te
îmbăta, a avea gânduri
curate, a trăi în adevăr, a
căuta înţelepciune de la
Dumnezeu, a te ruga, a
citi Biblia, a asculta, a f i
cinstit.
Ţine cartonaşele sub
formă de evantai, cu
partea scrisă către tine.
Împarte clasa în două
echipe şi pune-le întrebări
în mod alternativ.
Când un copil răspunde
corect la o întrebare,
poate să extragă un
cartonaş şi să spună
dacă alegerea respectivă
îl va ajuta să trăiască în
sf inţenie sau acel lucru
îi va strica prietenia cu
Dumnezeu.
Câştigă echipa care a
extras cele mai multe
alegeri bune.

Brăţară: Ce-ar face Isus în locul meu?
Dă f iecărui copil o bucată de sfoară cerată (specială pentru brăţări) şi
patru mărgele de plastic sau lemn. Copiii pot să scrie pe mărgele cu
carioci permanente iniţialele: „WWJD“ (iniţialele în engleză la – What
Would Jesus Do?).
Privind la brăţară, copiii ar trebui să-şi amintească să se comporte, în
situaţiile cu care se confruntă, aşa cum S-ar comporta Domnul Isus.
Activitate suplimentară
Alege
Scrie pe un plic cuvintele „alegere bună“, şi pe altul, „alegere greşită“.
Scrie pe câteva bucăţi de hârtie diferite situaţii pe care copiii să le
mimeze (de exemplu: citirea Bibliei, furtul, bătaia, rugăciunea, copiatul, memorarea versetelor).
Cere copiilor să mimeze f iecare situaţie, apoi să pună bucata de hârtie
în plicul potrivit. Apoi discutaţi subiectele puse în plicul pe care scrie
„alegere greşită“.
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Dacă îţi permite timpul, povesteşte copiilor despre o situaţie în care
tu sau altcineva aţi păcătuit. Care a fost rezultatul? În loc să păcătuiţi,
ce ar f i trebuit în schimb să faceţi, tu sau acea persoană?
Apoi spune copiilor despre o situaţie în care tu sau o altă persoană aţi
ales calea lui Dumnezeu şi aţi hotărât să trăiţi în sf inţenie. Care a fost
rezultatul? Întreabă-i pe copii despre experienţele lor.
Roagă-te, cerându-I lui Dumnezeu să-i ajute pe copii să trăiască în
sf inţenie.
Activitate suplimentară
Alegeri corecte – cere, ascultă şi învaţă
Scrie „Ce-ar face Isus
în locul tău?“ pe o
bucată mare de hârtie
sau pe tablă. Dedesubt
scrie „cere“, „ascultă“ şi
„învaţă“.
Adaugă semne:
„Cere“ – apleacă-ţi capul
şi uneşte-ţi palmele.
„Ascultă“ – pune-ţi
palmele în spatele
urechilor, apoi uneşte-le
pentru a forma o carte
deschisă (Biblia).

Când trebuie să faci ceva, întreabă-te: „Ce ar face Isus în locul meu?“,
apoi fă acel lucru. Iată trei paşi care te vor ajuta: cere, ascultă şi
învaţă.
În primul rând, cere-I lui Dumnezeu, prin rugăciune, înţelepciune şi
putere să faci ce este bine. În al doilea rând, ascultă de ceea ce îţi spune
Dumnezeu în Biblie. În al treilea rând, învaţă să f ii ca Domnul Isus,
ascultând de Dumnezeu. Aminteşte-ţi, nu trebuie să păcătuieşti. Tu ai
puterea să faci ceea ce este bine, f iindcă Dumnezeu a sf inţit viaţa ta.
Să exersăm cei trei paşi chiar acum.
1

„Învaţă“ – arată spre cap,
apoi întinde o mână ca şi
cum ai servi pe alţii.

(Cere-I lui Dumnezeu înţelepciune şi putere de a face ceea ce este
bine. Ascultă ce spune Dumnezeu în Deuteronom 18:10-12a –
„Să nu f ie la tine nimeni care … să aibă meşteşugul de ghicitor, de
cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător,
nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile … Căci oricine
face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului“. Învaţă să
f ii ca Domnul Isus, ascultând de El. Poţi primi ajutor din partea
unui creştin adult sau din partea pastorului.)

Iată cinci situaţii cu care
se pot întâlni copiii din
clasa ta.
Discutaţi-o pe prima dintre
ele cu toţii, îndrumând
copiii spre paşii învăţaţi:
cere, ascultă şi învaţă.
Scrie celelalte patru
situaţii pe cartonaşe şi
împarte clasa în patru
grupe. Aşteaptă câteva
minute, ca f iecare grupă
să citească situaţia dată,
să vorbească despre
ce ar face ei, iar apoi
să spună întregii clase
concluziile lor.
Copiii pot să joace pe
roluri răspunsul corect la
f iecare situaţie dată.

Te af li într-o situaţie fără ieşire. Un prieten se oferă să te ducă la
o persoană care vorbeşte cu duhurile, ca ea să-ţi spună ce trebuie
să faci.

2

Eşti cu prietenii într-un magazin şi ei te pun să furi un lucru. Ce
trebuie să faci?
(Cere-I lui Dumnezeu înţelepciune şi putere să faci ceea ce este
bine. Ascultă ce spune Dumnezeu în Efeseni 4:28a: „Cine fura
să nu mai fure“. Învaţă să f ii ca Domnul Isus şi aminteşte-ţi că
El nu a luat niciodată ceva ce nu I-a aparţinut. Spune „nu“ acelor
prieteni şi pleacă de acolo.)

3

Navighezi pe internet şi dai de un site la care ştii că nu ar trebui
să priveşti. Ce trebuie să faci?
(Cere-I lui Dumnezeu înţelepciune şi putere să faci ceea ce este
bine. Ascultă ce spune Dumnezeu în Filipeni 4:8: „ … tot ce este
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adevărat, … vrednic de cinste, … drept, … curat, … vrednic de
iubit, …vrednic de primit, … aceea să vă însuf leţească.“ Învaţă
să f ii ca Domnul Isus amintindu-ţi că El nu a păcătuit privind
sau gândind ceva necurat. Închide site-ul şi pleacă repede de lângă
calculator.)
4

Te af li acasă la un prieten, iar părinţii lui nu sunt acasă. Prietenul
tău îţi oferă o bere rece. Ce trebuie să faci?
(Cere-I lui Dumnezeu înţelepciune şi putere să faci ceea ce este
bine. Ascultă ce spune Dumnezeu în 1 Corinteni 6:19-20: „Nu
ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte
în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? … Proslăviţi,
dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui
Dumnezeu.“ Învaţă să f ii ca Domnul Isus, şi aminteşte-ţi că trupul
tău este templul Duhului Sfânt. Spune „nu“ prietenului tău şi
întreabă-l dacă nu are altceva de băut, cum ar f i suc sau apă.)

5

Ţi se dă ca temă de casă să citeşti o carte, dar tu citeşti doar o parte
din ea. Te gândeşti: „Am citit cartea – dar nu toată“. Ce îi spui
profesorului tău?
(Cere-I lui Dumnezeu înţelepciune şi putere să faci ceea ce este
bine. Ascultă ce spune El în Psalmul 34:13: „Fereşte-ţi limba de
rău, şi buzele de cuvinte înşelătoare!“ Învaţă să f ii ca Domnul Isus,
amintindu-ţi că El nu a spus niciodată nicio minciună, şi nici nu
a înşelat vreodată pe cineva, spunându-i o jumătate de adevăr.
Roagă-te, apoi spune-i profesorului tău că ai citit doar o parte din
carte.)
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Lecţie pentru preşcolari
« Introducere: Închideţi ochii. Ce vedeţi?
Implicarea clasei
Spune copiilor ce trebuie
să facă.

În următoarele momente vom închide ochii şi îi vom acoperi cu
mâinile, ca să nu f im tentaţi să îi deschidem. Voi număra până la trei,
apoi vom lua mâinile şi vom deschide ochii. Sunteţi gata? Închideţi
ochii! Ce vedeţi?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.

Este întuneric. Unu, doi, trei. Deschideţi ochii! Ce s-a întâmplat cu
întunericul?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.

A dispărut!
Scena 1
« Desfăşurarea evenimentelor: Când deschidem ochii, întunericul dispare
Citeşte versetul din Biblie.

Când am deschis ochii, întunericul a dispărut. Biblia ne spune în 1 Ioan
1:5 că Dumnezeu este lumină şi în El nu este întuneric. Nu există nimic
întunecos sau murdar în persoana lui Dumnezeu. El este sfânt.
Pune cuvântul „sfânt“.

Sfânt

Aceasta înseamnă că Dumnezeu nu vorbeşte, nu gândeşte şi nu face
niciodată ceva greşit.
Dumnezeu are întotdeauna gânduri bune. El întotdeauna spune
adevărul. El nu face niciodată vreo greşeală.
Scena 2
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu face întotdeauna ce este bine

Nu numai atât, ci Dumnezeu face întotdeauna ce este bine. Biblia ne
spune că ochii Lui sunt atât de curaţi încât El nici nu poate să privească
păcatul (Habacuc 1:13). Cum arată faţa părinţilor tăi când sunt mândri
de tine – când eşti bun cu ceilalţi sau faci ce este bine?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.

Părinţii tăi zâmbesc şi ochii le strălucesc. Mimează cum arată faţa lor
când sunt mândri de tine.
Dar cum arată faţa lor când nu asculţi?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.

Faţa le este încruntată şi ochii trişti. Să ne prefacem că ne-am supărat,
f iindcă cineva a făcut ceva rău sau greşit.
Dumnezeu urăşte păcatul. El nu poate îngădui păcat în prezenţa Sa,
deoarece El este sfânt. Păcatul ne desparte de El şi de dragostea Sa.
Scena 3
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu este sfânt

AC

Dumnezeu este sfânt.
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Pune triunghiul Trinităţii (AG-5).

Sfânt

Dumnezeu-Tatăl este sfânt (Ioan 17:11), Dumnezeu-Fiul este sfânt
(Fapte 3:14) şi Dumnezeu-Duhul Sfânt este sfânt (Efeseni 4:30). Biblia
este plină de cuvântul „sfânt“ (de exemplu, Psalmul 99:9). Îngerii se
închină lui Dumnezeu, f iindcă El este sfânt (Apocalipsa 4:8).
Să ne alăturăm şi noi îngerilor şi să cântăm despre sf inţenia lui
Dumnezeu. Să cântăm lui Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul şi
Dumnezeu-Duhul Sfânt – măreţului şi sfântului nostru Dumnezeu.
Cântaţi de mai multe ori cântarea „Dumnezeu-Tatăl“.

Scena 4
« Desfăşurarea evenimentelor: Cerul este un loc sfânt

Cerul, locul unde locuieşte Dumnezeu, este un loc sfânt. Biblia ne
învaţă că nimic păcătos nu poate intra acolo (Apocalipsa 21:27).
Pune cercul (AG-11).

Sfânt

Isaia a fost profet. El transmitea oamenilor din timpul lui mesajul lui
Dumnezeu. Citim în Biblie că o dată Isaia L-a văzut pe Dumnezeu.
Dumnezeu stătea pe tronul Său ceresc. În jurul tronului, erau îngeri
care „strigau unul la altul şi ziceau: «Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul
oştirilor!»“(Isaia 6:3).
Profetul s-a înspăimântat. Dumnezeu era atât de curat şi sfânt, iar el
atât de păcătos! Şi-a dat seama că nu este sfânt înaintea lui Dumnezeu
şi I-a cerut să-I ierte păcatele.
Scena 5

Arată un pahar cu apă
murdară, care reprezintă
păcătoşenia noastră şi un
pahar cu apă curată, care
reprezintă sf inţenia lui
Dumnezeu.

« Desfăşurarea evenimentelor: Poruncile lui Dumnezeu sunt sf inte

Poruncile lui Dumnezeu sunt sf inte. Pe muntele Sinai, Moise a primit
de la Domnul cele Zece porunci. Ele ne arată că Dumnezeu este sfânt
şi că El doreşte ca şi noi să f im sf inţi.
Poruncile ne arată că noi nu suntem sf inţi, deoarece oricât de mult am
încerca să le respectăm întru totul, nu vom reuşi.
Pune inima neagră (AG-10).

Sfânt

Prima poruncă spune: „Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine“ (Exod
20:3).
Totuşi, în timp ce Moise era încă pe munte, primind poruncile, israeliţii
se închinau idolului de aur! Ei deja încălcaseră prima poruncă.
Adu un lanţ confecţionat din zece fâşii de hârtie, pe f iecare fâşie f iind scrisă câte o
poruncă.

Dar ce poţi să spui despre tine? Să ne imaginăm că acest lanţ reprezintă
cele Zece porunci pe care şi eu şi tu trebuie să le respectăm.

AC

Ridică lanţul sus, ca pe o scară între noi şi Dumnezeu. Discută cu copiii diferite exemple
de păcate pe care ei le fac. Fă referire la câte o poruncă şi „rupe“ din lanţ veriga care se
referă la acel păcat.

Prezentare
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De exemplu, să gândeşti răutăcios despre fratele tău – Domnul Isus ne-a explicat că
atunci când avem gânduri rele despre cineva, suntem vinovaţi de încălcarea celei de a
şasea porunci:, „Să nu ucizi“ (Exod 20:13 şi Matei 5:21-22).
Citeşte versetul din Biblie.

Dar noi încălcăm legea lui Dumnezeu în f iecare zi (Romani 3:23).
Nimeni nu te-a învăţat să păcătuieşti. Oare mama te-a învăţat să spui
„nu“, când îţi cere să faci ceva? Te-a învăţat ea să minţi? Ştii cum să faci
aceste lucruri, deoarece te-ai născut cu o inimă păcătoasă. De f iecare
dată când păcătuieşti, adaugi câte un păcat la lista ta de păcate. Fiindcă
Dumnezeu este sfânt, El trebuie să te pedepsească. Pedeapsa pentru
păcat este moartea (Romani 6:23). Această moarte înseamnă despărţirea
veşnică de Dumnezeu, într-un loc de pedeapsă numit iad.

Pentru a adăuga varietate
şi a implica clasa, predă
acum versetul de
memorat.

Cum este Dumnezeu? Este sfânt. Cum este cerul Său? Este un loc
sfânt. Cum sunt poruncile Sale? Sunt sfinte. Cum suntem noi? Suntem
păcătoşi. Eu încalc poruncile Sale în f iecare zi. Biblia ne spune că
nimeni, niciodată nu a putut să respecte aceste porunci.
Arată lanţul rupt.

Şi tu le încalci. Lista mea şi lista ta de păcate este lungă. Ce este de
făcut?
Scena 6
« Desfăşurarea evenimentelor: Cum rezolvă un Dumnezeu sfânt problema păcatului?

Cum rezolvă un Dumnezeu sfânt problema păcatului nostru?
Dumnezeu nu poate să îşi pună mâinile la urechi şi să spună: Am auzit
ce ai spus sorei tale, dar f iindcă te iubesc, mă fac că nu am auzit“. De
ce nu procedează Dumnezeu astfel? Fiindcă El este sfânt. El nu poate să
spună: „Parcă pedeapsa cu moartea este prea severă. Am găsit una mai
uşoară: nu ai voie la televizor o săptămână sau nu ieşi la joacă două zile.“
Păcatul trebuie pedepsit. Cineva trebuie să suporte consecinţele.
Dacă ai o povestire
personală asemănătoare,
înlocuieşte-o cu
povestirea despre Steve.

Am auzit despre un băieţel din Scoţia, numit Steve.
Într-o zi, pe când era mic, nu şi-a ascultat tatăl şi a fost pedepsit să stea
într-o cameră mică. Steve s-a mâniat foarte tare. A vrut să se răzbune
pe tatăl lui, f iindcă l-a pedepsit, aşa că i-a luat ceasul cu alarmă şi l-a
aruncat pe geam. Toate piesele s-au împrăştiat! Steve s-a îngrozit. Ce-i
va face acum tata?
Fratele lui mai mare, Robert, a văzut ce a făcut Steven. A vrut să-şi
ajute fratele mai mic, dar înainte să aibă timp să adune piesele, a venit
tata.
„Cine a spart ceasul?“ a întrebat tata.
Steve tremura de frică.
„Eu l-am spart“, a spus Robert.
Tatăl l-a trimis pe Robert în camera cea mică, şi lui Steve i-a dat voie
să iasă afară. Era liber! Fratele lui luase asupra lui pedeapsa pe care
Steve o merita.
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Pune crucea (AG-12).

Sfânt

Într-un mod mult mai măreţ, Domnul Isus a venit să ia pedeapsa în
locul nostru. El niciodată nu a păcătuit – nici măcar o dată! Dar acolo
pe cruce a luat asupra Lui multele noastre păcate (Coloseni 2:13-14). El
a fost pedepsit ca unul care a spus minciuni, S-a purtat urât cu fraţii Lui
sau a furat. Nimeni nu putea să vadă păcatele, numai Dumnezeu. Era
ca şi cum Tatăl ar f i spus: „Isuse, de ce Te-ai purtat urât cu fratele Tău?
De ce ai furat? etc.“ Acolo pe cruce El plătea pedeapsa în locul nostru.
Tatăl Şi-a întors faţa de la El. În toată ţara S-a făcut întuneric timp de
trei ore. Ochii Lui erau prea curaţi pentru a vedea toate păcatele care
erau puse asupra Fiului Său. Înainte să moară, Domnul Isus a strigat
cu glas tare: „S-a isprăvit!“ (Ioan 19:30). Adică: „Am plătit pedeapsa
pentru păcatele tuturor oamenilor, ca ei să poată f i iertaţi“.
A treia zi, El a înviat. Dumnezeu L-a adus la viaţă.
Aşează mormântul gol (AG-13).

Sfânt

Tu nu mai trebuie să f ii despărţit de Dumnezeu pentru totdeauna,
f iindcă Domnul Isus a murit în locul tău. El a luat pedeapsa ta.
Nu-i aşa că Dumnezeu este bun? Haideţi să cântăm despre bunătatea Lui!
Cântaţi împreună cântarea „Domnul e bun“.

Da, El este bun. Domnul Isus a murit pentru tine, şi tu poţi f i iertat.
Deşi El a murit, nu toată lumea are păcatele iertate. Fiecare persoană
trebuie să Îi ceară iertare Domnului Isus.
Scena 7
« Concluzie: Domnul Isus te poate ajuta

Domnul Isus te poate ajuta, f iindcă El este viu şi este în cer.
Pune pe Domnul Isus înălţându-Se la cer (AG-14).

