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Introducere

Povestea vieţii lui David este plină de dramatism, acţiune şi suspans. Pentru unii copii, una sau două
dintre lecţii pot f i foarte cunoscute, pe când altele mai puţin cunoscute. Urmărind viaţa lui David, vom
vedea slăbiciunile, dar şi punctele lui tari, îl vom vedea înfrânt, dar şi victorios. Ne vom aminti încă o
dată că David a fost un om la fel ca şi noi, şi vom învăţa din viaţa lui despre credinţa pe care a avut-o
în Dumnezeu. Rugăciunea noastră este ca aceste lecţii să aducă slavă lui Dumnezeu, şi prin ele, mulţi
copii să-L cunoască pe Domnul Isus ca Păstor, devenind, la fel ca David, copii după inima lui Dumnezeu
(1 Samuel 13:14).
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 f ie aplicat întotdeauna Cuvântul lui
Dumnezeu la viaţa lor.
Stai la dispoziţia copiilor
Când prezinţi mesajul Evangheliei, sunt copii care răspund imediat invitaţiei de a se preda Domnului
Isus. Unii îţi vor spune mai târziu, iar alţii poate nu îţi vor spune niciodată că L-au primit în inima lor
pe Isus Hristos, ca Mântuitor. Vor 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.
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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. Înainte de f iecare scenă sunt date
sugestii, dar ele nu sunt obligatorii. Toată învăţătura poate f i dată folosind şi o tablă de f lanelograf simplă.
Versete de memorat
La lecţii sunt sugerate versete biblice de predat copiilor. Dacă predai aceste lecţii consecutiv, alege două
sau trei versete, pe care copiii să le înveţe pe dinafară, şi pe care să şi le amintească cu uşurinţă.
Ajutoare vizuale suplimentare
Scrie pentru f iecare lecţie pe o bucată de carton adevărul central (dacă ai de la AMEC şi pachetul cu
versete, cântări şi jocuri pentru această serie de lecţii, adevărurile centrale le găseşti vizualizate în caietul
de idei). Scrie cu litere mari, ca şi copiii mici să poată citi cu uşurinţă cuvintele. Lipeşte pe spatele
cartonului cu adevărul central bucăţi de f lanel sau ceva uşor adeziv. Pune cartonul pe tablă înainte de
începerea orei, sau în momentul în care menţionezi pentru prima dată adevărul central al lecţiei.
Ajutoare adiţionale 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
ef icientă, 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:
• pentru a af la cât au înţeles şi cât îşi amintesc copiii din materialul predat;
• pentru a te ajuta pe tine însuţi să ştii ce să accentuezi mai mult, astfel încât copiii să-şi reamintească
mai uşor;
• pentru a avea un timp plăcut şi relaxant în clasă. Copiilor le place competiţia, şi aşteaptă cu
nerăbdare partea aceasta a programului. Dar recapitularea este mai mult decât o competiţie, ea este
şi un timp de învăţare.
În acest text sunt incluse doar 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
1 Israel alege
un împărat
1 Samuel 8 – 10

2 Neascultarea
lui Saul
1 Samuel 12 – 15

3 Dumnezeu alege
un împărat
1 Samuel 16

4 David şi Goliat
1 Samuel 17:1-54

5 Un prieten şi
un duşman
1 Samuel 18:1-16
1 Samuel 19:1-10
1 Samuel 20

Adevăr
Aplicaţie
central
Căile lui
Nemântuit: Întoarce-te de pe calea ta
Dumnezeu
păcătoasă pe calea lui
sunt
Dumnezeu.
mai bune
Mântuit: Trebuie să trăieşti
decât căile
întotdeauna aşa cum
omului
Îi place lui Dumnezeu.
Dumnezeu
va pedepsi
păcatul

Verset de
memorat
Citeşte tot Psalmul 23 din
Biblie. Predă versetul 1.

„Domnul este Păstorul
meu, nu voi duce lipsă
de nimic.“
Psalmul 23:1

Nemântuit: Dacă continui să trăieşti
„El mă paşte în păşuni
verzi, şi mă duce la ape
în păcat, aceasta te va
duce la pedeapsa veşnică. de odihnă.“
Mântuit:
Mulţumeşte-I Domnului
Psalmul 23:2
Isus că a luat asupra Lui
pedeapsa pe care o meritai.

Dumnezeu Nemântuit: Dumnezeu vede că inima
îţi cunoaşte
ta este păcătoasă. Ai
inima şi
nevoie ca Dumnezeu să îţi
schimbe viaţa şi să îţi dea
vede ce este
o inimă nouă.
în ea
Mântuit:
Dumnezeu poate transforma în ceva bun f iecare
situaţie grea din viaţa ta.

„Îmi înviorează suf letul,
şi mă povăţuieşte pe
cărări drepte, din pricina
Numelui Său.“

Nemântuit: Singura cale de a f i
Fii ca
mântuit de păcatele tale
David,
este să crezi în Fiul lui
încrede-te
Dumnezeu, Domnul Isus
în
Hristos.
Dumnezeul
cel viu!
Mântuit:
Bazează-te pe Dumnezeu,
ca El să îţi dea curajul să
faci ceea ce este drept.