Sfânt

El te aşteaptă să vii la El.
Dacă nu ai venit încă la El, vino astăzi! Roagă-te Lui cu cuvinte ca
acestea: „Doamne Dumnezeule, Îţi mulţumesc că L-ai dat pe Domnul
Isus să f ie pedepsit pentru păcatele mele. Îţi mulţumesc că El a murit
pe cruce în locul meu. Cred că El a murit şi a înviat pentru mine. Te
rog, iartă-mi păcatele şi sf inţeşte-mă!“ Chiar dacă ai multe păcate, El
te va face curat.
Pune inima curată (AG-15).

ACN
Sfânt

Dacă I-ai cerut lui Dumnezeu să te mântuiască, inima ta este curată.
Când Dumnezeu priveşte la tine, El te vede ca şi cum nu ai f i păcătuit
niciodată. El vede neprihănirea Domnului Isus şi astfel te primeşte (2
Corinteni 5:21). Eşti pregătit să mergi în cerul Său sfânt. Până atunci,
El aşteaptă să trăieşti o viaţă sfântă, plăcută Lui (1 Petru 1:16). El
aşteaptă să trăieşti aşa cum scrie în Biblie. Un mod de a face aceasta
este să asculţi de tatăl tău şi de mama ta. În f iecare zi, întreabă-te: „Ce
ar face Domnul Isus în această situaţie?“ Apoi, cere-I lui Dumnezeu
putere să asculţi.
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Ţi se va mai întâmpla să păcătuieşti. Biblia spune în 1 Ioan 1:9 că
trebuie să Îi mărturiseşti lui Dumnezeu păcatele tale. Aceasta înseamnă
să recunoşti şi să f ii de acord cu Dumnezeu că ceea ce ai făcut, ai spus
sau ai gândit, este păcat. Mărturiseşte-I lui Dumnezeu păcatul tău
de îndată ce ai greşit. Roagă-te şi spune-I că îţi pare rău. Cere-I să te
ajute să nu mai faci acel lucru. El promite să te ierte şi să te cureţe.
Aminteşte-ţi, Dumnezeu este sfânt. El vrea să f ii şi tu sfânt. Poţi să f ii
sfânt, cu ajutorul Lui.
Îndepărtează toate f igurile.

Joc
recapitulativ
pentru
preşcolari

Întrebări de recapitulare pentru preşcolari
1 Cine este sfânt? (Dumnezeu)
2

Ce înseamnă că Dumnezeu este sfânt? (El nu gândeşte, nu face şi nu
spune nimic rău; El întotdeauna are gânduri bune, El întotdeauna
spune adevărul.)

3

Care sunt câteva dintre lucrurile păcătoase pe care le fac copiii?
(Sunt posibile mai multe răspunsuri. Exemplele date în lecţie sunt:
gânduri rele despre cineva, minciuni, neascultare de părinţi.)

4

Cine te ajută să faci ceea ce este bine? (Dumnezeu)

Uneşte punctele
Pe o foaie mare de hârtie
sau pe tabla albă, fă o
grilă din puncte, care
să schiţeze o cruce, ca
modelul de mai jos.
Când un copil răspunde la
o întrebare, uneşte două
puncte.
Foloseşte întrebările
pentru preşcolari, de la
lecţiile 1 şi 2 şi continuă
până când copiii unesc
toate punctele.
Foloseşte crucea formată
pentru a recapitula
adevărurile mesajului
evanghelistic.

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Activitate suplimentară pentru preşcolari
Brăţară: Ce ar face Isus?
Dă f iecărui copil o bucată de sfoară cerată (specială pentru brăţări) şi
câte patru mărgele de plastic sau lemn. Copiii să scrie pe mărgele cu
carioci permanente iniţialele: „WWJD“ (iniţialele în engleză la „What
Would Jesus Do?“).
Privind la ea, copiii să-şi amintească, în situaţiile cu care se confruntă,
să se comporte cum s-ar comporta Domnul Isus.
Discută cu copii situaţii zilnice cu care se confruntă (fratele tău îţi ascunde jucăria
favorită; mergi cu mama în vizită la un prieten, dar prietenul tău nu vrea să-şi împartă
jucăriile cu tine etc.). Ajută-i să joace pe roluri situaţiile respective. Pune-i să se gândească
cum S-ar purta Domnul Isus, dacă ar f i fost în acea situaţie.

•
•

34

Lecţia 3

Dumnezeu este omniscient
Text biblic pentru învăţător
Geneza 16:13
Iov 38:4
Proverbe 5:21
Ezechiel 11:5
Psalmul 139:2-4
Psalmul 44:21
Psalmul 147:4
Proverbe 15:3
Coloseni 2:3
2 Timotei 2:19
Evrei 4:13
Romani 11:33
1 Ioan 3:20

Cântări (sugestii) – vezi şi pag. 87
♦♦ Ai grijă gură mică ce vorbeşti
Cântări pentru preşcolari (sugestii)
♦♦ Ai grijă gură mică ce vorbeşti
♦♦ Domnul mare e
Schiţa lecţiei
Introducere
Scena 1 Câte lucruri cunoşti?
Desfăşurarea evenimentelor
Scena 2 Câte lucruri cunoaşte Dumnezeu?
ACM
Scena 3 Dumnezeu îţi cunoaşte secretele
inimii
AC
Scena 4 Dumnezeu ne cunoaşte gândurile 		
ACM
Scena 5 Dumnezeu ştie cum putem avea
păcatele iertate
ACN, ACM
Concluzie
Scena 6 Crede că El face numai ce este bine
pentru tine
ACM

Adevăr central
Dumnezeu cunoaşte toate lucrurile
Aplicaţie
Nemântuit: Crede în El, ca să f ii mântuit de
păcatele tale.
Mântuit: Crede că El face numai ce este bine
pentru tine.
Verset de memorat
„Mare este Domnul nostru şi puternic prin tăria
Lui, priceperea Lui este fără margini.“ Psalmul
147:5
Verset de memorat pentru preşcolari
– acelaşi verset, de mai sus
Ajutoare vizuale
♦♦ f iguri: AG-10 până la AG-14, AG-16,
AG-17, AG-20 şi fâşii cu cuvinte scrise
♦♦ imagini cu lucruri pe care doar Dumnezeu le
cunoaşte
♦♦ fâşii de hârtie cu textul: Psalmul 139:2-4
(pentru f iecare copil)
♦♦ foaie mare de hârtie şi cariocă
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Schiţa lecţiei pentru preşcolari
Introducere
Scena 1 Câte lucruri cunoşti?
Desfăşurarea evenimentelor
Scena 2 Câte lucruri cunoaşte Dumnezeu?
Scena 3 Dumnezeu îți cunoaşte secretele
inimii
AC
Scena 4 Dumnezeu ne cunoaşte gândurile
Scena 5 Dumnezeu ştie cum putem avea
păcatele iertate
ACN
Concluzie
Scena 6 Crede că El face numai ce este bine
pentru tine
ACM
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Prezentarea Evangheliei
Păcatul care dispare
Desenează pe carton A4
de orice culoare schiţa
unui om (vezi forma de
mai jos).

Aşează crucea în spatele f igurii.

Lipeşte o inimă
albă pe pieptul lui.
Confecţionează o cruce
din hârtie roşie pe o
parte şi hârtie neagră pe
cealaltă (vezi modelul).

Aşteaptă răspunsurile copiilor.

Lipeşte cu scotch dublu
adeziv inima neagră peste
inima albă.
Lipeşte crucea de f igură
cu o „balama“ din scotch
peste capul f igurii, astfel
încât crucea să poată f i
uşor pliată în spatele ei,
pentru a nu se vedea şi
apoi adusă în faţă, cu
partea roşie la vedere.
Pune pe partea neagră a
crucii, în dreptul inimii, o
bucată de scotch dubluadeziv, ca atunci când
aduci crucea în partea
din faţă, să poţi să lipeşti
inima neagră acolo, apoi
când pliezi crucea înapoi
în spate, să poţi să iei
inima neagră.

Acest om îmi reaminteşte de f iecare persoană care a trăit şi va trăi
vreodată pe pământ. Ştiţi de ce?
El are o inimă întunecată. Inima aceasta reprezintă păcatul – tot ceea ce
a gândit, a spus sau a făcut, prin care a încălcat poruncile lui Dumnezeu.
Toţi am păcătuit. Biblia spune: „Nu este niciun om neprihănit, niciunul
măcar“ (Romani 3:10). Nimeni de pe pământ nu este suf icient de bun
pentru a intra în cerul sfânt al lui Dumnezeu.
Dar Dumnezeu iubeşte pe f iecare om de pe acest pământ. El mă
iubeşte şi pe mine şi pe tine. El vrea să trăim într-un mod plăcut Lui.
De asemenea, El vrea să trăim cu El în cer într-o zi, de aceea a găsit
o cale prin care păcatele noastre să f ie iertate. El Şi-a trimis Fiul, pe
Domnul Isus, Cel fără păcat, să moară pe cruce şi să plătească pentru
păcatele noastre.
Pune crucea în faţa f igurii, acoperind inima neagră.

Domnul Isus nu a făcut niciodată ceva rău – nici măcar odată. Astfel, El
a fost singurul în măsură să ia pedeapsa pentru păcatul tău. Dumnezeu
Tatăl a pus păcatele tale asupra Domnului Isus, Cel neprihănit, ca tu
să poţi f i iertat de păcat şi curat în ochii lui Dumnezeu.
Pliază crucea pe spate, luând împreună cu ea şi inima neagră – astfel se descoperă inima
albă a f igurii.

Nu vrei să f ii şi tu curăţit şi eliberat de păcatul tău? Biblia spune:
„Oricine va chema Numele Domnului va f i mântuit“ (Romani 10:13).
„A chema Numele Domnului“ înseamnă a te ruga Lui şi a crede
că Domnul Isus a murit pe cruce ca să plătească şi pentru păcatele
tale. Când crezi în El, păcatele îţi sunt iertate. Dumnezeu te ajută să
trăieşti o viaţă sfântă şi El promite că într-o zi te va duce în cer şi vei
f i totdeauna cu El.
Înţelegi astăzi că ai nevoie de Domnul Isus, ca să f ii scăpat de pedeapsa
pentru păcatele tale? Roagă-te şi spune-I că tu crezi că El a murit pentru
tine, şi cere-I să-ţi f ie Mântuitor. El îţi va ierta toate păcatele şi îţi va da
viaţa veşnică – acea viaţă de care ai nevoie pentru a ajunge în cer.
Oferă copiilor posibilitatea să Îl primească pe Hristos acum sau într-un alt moment al
programului.
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Lecţia
Scena 1
« Introducere: Câte lucruri cunoşti?

Să ne jucăm un joc. Ridicaţi-vă în picioare. Eu vă voi spune o af irmaţie,
iar dacă voi credeţi că este falsă, ţineţi mâna jos, dacă este adevărată,
ridicaţi mâna sus.

Implicarea clasei

Spune câteva lucruri despre tine, despre cărţi din Biblie, despre cei din clasă, despre
vreme etc. Adaugă şi un lucru sau două pe care nu le ştie nimeni, nici chiar tu însuţi
(de exemplu: „Am 240.678 f ire de păr pe cap“ sau „Mâine va ploua timp de patruzeci
şi cinci minute“).

Dacă ai preşcolari în
clasă, arată imagini cu
lucruri sau obiecte (de
exemplu un cap de copil –
Dumnezeu cunoaşte câte
f ire de păr ai pe cap; un
cer înstelat – Dumnezeu
cunoaşte numele
f iecărei stele; o oglindă –
Dumnezeu cunoaşte totul
despre tine).

Nu contează cât de deştepţi suntem, cât de multe citim sau învăţăm,
niciodată nu vom reuşi să cunoaştem totul!
Scena 2
« Desfăşurarea evenimentelor: Câte lucruri cunoaşte Dumnezeu?

Câte lucruri cunoaşte Dumnezeu? Dumnezeu cunoaşte toate răspunsurile corecte la acest joc. El cunoaşte lucrurile simple (cum ar f i
numele şi vârsta ta), lucrurile grele (câte f ire de păr ai pe cap) şi chiar
lucrurile secrete (ce gândeşti şi ce simţi acum). Dumnezeu cunoaşte
toate lucrurile.
Pune cuvântul „omni“ (AG-16).

„Omni“ înseamnă tot.
Pune cuvântul „omniscient“ (AG-17).

„Scient“ înseamnă cunoştinţă. „Omniscient“ înseamnă atotcunoscător.
Pune cuvântul „atotcunoscător“.

Dumnezeu este omniscient. Să spunem împreună: „El este atotcunoscător. El cunoaşte toate lucrurile!“
Ce lucruri cunoaşte Dumnezeu? Lucruri din cer şi de pe pământ; lucruri
care s-au întâmplat ieri şi astăzi şi lucruri care se vor întâmpla mâine;
lucruri vizibile, invizibile sau ascunse. El cunoaşte totul – desăvârşit
şi în întregime. Chiar şi astăzi, oamenii de ştiinţă descoperă noi stele
pe cer. Nimeni nu ştie exact câte sunt. Însă Dumnezeu le cunoaşte pe
f iecare pe nume.
Dă f iecărui copil câte o fâşie de hârtie, pe care scrie: Psalmul 139:2-4. Pune-i să găsească
versetele în Biblie şi să le citească împreună cu un alt copil de lângă el. Dacă este necesar,
adu Biblii cu tine. Ajută-i pe cei care nu ştiu unde se af lă cartea Psalmilor să găsească
versetele.

Pune pe copii să repete
după tine cuvântul
„omniscient“, pentru a-l
reţine.
Omni
Omniscient AG-17
Atotcunoscător

Implicarea clasei

Citeşte aceste versete cu copilul de lângă tine şi numără lucrurile pe
care Dumnezeul nostru măreţ le cunoaşte despre tine. (Când stau jos,
când mă ridic, gândurile mele, unde merg, când mă aşez, ce fac şi ce
spun.)
Dacă I-ai cerut Domnului Isus să te mântuiască, nu este minunat că
El ştie exact ce gândeşti – atunci când eşti fericit, trist sau îngrijorat?
Deoarece Dumnezeu cunoaşte toate lucrurile, crede că El face numai
ce este bine pentru tine. El vede tot ceea ce se întâmplă în viaţa ta.
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O, cât de mult vreau ca Dumnezeu să se bucure de ceea ce vede în
viaţa mea! Voi nu vreţi la fel? Să cântăm împreună despre faptul că
Dumnezeul nostru care este în cer vede tot ce facem.
Cântaţi „Ai grijă gură mică ce vorbeşti“.

Dumnezeu cunoaşte toate lucrurile pe care le spui şi le faci, dar aceasta
nu este totul.
Scena 3
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu îți cunoaşte secretele inimii

Aşa ne spune Biblia în Psalmul 44:21.
Citeşte Psalmul 44:21.
Pune inima neagră (AG-10).
Vezi Iosua 6 şi 7.

El ştie când păcătuieşti, şi încerci să îţi ascunzi păcatul de ceilalţi. Un
om numit Acan a învăţat că Dumnezeu cunoaşte toate lucrurile.

Omni
Omniscient

Când israeliţii au intrat în cetatea Ierihon ca s-o cucerească, Dumnezeu
le-a poruncit să nu ia nimic ca pradă de război. Dar Acan a văzut nişte
lucruri frumoase pe care a vrut să le aibă pentru sine. Poate a privit în
jur, a văzut că nu-l vede nimeni şi le-a luat.

Atotcunoscător

Poate s-a gândit că nimeni nu v-a af la.
Aşa că a luat acele lucruri frumoase şi valoroase şi le-a ascuns într-o
groapă, sub cortul său. Ceilalţi israeliţi nu ştiau de fapta lui, nici chiar
comandantul lor, Iosua. Acesta era secretul lui Acan. Dar era aşa? Cine
ştia ce făcuse Acan? Dumnezeu.
Implicarea clasei

Cere unui copil să citească din nou Psalmul 44:21.

Dacă copiii ştiu să caute
în Biblie, jucaţi „Sabia în
teacă“, căutând mai multe
versete menţionate în
lecţie.

„… n-ar şti Dumnezeu lucrul acesta, El, care cunoaşte tainele
inimii?“

AC

Dumnezeu ştia că Acan a păcătuit, şi l-a pedepsit pentru neascultare.
Acelaşi Dumnezeu ştie şi păcatele tale, indiferent cât de mult te
străduieşti să le ascunzi. El trebuie să le pedepsească, dar te iubeşte şi
vrea să te mântuiască de ele.
Da, Dumnezeu îţi cunoaşte toate secretele (tainele) inimii tale …
Scena 4
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu ne cunoaşte gândurile

… şi toate gândurile.
Îţi dai seama la ce mă gândesc eu acum? Nu voi spune nimic, dar voi
desena ceva.
Desenează un obiect obişnuit (o lanternă, o cană etc). Fă un desen simplu. Dacă ai
timp, cheamă un copil sau doi în faţă, şopteşte-le ce să deseneze, iar ceilalţi să ghicească
despre ce este vorba.

A fost nevoie să vedeţi ce am desenat ca să-mi ghiciţi gândurile, dar
Dumnezeu a ştiut ce gândesc fără să vadă desenul meu. Odată, El a spus
israeliţilor: „Şi ce vă vine în gând, ştiu foarte bine!“ (Ezechiel 11:5b).
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Eu nu ştiu la ce te gândeşti, dar Dumnezeu ştie!
În Biblie citim despre patru bărbaţi care şi-au dus prietenul paralizat
la Domnul Isus. Ei au crezut că El poate să le vindece prietenul.

Vezi Marcu 2:1-12 şi Luca
5:17-26.

Domnul Isus i-a surprins pe toţi când S-a uitat direct la omul paralizat
şi i-a spus: „Păcatele îţi sunt iertate!“ (vezi Marcu 2:5).
„Cum vorbeşte Omul acesta astfel? Huleşte! Cine poate să ierte păcatele
decât numai Dumnezeu?” (Marcu 2:7).
Conducătorii religioşi prezenţi au gândit lucruri urâte despre Domnul
Isus, dar nu au spus nimic. Poate că zâmbeau în continuare. Nimeni
nu ştia. Dar să citim ce spune Biblia în Marcu 2:8. „Îndată, Isus a
cunoscut, prin duhul Său, că ei gândeau astfel în ei“. El le cunoştea
gândurile!
Domnul Isus a văzut şi credinţa celor patru prieteni (Marcu 2:5). El
ştia ce se întâmplă în mintea şi în inima lor. Dacă eşti un copil al lui
Dumnezeu, Domnul Isus ştie ce este în inima ta când te rogi cu credinţă
pentru prietenii sau părinţii tăi. Dumnezeu îţi cunoaşte gândurile. El
ascultă şi răspunde rugăciunilor tale.

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

ACM

Scena 5
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu ştie cum putem avea păcatele iertate

Dumnezeu ştie toate gândurile tale, şi cele bune şi cele rele. Cum te-ai
simţi dacă gândurile tale ar f i scrise pe un perete, şi toţi le-ar vedea?
Jenat, mândru, ruşinat? Ai şi gânduri pe care vrei să nu le vadă nimeni?
Dumnezeu le cunoaşte şi El totuşi te iubeşte. El ştie cum poţi să f i
scăpat de păcatele tale.
Pune cercul (AG-11).

El nu i-a întrebat pe îngeri ce să facă. Dumnezeu a avut un plan încă
de la început.
Pune crucea (AG-11) şi mormântul gol (AG-13).

Isus, Fiul lui Dumnezeu, a venit pe pământ şi a trăit o viaţă fără păcat.
El a murit pentru păcatele tale – a luat pedeapsa în locul tău şi a înviat.
El este viu şi vrea să te mântuiască de păcate.

Omni

Pune pe Domnul Isus înălţându-Se (AG-14).

Omniscient

Domnul Isus Hristos este acum în cer, la Tatăl. El aşteaptă să vii la El,
să îţi ceri iertare de păcate. Dumnezeu ştie cum să rezolve problema
păcatului tău. El a făcut tot ce era nevoie când L-a trimis pe Domnul
Isus să moară pe cruce pentru păcatele noastre.

Atotcunoscător

Ştii ce trebuie să faci ca să f ii mântuit? Nu este un secret. Dumnezeu
ne-a spus în Biblie.

ACN

„Oricine va chema Numele Domnului va f i mântuit“ (Romani
10:13).

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

Aminteşte-ţi că Dumnezeu cunoaşte toate lucrurile. El ştie toate faptele
tale. Din cauza lucrurilor rele pe care le-ai făcut, El nu te poate lăsa să
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intri în cer, chiar dacă ai făcut şi lucruri bune. Dacă nu L-ai chemat să
te mântuiască de păcatele tale, poţi să faci aceasta chiar acum. După
ce vei muri, va f i prea târziu. El vrea să te mântuiască acum. Cere-I să
te mântuiască.
Roagă-te şi spune-I: „Oh, Doamne Dumnezeule, Tu cunoşti toate
lucrurile. Tu îmi ştii toate păcatele. Nu le pot ascunde de Tine. Cred
că Domnul Isus a murit şi a înviat pentru mine. Te rog, iartă-mă de
păcate, în Numele Domnului Isus care m-a iubit şi a murit pe cruce
pentru mine.“ Crede că El te mântuieşte de toate păcatele tale.

Fii disponibil pentru
sfătuire.

ACM

Doar Domnul Isus te poate mântui. Eu nu pot să Îi cer în locul tău să
te mântuiască, dar dacă vrei să ştii mai multe despre acest lucru, vino
la sfârşitul programului şi, în timp ce ceilalţi joacă un joc, îţi arăt din
Cuvântul lui Dumnezeu cum să faci aceasta.
Dacă ai venit la Domnul Isus cu păcatele tale şi ai crezut în El,
Dumnezeu spune: „Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui“ (vezi 2
Timotei 2:19). El te cunoaşte.
Scena 6
« Concluzie: Crede că Dumnezeu că va face numai ce este bine pentru tine

Dacă I-ai cerut lui Dumnezeu să te ierte, crede că El face numai ce
este bine pentru tine.
Pune copilul îngrijorat (AG-20).
Citeşte sau roagă un copil
mai mare să citească
versetul din Biblie.

Omni
Omniscient
Atotcunoscător

Dumnezeu cunoaşte şi înţelege toate lucrurile. El are planuri perfecte
pentru tine. El ştie ce este cel mai bine pentru tine. Ieremia 29:11
spune: „Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice
Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor
şi o nădejde“. El ştie exact ce să permită să se întâmple în viaţa ta. El
permite şi lucruri grele, f iindcă El are un scop cu viaţa ta. El ştie tot ce
ai nevoie. Domnul Isus a spus să nu ne îngrijorăm cu privire la ce vom
mânca sau cu ce ne vom îmbrăca, f iindcă El ştie că avem nevoie de ele,
şi El Se îngrijeşte de noi (Matei 6:25-34). El ştie ce simţi – când eşti
vesel sau trist. El îţi cunoaşte viitorul. Crede că El face numai ce este
bine pentru tine! Roagă-te şi spune-I: „Doamne Isuse, Tu cunoşti toate
lucrurile. Te laud, şi cred că Tu vei face numai ce este bine pentru mine,
chiar şi atunci când nu înţeleg de ce se întâmplă un anumit lucru.“
Îndepărtează toate f igurile.

Joc
recapitulativ

Întrebări de recapitulare
1 Unde găsim comorile lui Dumnezeu? (în Biblie)

Dumnezeu cunoaşte
totul

2

Ce înseamnă cuvântul „omniscient“? (atotcunoscător)

3

Ce a făcut Acan cu lucrurile furate? (A săpat o groapă sub cortul lui
şi le-a ascuns.)

4

Cine a ştiut unde erau ascunse lucrurile furate? (Dumnezeu)

Decupează din pâslă
de culoare deschisă
sau hârtie, două cercuri
de aproximativ 20 cm
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5

Comparativ cu oamenii, de ce nu este nevoie ca Dumnezeu să
pună întrebări? (Fiindcă El cunoaşte toate răspunsurile, El cunoaşte
toate lucrurile.)

6

Numeşte ceva ce ştie numai Dumnezeu. (Sunt posibile mai multe
răspunsuri. Exemplele din lecţie: numărul f irelor de păr de pe capul
nostru, numărul stelelor de pe cer, ce se va întâmpla mâine, f iecare
gând din mintea noastră, secretele din inima noastră.)

7

Care a fost planul lui Dumnezeu pentru rezolvarea problemei
păcatului nostru? (El L-a trimis pe Domnul Isus pe pământ să moară
pentru păcatele noastre.)

8

Ce spune versetul din Psalmul 147:5? („Mare este Domnul nostru
şi puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini.“)

diametru. Cu o cariocă
permanentă sau o cariocă
pentru stofă, scrie pe
f iecare : „Dumnezeu
cunoaşte totul“. (Dacă
cercurile sunt de hârtie,
lipeşte pe spatele lor
bucăţi de f lanel sau hârtie
de rolă de bucătărie,
pentru a le ataşa pe o
suprafaţă verticală, în
timpul jocului.)
Decupează f iecare cerc
în şase „felii“ şi pune-le
într-un plic. Împarte clasa
în două echipe.
Pune întrebări întregii
clase. Primul copil de la
oricare dintre echipe, care
ridică mâna şi răspunde
corect la întrebare,
extrage o „felie“ din punga
echipei sale şi o aşează
pe tablă.
Continuă cu întrebările.
Prima echipă care are
cercul complet câştigă.
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Lecţie pentru preşcolari
Scena 1
« Introducere: Câte lucruri cunoşti?
Implicarea clasei

Câte lucruri cunoşti?
Să ne jucăm un joc. Eu vă voi spune ceva. Dacă credeţi că este fals,
ţineţi mâna jos; dacă este adevărat, ridicaţi-o.
Arată imagini/obiecte cu lucruri pe care numai Dumnezeu le cunoaşte (de exemplu, o imagine cu un cap de copil – Dumnezeu cunoaşte câte f ire de păr ai pe cap; un cer înstelat –
Dumnezeu cunoaşte numele fiecărei stele; o oglindă – Dumnezeu cunoaşte totul despre tine).

Oricât de deştepţi suntem, cât de multe citim sau învăţăm, niciodată
nu vom reuşi să cunoaştem totul.
Scena 2
« Desfăşurarea evenimentelor: Câte lucruri cunoaşte Dumnezeu?

Câte lucruri cunoaşte Dumnezeu? Dumnezeu cunoaşte toate răspunsurile corecte la acest joc. El cunoaşte lucrurile simple (cum sunt
numele şi vârsta ta), lucrurile dif icile (câte f ire de păr ai pe cap) şi chiar
lucrurile secrete (ce gândeşti şi ce simţi acum). Dumnezeu cunoaşte
toate lucrurile.
Atotcunoscător

Pune cuvântul „atotcunoscător“.

Dumnezeu este atotcunoscător – El cunoaşte totul. Să spunem împreună: „El cunoaşte toate lucrurile.“
Ce lucruri cunoaşte Dumnezeu? Lucruri din cer şi de pe pământ;
lucruri care s-au întâmplat ieri şi astăzi, şi lucruri care se vor întâmpla
mâine; lucruri care le vedem, şi lucruri care sunt ascunse. El cunoaşte
totul. Chiar şi numele f iecărei stele.
Cheamă un copil în faţă şi pune-l să stea cu spatele spre clasă. Cere celorlalţi copii să se
ridice şi să se aşeze în linişte. Întreabă copilul din faţă: „Copiii sunt aşezaţi sau sunt în
picioare?“ Pune-i şi pe ceilalţi copii să îi ia locul, pe rând, celui din faţă.

Nu aţi ştiut mereu dacă ceilalţi copii stăteau jos sau în picioare. Câteodată aţi ghicit, câteodată nu. Dumnezeu nu trebuie să ghicească – El ştie.
Deschide Biblia şi citeşte Psalmul 132:2.

Biblia spune că Dumnezeu ştie când stăm jos şi când stăm în picioare.
Gândeşte-te numai – El ştie tot ce facem, chiar şi atunci când alţii nu
ne văd.
Implicarea clasei

Oh, cât de mult aş vrea ca Dumnezeu să Se bucure de ceea ce vede în
viaţa mea! Nu vreţi şi voi la fel? Să cântăm împreună despre faptul că
trebuie să f im atenţi la felul în care trăim, f iindcă Dumnezeul nostru
este în cer şi vede tot ce facem.
Cântaţi „Ai grijă gură mică ce vorbeşti“.

Dumnezeu cunoaşte lucrurile pe care le faci şi le spui, dar aceasta nu
este totul.

42

Dumnezeul nostru măreţ

Scena 3
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu îți cunoaşte secretele inimii

Dumnezeu ştie secretele inimii tale (Psalmul 44:21).
Pune inima neagră (AG-10).

Când israeliţii au cucerit cetatea Ierihon, Dumnezeu le-a poruncit să
nu ia nimic ca pradă de război. Dar Acan a văzut nişte lucruri frumoase
pe care a vrut să le aibă pentru sine. Probabil a privit în jur, a văzut că
nu-l vede nimeni şi le-a luat.

Vezi Iosua 6 şi 7.
Atotcunoscător

Poate s-a gândit că nimeni nu v-a af la.
Aşa că a luat acele lucruri frumoase şi valoroase şi le-a ascuns într-o
groapă, sub cortul său. Ceilalţi israeliţi nu ştiau de fapta lui, nici chiar
comandantul lor, Iosua. Acesta era secretul lui. Dar era aşa? Cine ştia
ce făcuse Acan? Dumnezeu.
Citeşte Evrei 4:13 din Biblie.

„Nicio făptură nu este ascunsă de El …“
Dumnezeu ştia ce făcuse Acan şi l-a pedepsit pentru neascultarea
lui. Acelaşi Dumnezeu îţi cunoaşte şi ţie păcatele, indiferent cât te
străduieşti să le ascunzi. El trebuie să pedepsească şi păcatul tău, dar
El te iubeşte şi vrea să te scape de pedeapsa veşnică.

AC

Da, Dumnezeu ştie secretele din inima ta …
Implicarea clasei.

Scena 4
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu ne cunoaşte gândurile

… şi îţi cunoaşte toate gândurile.
Îţi dai seama la ce mă gândesc eu acum? Nu voi spune nimic, dar voi
desena ceva.
Desenează un obiect obişnuit (o lanternă, o cană etc.). Fă un desen simplu. Dacă ai
timp, desenează încă două obiecte.

Citeşte versetul din Biblie.

Dumnezeu spune în Biblie: „Şi ce vă vine în gând, ştiu foarte bine!“
(Ezechiel 11:5b). Eu nu ştiu la ce te gândeşti tu acum, dar Dumnezeu
ştie.
Patru bărbaţi aveau un prieten care nu putea să meargă. Ei l-au dus pe
prietenul lor la Domnul Isus. Ei au crezut că Domnul Isus le va vindeca
prietenul şi-l va face să meargă. Au fost surprinşi când Domnul Isus S-a
uitat la prietenul lor şi a spus: „Păcatele îţi sunt iertate“ (vezi Marcu
2:5). El nu a vindecat pe prietenul lor chiar în acel moment.
Unii dintre conducătorii religioşi care erau prezenţi, L-au auzit pe
Domnul Isus şi s-au gândit: „Cum vorbeşte Omul acesta astfel? Huleşte!
Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?“ (Marcu 2:7).
Ei nu au spus nimic cu voce tare, dar Biblia ne spune că Domnul Isus
a ştiut imediat ce gândeau ei (Marcu 2:8).
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Scena 5
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu ştie cum putem avea păcatele iertate

Dumnezeu ştie toate gândurile tale, şi pe cele bune, şi pe cele rele.
Dumnezeu le ştie pe toate, şi totuşi te iubeşte. El ştie cum poţi avea
păcatele iertate.
Pune cercul (AG-11).

Atotcunoscător

El nu a întrebat pe îngeri ce să facă. Dumnezeu a avut un plan încă
de la început.
Pune crucea (AG-12) şi mormântul gol (AG-13).

Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ şi a trăit o viaţă fără păcat. El
nu a făcut niciodată ceva rău. Când a murit pe cruce, a luat pedeapsa
pe care noi o meritam pentru păcatele noastre. Apoi, El a înviat din
morţi şi astăzi este viu.

Atotcunoscător

Pune pe Domnul Isus înălţându-Se (AG-14).

Domnul Isus este acum în cer, cu Tatăl. El aşteaptă să vii la El cu
păcatele tale. El vrea să te mântuiască.
ACN

Ştii ce trebuie să faci ca să f ii mântuit? Nu este un secret. Dumnezeu
ne spune în Biblie.

Citeşte versetul din Biblie.

„Oricine va chema Numele Domnului va f i mântuit“ (Romani 10:13).
„Oricine“ te include şi pe tine. Vrei să chemi şi tu Numele Domnului?
Dacă da, roagă-te şi spune-I că tu crezi că Domnul Isus a murit şi pentru
păcatele tale. Dumnezeu promite că, dacă Îl chemi, El te mântuieşte şi
nu vei mai f i pedepsit pentru lucrurile rele pe care le-ai făcut. Domnul
Isus a fost pedepsit în locul tău.
Dacă crezi în El, roagă-te acum lui Dumnezeu. Spune-I în rugăciune:
„Doamne, Dumnezeule, Tu ştii toate lucrurile. Îmi cunoşti toate
păcatele. Nu pot să le ascund de Tine. Cred că Domnul Isus a murit
şi pentru mine. Te rog să mă ierţi!“

Fii disponibil pentru
sfătuire.

Doar Domnul Isus poate să te mântuiască de păcatele tale. Eu nu pot să
fac lucrul acesta pentru tine. Dacă nu ştii cum să Îi ceri lui Dumnezeu
să te mântuiască, vino la sfârşitul programului şi îţi arăt din Cuvântul
lui Dumnezeu ce trebuie să faci.
Scena 6
« Concluzie: Crede că Dumnezeu face numai ce este bine pentru tine

Dacă I-ai cerut lui Dumnezeu să te mântuiască şi să te ierte, crede că
El face ce este bine pentru tine.

Atotcunoscător

Pune copilul îngrijorat (AG-20).

ACM

El ştie ce este bine pentru tine. El ştie care sunt lucrurile de care ai
nevoie. Domnul Isus a spus să nu ne îngrijorăm ce vom mânca sau cu
ce ne vom îmbrăca, f iindcă El ştie nevoile noastre şi Se îngrijeşte de
ele (Matei 6:25-34). El ştie ce simţi – când eşti vesel sau trist. El îţi
cunoaşte viitorul. Ai încredere că El va face ce este bine pentru tine.
44

Dumnezeul nostru măreţ

Roagă-te şi spune-I: „Doamne Isuse, Tu cunoşti toate lucrurile. Te
laud şi cred că Tu faci ceea ce este bine pentru mine, chiar şi atunci
când nu înţeleg.“
Îndepărtează toate f igurile.

Joc
recapitulativ
pentru
preşcolari

Întrebări de recapitulare pentru preşcolari
1 Cine ştie câte stele sunt pe cer? (Dumnezeu)
2

Cine ştie câte f ire de păr ai pe cap? (Dumnezeu)

3

Ce ştii despre Domnul Isus? (Sunt posibile mai multe răspunsuri.
Întreabă mai mulţi copii.)

4

De ce trebuie să Îl asculţi pe Dumnezeu? (El ştie ce este bine pentru
tine.)

Potrivirea literelor
Confecţionează două
seturi de litere din pâslă
pentru cuvântul „Biblia“.
Pune un set de litere
„Biblia“ în partea de sus a
tablei. Pune celelalte litere
pe o suprafaţă plană, în
apropierea tablei.
Când un copil răspunde
la o întrebare, vine în
faţă şi ia o literă de jos,
şi o aşează sub litera
corespunzătoare (vezi
diagrama).
Foloseşte întrebările
pentru preşcolari de la
lecţiile 1-3, şi continuă cât
îţi permite timpul şi copiii
sunt interesaţi.
Pune pe copii să joace
acest joc de mai multe ori
cu acest cuvânt sau cu un
altul la fel de simplu.

B i b l i a
Copiii aşează
literele aici → B
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Lecţia 4

Dumnezeu este omniprezent
Text biblic pentru învăţător
2 Cronici 16:9
Ieremia 23:23-25
Psalmul 139:7-12
Evrei 13:5
Adevăr central
Dumnezeu este pretutindeni
Aplicaţie
Nemântuit: Dumnezeu îţi aude rugăciunea.
Mântuit: Dumnezeu este cu tine şi când treci
prin necazuri.
Verset de memorat
„… căci El însuşi a zis: «Nicidecum n-am să te las,
cu niciun chip nu te voi părăsi.»“ Evrei 13:5
Verset de memorat pentru preşcolari
– acelaşi verset, de mai sus
Ajutoare vizuale
♦♦ f iguri: AG-20, AG-23 şi fâşii cu cuvinte scrise
♦♦ tablă albă sau tablă de desen
♦♦ glob pământesc

Schiţa lecţiei
Introducere
Scena 1 Unde este Dumnezeu?
Desfăşurarea evenimentelor
Scena 2 Poate cineva să se ascundă de
Dumnezeu?
AC
Scena 3 Dumnezeu îţi aude rugăciunea ACN
Scena 4 Dumnezeu este prezent şi în situaţiile
grele
ACM
Concluzie
Scena 5 Nu vei f i niciodată singur
ACM
Schiţa lecţiei pentru preşcolari
Introducere
Scena 1 Unde este Dumnezeu?
Desfăşurarea evenimentelor
Scena 2 Poate cineva să se ascundă de
Dumnezeu?
AC
Scena 3 Dumnezeu îţi aude rugăciunea ACN
Scena 4 Dumnezeu este prezent şi când
eşti trist
ACM
Concluzie
Scena 5 Nu vei f i niciodată singur
ACM

Cântări (sugestii) – vezi şi pag. 87
♦♦ Roagă-te dimineaţa
Cântări pentru preşcolari (sugestii)
♦♦ Dumnezeu-Tatăl
♦♦ Roagă-te dimineaţa
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Prezentarea Evangheliei
Dumnezeu-Tatăl
Arată un triunghi.