„Chiar dacă ar f i să
umblu prin valea umbrei
morţii, nu mă tem de
niciun rău, căci Tu eşti
cu mine. Toiagul şi
nuiaua Ta mă mângâie.“

Dumnezeu Nemântuit: Trebuie să iubeşti pe
porunceşte
f iecare creştin.
copiilor
Săi să se
iubească
unii pe alţii

„Tu îmi întinzi masa în
faţa potrivnicilor mei;
îmi ungi capul cu untdelemn, şi paharul meu este
plin de dă peste el.“

Dumnezeu Nemântuit: Tu nu poţi asculta de
porunceşte
această poruncă până când
copiilor
nu vei cunoaşte îndurarea
1 Samuel 21:1 – 22:2
Săi să arate
lui Dumnezeu faţă de tine.
1 Samuel 22:17-19
îndurare
Mântuit: Trebuie să ierţi pe cei care
1 Samuel 23:1 – 24:22 faţă de alţii
te urăsc sau te rănesc.
1 Samuel 26:1-25

6 David îşi cruţă
duşmanul
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Psalmul 23:3

Psalmul 23:4

Psalmul 23:5
„Da, fericirea şi îndurarea
mă vor însoţi în toate
zilele vieţii mele, şi voi
locui în Casa Domnului
până la sfârşitul zilelor
mele.“
Psalmul 23:6

Lecţia 1

Israel alege un împărat

Text biblic pentru învăţător
1 Samuel 8 – 10

de sus a tablei, în momentul în care vorbeşti
prima dată despre el, în cadrul lecţiei (vezi AC
pe marginea textului). Păstrează-l pe tablă şi fă
referire la el, ori de câte ori îl menţionezi în
lecţie.

Adevăr central
Căile lui Dumnezeu sunt mai bune decât căile
omului.

♦♦ Alte cartoane pe care să scrii: „Trebuie să trăieşti
întotdeauna aşa cum Îi place lui Dumnezeu“
(aplicaţia pentru copilul mântuit) şi numerele
„1“, „2“, „3“.

Aplicaţie
Nemântuit: Întoarce-te de pe calea ta păcătoasă
pe calea lui Dumnezeu.
Mântuit:

♦♦ o hartă a Israelului

Trebuie să trăieşti întotdeauna aşa
cum Îi place lui Dumnezeu.

Verset de memorat
La prima lecţie, citeşte întregul Psalmul 23 din
Biblie, apoi predă versetul 1: „Domnul este
Păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic“.

Schiţa lecţiei

Explică copiilor faptul că aceste versete au fost
scrise de David, care era păstor la oi. El Îl numeşte
pe Domnul „Păstorul său“, iar despre sine că este
una din oile Lui. Toţi cei ce aparţin Domnului, pot
spune împreună cu David „Domnul este Păstorul
meu“ (Psalmul 23:1).

Introducere
Ai dorit vreodată să faci lucrurile aşa cum
credeai tu că este mai bine?
Desfăşurarea evenimentelor
1. Poporul cere un împărat

AC

Ajutoare vizuale
♦♦ planşe: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 şi 1-6

2. Samuel se roagă

sau

4. Poporul încă mai cere un împărat

♦♦ f igurile de f lanelograf: D-1, D-2, D-3, D-4,
D-5, D-6, D-6a, D-7, D-8, D-9 şi D-12

5. Dumnezeu îi spune lui Samuel: „Mâine ...“

3. Preţul plătit pentru a avea un împărat
ACN

6. Saul îşi caută măgăriţele

♦♦ fundal: scenă de exterior

7. Saul îl întâlneşte pe Samuel

şi
♦♦ Scrie adevărul central cu litere mari pe un carton
de culoare deschisă: „Căile lui Dumnezeu sunt
mai bune decât căile omului“. Astfel şi cei
mici îl vor putea citi cu uşurinţă. Pe spatele
cartonului lipeşte bucăţi de hârtie, care ţi-au
rămas de la decuparea f igurilor de f lanelograf.
Aşează cartonul cu adevărul central în partea
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ACM

8. Saul este uns împărat
Punctul culminant
Saul este alesul, dar unde este el?
Concluzia
Saul este proclamat împărat

ACM, ACN

David, un om după inima lui Dumnezeu

Lecţia
În timp ce introduci lecţia, foloseşte-ţi inf lexiunea vocii pentru
a capta atenţia copiilor. Menţine
contactul vizual cât mai mult
posibil.

Ai dorit vreodată să faci lucrurile aşa cum credeai tu că este mai
bine? Mi s-a întâmplat şi mie. La fel dorea şi Dani. El se af la în
atelierul de tâmplărie al tatălui său, deoarece îi plăcea să vadă cum
lucrează.
În timp ce tatăl lui era ocupat, Dani a luat un f ierăstrău mic şi o
bucată de lemn. Credea că şi el poate să facă ce făcea tata.
„Dani, opreşte-te! Ţii greşit f ierăstrăul. Stai să îţi arăt cum trebuie să
îl ţii!“ a strigat tatăl său.
„Nicio problemă, tati, ştiu ce fac“, a răspuns el.
A încercat apoi să taie bucata de lemn cu f ierăstrăul. Dar, vai!
Fierăstrăul a alunecat, şi Dani s-a tăiat la un deget. Dani dorise să
taie lemnul aşa cum credea el că este bine. Mai bine ar f i ascultat de
tatăl lui şi ar f i făcut lucrurile aşa cum trebuia.
Scena 1
Fundal opţional: scenă de exterior

Cu mult timp în urmă, israeliţii au dorit să facă şi ei lucrurile aşa cum
credeau ei că este mai bine. Timp de 450 de ani, ei au locuit în ţara
pe care Dumnezeu le-a promis-o. Dumnezeu a ales dintre ei bărbaţi
care să îi conducă şi care să le arate cum să trăiască după voia Lui.
Aşează pe Samuel (D-1).