Câte laturi are un triunghi? (trei) Ai nevoie de trei laturi pentru a forma
un triunghi, nu-i aşa? Singurul Dumnezeu adevărat este DumnezeuTatăl, Dumnezeu-Fiul şi Dumnezeu-Duhul Sfânt. Toţi împreună sunt
un singur Dumnezeu. Cântarea noastră vorbeşte despre El.

În predarea acestei
învăţături foloseşte
triunghiul Trinităţii (AG-5).

Cântă această cântare în timp ce arăţi ajutoarele vizuale.

Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, spune că Dumnezeu-Tatăl, DumnezeuFiul şi Dumnezeu-Duhul Sfânt sunt Una. Dumnezeu ţi-a dat Biblia să
Îl poţi cunoaşte. El te-a creat şi te iubeşte atât de mult!
Biblia spune că, din cauza păcatului (lucrurile rele pe care le gândeşti,
le spui sau le faci şi nu-I plac lui Dumnezeu), meriţi să f ii despărţit de
El. Dar Dumnezeu-Fiul, Isus Hristos, a venit pe pământ ca să ia asupra
Lui pedeapsa pentru păcatul tău. Biblia spune: „Hristos a murit pentru
păcatele noastre … a fost îngropat, şi a înviat a treia zi“ (1 Corinteni
15:3-4). După ce Domnul Isus a înviat, El a fost văzut de mulţi
oameni, iar după patruzeci de zile S-a înălţat la cer. Dumnezeu-Fiul
a murit pentru noi, aceasta f iind singura cale prin care să f im iertaţi
de păcatele noastre. Dacă L-ai primit pe Domnul Isus ca Mântuitor,
Dumnezeu-Duhul Sfânt locuieşte în tine. El este cu tine tot timpul,
dându-ţi putere să trăieşti pentru El şi să spui şi altora despre acest
Dumnezeu Triunic.
Dar dacă nu L-ai primit pe Domnul Isus ca Mântuitor, trebuie să faci
acest lucru chiar astăzi. Biblia spune: „Dar tuturor celor ce L-au primit,
adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui
Dumnezeu“ (Ioan 1:12). Numai copiii lui Dumnezeu au promisiunea
că Dumnezeu este cu ei, ajutându-i în f iecare zi. Numai copiii lui
Dumnezeu vor ajunge în cer într-o zi şi vor f i pentru totdeauna cu El.
Tu L-ai primit pe Domnul Isus?
Oferă copiilor acum sau într-un alt moment al programului posibilitatea de a-L primi
pe Domnul Isus.
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„… căci El însuşi a zis: «Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu
te voi părăsi».“ Evrei 13:5
Introducere
Ţi-ai dorit vreodată să f ii în două locuri în acelaşi timp? Poate că
voiai să mergi la fotbal, dar aveai şi teme de făcut. Sau poate ai spus
unei prietene că mergi să o vizitezi, dar ai uitat că ai programare la
doctor.
Discutaţi diferite cazuri pe scurt.

Nici eu şi nici tu nu putem să f im în acelaşi timp în două locuri, însă
Dumnezeu poate. Versetul de astăzi ne vorbeşte despre o promisiune
făcută de Dumnezeu tuturor copiilor Lui.
Prezentare
Arată Biblia, explicând copiilor că este Cuvântul adevărat al lui
Dumnezeu. Citeşte versetul din Biblie şi spune-le cum îl pot găsi. Citeşte
împreună cu copiii versetul de pe planşă.
Explicare
„… căci El însuşi a zis: – Dumnezeu a rostit aceste cuvinte importante
din versetul nostru. Ştim că le putem crede f iindcă tot ceea ce spune
Dumnezeu este adevărat.
«Nicidecum n-am să te las … – Dacă eşti copilul lui Dumnezeu, El
promite că va f i întotdeauna cu tine. Când Îl primeşti pe Domnul
Isus ca Mântuitor, Dumnezeu devine Tatăl tău ceresc. Indiferent ce
se întâmplă, relaţia ta cu El nu se va schimba niciodată. El nu te va
lăsa.
… cu niciun chip nu te voi părăsi»“ – Câteodată, cei pe care îi iubim
ne dezamăgesc sau ne părăsesc, atunci când trecem printr-un necaz.
Dar Dumnezeu promite să f ie întotdeauna alături de copiii Lui.
Aplicaţie
Nemântuit: Dacă nu eşti copilul lui Dumnezeu, păcatul te împiedică
să ajungi la El în cer. Nu-ţi poţi ascunde păcatul înaintea
Lui, însă poţi primi astăzi iertarea lui Dumnezeu şi să
devii copil al Său. Apoi, Domnul Isus va veni să locuiască în tine şi te va însoţi oriunde vei merge.
Mântuit: 		 Dacă eşti copilul lui Dumnezeu, aminteşte-ţi că El este
cu tine oriunde ai f i. El este prezent întotdeauna pentru
a te conduce şi a-ţi purta de grijă.
Repetiţie
„Adaugă un cuvânt“
Începând cu „adresa“, f iecare copil spune un cuvânt, apoi două, apoi
trei şi aşa mai departe. De exemplu: „Evrei 13:5“ … „Evrei 13:5
căci“… „Evrei 13:5 căci El“ … „Evrei 13:5 căci El însuşi“ … „Evrei
13:5 căci El însuşi a“ … „Evrei 13:5 căci El însuşi a zis“ … etc.
Repetaţi până când copiii spun tot versetul.
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Lecţia
Scena 1
« Introducere: Unde este Dumnezeu?

Unde este Dumnezeu? Ai văzut vreodată poze sau ştiri despre astronauţi
care au mers pe lună sau pe alte planete? Unele stele sunt atât de departe,
încât nu ne-ar ajunge toată viaţa să ajungem la ele. Dar Dumnezeu ne
spune despre Sine: „Sunt Eu numai un Dumnezeu de aproape, zice
Domnul, şi nu sunt Eu şi un Dumnezeu de departe? Poate cineva să
stea într-un loc ascuns fără să-l văd Eu? – zice Domnul. Nu umplu Eu
cerurile şi pământul?“ (Ieremia 23:23-24). Dumnezeu este acolo unde
sunt stelele. În acelaşi timp, El este aici cu noi. El este pretutindeni.

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

Pune cuvântul „pretutindeni“.

El este omniprezent. Vă amintiţi că „omni“ înseamnă „tot“. Aşadar,
„omniprezent“ înseamnă că Dumnezeu este prezent peste tot.
Pune cuvântul „omniprezent“.

Pretutindeni

Omniprezent

Scena 2
« Desfăşurarea evenimentelor: Poate cineva să se ascundă de Dumnezeu?

Poate cineva să se ascundă de Dumnezeu? Ieremia ne dă răspunsul în
cartea lui în capitolul 23, versetul 24. Să-l citim din nou. Ascultaţi cu
atenţie. „Răspunsul“ lui Ieremia este sub formă de întrebări, dar la care
ar trebuie să-ţi f ie uşor să răspunzi.
Cere unui copil să citească Ieremia 23:24 din Biblie.

Nimeni nu poate găsi un loc în care să se ascundă de Dumnezeu.
Te-ai jucat vreodată de-a v-aţi ascunselea? Eşti bun la jocul acesta? Te-ai
ascuns vreodată într-un loc în care nimeni nu a reuşit să te găsească?
Cere copiilor să povestească pe scurt.

David a recunoscut că nu există niciun loc în care să se poată ascunde
de Dumnezeu. El a menţionat în Psalmul 139:7-12 patru locuri în
care, chiar dacă s-ar ascunde, Dumnezeu este acolo.
♦♦ în cer
♦♦ în iad (Şeol, locuinţa morţilor)
♦♦ la marginea mării

Scrie locurile pe o tablă
albă sau pe o tablă de
desen. Dacă doreşti,
arată un glob pământesc
în timp ce vorbeşti despre
locurile în care este
Dumnezeu.
Pretutindeni

♦♦ în întuneric

Omniprezent

David concluzionează spunând că nu există niciun loc în care Dumnezeu
să nu existe. El spune că Dumnezeu este omniprezent.
Pune globul pământesc (AG-23).

El este peste tot în acelaşi timp. Dumnezeu este prezent în acelaşi timp
în f iecare loc din Univers.
Iona nu a ştiut aceasta. Când Dumnezeu l-a trimis să predice în Ninive,
Iona a vrut să se ascundă de Dumnezeu. El şi-a făcut bagajul şi a pornit
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la drum cu o corabie, în direcţia opusă. Cred că Iona nu citise psalmul
lui David. Dumnezeu este prezent şi la cea mai îndepărtată margine a
mării. Dumnezeu a trimis o furtună mare. La început, Iona dormea,
aşa că a fost nevoie să f ie trezit de căpitan. Toţi se rugau, numai Iona
nu. El ştia că Dumnezeu trimisese furtuna, ca urmare a faptului că
el încercase să fugă de Dumnezeu. Iona ştia că Dumnezeu Se af la în
acea furtună.
„Luaţi-mă şi aruncaţi-mă în mare“, le-a spus marinarilor, „şi marea se
va linişti faţă de voi“ (vezi Iona 1:12).
Oamenii s-au temut să facă lucrul acesta.
După un timp, văzând că marea nu se linişteşte, au făcut ce a spus
Iona. L-au aruncat în mare. Acum Iona era înconjurat de tot felul de
peşti şi iarbă de mare. Dar ce se apropia de Iona? Era un peşte mare.
Probabil că Iona a închis ochii. Când i-a deschis, era întuneric. Era în
burta peştelui, şi totuşi era în viaţă. Ce crezi că a făcut? Da, s-a rugat
lui Dumnezeu.
Tu nu trebuie să aştepţi să ajungi în situaţii limită, ca Iona în burta
peştelui, ca să te rogi lui Dumnezeu. Roagă-te lui Dumnezeu în f iecare
zi, oriunde te-ai af la. Una din cântările noastre ne aminteşte că putem
să ne rugăm în orice moment al zilei. Să cântăm împreună această
cântare.
Implicarea clasei

Cântaţi cântarea: „Roagă-te dimineaţa“

Scena 3
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu îţi aude rugăciunea

Dumnezeu aude rugăciunile.
Haideţi să ne imaginăm că îi luăm un interviu lui Iona.
Pregăteşte un interviu între doi copii mai mari sau două dintre ajutoarele tale.

Reporter: Iona, cum a fost în burta peştelui?
Iona:

A fost îngrozitor! Ştiam că din vina mea am ajuns acolo.
N-am ascultat de Dumnezeu.

Reporter: Cum era înăuntru?
Iona:

Oh, mirosea aşa de urât şi era întuneric! A fost înf iorător!
Eram departe de toţi oamenii, de tot ce exista pe pământ.
Era mai rău decât în furtună – mai rău decât orice mi-am
imaginat vreodată!

Reporter: Şi ce ai făcut acolo, Iona?
Iona:

Acolo, în burta peştelui, am strigat la Dumnezeu să mă ajute,
şi El mi-a ascultat strigătul.

Reporter: Cum ai reuşit să ieşi afară?
Iona:
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alunec pe o suprafaţă moale, urât mirositore. Nu reuşeam
să mă ţin de nimic. În f inal, am fost aruncat în aer, apoi am
aterizat pe mal. Mă dureau toate oasele. Era o minune că
eram din nou pe pământ. Peştele cel mare plecase, iar eu mă
af lam pe uscat, în afara oricărui pericol. Ştiam că Dumnezeu
îmi ascultase rugăciunea.
Reporter: Aceasta a fost o experienţă uimitoare, Iona!
Dumnezeu a auzit rugăciunea lui Iona. El nu i-a spus lui Iona: „Stai
puţin, Iona. Nu te aud prea bine. Peştele este la o adâncime prea mare.
Nu este semnal. Şi în plus, sunt ocupat să răspund unor misionari.
Trebuie să strigi tare ca să Îmi atragi atenţia, f iindcă am şi pe alţii care
se roagă chiar acum, şi vreau să-i ascult şi pe ei“.
Nu, Dumnezeu nu este aşa. El este în orice moment peste tot, şi El aude
toate rugăciunile făcute Lui în acelaşi timp. Dacă toţi aţi vorbi în acelaşi
timp, eu nu aş putea să vă înţeleg. Dacă vorbiţi când eu vorbesc, voi
nu mă veţi auzi aşa cum trebuie. Dar Dumnezeu nu este aşa. El aude
f iecare rugăciune, indiferent câţi oameni Îi vorbesc în acelaşi timp, în
oricât de multe limbi.
Cunoşti alţi oameni din Biblie care s-au rugat şi Dumnezeu le-a auzit
rugăciunile?
Aşteaptă răspunsurile copiilor. Exemple posibile: Ana, Daniel, Iov, Moise, Avraam,
Corneliu etc.

Dar tu? Te-ai rugat şi I-ai cerut lui Dumnezeu să îţi ierte păcatele? El
poate să îţi asculte rugăciunea chiar acum. Nu aştepta până creşti mai
mare. Dacă Îi ceri, El îţi iartă păcatele acum.

ACN

Roagă-te în inima ta: „Doamne, Îţi mulţumesc că eşti în cer, dar eşti şi
aici şi îmi asculţi rugăciunea. Am păcătuit împotriva Ta şi am nevoie
de iertarea Ta. Cred în Domnul Isus, care a murit şi a înviat pentru
mine. Te rog, iartă-mă! Amin.“
Dacă vrei să vii la Domnul Isus, dar ai întrebări, te rog aşteaptă-mă
la sfârşit pe locul tău şi, în timp ce ceilalţi copii completează o foaie
de lucru, eu îţi explic cum să te rogi Domnului Isus şi să-I ceri să te
mântuiască de păcate.

Fii disponibil pentru
sfătuire.

Scena 4
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu este prezent şi în situaţiile grele

Dacă I-ai cerut Domnului Isus să te ierte de păcate, atunci Dumnezeu
este cu tine, şi în situaţiile grele.
Pune copilul îngrijorat (AG-20).

Dumnezeu era cu Iona în burta peştelui. Unde era Dumnezeu, când
Daniel a fost aruncat în groapa cu lei? Dumnezeu era cu Daniel acolo,
în groapa cu lei. Unde era Dumnezeu când cei trei prieteni ai lui Daniel
au fost aruncaţi în cuptorul cu foc? În cuptor, alături de ei.
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În cazul în care copiii nu sunt familiari cu aceste personaje biblice, omite exemplele date,
şi spune-le doar întâmplarea cu Iona.

ACM

Implicarea clasei

Dumnezeu este cu tine întotdeauna, chiar şi în situaţii grele. El este
cu tine la şcoală, când dai un test, sau când eşti bolnav şi trebuie să te
internezi în spital.
Dacă ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor, cum te ajută să ştii că …
♦♦ „Dumnezeu este cu tine la grupul de copii?“
♦♦ „Dumnezeu este cu tine la şcoală când dai un test?“
♦♦ „Dumnezeu este cu tine când este furtună afară?“
♦♦ „Dumnezeu este cu tine când te simţi singur?“
♦♦ „Dumnezeu este cu tine când te uiţi la televizor?“
Discută cu copiii.

Dumnezeu este cu tine în orice situaţie. Roagă-te şi spune-I: „Doamne,
Îţi mulţumesc că eşti cu mine şi în situaţiile grele. Te rog, ajută-mă să
mă încred în Tine şi să nu mă tem!“
Scena 5
« Concluzie: Nu vei f i niciodată singur

Dacă I-ai cerut Domnului Isus să te mântuiască, eşti un copil al Lui
şi nu vei f i niciodată singur. Acest lucru Îl spune Dumnezeu în Evrei
13:5.
Roagă un copil să citească versetul din Biblia ta.

„Nicidecum n-am să te las.“
Implicarea clasei

Priveşte-ţi mâna. Ridic-o! Ridică pe rând câte un deget şi spune
cuvintele acestei promisiuni pe degete: „Nicidecum - n-am - să - te las“. Este uşor să îţi aminteşti astfel acest adevăr.
Unii oameni fac promisiuni, dar nu le împlinesc. Dumnezeu nu este
aşa. El Îşi împlineşte întotdeauna promisiunile. Aminteşte-ţi, când
mergi seara la culcare şi părinţii nu sunt cu tine, că Dumnezeu este chiar
acolo cu tine în cameră, toată noaptea. Dacă mergi într-o excursie, El
merge cu tine. El promite să nu te părăsească niciodată.
Îndepărtează toate f igurile.

Joc
recapitulativ

Întrebări de recapitulare
1 Ce înseamnă „omniprezent“? (prezent peste tot, în acelaşi timp)

Mesaj secret

2

În câte locuri poţi să f ii în acelaşi timp? (doar într-unul)

Scrie următoarele liniuţe
şi cifre pe o foaie mare de
hârtie sau pe tablă.

3

Unde L-a trimis Dumnezeu pe Iona să predice? (în cetatea Ninive)

4

Unde a mers în schimb Iona? (în direcţia opusă)

5

Ce a făcut Iona în burta peştelui? (S-a rugat lui Dumnezeu.)
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6

Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Iona. Ştii un alt personaj
din Biblie care s-a rugat şi Dumnezeu i-a auzit rugăciunea? (Sunt
posibile mai multe răspunsuri. Exemplele din lecţie: Ana, Daniel, Iov,
Moise, Avraam şi Corneliu.)

7

Conform versetului de memorat, Evrei 13:5, ce a promis Dumnezeu
copiilor Lui? (Că nu îi va lăsa şi nu îi va părăsi niciodată.)

8

Numeşte o altă însuşire a lui Dumnezeu. (suveran, sfânt, omniscient)

_ _ _ _ _ _ _ _
1 2 3 4 5 6 7 8
_ _ _ _
9 10 11 12

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

_ _

_ _ _ _

24 25

26 27 28 29

Fiecare număr reprezintă
o literă din propoziţia:
„Dumnezeu este
întotdeauna cu mine“ (nu
spune copiilor propoziţia).