Samuel fusese conducătorul lor timp de mulţi ani, dar acum era bătrân.
Israeliţii erau de părere că nu mai aveau nevoie de un judecător, care
să-i mai conducă. S-au gândit că ar f i mai bine să aibă un împărat,
la fel ca celelalte naţiuni, care să domnească peste ei. Conducătorii
israeliţilor au venit la Samuel şi i-au spus:
Aşează conducătorii (D-2).
Planşa 1-1

„Samuel, tu eşti bătrân, iar f ii tăi nu calcă pe urmele tale. Pune un
împărat peste noi, care să ne conducă.“

„Un împărat!“ Pune-ţi mâna la gură,
ca şi cum ai f i şocat.

Un împărat! Nu ştiau oamenii aceştia că Dumnezeu era Împăratul
lor? Ei erau diferiţi de celelalte naţiuni. Israeliţii nu mai avuseseră
niciodată ca împărat un om. Dumnezeu a fost Cel care i-a condus şi
le-a dat legile. Un om ar putea să f ie crud şi rău. Un om ar putea să
îi determine să facă lucruri păcătoase, dar Dumnezeu nu ar f i făcut
aceste lucruri. Căile lui Dumnezeu sunt mult mai bune decât căile
omului. Căile Lui sunt întotdeauna bune şi drepte, f iindcă Dumnezeu
este desăvârşit şi nu greşeşte niciodată. El este sfânt şi înţelept, aşa
că tot ceea ce face El este desăvârşit. Biblia ne spune de două ori:
„Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite“ (1 Samuel 22:31; Psalmul
18:30). Niciun împărat n-ar putea vreodată să îi conducă la fel ca
Dumnezeu. Poporul greşea cerând un împărat. Ei nu făceau bine
dorind să f ie ca celelalte naţiuni.

AC
Arată cartonul cu adevărul central:
„Căile lui Dumnezeu sunt mai bune
decât căile omului.“

Samuel era foarte supărat de faptul că poporul păcătuia cerând un
împărat. Ani de-a rândul el I-a slujit Domnului cu credincioşie, conducându-i pe aceşti oameni şi învăţându-i să asculte de Dumnezeu,
8
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deoarece căile Lui sunt întotdeauna mai bune decât ale noastre. Probabil că a simţit că poporul nu-l mai dorea ca judecător. Dar Samuel
nu a spus nimănui nimic, ci s-a dus şi s-a rugat lui Dumnezeu.

Preşcolarii îşi vor aminti întâmplarea, dacă îi pui să îngenuncheze
pentru rugăciune, aşa cum a făcut
Samuel.
Planşa 1-2

Scena 2
Îndepărtează-l pe Samuel stând în picioare (D-1) şi aşează-l pe Samuel rugându-se (D-3).

Acum Dumnezeu s-a mâniat pe popor. Au păcătuit cerând un împărat
(1 Samuel 12:19, Osea 13:11). Ei doreau să trăiască aşa cum le plăcea
lor, nu cum Îi plăcea lui Dumnezeu. Doreau să f ie conduşi de un
împărat, mai mult decât doreau să f ie conduşi de Dumnezeu. Probabil că Samuel a fost foarte surprins să af le răspunsul lui Dumnezeu
la rugăciunea lui.

Cere unui copil mai mare sau
unui ajutor să citească răspunsul
Domnului din 1 Samuel 8:7-9.

„Ascultă ceea ce îţi spune poporul“, i-a spus Dumnezeu lui Samuel.
„Nu s-au întors împotriva ta, ci a Mea. Nu vor ca Eu să mai domnesc
peste ei. De când i-am scos din Egipt, M-au părăsit şi au slujit altor
dumnezei. Acum s-au întors din nou împotriva Mea. Ascultă-le cererea, dar avertizează-i cum va f i când vor f i conduşi de un împărat.“
Scena 3

Planşa 1-1 (din nou)

Înlocuieşte-l pe Samuel rugându-se (D-3) cu Samuel stând în picioare (D-1).

„Chiar ştiţi ce cereţi, atunci când spuneţi că vreţi un împărat?“, i-a
întrebat Samuel pe conducătorii poporului. „Ştiţi ce înseamnă să f iţi
conduşi de un împărat? El vă va lua f iii să lupte în armată şi pe
f iicele voastre să-i facă mirodenii, mâncare şi pâine. Vă va lua cele
mai bune terenuri şi vii, pentru a le da slujitorilor lui. Va pune impozite grele asupra voastră. Veţi deveni chiar slugile lui. La sfârşit,
veţi striga şi veţi plânge împotriva împăratului vostru, dar Domnul
nu vă va asculta.“

Spune cuvintele lui Samuel cu
emoţie.

Poate vă gândiţi că auzind aceste lucruri, poporul s-a răzgândit.
Nu-şi mai doreau un împărat, nu-i aşa? Sau …
„Vrem un împărat!“, au răspuns ei. „Vrem să f im şi noi ca celelalte
naţiuni. Împăratul ne va conduce şi va lupta în războaiele noastre.
Vrem un împărat!“
Ce conducători nesăbuiţi! Ştiau care era voia lui Dumnezeu. Ştiau că
era mai bine să asculte de El, dar au ales să trăiască după placul lor.
N-au ascultat avertismentele. Oare de ce se purtau aşa?

Pune copiii să facă semne la
această parte a lecţiei, pentru
a-şi aminti mai bine: pune-i să îşi
acopere urechile cu mâinile sau
să îşi încrucişeze braţele şi să îşi
scuture capul, arătând că sunt
hotărâţi în ceea ce vor.

Aşteaptă răspunsurile copiilor.

Din cauză că erau păcătoşi. Erau şi ei ca tine şi ca mine. Noi toţi ne
naştem păcătoşi, şi dorim să trăim aşa cum ne place nouă. Dumnezeu
spune că trebuie să Îl iubim pe El cu toată inima. El trebuie să f ie mai
important decât orice lucru sau orice persoană din viaţa noastră. Dar
care este situaţia în viaţa ta? Este fotbalul sau privitul la televizor
mai important decât Dumnezeu? Este atât de uşor să iubim chiar şi
lucrurile bune mai mult decât pe Dumnezeu. El ne spune să îi iubim
pe ceilalţi ca pe noi înşine, dar inima noastră păcătoasă ne determină
să ne iubim pe noi mai mult decât pe ceilalţi. Îţi doreşti vreodată să
9

ACN
Primul om creat de Dumnezeu a
fost neascultător de El. De atunci,
f iecare dintre noi ne-am născut
cu dorinţa de a păcătui. Hristos a
murit ca păcatele noastre să poată
f i iertate (1 Corinteni 15:3-4).

David, un om după inima lui Dumnezeu

primeşti tu bucata cea mai mare sau să ţi se dea cel mai mult ţie?
Sau ai urât vreodată pe cineva şi te-ai bătut cu el? Felul nostru de a
trăi este atât de diferit de felul în care doreşte Dumnezeu să trăim!
Suntem la fel de păcătoşi şi neascultători, ca israeliţii, care doreau să
f ie conduşi de un împărat, şi nu de Dumnezeu.
Înlocuieşte-l pe Samuel stând în picioare (D-1) cu Samuel rugându-se (D-3).

Când Samuel s-a rugat din nou, Dumnezeu i-a spus să pună un
împărat peste popor. Cu inima mâhnită, Samuel a trimis oamenii la
casele lor.
Îndepărtează pe conducători (D-2).

Curând, Domnul i-a vorbit din nou lui Samuel. „Mâine pe vremea
aceasta, voi trimite la tine un bărbat din seminţia lui Beniamin. (Beniamin era numele uneia dintre cele douăsprezece seminţii care formau naţiunea Israel). Pe el să îl pui împărat peste poporul Meu.“
„Mâine … un bărbat … să-l pun ca împărat?“ Cred că Samuel avea
multe întrebări în mintea lui, dar tot ceea ce putea să facă era să
aştepte.
Îndepărtează-l pe Samuel (D-3).

Însă Dumnezeu era la lucru. Cu două zile înainte, nişte măgăriţe
s-au îndepărtat şi s-au pierdut, dar aceasta făcea parte din planul Lui.
Dumnezeu ştia unde se af lau măgăriţele, dar mai important, El ştia
cine va merge să le găsească.
Planşa 1-3

Scena 4
Fundal opţional: scenă de exterior

Măgăriţele aparţineau unui fermier important, numit Chis. Nu au
fost găsite nicăieri în apropiere. Aşa că, Chis a trimis pe f iul său,
Saul, împreună cu un slujitor, să le caute.
Aşează pe Saul (D-4) şi slujitorul (D-5).

Au căutat în văi, au urcat pe dealuri, s-au uitat peste câmpii, dar
n-au găsit nicio măgăriţă. După trei zile de căutare, Saul era gata să
renunţe.
„Hai să ne întoarcem acasă“, a spus el slujitorului său. „Acum tata se
va îngrijora mai mult de noi, decât de măgăriţe.“
Arată copiilor unde este Rama pe
hartă.

Joc de roluri – întâlnirea dintre
tinere, Saul şi slujitorul lui.

„Stai puţin!“, a răspuns slujitorul. „Cred că suntem în apropierea
cetăţii Rama, nu-i aşa? Acolo locuieşte un om care spune oamenilor
cuvintele lui Dumnezeu. Am auzit despre el că este un om deosebit,
şi tot ceea ce spune el se împlineşte. Haide să îl găsim şi poate că ne
va spune unde sunt măgăriţele.“
Saul a fost de acord, aşa că s-au îndreptat spre Rama. În timp ce
urcau dealul spre oraş, s-au întâlnit cu nişte fete care mergeau la
fântână să scoată apă.
Scena 5
Adaugă fetele (D-6) şi vasele pentru apă (D-6a).
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„Este aici omul lui Dumnezeu?“, au întrebat cei doi bărbaţi. „Da,
astăzi a venit. Cum intraţi în cetate, îl veţi găsi“, au explicat fetele.
„Oamenii îl aşteaptă să vină şi să binecuvânteze jertfa, înainte să se
aşeze şi să mănânce, aşadar, grăbiţi-vă.“
Îndepărtează fetele (D-6) şi vasele pentru apă (D-6a).