Activitate suplimentară
Dumnezeu este întotdeauna prezent
Dă f iecărui copil o foaie de lucru (vezi pagina 80) şi pune-i să completeze spaţiile libere.
Încurajează-i să se gândească la trei locuri diferite, trei situaţii şi trei
prieteni.
Adu diferite ştampile şi abţibilduri şi încurajează-i să-i facă paginii o
bordură frumoasă.
Copiii pot să atârne „poza“ în dormitorul lor, pe frigider etc.

Pune o întrebare de
recapitulare.
Primul copil, care ridică
mâna şi răspunde
corect, alege un număr
din mesajul secret.
Învăţătorul scrie litera
corectă deasupra liniuţei,
apoi întreabă copilul dacă
poate ghici cuvântul.
Dacă îl ghiceşte,
învăţătorul completează
cuvântul cu literele lipsă.
Dacă răspunsul la
întrebarea de recapitulare
este greşit, nu are dreptul
să aleagă un număr.
Jucaţi până când copiii
af lă tot mesajul secret.
Dacă vă permite timpul,
jucaţi din nou, cu un
alt mesaj secret (de
exemplu: „Dumnezeu
este prezent pretutindeni“
sau „Nu există niciun loc
în care să mă ascund de
Dumnezeu“).
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Lecţie pentru preşcolari
Scena 1
« Introducere: Unde este Dumnezeu?

Unde este Dumnezeu? Ai privit vreodată stelele? Ele sunt atât de
departe! Dumnezeu este acolo unde sunt stelele, dar în acelaşi timp şi
aici, cu noi. Dumnezeu este pretutindeni.
Pune cuvântul: „pretutindeni“.

Pretutindeni

Scena 2
« Desfăşurarea evenimentelor: Poate cineva să se ascundă de Dumnezeu?

Poate cineva să se ascundă de Dumnezeu? Nu, nimeni nu a găsit un
loc suf icient de bun în care să se ascundă de Dumnezeu.
Te-ai jucat vreodată de-a v-aţi ascunselea? Eşti bun la jocul acesta?
Te-ai ascuns vreodată într-un loc bun în care nimeni nu a reuşit să te
găsească?
Implicarea clasei

Lasă copiii să spună pe scurt experienţele lor.

David a recunoscut că nu există niciun loc în care să se poată ascunde
de Dumnezeu. El a menţionat în Psalmul 139:7-12 patru locuri în
care, chiar dacă s-ar ascunde, Dumnezeu este acolo. El a spus despre:
înălţime, adâncime, depărtare şi întuneric.
AC

David spune în f inal că nu există niciun loc în care Dumnezeu să nu
existe. Dumnezeu este pretutindeni în acelaşi timp.
Pune globul pământesc (AG-23).

Dumnezeu este prezent pe tot pământul.
Vezi Iona 1 şi 2.
Pretutindeni

Iona nu a ştiut acest adevăr. Când Dumnezeu l-a trimis să predice
în Ninive, Iona a vrut să se ascundă de Dumnezeu, aşa că s-a urcat
într-o corabie. Dar Dumnezeu este prezent chiar şi la marginea mării.
Dumnezeu a trimis o furtună mare. La început, Iona dormea, aşa că a
fost nevoie să f ie trezit de căpitan. Toţi se rugau, numai Iona nu. El ştia
că Dumnezeu trimisese furtuna, ca urmare a faptului că el încercase să
fugă de Dumnezeu. Iona ştia că Dumnezeu Se af la în acea furtună.
„Luaţi-mă şi aruncaţi-mă în mare“, le-a spus el marinarilor, „şi marea
se va linişti faţă de voi“ (vezi Iona 1:12).
Oamenii s-au temut să facă lucrul acesta.
După un timp, văzând că marea nu se linişteşte, l-au aruncat în mare.
Acum Iona era înconjurat de tot felul de peşti şi iarbă de mare. Dar ce
se apropia de Iona? Era un peşte mare. Probabil că Iona a închis ochii.
Când i-a deschis, era întuneric. Era în burta peştelui, şi totuşi era în
viaţă. Ce crezi că a făcut? Da, s-a rugat lui Dumnezeu.
Tu nu trebuie să aştepţi să ajungi într-o situaţie limită, ca Iona în burta
unui peşte, ca să te rogi lui Dumnezeu. Roagă-te lui Dumnezeu în
f iecare zi, acolo unde eşti. Să cântăm cântarea „Roagă-te dimineaţa“,
care ne aminteşte că putem să ne rugăm lui Dumnezeu în orice moment
al zilei.
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Scena 3
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu îţi aude rugăciunea

Dumnezeu aude rugăciunile.
Haideţi să ne imaginăm că îi luăm un interviu lui Iona.
Pregăteşte un interviu între doi copii mai mari sau două dintre ajutoarele tale.

Implicarea clasei

Reporter: Iona, cum a fost în burta peştelui?
Iona:

A fost îngrozitor! Ştiam că din vina mea am ajuns acolo.
N-am ascultat de Dumnezeu.

Reporter: Cum era înăuntru?
Iona:

Oh, mirosea urât şi era întuneric! A fost înf iorător! Eram
departe de toţi oamenii, de tot ce există pe pământ. Era mai
rău decât în furtună – mai rău decât orice mi-am imaginat
vreodată!

Reporter: Şi ce ai făcut acolo, Iona?
Iona:

Acolo, în burta peştelui, am strigat la Dumnezeu să mă ajute,
şi El mi-a ascultat strigătul.

Reporter: Cum ai reuşit să ieşi afară?
Iona:

Nu m-am aşteptat la ce mi s-a întâmplat. Am simţit nişte
zdruncinături puternice. În întunericul acela am simţit că
alunec pe o suprafaţă moale, urât mirositore. Nu reuşeam
să mă ţin de nimic. În f inal, am fost aruncat în aer, apoi am
aterizat pe mal. Mă dureau toate oasele. Era o minune că
eram din nou pe pământ. Peştele cel mare plecase, iar eu mă
af lam pe uscat, în afara oricărui pericol. Ştiam că Dumnezeu
îmi ascultase rugăciunea.

Reporter: Aceasta a fost o experienţă uimitoare, Iona!
Dumnezeu a auzit rugăciunea lui Iona. El nu i-a spus: „Stai puţin,
Iona. Nu te aud prea bine. Peştele este la o adâncime prea mare. Nu
este semnal. Şi în plus, sunt cam ocupat. Trebuie să strigi mai tare.“
Nu, Dumnezeu nu este aşa. El este în orice moment peste tot, şi El aude
toate rugăciunile făcute Lui în acelaşi timp. Dacă toţi aţi vorbi în acelaşi
timp, eu nu aş putea să vă înţeleg. Dacă vorbiţi când eu vorbesc, voi
nu mă veţi auzi aşa cum trebuie. Dar Dumnezeu nu este aşa. El aude
f iecare rugăciune, indiferent câţi oameni Îi vorbesc în acelaşi timp.
Cunoşti alţi oameni din Biblie care s-au rugat şi Dumnezeu le-a auzit
rugăciunile?
Aşteaptă răspunsurile copiilor. Exemple posibile: Ana, Daniel, Iov, Moise, Avraam,
Corneliu etc.

Dar tu? Te-ai rugat şi I-ai cerut lui Dumnezeu să îţi ierte păcatele? El
poate să îţi asculte rugăciunea chiar acum. Nu aştepta până creşti mai
mare. Dacă Îi ceri, El îţi iartă păcatele acum.
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Roagă-te în inima ta: „Doamne, Îţi mulţumesc că eşti în cer, dar eşti şi
aici şi îmi asculţi rugăciunea. Am păcătuit împotriva Ta şi am nevoie
de iertarea Ta. Cred în Domnul Isus, care a murit şi a înviat pentru
mine. Te rog, iartă-mă! Amin.“
Fii disponibil pentru
sfătuire.

Dacă vrei să vii la Domnul Isus, dar ai întrebări, te rog aşteaptă-mă la
sfârşit pe locul tău şi, în timp ce ceilalţi copii se joacă, eu îţi explic cum
să te rogi Domnului Isus şi să-I ceri să te mântuiască de păcate.
Scena 4
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu este prezent şi când eşti trist

ACM

Dacă I-ai cerut Domnului Isus să te ierte de păcate, Dumnezeu este
cu tine şi când eşti trist.
Pune copilul îngrijorat (AG-20).

Pretutindeni

Dumnezeu era cu Iona în burta peştelui. Unde era Dumnezeu, când
Daniel a fost aruncat în groapa cu lei? Dumnezeu era cu Daniel acolo,
în groapa cu lei. Unde era Dumnezeu când cei trei prieteni ai lui Daniel
au fost aruncaţi în cuptorul cu foc? În cuptor, alături de ei.
În cazul în care copiii nu sunt familiari cu aceste personaje biblice, omite exemplele date,
şi spune-le doar întâmplarea cu Iona.

Dacă te-ai rugat şi I-ai cerut lui Dumnezeu să-ţi ierte păcatele,
Dumnezeu este cu tine întotdeauna. El este cu tine acasă, la grădiniţă,
când mănânci, te joci sau te culci; când eşti bolnav şi trebuie să mergi la
spital; când eşti trist etc. Roagă-te şi spune-I: „Doamne, Îţi mulţumesc
că eşti cu mine întotdeauna. Te rog, ajută-mă să mă încred în Tine şi
să nu mă tem!“
Scena 5
« Concluzie: Nu vei f i niciodată singur
Este mai potrivit să predai
versetul de memorat
acum, nu înainte de lecţie.

Nu vei f i niciodată singur. Acest lucru Îl spune Dumnezeu în Evrei
13:5.
Roagă un copil să citească versetul din Biblie.

„Nicidecum n-am să te las.“
Implicarea clasei

Priveşte-ţi mâna. Ridic-o! Ridică pe rând câte un deget şi spune
cuvintele acestei promisiuni, „Nicidecum - n-am - să - te - las“. Este
uşor să îţi aminteşti astfel acest adevăr.
Câteodată mama şi tata nu pot să f ie lângă tine. Poate că eşti acasă
la un prieten sau la bunici. Promisiunea lui Dumnezeu este atât de
frumoasă: „Nicidecum n-am să te las“ (Evrei 13:5). Aminteşte-ţi, când
mergi seara la culcare şi părinţii nu sunt cu tine, Dumnezeu este toată
noaptea cu tine în cameră. Dacă mergi într-o excursie, El merge cu
tine. El promite că nu te părăseşte niciodată.
Îndepărtează toate f igurile.
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Întrebări de recapitulare pentru preşcolari
1 În câte locuri poate f i Dumnezeu în acelaşi timp? (în toate
locurile)
2

În câte locuri poţi f i tu în acelaşi timp? (doar în unul)

3

Unde te poţi ascunde de Dumnezeu? (nicăieri)

4

Versetul de memorat a fost o promisiune pe care Dumnezeu o
face copiilor Lui. Îţi aminteşti care era? („… căci El însuşi a zis:
«Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.»“ Evrei
13:5)

Joc
recapitulativ
pentru
preşcolari
X şi 0

Lucru manual pentru preşcolari
Iona în burta peştelui
(Vezi paginile 81 și 82.)

Decupează din pâslă sau
hârtie de f lanelograf cinci
forme de un fel şi cinci
de alt fel (pot f i cinci inimi
albe şi cinci inimi negre,
sau cinci cruci şi cinci
morminte goale, sau alte
simboluri evanghelistice).
Prinde cu clame pe tabla
de f lanelograf patru f ire
de lână, ca să formezi un
careu pentru x şi o (vezi
schiţa).
Când un copil răspunde la
o întrebare, vine în faţă şi
pune un simbol în careu.
Următorul copil va pune
celălalt simbol. Continuaţi
să jucaţi până când trei
simboluri sunt aliniate
orizontal, vertical sau
diagonal, sau până când
se umple careul.
(Împarte grupul în echipe,
doar dacă ai şi preşcolari
mai mari. Celor mici le
place să aşeze formele
şi să aibă surpriza de a
vedea trei în acelaşi rând.)
Foloseşte întrebările pentru
preşcolari de la lecţiile 1-4
şi repetă-le, dacă ai timp şi
copii sunt interesaţi.
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Lecţia 5

Dumnezeu este omnipotent
Text biblic pentru învăţător
Geneza 17:1
Psalmul 147:5
Geneza 1:1
Evrei 11:3
Filipeni 3:21
Isaia 26:4; 46:10
1 Ioan 1:9
Efeseni 1:11
1 Cronici 29:11-12
Daniel 4:35
Iov 38:4
Psalmul 115:3
Ieremia 32:17
Luca 1:37
Adevăr central
Dumnezeu este atotputernic
Aplicaţie
Nemântuit: Dumnezeu are puterea să te
mântuiască de păcatele tale.
Mântuit: Dumnezeu are puterea să te facă tot
mai asemănător cu Domnul Isus.
Verset de memorat
„Mare este Domnul nostru şi puternic prin tăria
Lui, priceperea Lui este fără margini.“
Psalmul 147:5
Verset de memorat pentru preşcolari
„Mare este Domnul nostru şi puternic prin tăria
Lui …“ Psalmul 147:5
Ajutoare vizuale
♦♦ f iguri: AG-5, AG-13, AG-24, AG-26, AG-27,
AG-28, AG-29, AG-30 şi fâşii cu cuvinte
♦♦ patru cartonaşe cu titluri (sau imagini)
de povestiri biblice care arată puterea lui
Dumnezeu

Cântări (sugestii) – vezi şi pag. 87
♦♦ Domnul mare e
♦♦ Sfânt, mereu
Cântări pentru preşcolari (sugestii)
♦♦ Domnul mare e
Schiţa lecţiei
Introducere
Scena 1 Câtă putere ai?
Desfăşurarea evenimentelor
Scena 2 Dumnezeu a creat lumea în şase zile
Scena 3 Dumnezeu poate face orice
Scena 4 Domnul Isus are putere asupra naturii,
bolii, păcatului şi demonilor
Scena 5 Dumnezeu L-a înviat pe Isus din
morţi
Scena 6 Dumnezeu are putere să te
mântuiască
ACN
Concluzie
Scena 7 Dumnezeu are putere să te facă tot
mai asemănător cu Isus
ACM
Schiţa lecţiei pentru preşcolari
Introducere
Scena 1 Câtă putere ai?
Desfăşurarea evenimentelor
Scena 2 Dumnezeu a creat lumea în şase zile
Scena 3 Dumnezeu poate face orice
Scena 4 Domnul Isus are putere asupra naturii,
bolii, păcatului şi demonilor
Scena 5 Dumnezeu L-a înviat pe Isus din
morţi
Scena 6 Dumnezeu are putere să te
mântuiască
ACN
Concluzie
Scena 7 Dumnezeu are putere să te facă tot
mai asemănător cu Isus
ACM
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Lecţia
Scena 1
« Introducere: Câtă putere ai?
Implicarea clasei.

Câtă putere ai? Ia să vedem. Am nevoie de trei voluntari.
Dă copiilor scobitori şi cere-le să rupă câte una. Dă-le apoi două, trei etc. şi vezi cine are
puterea să rupă cele mai multe puse la un loc.

Există oameni care au putere să ridice greutăţi mari. Dar câtă putere
are Dumnezeu? Dumnezeu este atotputernic.
El este omnipotent.
Pune cuvântul „omnipotent“ (AG-24). Recapitulează, întrebându-i pe copii ce înseamnă
„omni“, şi explică-le că „potent“ înseamnă puternic.

Dacă ai preşcolari în
clasă, pune-i să-şi
încordeze muşchii pentru
„a arăta cât sunt de
puternici“.
Atotputernic

Omnipotent AG-24

Scena 2
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu a creat lumea în şase zile

Vedem ce putere mare are Dumnezeu în creaţie. Imaginează-ţi numai!
Dumnezeu a creat lumea în şase zile.
Pune simbolul pentru putere (AG-26).

Dumnezeu nu a trebuit să ceară sfaturi nimănui (Iov 38). Nu a trebuit
să ceară ajutorul nimănui. De fapt, în Psalmul 33:9 scrie „Căci El zice
şi se face“. Cum este posibil acest lucru? Prin puterea Cuvântului Său.
El doar a vorbit şi au luat f iinţă miliarde de galaxii. Dumnezeu doar
a vorbit şi plantele au apărut, cu sămânţă de viaţă în ele. Dumnezeu
a creat (a făcut) omul din ţărâna pământului şi a suf lat viaţă în el. În
trupul tău sunt miliarde de celule care lucrează zi şi noapte pentru
a te menţine în viaţă. Dumnezeu ţine toate acestea prin puterea Sa
(Evrei 11:3).

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

Scena 3
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu poate face orice

Dumnezeu poate face orice. El are puterea şi dreptul să facă orice,
f iindcă El este Dumnezeu.
Pune triunghiul Trinităţii (AG-5).

Atotputernic

El face ce vrea, când vrea, cum vrea. Când vorbim despre ceea ce vrea
Dumnezeu să facă trebuie să ne amintim că El cunoaşte totul. El ştie
ce ne ajută, sau ce ne împiedică să-L cunoaştem pe El şi dragostea Sa
pentru noi. Trebuie să ne amintim că El este sfânt. Ceea ce face El este
întotdeauna bun şi drept.
Sunt mulţi oameni care nu vor să recunoască puterea lui Dumnezeu
şi dreptul Lui de a face ce vrea El. Ei nu Îi mulţumesc pentru lucrurile
bune pe care El le face. Ei se gândesc că au destulă putere pentru a
conduce lumea sau a trăi aşa cum doresc ei. Ei nu vor să ştie despre
Dumnezeul atotputernic, nici măcar despre un Dumnezeu atotputernic
care îi iubeşte. Ei vor să conducă singuri.
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Întreabă copiii dacă ştiu
ce este aceea o tornadă.
O tornadă este o furtună
violentă (în formă de
vârtej), care afectează
regiuni întinse şi distruge
aproape totul în drumul ei.
Atotputernic

Omnipotent

Apoi, Dumnezeu permite să se întâmple ceva, cum ar f i o tornadă, un
tsunami sau un cutremur.
Pune tornada (AG-30).

Ei nu au nicio putere asupra acestor lucruri. Puterea lor este prea mică.
Nu te bucuri să ştii că Dumnezeul nostru este atotputernic? Nu există
niciun lucru pe care El să nu poată să îl facă. Să cântăm împreună
despre acest Dumnezeu măreţ, puternic şi înţelept.
Cântaţi: „Domnul mare e“.