Scena 6
Saul şi slujitorul lui s-au grăbit să intre în cetate. Primul om pe care
l-au văzut a fost chiar Samuel, dar nu ştiau că el era cel pe care-l
căutau.
Aşează-l pe Samuel (D-1)

Planşa 1-4

În timp ce Samuel privea cum Saul venea spre el, Dumnezeu i-a
spus: „Iată omul despre care ţi-am vorbit. El va domni peste poporul
Meu“.
Chiar în acel moment, Saul a venit la Samuel şi l-a întrebat: „Spune-mi, te rog, unde locuieşte omul lui Dumnezeu?“
„Eu sunt cel pe care-l cauţi“, i-a spus Samuel. „Mergi înaintea mea
pe înălţime, f iindcă acolo vei sta la masă cu mine. Dimineaţă îţi voi
spune ce vrei să ştii. Nu te mai îngrijora de măgăriţele pe care le-ai
pierdut acum trei zile, f iindcă au fost găsite. Nu eşti tu omul pe care
îl caută întreg Israelul?“
Saul era înmărmurit! De unde ştia omul lui Dumnezeu de măgăriţele
pierdute? Şi la ce se referea când spunea: „Nu eşti tu omul pe care-l
caută întreg Israelul?“ Lui Saul nici nu-i trecea prin gând că avea să
devină împărat. Nu se vedea pe sine atât de important. Însă poporul
dorea un împărat, iar Dumnezeu avea să li-l dea.
Dumnezeu voia să le dea o lecţie israeliţilor prin faptul că le dădea
un împărat. El avea să le arate că planul Lui pentru ei era mult mai
bun decât planurile lor egoiste. Era greşit din partea lor să nu Îl asculte pe Dumnezeu, şi să acţioneze aşa cum le plăcea lor. Câteodată
chiar şi copiii creştini, care se încred în Domnul Isus Hristos, trebuie
să înveţe că planurile şi căile lui Dumnezeu sunt mai bune decât planurile şi căile omului. Dacă eşti mântuit, trebuie să trăieşti aşa cum
Îi place lui Dumnezeu.
Marius era creştin şi ştia că voia lui Dumnezeu era să asculte de
părinţi, de învăţători şi să respecte regulile şcolii. Dar Marius îşi
dorea foarte mult să facă şi el parte din gaşcă. Nu le-a spus celorlalţi
că este creştin; se temea că vor râde de el. Aşa că s-a alăturat lor,
făcându-i zile negre învăţătoarei.
Lucrurile s-au înrăutăţit când, într-o zi de sâmbătă, unii dintre băieţi
au spart geamul de la cancelarie. Marius a fost şi el prezent şi a fost
prins împreună cu ceilalţi. Acum avea să f ie pedepsit şi îi era ruşine.
Ştia că, f iind creştin, nu ar f i trebuit să rămână în acel grup de băieţi.
Dumnezeu a folosit această situaţie pentru a-l învăţa să trăiască după
voia Lui. Dumnezeu a trebuit să îi înveţe şi pe israeliţi o lecţie, de
aceea le-a dat un împărat atunci când au cerut.
11

Arată nedumerirea prin expresia
feţei, când spui despre confuzia
lui Saul.
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Arată cartonul cu aplicaţia pentru
copilul mântuit: „Trebuie să trăieşti
întotdeauna aşa cum Îi place lui
Dumnezeu.
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Mimează că îi serveşti cu mâncăruri
speciale, pentru a crea atmosfera
de sărbătoare.

Scena 7
Dar bărbatul care avea să le f ie împărat era uluit de ceea ce se întâmpla. Se întreba de ce era tratat ca un om important. Când Saul şi
slujitorul lui au ajuns la locul unde se servea masa, au văzut că mai
erau 30 de oameni care aşteptau servirea mesei. Ce ciudat trebuie să
se f i simţit Saul şi slujitorul lui, când au primit cele mai de seamă
locuri. Şi nu numai atât. Bucătarului i se spusese să-i dea lui Saul o
porţie specială de carne.
Aşează bucătarul (D-7).

Omul lui Dumnezeu, Samuel, ceruse înainte de ospăţ să f ie păstrată
acea porţie de carne pentru Saul. Acum Saul era mai uimit decât
fusese vreodată. La urma urmei, nu era el un simplu f iu de fermier,
trimis să caute nişte măgăriţe? Şi acum iată-l înconjurat de oameni
şi vorbind cu Samuel, omul care vorbea în Numele lui Dumnezeu. A
rămas să doarmă chiar în casa lui Samuel, înainte să plece la drum
următoarea zi.
Dimineaţa, pe când Samuel îl însoţea pe Saul şi pe slujitor până la
marginea cetăţii, slujitorul a fost trimis înainte. Samuel dorea să
vorbească numai cu Saul.
„Am un mesaj pentru tine, din partea lui Dumnezeu“, i-a spus el.
Îndepărtează slujitorul (D-5) şi bucătarul (D-7).
Planşa 1-5
Foloseşte un corn de berbec, făcut
din aluat sau decupează unul din
carton pentru a arăta cum se făcea
ungerea.

Scena 8
Samuel a scos din haină un corn de berbec în care era ulei de măsline.
L-a ridicat deasupra capului lui Saul şi a turnat uleiul pe capul lui.
Înlocuieşte-l pe Samuel (D-1) cu Samuel având în mână cornul cu undelemn (D-8).

În acele zile, când cuiva îi era turnat ulei pe cap era un semn că acea
persoană fusese aleasă pentru o lucrare specială. Saul fusese „uns“
să devină împărat.

A f i „uns“ înseamnă a f i ales
special pentru a face o lucrare
pentru Dumnezeu.
Pune numerele „1“, „2“ şi „3“ pe
f lanelograf sau ridică trei degete,
în timp ce menţionezi semnele.

„Domnul te-a ales să domneşti ca împărat peste poporul Lui“, i-a
spus Samuel. Pentru a-i dovedi că vorbele lui sunt adevărate, Samuel
i-a descris ce avea să i se întâmple mai târziu, chiar în acea zi. „Mai
întâi, Saule, te vei întâlni cu doi oameni lângă un mormânt“, a spus
el. „Ei îţi vor spune că măgăriţele au fost găsite şi că tatăl tău este
îngrijorat pentru tine. Apoi vei întâlni trei bărbaţi: unul va duce după
el trei iezi, altul trei pâini, iar al treilea un burduf cu vin. Ei îţi vor da
două pâini. Mai târziu, te vei întâlni cu un grup de profeţi care vor
cânta cu instrumente, lăudându-l pe Dumnezeu. Duhul Domnului va
veni peste tine; te vei alătura şi tu lor, şi vei f i un om schimbat.“
Toate acestea i se păreau atât de ciudate lui Saul. Dar Samuel a continuat: „Când vei vedea toate aceste lucruri întâmplându-se, vei ştii
că Dumnezeu este cu tine. În şapte zile voi veni şi îţi voi arăta ce
trebuie să faci“.
Îndepărtează-l pe Samuel (D-8).

În timp ce călătorea spre casă, Saul a văzut că tot ce i-a spus Samuel
s-a împlinit. Când în sfârşit a ajuns acasă, familia a văzut că el era
schimbat. Era ceva diferit la el, ceva ce nu-şi puteau explica. Dar
12
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Saul nu le-a spus nimic despre faptul că fusese uns de Samuel ca
împărat.
Îndepărtează-l pe Saul (D-4).

Scena 9
Fundal opţional: scenă de exterior

Dar, într-o zi, toată lumea avea să af le. A sosit ziua când Samuel,
omul lui Dumnezeu, a chemat întregul Israel la un loc.
Aşează-l pe Samuel (D-1), conducătorii (D-2) şi poporul (D-6 şi D-9).

El s-a ridicat şi le-a spus: „Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui
Israel: «Eu v-am scos din Egipt şi v-am izbăvit de duşmanii voştri.
Şi totuşi, astăzi voi respingeţi pe Domnul vostru. Spuneţi că vreţi un
împărat. Înfăţişaţi-vă acum după seminţiile şi familiile voastre»“.
Samuel s-a uitat la seminţiile lui Israel.
„Cine va f i împărat?“, se întreba poporul.
Mai întâi a căzut la sorţi seminţia lui Beniamin. Toate familiile acestei seminţii s-au apropiat de Samuel. Apoi a fost aleasă din seminţie
familia lui Chis. În cele din urmă a fost anunţat numele lui Saul ca
f iind noul împărat. Dar ... unde era Saul? Era de negăsit. Ştiţi unde
se af la?
Dumnezeu ştia, şi El a spus poporului: „Saul este ascuns între vase“.

Preşcolarii să-l caute pe Saul.
Ascunde f igura de f lanelograf sau
pune un copil să mimeze că este
Saul, şi să se ascundă.

Poate Saul era timid sau poate că era înspăimântat de responsabilitatea care-i stătea înainte. Oamenii au alergat să-l găsească, l-au scos
dintre vase şi l-au înfăţişat înaintea întregului Israel.
Aşează-l pe Saul (D-4).

Planşa 1-6

„Vedeţi pe cel pe care l-a ales Domnul?“ a strigat omul lui Dumnezeu. „Nu este nimeni în tot poporul ca el.“ Saul era mult mai înalt
decât toţi bărbaţii prezenţi. Era foarte chipeş. Era un împărat pe
placul poporului.
„Trăiască împăratul!“ au strigat ei. „Trăiască împăratul!“ „Dumnezeu să-l păzească pe împărat!“
Înlocuieşte-l pe Saul (D-4) cu Saul (D-12).

Erau atât de bucuroşi că de acum erau şi ei ca şi celelalte popoare, şi
aveau un împărat al lor!
Aproape toţi erau fericiţi, în timp ce se întorceau la casele lor.
Ia toate f igurile cu excepţia lui Samuel (D-1).