Scena 4
« Desfăşurarea evenimentelor: Domnul Isus are putere asupra naturii, bolii,
păcatului şi demonilor

Domnul Isus are putere asupra naturii, bolii, păcatului şi demonilor.
El a făcut aceste minuni pentru a demonstra că este Fiul lui Dumnezeu
(Ioan 20:30-31), f iindcă doar Dumnezeu are puterea necesară pentru
a face aceste minuni.
Pune-L pe Isus (AG-29).
Implicarea clasei
Atotputernic

Omnipotent

Numeşte patru copii care să tragă cartonaşele pe care le-ai pregătit dinainte. Pune-i
să citească cu voce tare titlul povestirii biblice, şi discutaţi pe scurt despre puterea lui
Dumnezeu dovedită în acea povestire. Dacă ştii că cei din clasa ta au cunoştinţe biblice
limitate, va trebui să descrii minunile, nu doar să dai titlul povestirii.
Exemple de folosit:
a) Potolirea furtunii
(Marcu 4:35-41 – putere asupra naturii)
b) Iertarea păcatelor şi vindecarea unui om paralizat
(Marcu 2:1-12 – putere asupra bolii şi a păcatului)
c) Vindecarea unui orb
(Marcu 10:46-52 – putere asupra bolii)
d) Învierea lui Lazăr
(Ioan 11:38-44 – putere asupra morţii)

Scena 5
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi

Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi.
Pune mormântul gol (AG-13).

Atotputernic

Omnipotent

Vezi Luca 23:50 - 24:12 şi
Ioan 19:38 - 20:10

După ce Domnul Isus a murit, Nicodim şi Iosif I-au luat trupul de pe
cruce, l-au înfăşurat într-o pânză de in şi l-au pus într-un mormânt nou,
săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. Femeile plângeau.
Ucenicii erau trişti şi descurajaţi. Conducătorii religioşi i-au cerut lui
Pilat să trimită nişte soldaţi care să păzească mormântul.
Peste intrarea în mormânt au rostogolit o piatră mare. Apoi s-a făcut
linişte.
Duminică dimineaţa femeile au venit la mormânt.
„Cine ne va da piatra la o parte?“, s-au îngrijorat ele. Dar când s-au
apropiat, un înger le-a vorbit.
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„Nu este aici! A înviat!“ (vezi Luca 24:6-7).
Piatra era dată la o parte. Când femeile au spus ucenicilor cuvintele
îngerului, Ioan şi Petru au alergat la mormânt să vadă şi ei. Au intrat
şi au văzut fâşiile de pânză. Dar trupul Lui nu era acolo. Cum ar f i
putut Isus să iasă? Exista o singură explicaţie. Prin puterea mare a lui
Dumnezeu, Isus Hristos a înviat din morţi.
Scena 6
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu are putere să te mântuiască

Dumnezeu are putere să ne mântuiască, f iindcă Domnul Isus a murit
şi a înviat din morţi.
Pune copiii care se bat (AG-28).

ACN
Atotputernic

Poate că ai încercat de multe ori să f ii bun cu fratele sau cu prietenii
tăi, dar nu ai reuşit. Parcă indiferent ce faci, ajungi să te cerţi sau să te
baţi cu ei. Nu-ţi place să f ii aşa, dar nu te poţi stăpâni. Păcatul are mare
putere asupra ta. Dar Dumnezeu poate să te scape de păcat. Ascultă
această povestire.

Omnipotent

Pune pe unul din ajutoarele tale să interpreteze povestirea în timp ce tu vorbeşti.

Pavel şi Sila au mers la Filipi, şi au spus oamenilor ce trebuie să facă
pentru a f i mântuiţi. Două femei au crezut în Dumnezeu şi au fost
iertate de păcatele lor. Prima era o vânzătoare de purpură numită Lidia,
iar a doua era o slujitoare.
Pavel şi Sila au fost bătuţi şi aruncaţi în închisoare. Gândiţi-vă la rănile
şi durerile lor! Şi ca şi cum nu era îndeajuns, directorul închisorii a
poruncit să li se pună picioarele în butuci, ca să nu poată să se mişte. Ce
dureri mari aveau! Părea atât de nedrept să li se întâmple aceste lucruri!
Avea putere Dumnezeu să îl mântuiască pe directorul închisorii? Da,
dar cum? Ştim doar că pe la miezul nopţii Pavel şi Sila cântau cântări
de laudă lui Dumnezeu şi se rugau. Poate cântările lor semănau cu
cântarea de laudă pe care o cântăm noi la grup: „Domnul mare e“. Să
o cântăm cu toţii.
Cântaţi împreună cântarea.

Deodată, un cutremur a scuturat închisoarea, şi toate uşile s-au
deschis. Directorul închisorii a crezut că prizonierii au evadat. A vrut
să se sinucidă, însă Pavel a strigat: „Să nu-ţi faci niciun rău, căci toţi
suntem aici!“
Directorul închisorii a venit, a îngenuncheat înaintea lor şi i-a întrebat
ce să facă pentru a f i mântuit (Fapte 16:30). Cred că Pavel şi Sila s-au
bucurat să audă întrebarea lui.
Ei i-au spus: „Crede în Domnul Isus, şi vei f i mântuit“ (Faptele apostolilor 16:31).
În acea noapte directorul închisorii a crezut în Domnul Isus ca Mântuitor.
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ACN

Dumnezeu are putere să te mântuiască şi pe tine. Vino la Domnul
Isus, cum a făcut şi directorul închisorii, şi spune-I: „Doamne Tată,
cred că ai avut putere să Îl învii pe Isus din morţi şi cred că ai putere
să mă mântuieşti şi pe mine. Te rog, mântuieşte-mă!“ El te va mântui,
aşa cum l-a mântuit şi pe directorul închisorii.
Scena 7
« Concluzie: Dumnezeu are putere să te facă din ce în ce mai asemănător cu Isus

ACM

Dumnezeu are putere să te facă din ce în ce mai asemănător cu Isus.
Pune cerul (AG-27).

Atotputernic

Omnipotent

Dacă ai fost mântuit de păcatele tale, Dumnezeu promite că vei fi cu El
în cer pentru totdeauna. Când vei ajunge acolo, Îl vei vedea pe Isus aşa
cum este El. Dumnezeu promite că în cer vei f i asemenea lui Isus.
Biblia spune că, dacă ai această speranţă, vrei de pe acum să devii din ce
în ce mai asemănător cu Domnul Isus (1 Ioan 3:1-3). De aceea, cere-I
Domnului Isus să te ajute să renunţi la gândurile care nu-I plac Lui, la
cuvintele rele pe care încă le mai spui etc. Dumnezeu vrea să te încrezi
în El, să Îl asculţi şi să f ii ca El în f iecare zi. Totuşi, singur nu ai putere
să faci aceasta, dar Dumnezeu poate să îţi dea putere atunci când ai
nevoie. Cere-I să te ajute să f ii din ce în ce mai asemănător cu Isus.
Îndepărtează toate f igurile.

Joc
recapitulativ
Putere îndoită
Pregăteşte 15 cartonaşe.
Scrie pe douăsprezece
dintre ele diferite valori,
pe două „fără putere“,
şi pe unul „putere
îndoită“. Pune toate cele
cincisprezece cartonaşe
într-un plic.
Împarte clasa în două
echipe şi pune echipelor
întrebări în mod alternativ.
Primul copil care ridică
mâna şi răspunde corect,
are voie să extragă
cartonaşe din plic.
El are voie să extragă
câte cartonaşe doreşte
şi să adune astfel puncte
pentru echipa lui. Totuşi,
dacă extrage un cartonaş
pe care scrie „fără
putere“, va pierde toate
punctele adunate la acea

Întrebări de recapitulare
1 Ce însuşire al lui Dumnezeu se referă la atotputernicia Lui?
(omnipotenţa)
2

Cum a creat Dumnezeu lumea? (Dumnezeu a vorbit, şi lumea a
fost creată prin puterea Sa.)

3

Cum a arătat Domnul Isus că are putere asupra naturii? (Sunt
posibile mai multe răspunsuri. Exemplele din lecţie: Isus a potolit
furtuna.)

4

Cum a arătat Domnul Isus că are putere asupra bolii? (Sunt posibile
mai multe răspunsuri. Exemplele din lecţie: Isus a vindecat şi a iertat
pe omul paralizat şi a vindecat un orb.)

5

Ce a spus îngerul femeilor când au venit la mormânt? („Nu este
aici! A înviat!“)

6

Când Petru şi Ioan au mers la mormânt, au găsit mormântul gol.
Cum a reuşit Domnul Isus să iasă afară? (Puterea măreaţă a lui
Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi.)

7

Ce experienţă dureroasă au avut Pavel şi Sila în Filipi? (Au fost
bătuţi şi aruncaţi în închisoare.)

8

Ce făceau Pavel şi Sila la miezul nopţii în închisoare? (Cântau şi
se rugau.)
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9

Ce au spus Pavel şi Sila directorului închisorii să facă, pentru a
f i mântuit? („Crede în Domnul Isus şi vei f i mântuit“ – Faptele
apostolilor 16:31.)

10 Ce spune versetul de memorat de astăzi? („Mare este Domnul nostru
şi puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini.“ Psalmul
147:5)

tragere. Dacă extrage
cartonaşul „putere
îndoită“, toate punctele
adunate la acea tragere
se dublează.
După f iecare tragere,
se adună punctele, şi
cartonaşele se pun înapoi
în plic.
Câştigă echipa cu cele
mai multe puncte.

Activitate suplimentară
Pentru ce ne dă Dumnezeu putere?
Pentru a-i ajuta pe copii să înţeleagă şi mai bine învăţătura pentru
copilul mântuit, pune-i să caute în Biblie următoarele versete.
Primul copil care găseşte versetul, îl citeşte cu voce tare. Toţi copiii
trebuie să asculte şi să se gândească pentru ce ne dă putere Dumnezeu
în viaţa creştină.
♦♦ Fapte 1:8 – să mărturisim
♦♦ Ioan 14:1 – să nu ne îngrijorăm
♦♦ 1 Ioan 4:4 – în ispită
♦♦ 1 Corinteni 15:57 – victorie
♦♦ Iacov 1:5 – înţelepciune
♦♦ Psalmul 56:3 – să nu ne temem
Lucru manual
Potolirea furtunii
(Vezi paginile 83 şi 84.)
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Lecţie pentru preşcolari
Scena 1
« Introducere: Câtă putere ai?
Implicarea clasei.
Nu acordaţi prea mult
timp acestei activităţi.

Pune preşcolarii să-şi
încordeze muşchii pentru
„a arăta cât sunt de
puternici“.

Câtă putere ai? Ia să vedem. Am nevoie de trei voluntari, care să vină
în faţa clasei.
Dă copiilor scobitori şi cere-le să rupă câte una. Dă-le apoi două, trei etc. şi vezi cine are
puterea să rupă cele mai multe puse la un loc.

Există oameni care au puterea să ridice greutăţi mari. Ei sunt puternici.
Dar câtă putere are Dumnezeu? Dumnezeu este atotputernic.
Pune cuvântul „atotputernic“. Recapitulează întrebându-i pe copii
ce înseamnă cuvântul „omni“ şi spune-le că „potent“ înseamnă
„puternic“.
El este omnipotent.
Pune cuvântul „omnipotent“ (AG-24).

Atotputernic

Omnipotent AG-24

Scena 2
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu a creat lumea în şase zile

Vedem ce putere mare are Dumnezeu în creaţie. Imaginează-ţi numai!
Dumnezeu a creat întreaga lume în şase zile.
Pune simbolul pentru puterea lui Dumnezeu (AG-26).
Citeşte versetul din Biblie.

Dumnezeu nu a trebuit să ceară sfaturi nimănui (Iov 38). Nu a trebuit
să ceară ajutorul nimănui. De fapt, în Psalmul 33:9 scrie „Căci El zice
şi se face“. Cum este posibil acest lucru? Prin puterea Cuvântului Său!
El doar a vorbit şi au luat f iinţă miliarde de galaxii. Dumnezeu doar
a vorbit şi plantele au apărut, cu sămânţă de viaţă în ele. Dumnezeu
a creat (a făcut) omul din ţărâna pământului şi a suf lat viaţă în el. În
trupul tău sunt nenumărate celule care lucrează zi şi noapte pentru
a te menţine în viaţă. Dumnezeu ţine toate acestea prin puterea Sa
(Evrei 11:3).
Scena 3
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu poate face orice

Dumnezeu poate face orice. El are puterea şi dreptul să facă orice,
f iindcă El este Dumnezeu.
Atotputernic

Omnipotent

Pune triunghiul Trinităţii (AG-5).

El face ce vrea, când vrea, cum vrea. Când vorbim despre ceea ce vrea
Dumnezeu să facă trebuie să ne amintim că El cunoaşte totul. El ştie
ce ne ajută cu adevărat, sau ce ne împiedică să-L cunoaştem pe El şi
dragostea Sa pentru noi. Trebuie să ne amintim că El este sfânt, şi tot
ce face El este întotdeauna bun şi drept.
Sunt mulţi oameni care nu vor să recunoască puterea lui Dumnezeu
şi dreptul Lui de a face ce vrea. Ei nu Îi mulţumesc pentru lucrurile
bune pe care El le face. Ei se gândesc că au destulă putere pentru a
conduce lumea sau a trăi aşa cum doresc ei. Ei nu vor să ştie despre
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Dumnezeul atotputernic, nici măcar despre un Dumnezeu atotputernic
care îi iubeşte. Ei vor să conducă singuri.
Apoi, Dumnezeu permite să se întâmple ceva, cum ar f i o tornadă, un
tsunami sau un cutremur.
Pune tornada (AG-30).

Atotputernic

Ei nu au nicio putere asupra acestor lucruri. Puterea lor este prea mică.

Omnipotent

Nu te bucuri să ştii că Dumnezeul nostru este atotputernic? Nu există
niciun lucru pe care El să nu poată să îl facă. Să cântăm împreună
despre acest Dumnezeu măreţ, puternic şi înţelept.
Cântaţi: „Domnul mare e“.

Scena 4
« Desfăşurarea evenimentelor: Domnul Isus are putere asupra naturii, bolii,
păcatului şi demonilor

Domnul Isus are putere asupra naturii, bolii, păcatului şi demonilor.
El a făcut aceste minuni pentru a demonstra că este Fiul lui Dumnezeu
(Ioan 20:30-31), f iindcă doar Dumnezeu are puterea necesară pentru
a face aceste minuni.
Pune-L pe Isus (AG-29).
Numeşte patru copii care să tragă cartonaşele pe care le-ai pregătit dinainte. Pune-i să
se uite la imaginea povestirii biblice, şi apoi să discute despre puterea lui Dumnezeu
dovedită în acea povestire. Dacă cei din clasa ta au cunoştinţe biblice limitate, trebuie
să descrii minunile, nu doar să spui titlul povestirii.

Implicarea clasei
Atotputernic

Omnipotent

Exemple de folosit:
e) Potolirea furtunii
(Marcu 4: 35-41 – putere asupra naturii)
f ) Iertarea păcatelor şi vindecarea unui om paralizat
(Marcu 2:1-12 – putere asupra bolii şi a păcatului)
g) Vindecarea unui orb
(Marcu 10:46-52 – putere asupra bolii)
h) Învierea lui Lazăr
(Ioan 11:38-44 – putere asupra morţii)

Scena 5
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi

Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi.
Pune mormântul gol (AG-13).

După ce Domnul Isus a murit, Nicodim şi Iosif I-au luat trupul de pe
cruce, l-au înfăşurat într-o pânză de in şi l-au pus într-un mormânt nou,
săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. Femeile plângeau.
Ucenicii erau trişti şi descurajaţi. Conducătorii religioşi i-au cerut lui
Pilat să trimită nişte soldaţi care să păzească mormântul.
Peste intrarea în mormânt au rostogolit o piatră mare. Apoi s-a făcut
linişte.
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Ioan 19:38 - 20:10
Atotputernic

Omnipotent
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Duminică dimineaţa femeile au venit la mormânt.
„Cine ne va da piatra la o parte?“, s-au îngrijorat ele. Dar când s-au
apropiat, un înger le-a vorbit.
„Nu este aici! A înviat!“ (vezi Luca 24:6-7).
Piatra era dată la o parte. Dar trupul Lui nu era acolo. Cum ar f i putut
Isus să iasă? Exista o singură explicaţie. Isus Hristos a înviat din morţi,
prin puterea mare a lui Dumnezeu.
Scena 6
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu are putere să te mântuiască

ACN

Dumnezeu are puterea să ne mântuiască, f iindcă Domnul Isus a murit
şi a înviat din morţi.
Pune copiii care se bat (AG-28).

Atotputernic

Omnipotent

Poate că ai încercat de multe ori să f ii bun cu fratele sau cu prietenii
tăi, dar nu ai reuşit. Parcă indiferent ce faci, ajungi să te cerţi sau să te
baţi cu ei. Nu-ţi place să f ii aşa, dar nu te poţi stăpâni. Păcatul are mare
putere asupra ta. Dar Dumnezeu poate să te scape de păcat. Ascultă
această povestire.
Pune pe unul din ajutoarele tale să interpreteze povestirea în timp ce tu vorbeşti.

Vezi Fapte 16:14-34.

Pavel şi Sila au mers la Filipi, şi au spus oamenilor ce trebuie să facă
pentru a f i mântuiţi. Două femei au crezut în Dumnezeu, şi au fost
iertate de păcatele lor. Prima era o vânzătoare purpură pe nume Lidia,
iar a doua era o slujitoare.
Pavel şi Sila au fost bătuţi şi aruncaţi în închisoare. Gândiţi-vă la rănile
şi durerile lor! Şi ca şi cum nu era îndeajuns, directorul închisorii a
poruncit să li se pună picioarele în butuci, ca să nu poată să se mişte.
Ce dureri mari aveau! Părea atât de nedrept să li se întâmple aceste
lucruri!
Avea putere Dumnezeu să îl mântuiască pe directorul închisorii? Da,
dar cum? Ştim doar că pe la miezul nopţii Pavel şi Sila cântau cântări
de laudă lui Dumnezeu şi se rugau. Poate cântările lor semănau cu
cântarea de laudă pe care o cântăm noi la grup: „Domnul mare e“. Să
o cântăm cu toţii.
Cântaţi împreună cântarea.

Deodată, un cutremur a scuturat închisoarea, şi toate uşile s-au
deschis. Directorul închisorii a crezut că prizonierii au evadat. A vrut
să se sinucidă, însă Pavel a strigat: „Să nu-ţi faci niciun rău, căci toţi
suntem aici!“
Directorul închisorii a venit şi a îngenuncheat înaintea lor şi i-a întrebat
ce să facă pentru a f i mântuit (Fapte 16:30). Cred că Pavel şi Sila s-au
bucurat să audă întrebarea lui.
Ei i-au spus: „Crede în Domnul Isus, şi vei f i mântuit“ (Faptele
apostolilor 16:31).
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În acea noapte directorul închisorii a crezut în Domnul Isus ca
Mântuitor.
Dumnezeu are putere să te mântuiască şi pe tine, adică să te ierte de
păcate. Vino la Domnul Isus, cum a făcut şi directorul închisorii,
şi spune-I: „Doamne Tată, tu ai avut puterea să mântuieşti oameni
în trecut, şi cred că ai puterea să mă mântuieşti şi pe mine. Te rog,
iartă-mă de păcatele mele!“ El te va mântui, aşa cum l-a mântuit şi pe
directorul închisorii.