Dar Samuel, omul lui Dumnezeu era foarte trist văzând că israeliţii au
ales un om ca împărat. Ei ar f i trebuit să se încreadă numai în Dumnezeu. El era Creatorul lor. El i-a ales ca popor al Său. Numai El ştia
ce era mai bine pentru ei, dar ei au vrut să meargă pe calea lor.
Ţi-a arătat şi ţie Dumnezeu că deşi eşti creştin, câteodată nu-L asculţi
şi faci ce-ţi place ţie? Calea lui Dumnezeu este mult mai bună. Nu f i
ca israeliţii! Nu f i ca Marius, care voia să meargă pe calea lui şi să f ie
în gaşcă, până când Dumnezeu l-a învăţat o lecţie grea. Nu vrei să-I
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ceri iertare lui Dumnezeu chiar acum? Roagă-L să te ajute să trăieşti
aşa cum doreşte El.
ACN
Invită copiii să vină la Hristos. În
situaţiile care nu permit sfătuirea
individuală, este folositor să-i pui
pe copii să se roage în linişte în
timpul orei de clasă, aşa cum a fost
indicat în această lecţie. Totuşi,
atunci când este posibil, întâlneşte-te cu copii după invitaţie pentru
a-i sfătui.
Vezi „Paşi în sfătuirea unui copil
care vrea să vină la Hristos“ la
sfârşitul acestui text.

Dacă nu I-ai cerut iertare Domnului Isus pentru păcatele tale, tu încă
nu ai părăsit calea păcătoasă. Această cale duce la pedeapsă veşnică.
Domnul Isus vrea să-L laşi pe El să-ţi schimbe viaţa. El vrea să crezi
în El ca să te mântuiască. Domnul Isus a luat pedeapsa pe care noi,
păcătoşii, o meritam. El a murit pentru noi. El este Singurul care te
poate ajuta să trăieşti pe calea dreaptă, calea lui Dumnezeu. Crezi
în Domnul Isus? Dacă da, spune-I chiar acum: „Doamne Isuse, ştiu
că am mers pe o cale greşită. Sunt păcătos, şi am nevoie de Tine ca
să mă mântuieşti şi să mă ajuţi să merg pe calea dreaptă. Cred că ai
murit pentru mine. Te rog, mântuieşte-mă acum!“ Isus a spus: „Eu
sunt calea“ (Ioan 14:6). În momentul în care crezi în El, începi să
mergi pe calea lui Dumnezeu, calea cea bună, singura cale dreaptă.
Vei crede în El astăzi?
Îndepărtează toate f igurile.

Întrebări recapitulative
Adaptează aceste întrebări la vârsta copiilor din grupul tău.

1. Am învăţat în lecţie despre un popor care voia să meargă pe
calea lui. Ce dorea de fapt? (Dorea un împărat.)
2. De ce a fost dezamăgit Samuel când israeliţii au cerut un împărat?
(El le-a spus că Dumnezeu era Împăratul lor şi că greşeau
dorind să aibă un împărat care să stăpânească peste ei în locul
lui Dumnezeu.)
3. De ce voiau ei un împărat? (Ei voiau să f ie ca şi celelalte popoare,
care aveau un împărat care îi conducea.)
4. Samuel i-a avertizat ce înseamnă să ai un împărat. Spune câteva
din avertizările lui Samuel. (Împăratul le va lua f iii şi f iicele să
lupte în războaie, să gătească şi chiar să f ie slugile lui. Le va lua
ogoarele şi viile, şi le va cere zeciuială.)
5. De ce vrem să mergem pe calea noastră şi nu pe a lui Dumnezeu?
(Mergem pe calea noastră pentru că ne-am născut păcătoşi.)
6. De ce crezi că Dumnezeu a îngăduit să se rătăcească măgăriţele?
(Ca Samuel şi Saul să se întâlnească.)
7. Ce i-a făcut Samuel lui Saul, ca semn că urma să f ie împărat?
(I-a turnat ulei pe cap, l-a uns.)
8. Unde s-a ascuns Saul când toţi au dorit să-l vadă pe noul împărat?
(S-a ascuns printre vase.)
9. Ce trebuie să facă un copil creştin, ca Marius, după ce a făcut
ceva rău? (Să-I spună Domnului Isus că-i pare rău, şi să-I ceară
iertare şi ajutor pentru a nu mai face rău.)
10. Cum poate cineva care merge pe calea păcătoasă să se schimbe
şi să meargă pe calea lui Dumnezeu? (Să-I ceară Domnului Isus
să-l mântuiască, apoi El îl va ajuta să se schimbe.)
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Activitate suplimentară
Desenează!
Dă f iecărui copil o foaie împărţită în patru (sau patru foi mai mici).
Cere-le să deseneze patru lucruri.
1. Să deseneze ce şi-a dorit poporul Israel.
2. Să deseneze o imagine în care să arate că Marius trăieşte aşa
cum îi place lui.
3. Să deseneze o imagine care arată că el sau o persoană pe care o
cunoaşte trăieşte aşa cum îi place ei.
4. Să deseneze pe cineva care trăieşte după voia lui Dumnezeu.
Activitate suplimentară
Versete înţelepte
Împarte copiii în echipe – să f ie şi mari şi mici în aceeaşi echipă.
Scrie pe tablă următoarele texe biblice, pe rând, şi aşteaptă
ca ei să le găsească în Biblie.
Psalmul 105:1
Psalmul 119:11
Psalmul 150:1
Proverbe 3:5
Matei 7:7
Matei 19:19
Matei 22:37
Ioan 14:1
Efeseni 6:1
1 Tesaloniceni 5:17
1 Tesaloniceni 5:22
Iacov 1:5
Iacov 1:22
1 Ioan 1:9
După ce f iecare echipă a găsit versetul, discutaţi ce legătură are
acel verset cu a f i înţelept.
Activitate suplimentară
Simon spune
Această lecţie pune în contrast „calea lui Dumnezeu“ şi „calea proprie“.
Jucaţi „Simon spune“. Explică-le copiilor că la acest joc trebuie să
facă ceea ce spune învăţătorul, dar numai atunci când el menţionează
înainte de poruncă cuvintele: „Calea lui Dumnezeu“.
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Lecţia 2