ACN

Scena 7
« Concluzie: Dumnezeu are putere să te facă din ce în ce mai asemănător cu Isus

Dumnezeu are putere să te facă din ce în ce mai asemănător cu Isus.

ACM

Pune cerul (AG-27).

Dacă ai fost mântuit de păcatele tale, Dumnezeu promite că vei fi cu El
în cer pentru totdeauna. Când vei ajunge acolo, Îl vei vedea pe Isus aşa
cum este El. Dumnezeu promite că în cer vei f i asemenea lui Isus.

Atotputernic

Omnipotent

Biblia spune că, dacă ai această speranţă, vrei de pe acum să devii din ce
în ce mai asemănător cu Domnul Isus (1 Ioan 3:1-3). De aceea, cere-I
Domnului Isus să te ajute să renunţi la gândurile care nu-I plac Lui, la
cuvintele rele pe care încă le mai spui etc. Dumnezeu vrea să te încrezi
în El, să Îl asculţi şi să f ii ca El în f iecare zi. Totuşi, singur nu ai putere
să faci aceasta, dar Dumnezeu poate să îţi dea putere atunci când ai
nevoie. Cere-I să te ajute să f ii din ce în ce mai asemănător cu Isus.
Îndepărtează toate f igurile.

Întrebări de recapitulare pentru preşcolari
1 „Omnipotent“ înseamnă că Dumnezeu are toată ___________
(puterea)
2

Cum a creat Dumnezeu lumea? (El a vorbit, şi lucrurile au luat
f iinţă.)

3

Cine are putere să te ajute să faci ce este bine? (Dumnezeu)

4

Cum poţi să f ii mântuit de păcatele tale? (Spune-I Domnului Isus
că crezi că El are putere să te mântuiască de păcate.)

Lucru manual pentru preşcolari
Potolirea furtunii

Joc
recapitulativ
pentru
preşcolari
Puzzle cu creaţia
Decupează un puzzle
din patru piese, dintr-o
imagine de pe un
calendar sau o altă
imagine cu ceea ce a
creat Dumnezeu.
Pune piesele de puzzle
pe podea sau lipeşte
pe spatele lor bucăţi de
f lanelograf, pentru a le
aşeza pe tablă.
Când un copil răspunde
la o întrebare, vine şi
aşează o piesă a
puzzle-ului.

(Vezi paginile 83 şi 84.)

Foloseşte întrebările
pentru preşcolari de la
lecţiile 1-5 şi repetă-le,
dacă îţi permite timpul
şi copiii sunt interesaţi.
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Lecţia 6

Dumnezeu este adevăr
Text biblic pentru învăţător
1 Ioan 2:21
Tit 1:2
Ioan 17:17
Psalmul 89:15
Psalmul 18:30
Psalmul 119:160
Psalmul 119:151
Ioan 14:6
Ioan 16:13
Ioan 8:44
Adevăr central
Dumnezeu este adevăr
Aplicaţie
Nemântuit: Vino la Dumnezeu prin Isus Hristos
– aceasta este singura cale.
Mântuit: Ascultă de adevărul lui Dumnezeu
scris în Biblie.
Verset de memorat
„Isus i-a zis: «Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa.
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine».“
Ioan 14:6
Verset de memorat pentru preşcolari
„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu
vine la Tatăl decât prin Mine.“ Ioan 14:6
Ajutoare vizuale
♦♦ f iguri: AG-5, AG-33, AG-35 şi fâşii cu cuvinte
♦♦ un pachet de chipsuri (sau un produs
asemănător) cu o reclamă asemănătoare
♦♦ obiecte sau imagini pentru af irmaţii adevărate
sau false
♦♦ bileţele cu întrebări pentru „Avraam“
♦♦ Cartea Întrebărilor cu Meditaţii

Cântări (sugestii) – vezi şi pag. 87
♦♦ Calea ce duce sus în ceruri
♦♦ Isus este Calea, Adevărul, Viaţa
Cântări pentru preşcolari (sugestii)
♦♦ Dumnezeu –Tatăl
♦♦ Eu cred în Scriptură
♦♦ Citeşte Biblia
Schiţa lecţiei
Introducere
Scena 1 „Senzaţional! Au gustul cel mai bun!“
Ai crezut vreodată astfel de reclame?
Desfăşurarea evenimentelor
Scena 2 Ce este adevărul?
Scena 3 Cine este adevărul?
Scena 4 Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul
Scena 5 Isus este singura cale spre Tatăl ACN
Concluzie
Scena 6 Urmează adevărul – citeşte Biblia şi
cere-I Duhului adevărului să te ajute
să înţelegi şi să împlineşti ce citeşti.
ACM
Schiţa lecţiei pentru preşcolari
Introducere
Scena 1 „Senzaţional! Au gustul cel mai bun!“
Ai crezut vreodată astfel de reclame?
Desfăşurarea evenimentelor
Scena 2 Ce este adevărul?
Scena 3 Cine este adevărul?
Scena 4 Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul
Scena 5 Isus este singura cale spre Tatăl ACN
Concluzie
Scena 6 Mergi pe adevărata cale, calea lui
Dumnezeu
ACM
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Lecţia
Scena 1
« Introducere:

„Senzaţional! Au gustul cel mai bun!“ Ai crezut vreodată astfel de
reclame?

„Senzaţional! Au gustul cel mai bun! Chipsurile acestea au o aromă
deosebită. Câştigi un premiu special! Cumpără zece pungi şi ai şansa
să câştigi o excursie la Paris!“
Arată o pungă de chipsuri sau un produs cu o reclamă asemănătoare.

Ai crezut vreodată astfel de reclame? Ai făcut ţi-au cerut organizatorii?
Au împlinit ce ţi-au promis?
Lasă copiii să discute despre ce este adevărat şi ce este fals.

Ei nu-ţi spun cât de dăunătoare sunt chipsurile pentru sănătatea ta. Nu-ţi
spun că ai puţine şanse să câştigi excursia. Mii de oameni se grăbesc
să cumpere, dar numai unul câştigă. Dacă oamenilor li s-ar spune
adevărul, probabil că nu ar mai cumpăra aşa de multe chipsuri.
Scena 2
« Desfăşurarea evenimentelor: Ce este adevărul?

Ce este adevărul?
Pune cuvântul „adevăr“.

Adevăr

Aceasta este o întrebare importantă. Mulţi oameni au convingerea
că ei deţin adevărul. Unii oameni cred că nimic nu poate f i mereu
absolut adevărat – totul depinde de modul în care cineva se simte sau
ce crede. Câteodată, ceea ce oamenii cred că este adevărat, este de fapt
o minciună. Adevărul însă nu este o minciună.
Pune „Nu este o minciună“.

Doar fiindcă vezi ceva televizor, înseamnă că este adevărat? Este adevărat
tot ceea ce citim pe internet?
Aşteaptă răspunsurile copiilor şi f ii gata să corectezi concepţiile greşite, vorbindu-le
despre programe în care nu ne este prezentat întregul adevăr. Informează-te de ceea ce
vizionează copiii.

Doar f iindcă profesorul de la şcoală îţi spune ceva, înseamnă că este
adevărat?
Aşteaptă răspunsurile copiilor şi ajută-i cu blândeţe să înţeleagă că uneori chiar şi profesorii
greşesc, şi de aceea ce spun ei nu este întotdeauna adevărat.

Când se pare că toată lumea crede un anumit lucru, înseamnă aceasta
că este adevărat?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.

Cea mai bună cale de af la adevărul, este să mergi la Cel care nu doar
că deţine toate răspunsurile, ci este El Însuşi adevărul.
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Scena 3
« Desfăşurarea evenimentelor: Cine este adevărul?

Cine este adevărul?

Adevăr
Nu este o minciună

Pune triunghiul Trinităţii (AG-5).

Versetul de memorat ne spune Cine este adevărul. Să-l spunem
împreună.
„Isus i-a zis: «Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl
decât prin Mine».“ Ioan 14:6
Cântaţi împreună
cântarea despre Trinitate
(Dumnezeu-Tatăl),
pentru a le reaminti pe
scurt învăţătura despre
Dumnezeul nostru trinitar.

Cine este adevărul? (Domnul Isus) Poţi avea încredere în El, f iindcă
El este adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune şi faptul că
Dumnezeu-Tatăl nu poate să mintă (Tit 1:2). El este adevărul. Duhul
Sfânt este numit şi Duhul adevărului (Ioan 16:13). El te va călăuzi în
tot adevărul.
Vrei să ştii adevărul? Cere-I lui Dumnezeu să ţi-l arate. El te va conduce
în Cuvântul Său, Biblia, f iindcă …
Scena 4
« Desfăşurarea evenimentelor: Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul

… Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul.
Pune Biblia (AG-33).

Adevăr
Nu este o minciună

Poţi crede ce spune Dumnezeu în Cuvânt, f iindcă este adevărat. Împlineşte ce scrie acolo, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat.
Domnul Isus a spus: „Cuvântul Tău este adevărul“ (Ioan 17:17b).
Avraam era un om despre care citim în Vechiul Testament. El a învăţat să
se încreadă în Dumnezeu şi să asculte de Cuvântul Lui. L-am „invitat“
să vină astăzi aici, ca să-l întrebăm câteva lucruri despre adevăr.

Implicarea clasei

Unul din ajutoarele tale sau un copil mai mare poate f i „Avraam“. Patru copii vin să-i
pună lui „Avraam“ următoarele întrebări. Înainte de oră scrie întrebările pe o bucată
de hârtie, una pentru f iecare copil.

Întrebarea 1: Avraame, ce ţi-a promis Dumnezeu?
Avraam:

Mi-a promis că mă va face o naţiune mare şi îmi va da
un nume mare; că voi f i binecuvântat, şi toţi oamenii vor
f i binecuvântaţi prin mine.

Întrebarea 2: Era ceva în viaţa ta care te împiedica să crezi în împlinirea
acestei promisiuni?
Avraam:

Oh, da! Soţia mea, Sara, nu a putut avea copii. Eram
amândoi atât de bătrâni încât era imposibil să mai
devenim părinţi.

Întrebarea 3: Te-ai îndoit vreodată de promisiunea lui Dumnezeu?
Vezi Geneza 15:6-18.

Avraam:
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De câteva ori. Dar Dumnezeu a făcut un legământ
special cu mine. Prin acest legământ era ca şi cum El îmi
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spunea: „Să n-ai nicio îndoială. Eu îmi voi împlini această
promisiune faţă de tine“. Eu L-am crezut pe Dumnezeu.
Ştiam că El va împlini ce a promis.
Întrebarea 4: S-a ţinut Dumnezeu de cuvânt?
Avraam:

Da. Eu aveam o sută de ani, iar soţia mea nouăzeci,
când s-a născut f iul nostru, Isaac. Isaac era f iul promis
de Dumnezeu. Dumnezeu S-a ţinut de cuvânt. El
întotdeauna face ceea ce promite. Tot ceea ce El spune
este adevărat, deoarece El este adevărul.

Scena 5
« Desfăşurarea evenimentelor: Isus este singura cale spre Tatăl

Există o singură cale adevărată spre Tatăl şi aceasta este prin Domnul
Isus Hristos.
Pune pe Domnul Isus pe cruce (AG-35).

Adevăr

Când Isus S-a rugat în grădina Gheţimani, era în agonie. El ştia că
singura cale prin care tu şi eu puteam să ajungem la Tatăl era ca El să ia
asupra Lui, pe cruce, pedeapsa pentru păcatele noastre. Aceasta însemna
suferinţă, bătaie, batjocură şi răstignire. Însemna că Domnul Isus avea
să îndure mânia groaznică a lui Dumnezeu împotriva păcatului. Nu
era o cale uşoară. El S-a rugat de trei ori: „Tată, nu există o altă cale?“
(vezi Matei 26:39-44).

Nu este o minciună

AG-35

Nu, nu mai exista nicio altă cale prin care să ni se ierte păcatele, şi să
putem f i împăcaţi cu Dumnezeu. Prin fapte bune? Religie? Rugăciuni?
Binefaceri? Nu, nici una din acestea nu erau îndeajuns. Fiindcă
Dumnezeu este sfânt, iar noi suntem păcătoşi, păcatul nostru trebuie
pedepsit. Numai dacă altcineva ia pedeapsa noastră, moare în locul
nostru, putem f i noi scăpaţi. Cineva fără păcat. Cineva care a ascultat
întotdeauna de Dumnezeu. Singura persoană care a fost aşa, a fost
Domnul Isus. El este Dumnezeu şi om, şi El Şi-a dat viaţa, ca mai apoi
să Şi-o ia înapoi. Doar Isus a putut face aceasta pentru tine şi pentru
mine. Dacă mai era o altă cale pentru a ajunge la Tatăl, nu mai era
nevoie să moară Domnul Isus. În acea grădină Isus a ştiut că nu exista
altă cale. El a spus: „Facă-Se voia Ta!“ (vezi Matei 26:39-44).
El a făcut acest lucru şi pentru tine, f iindcă te iubeşte atât de mult.
Nu mai încerca să f ii bun prin puterile tale. Nu mai crede că există
altă cale prin care să vii la Dumnezeu-Tatăl. Dumnezeu a pregătit deja
calea. Este Domnul Isus.
Cuvântul lui Dumnezeu spune: „… oricine crede în El [în Domnul
Isus] să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică“ (Ioan 3:16b). Când vii
la Domnul Isus, primeşti viaţa veşnică, iar într-o zi vei ajunge la
Dumnezeu în cer. Crezi în Domnul Isus? Crezi că El este Fiul lui
Dumnezeu şi că El a murit ca să ia asupra Lui pedeapsa pe care o meriţi
pentru păcatul tău?
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Spune-I lui Dumnezeu în rugăciune: „Doamne Dumnezeule, Îţi
mulţumesc că Domnul Isus este singura cale către Tine. Cred că El a
murit şi a înviat pentru mine. Îţi mulţumesc pentru viaţa veşnică, şi că
pot să te am ca Tată ceresc. Îţi mulţumesc că mi-ai pregătit un loc în cer,
şi într-o zi voi f i cu Tine acolo. În Numele Domnului Isus. Amin.“
Să cântăm încetişor „Calea ce duce sus în ceruri“.

Scena 6
« Concluzie:

ACM
În acest moment al lecţiei,
faceţi o activitate care să
ajute copiii să înţeleagă
care sunt minciunile
lui Satana şi care este
adevărul lui Dumnezeu
(vezi activitatea
suplimentară).

Urmează adevărul – citeşte Biblia şi cere-I Duhului adevărului să te
ajute să împlineşti ce citeşti

Dacă ai crezut în Domnul Isus şi ai venit la Dumnezeu-Tatăl, vrei să
urmezi adevărul. De unde af li care este adevărul? (Din Biblie, Cuvântul
lui Dumnezeu.) Ia-ţi timp în f iecare zi să citeşti Biblia. Cere-I Duhului
Sfânt, Duhul adevărului, să te ajute să înţelegi Biblia şi să împlineşti
ceea ce citeşti.
Prezintă copiilor „Cartea Întrebărilor cu Meditaţii“, pentru a-i ajuta să aibă un timp
de părtăşie cu Dumnezeu (vezi detalii pe www.edituraamec.ro).

Păzeşte-te de minciunile lui Satana! El este duşmanul lui Dumnezeu,
şi vrea să te abată de la adevăr. Crede astăzi adevărul lui Dumnezeu şi
ascultă de El!
Îndepărtează toate f igurile.

Întrebări de recapitulare
1 Care însuşire a lui Dumnezeu înseamnă că El nu minte niciodată?
(adevăr)
2

De unde ştim că Biblia este adevărată? (Ne-a fost dată de Dumnezeu.)

3

Care promisiune i-a făcut Dumnezeu lui Avraam? (Că îl va face o
naţiune mare şi va avea un nume mare; că va f i binecuvântat şi că
toţi oamenii de pe pământ vor f i binecuvântaţi prin el.)

4

Ce însuşire a lui Dumnezeu înseamnă că El este atotcunoscător?
(omniscienţa)

5

Ce însuşire a lui Dumnezeu înseamnă că El stăpâneşte peste toate?
(suveranitatea)

6

Ce însuşire a lui Dumnezeu înseamnă că El este fără păcat?
(sf inţenia)

7

Ce însuşire al lui Dumnezeu înseamnă că El este atotputernic?
(omnipotenţa)

8

Cine nu doreşte ca noi să înţelegem şi să credem adevărul despre
Dumnezeu? (Satana, duşmanul lui Dumnezeu)

9

Cum putem cunoaşte adevărul, astfel încât să nu credem minciunile
lui Satana? (Citind Biblia în f iecare zi şi cerându-I Duhului Sfânt,
Duhul adevărului, să ne ajute să înţelegem ce citim.)

10 Care este singura cale adevărată de a ajunge la Tatăl? (Trebuie să
crezi în Isus ca Mântuitor.)
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Activitate suplimentară
Minciuni şi adevăr
Scrie minciunile lui Satana (declaraţii false) pe o parte a unui cartonaş,
şi adevărul lui Dumnezeu (versetul biblic) pe cealaltă parte.
Pune cartonaşele într-o pungă şi cheamă un copil să extragă un cartonaş,
apoi să citească minciuna lui Satana. Discutaţi pe scurt despre ea, cu
exemple din viaţa copiilor.
Spune-i să citească versetul şi să af le adevărul lui Dumnezeu. Discutaţi
acest adevăr şi cere copiilor să se gândească la una din însuşirile lui
Dumnezeu care are legătură cu acel adevăr.
Continuaţi până când au fost extrase toate cartonaşele.
1

Minciună: Am ajuns pe acest pământ prin evoluţie.
Adevăr: Geneza 1:1 (Dumnezeu a creat lumea.)

2

Minciună: Nimeni nu te iubeşte.
Adevăr: Ieremia 31:3 (Dumnezeu Îşi iubeşte copiii cu o dragoste
veşnică.)

3

Minciună: Nu sunt chiar atât de păcătos.
Adevăr: Romani 3:23 (Toţi au păcătuit.)

4

Minciună: O mică minciună nu face niciun rău.
Adevăr: Levitic 19:11b (Nu vă minţiţi unii pe alţii.)

5

Minciună: Nimeni nu ştie sigur dacă are viaţa veşnică.
Adevăr: 1 Ioan 5:13 (Poţi să ştii sigur că ai viaţa veşnică.)
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Lecţie pentru preşcolari
Scena 1
« Introducere:

„Senzaţional! Au gustul cel mai bun!“ Ai crezut vreodată astfel de
reclame?

„Senzaţional! Au gustul cel mai bun! Chipsurile acestea au o aromă
deosebită. Câştigi un premiu special!
Arată o pungă de chipsuri sau un alt produs cu o reclamă asemănătoare.

Ai crezut vreodată astfel de reclame? Ai făcut ce ţi-au cerut organizatorii?
Au împlinit ce ţi-au promis?
Întreabă-i pe copii ce este adevărat şi ce este fals.

Ei nu-ţi spun cât de dăunătoare sunt chipsurile pentru sănătatea ta.
Nu-ţi spun că ai puţine şanse să câştigi excursia. Mii de oameni se
grăbesc să cumpere, dar numai unul câştigă. Dacă oamenilor li s-ar
spune adevărul, probabil că nu ar mai cumpăra aşa de multe chipsuri.
Scena 2
Arată-le obiecte sau
imagini şi spune lucruri
false sau adevărate
despre ele (de exemplu,
arată o maşinuţă galbenă
şi întreabă-i dacă este
albastră). Pentru f iecare
obiect sau imagine, copiii
vor răspunde cu „da“ sau
„nu“.
Adevăr

« Desfăşurarea evenimentelor: Ce este adevărul?

Ce este adevărul?
Pune cuvântul „adevăr“.

Aceasta este o întrebare importantă. Dacă cineva îţi spune întotdeauna
adevărul, atunci îl crezi. Imaginează-ţi doi copii care se întrec spre casă.
Unul dintre ei nu este atent, cade şi îşi rupe în genunchi blugii cei noi.
Când ajunge acasă, mama îl întreabă: „Ce s-a întâmplat?“
„O, nimic.“
El este stânjenit că a căzut.
Dar mama îi vede blugii rupţi şi îl întreabă din nou: „Dacă nu s-a
întâmplat nimic, de ce sunt rupţi blugii?“
Ea vrea să audă adevărul.
Te-a întrebat şi pe tine mama vreodată: „Este adevărat ce spui?“ Ea
vrea să te creadă, dar nu poate, dacă tu îi spui o minciună – ceva ce
nu este adevărat.

Adevăr
Nu este o minciună

Pune „Nu este o minciună“.

Care este programul tău favorit la televizor? Doar f iindcă vezi ceva la
televizor, înseamnă că este adevărat?
Aşteaptă răspunsurile copiilor şi f ii gata să le vorbeşti despre programe care te fac să crezi
lucruri neadevărate. Informează-te ce programe urmăresc copiii.

Când prietenul tău spune că un lucru este adevărat, chiar înseamnă
că este adevărat?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.

Nu întotdeauna. Uneori prietenii inventează întâmplări. Câteodată
ei te mint, f iindcă le este teamă că nu vei mai f i prieten cu ei, dacă ai
af la adevărul.
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Cea mai bună cale de af la adevărul, este să mergi la Cel care, nu doar
că deţine toate răspunsurile, ci este El Însuşi adevărul.
Scena 3
« Desfăşurarea evenimentelor: Cine este adevărul?

Adevăr

Cine este adevărul?

Nu este o minciună

Pune triunghiul Trinităţii (AG-5).

În versetul de memorat, Isus spune: „Eu sunt … adevărul.“ Să-l spunem
împreună.
«Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin
Mine».“ Ioan 14:6
Cine este adevărul? (Domnul Isus). Poţi avea încredere în El, f iindcă El
este adevărul. El îţi va spune întotdeauna adevărul. Nu va încerca să te
păcălească. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune şi faptul că DumnezeuTatăl nu poate să mintă (Tit 1:2). El este adevărul. Putem spune la fel
despre noi? (Şi tu şi eu minţim – şi câteodată nu ştim întregul adevăr
– însă Dumnezeu-Tatăl îl ştie). Duhul Sfânt este numit şi Duhul
adevărului (Ioan 16:13). El te va călăuzi în tot adevărul.

Cântaţi cântarea
„Dumnezeu-Tatăl“,
pentru a recapitula pe
scurt învăţătura despre
Trinitate.
Citeşte versetele din
Biblie.

El te va ajuta să înţelegi ce a scris Dumnezeu în Biblie.
Scena 4
« Desfăşurarea evenimentelor: Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul

Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul.
Pune Biblia (AG-33).

Adevăr

Tot ceea ce a scris Dumnezeu în Biblie este adevărat. Domnul Isus a
spus: „Cuvântul Tău este adevărul“ (Ioan 17:17b).

Nu este o minciună

Avraam era un om despre care citim în Biblie. El L-a crezut pe
Dumnezeu şi a ascultat de Cuvântul adevărat al Lui. Astăzi L-am
„invitat“ pe Avraam să vină aici, ca să-l întrebăm câteva lucruri despre
adevăr.
Unul din ajutoarele tale sau un copil mai mare poate f i „Avraam“. Pune-i lui „Avraam“
următoarele întrebări.

Întrebarea 1: Avraame, ce ţi-a promis Dumnezeu?
Avraam:

Mi-a promis că mă va face o naţiune mare şi îmi va da
un nume mare; că voi f i binecuvântat, şi toţi oamenii vor
f i binecuvântaţi prin mine.

Întrebarea 2: Era ceva în viaţa ta care te împiedica să crezi în împlinirea
acestei promisiuni?
Avraam:

Oh, da. Soţia mea, Sara, nu a putut avea copii. Eram
amândoi atât de bătrâni încât era imposibil să mai
devenim părinţi.

Întrebarea 3: Te-ai îndoit vreodată de promisiunea lui Dumnezeu?
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Vezi Geneza 15:6-18.

Avraam:

De câteva ori. Dar Dumnezeu mi-a spus de multe ori că
Îşi va ţine promisiunea. Eu L-am crezut pe Dumnezeu.
Ştiam că El va împlini ce a promis.

Întrebarea 4: S-a ţinut Dumnezeu de cuvânt?
Avraam:

Da. Eu aveam o sută de ani, iar soţia mea nouăzeci, când
s-a născut f iul nostru, Isaac. Dumnezeu S-a ţinut de
cuvânt. Tot ceea ce El spune este adevărat.

Să cântăm împreună „Isus este Calea“ şi să Îi mulţumim lui Dumnezeu
că Biblia este adevărată.
Scena 5
« Desfăşurarea evenimentelor: Isus este singura cale spre Tatăl

Domnul Isus este singura cale spre Tatăl.
Pune pe Domnul Isus pe cruce (AG-35).

Adevăr
Nu este o minciună

AG-35

ACN

El ştia că singura cale prin care tu şi eu puteam să ajungem la Tatăl era
ca El să ia asupra Lui, pe cruce, pedeapsa pentru păcatele noastre. Nu
era o cale uşoară. În grădină, Domnul Isus S-a rugat de trei ori: „Tată,
nu există o altă cale?“ (vezi Matei 26:39-44).
Nu, nu mai exista nicio altă cale prin care să ni se ierte păcatele. Acolo,
în grădină, Isus a înţeles că nu exista o altă cale, şi a spus Tatălui în
rugăciune: „Facă-Se voia Ta!“ (vezi Matei 26:39-44).
El a făcut acest lucru şi pentru tine, f iindcă te iubeşte atât de mult.
Nu mai încerca să f ii bun prin puterile tale. Nu mai crede că există
altă cale prin care să vii la Dumnezeu-Tatăl. Dumnezeu a pregătit deja
calea. Este Domnul Isus.
Cuvântul lui Dumnezeu spune că oricine crede în El [în Domnul Isus]
nu piere, ci are viaţa veşnică“ (Ioan 3:16b). Când vii la Domnul Isus,
primeşti viaţa veşnică, iar într-o zi vei ajunge la Dumnezeu în cer. Crezi
în Domnul Isus? Crezi că El este Fiul lui Dumnezeu şi că El a murit ca
să ia asupra Lui pedeapsa pe care o meriţi pentru păcatul tău?
Spune-I lui Dumnezeu în rugăciune: „Doamne Dumnezeule, Îţi
mulţumesc că Domnul Isus este singura cale către Tine. Cred că El a
murit şi a înviat pentru mine. Te rog, iartă-mi păcatele. Îţi mulţumesc
pentru viaţa veşnică, şi că eşti Tatăl meu ceresc. În Numele Domnului
Isus. Amin.“
Să cântăm încetişor „Calea ce duce sus în ceruri“.
Scena 6
« Concluzie: Mergi pe adevărata cale, calea lui Dumnezeu

ACM

Dacă ai crezut în Domnul Isus, trebuie să mergi pe adevărata cale,
calea lui Dumnezeu.
De unde af li care este adevărul? (Din Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu.)
Roagă-i pe părinţii tăi să-ţi citească în f iecare zi din Biblie. Cere-I lui
Dumnezeu să te ajute să înţelegi Biblia şi să o împlineşti.
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Sfătuieşte-i pe părinţi să-i ajute pe copiii lor să aibă un timp de părtăşie cu Dumnezeu,
folosind cartea cu meditaţii „În f iecare zi cu Dumnezeu“, disponibilă la AMEC.
Îndepărtează toate f igurile.

Joc de
recapitulare
pentru
preşcolari

Întrebări de recapitulare pentru preşcolari
1 În ce carte este scris adevărul? (în Biblie)
2

Cine Îşi ţine întotdeauna promisiunile? (Dumnezeu)

3

Cine spune întotdeauna adevărul? (Dumnezeu)

4

Ce a făcut Domnul Isus pentru a f i calea spre Tatăl? (El a murit
pentru păcatele noastre şi a înviat.)

Însuşiri
Fotocopiază două seturi
de simboluri de la pagina
85 şi decupează-le.
Aşează simbolurile pe
masă cu faţa în sus.

Activitate suplimentară pentru preşcolari
Semne de carte – Biblia
Fotocopiază semnele de carte de la pagina 86 pe carton subţire.
Decupează câte unul pentru f iecare copil şi încurajează-i să le folosească
astfel:
Cere-i mamei sau tatălui tău să îţi citească o povestioară din Biblie.
Apoi, colorează o „Biblie“ mică de pe semnul de carte. Făcând aşa îţi
vei aminti că trebuie să af li adevărul lui Dumnezeu.
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Când un copil răspunde
la o întrebare, are dreptul
să aleagă două simboluri
identice, şi să le ţină până
când sunt alese toate
perechile.
Foloseşte întrebările
pentru preşcolari de la
lecţiile 1-6 şi repetă-le,
dacă ai timp şi copiii sunt
interesaţi.
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Test de memorie – Iosif
Activitate suplimentară – lecţia 1
Confecţionare:
1 Colorează cartonaşele sau lasă-le alb-negru.
2

Decupează cartonaşele. Păstrează-le într-o cutie sau într-un plic. Spor la joacă!

Din „Idei de lucru manual pentru preşcolari (Povestiri din Vechiul şi Noul Testament“ • Drept de autor © 2005, 2012 AMEC. Toate drepturile rezervate. Folosit cu permisiune.
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Din „Idei de lucru manual pentru preşcolari (Povestiri din Vechiul şi Noul Testament“ • Drept de autor © 2005, 2012 AMEC. Toate drepturile rezervate. Folosit cu permisiune.
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Dumnezeu este întotdeauna prezent
Activitate suplimentară – lecţia 4

Dumnezeu este întotdeauna prezent.
El este cu mine ________________.
El este cu mine ________________.
El este cu mine ________________.
Dumnezeu nu mă părăseşte niciodată!

Dumnezeu este întotdeauna prezent.
Când mă simt ______________.
Când mă simt ______________.
Când mă simt ______________.
Dumnezeu este lângă mine!

Dumnezeu este întotdeauna prezent.
El este cu __________.
El este cu __________.
El este cu __________.
Dumnezeu este peste tot în acelaşi timp!
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Iona în burta peştelui

Activitate suplimentară pentru preşcolari – lecţia 4
Confecţionare:
1. Îndoaie corpul peştelui exact pe linia întreruptă. Decupează ambele părţi ale peştelui împreună.
Perforează cele două găuri şi introdu prin ele pioneza cu picioruşe.
2. Decupează gura peştelui, şi îndoaie pe liniile întrerupte. Decupează linia mică şi îngroşată din
mijloc, pentru a obţine tăietura prin care este introdus Iona. Decupează cele două găuri.
3. Colorează imaginea cu Iona, îndoai-o, lipeşte-o şi decupeaz-o.
4. Decupează arteziana.
5. Aplică lipici pe suprafaţa haşurată a peştelui, şi uneşte cele două părţi ale corpului. Totodată lipeşte
arteziana şi un f ir de aţă, care va servi ca agăţătoare.
6. Introdu gura peştelui între cele două capete ale peştelui, şi f ixeaz-o cu ajutorul pionezei cu picioruşe.
7. Decupează înotătoarele peştelui şi lipeşte-le (cu un lipici bun), astfel încât să acopere pioneza cu
picioruşe.
8. Introdu-l pe Iona prin tăietura din gura peştelui (nu-l lipi). Astfel poate f i scos afară.
9. Desenează ochii deasupra gurii.

Din „Idei de lucru manual pentru preşcolari (Povestiri din Vechiul şi Noul Testament“ • Drept de autor © 2005, 2012 AMEC. Toate drepturile rezervate. Folosit cu permisiune.
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Gura peştelui - maxilarul inferior.
Linia întreruptă (– - – - –) se va îndoi în
sus, şi linia întreruptă îngroşată (– – –)
se va îndoi în jos.

Din „Idei de lucru manual pentru preşcolari (Povestiri din Vechiul şi Noul Testament“ • Drept de autor © 2005, 2012 AMEC. Toate drepturile rezervate. Folosit cu permisiune.
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Potolirea furtunii

Activitate suplimentară – lecţia 5
Confecţionare:
1. Colorează valurile, luna şi norul, apoi lipeşte imaginea pe un carton.
2. Îndoaie cartonul în sus, pe liniile punctate (...) şi în jos pe liniile
întrerupte (_ _ _), astfel ca valurile să rămână în afară.
3. Colorează barca şi oamenii, apoi decupează-i şi aşează-i între valuri.

Din „Idei de lucru manual pentru preşcolari (Povestiri din Vechiul şi Noul Testament“ • Drept de autor © 2005, 2012 AMEC. Toate drepturile rezervate. Folosit cu permisiune.
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Din „Idei de lucru manual pentru preşcolari (Povestiri din Vechiul şi Noul Testament“ • Drept de autor © 2005, 2012 AMEC. Toate drepturile rezervate. Folosit cu permisiune.
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Simboluri pentru preşcolari
Activitate suplimentară – lecţia 6
Joc recapitulativ
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Semn de carte pentru Biblie
Activitate pentru preşcolari – lecţia 6
Astăzi am auzit
o povestioară biblică.

Cere-i mamei sau tatălui tău să-ţi
citească o povestioară biblică.
Colorează apoi o mică „Biblie“
de pe acest semn de carte.

Astăzi am auzit
o povestioară biblică.

Cere-i mamei sau tatălui tău să-ţi
citească o povestioară biblică.
Colorează apoi o mică „Biblie“
de pe acest semn de carte.

86

Astăzi am auzit
o povestioară biblică.

Cere-i mamei sau tatălui tău să-ţi
citească o povestioară biblică.
Colorează apoi o mică „Biblie“
de pe acest semn de carte.

Astăzi am auzit
o povestioară biblică.

Cere-i mamei sau tatălui tău să-ţi
citească o povestioară biblică.
Colorează apoi o mică „Biblie“
de pe acest semn de carte.
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Cântări sugerate în lecţii,
şi pachetele în care se găsesc:

Versete din lecţii şi
pachetele în care se
găsesc:

Lecţia 1

Cântări
Eu cred în Scriptură – „Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor“
El ţine tot pământul – „Minunile Domnului Isus, pe înţelesul preşcolarilor“
Să ştie tot pământul – „Judecătorii“
Cântări pentru preşcolari
El ţine tot pământul – „Minunile Domnlui Isus, pe înţelesul preşcolarilor“
Domnul mare e – „Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor“

Lecţia 2

Cântări
Sfânt mereu, sfânt mereu – „Lui Dumnezeu Îi pasă, când copiii sunt trişti“
Domnul e bun – „Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor“
Domnul meu sus pe cruce a murit – Cea mai măreaţă povestire“
Cântări pentru preşcolari
Domnul e bun – „Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor“
Domnul meu sus pe cruce a murit – „Cea mai măreaţă povestire“
Dumnezeu-Tatăl – „Isus, Fiul lui Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor“

Lecţia 3

Cântări
Ai grijă gură mică ce vorbeşti – „Patriarhii“
Cântări pentru preşcolari
Ai grijă gură mică ce vorbeşti – „Patriarhii“
Domnul mare e – „Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor“

Lecţia 4

Cântări
Roagă-te dimineaţa – „Daniel“
Cântări pentru preşcolari
Dumnezeu-Tatăl – „Isus, Fiul lui Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor“
Roagă-te dimineaţa – „Daniel“

Lecţia 5

Cântări
Domnul mare e – „Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor“
Sfânt, mereu – „Lui Dumnezeu Îi pasă, când copiii sunt trişti“
Cântări pentru preşcolari
Domnul mare e – „Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor“

Lecţia 6

Cântări
Calea ce duce sus în ceruri – „Cunoaşterea lui Hristos“
Isus este Calea, Adevărul, Viaţa – „Cunoaşterea lui Hristos“
Cântări pentru preşcolari
Dumnezeu-Tatăl – „Isus, Fiul lui Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor“
Eu cred în Scriptură – „Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor“
Citeşte Biblia – „Isus, Fiul lui Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor“
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Lecţia 1

1 Cronici 29:11b – „Daniel“

Lecţia 2
1 Petru 1:16 – „Iosua“

Lecţia 6

Ioan 14:6 – „Cunoaşterea lui
Hristos“

Fotocopiază, apoi decupează, şi păstrează în Biblie

#

Paşi pentru 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; şi că plata
păcatului este moartea veşnică – despărţirea
de Dumnezeu (Romani 3:23; Apocalipsa
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 treia zi a înviat
(Ioan 3:16; Efeseni 2:8; 1 Corinteni 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
primească siguranţa mântuirii (Ioan 3:36;
Apocalipsa 3:20; Evrei 13:5).
5. Învaţă-l să mărturisească despre Hristos
(Matei 10:32). Această mărturie poate să ţi-o
facă întâi ţie, apoi altor învăţători, mai târziu
prietenilor, iar dacă are ocazia unui grup sau
bisericii.
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