Neascultarea lui Saul

Text biblic pentru învăţător
1 Samuel 12 – 15
Adevăr central
Dumnezeu va pedepsi păcatul.
Aplicaţie
Nemântuit: Dacă continui să trăieşti în păcat,
aceasta te va duce la pedeapsa
veşnică.
Mântuit:

Mulţumeşte-I Domnului Isus pentru
că a luat asupra Lui pedeapsa care o
meritai.

Verset de memorat
„El mă paşte în păşuni verzi, şi mă duce la ape de
odihnă.“ Psalmul 23:2

♦♦ Scrie adevărul central pe o bucată de carton uşor,
şi lipeşte bucăţi de material adeziv pe spate ca
să-l poţi folosi pe f lanelograf. Pune-l în partea
de sus a f lanelografului, când menţionezi prima
dată adevărul central (AC) în lecţie. Păstrează-l
acolo pe tot parcursul lecţiei, şi arată spre el de
f iecare dată când îl predai şi îl aplici.

Schiţa lecţiei
Introducere
Poporul are împăratul dorit
Desfăşurarea evenimentelor
1. Samuel instruieşte poporul

Ajutoare vizuale
♦♦ planşe: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 şi 2-5

2. Fulgere şi tunete

♦♦ f igurile de f lanelograf: D-11, D-12, D-13, D-14,
D-15, D-16, D-18 şi D-19. Pentru mai multe
persoane în popor în scena 1 şi 2, foloseşte
f igurile D-2 şi D-9 de la lecţia 1.

4. Filistenii îi atacă. Saul nu ascultă
„Fiul tău nu va f i împărat“		 ACM
5. Saul este trimis să-i omoare pe amaleciţi
Dumnezeu îi vorbeşte lui Samuel		

şi

♦♦ Îţi sugerăm să nu foloseşti monumentul, f igura
D-20, f iind greu de ştiut ce putea f i.
♦♦ Confecţionează nori de furtună după tiparul de
la sfârşitul textului, folosind material de f lanel
de culoare închisă. Fulgerele pot f i   făcute din
carton sau aţă de culoare galbenă.

ACN

3. Poporul îşi recunoaşte păcatul – Samuel
îi avertizează

sau

♦♦ fundaluri (opţional): scene de exterior, palat şi
cameră sau doar f lanelograf simplu

AC

6. Samuel îl mustră pe Saul pentru
neascultarea lui

ACN

Punctul culminant
Samuel îl omoară pe Agag
Concluzia
Samuel îl părăseşte pe Saul, care este
respins de Dumnezeu
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Lecţia
Planşa 2-1

Scena 1
Fundal opţional: scenă de exterior

„Ura! Trăiască împăratul! Dumnezeu să-l păzească pe împărat!“ În
sfârşit, israeliţii aveau un împărat.

Vorbeşte cu entuziasm.

Aşează mulţimea (D-11).

Acum, Saul nu mai era f iul timid al unui fermier.
Aşează-l pe Saul (D-12).

El a adunat o armată uriaşă de 330.000 de oameni şi i-a învins pe
netrebnicii de amoniţi, care le atacaseră ţara. Poporul se gândea că
este minunat să aibă un împărat care să-i conducă în războaie.
După ce bătălia a fost câştigată, Samuel, omul lui Dumnezeu, a adunat întreg poporul la Ghilgal.
Aşează-l pe Samuel (D-13).

Era momentul ca el să facă un anunţ special:
„Iată, dar, împăratul pe care l-aţi ales şi pe care l-aţi cerut!“, a strigat
el. „Domnul a pus un împărat peste voi.“ Dar era şi o avertizare
solemnă în acest anunţ. Samuel a avertizat poporul: „Dacă vă veţi
teme de Domnul şi-L veţi iubi, vă va f i bine. Dar dacă nu ascultaţi de
Dumnezeu, El vă va pedepsi, aşa cum a făcut întotdeauna“.

Vorbeşte solemn în timp ce spui
avertizarea lui Samuel.

Dacă preferi, citeşte cuvintele lui Samuel din 1 Samuel 12:13-15.

Mesajul lui Dumnezeu era clar. Vedem în Biblie că acelaşi mesaj
este pentru tine şi pentru mine: există o pedeapsă pentru toţi cei care
nu ascultă de Dumnezeu. Poate crezi că neascultarea nu este un păcat
prea mare sau că nu este deloc păcat, dar este. Îţi aminteşti ce s-a
întâmplat în grădina Eden? Adam şi Eva trăiau acolo. Le-a fost bine
cât timp au ascultat de Dumnezeu. Domnul le spusese să nu mănânce
dintr-un anume pom, dar amândoi au mâncat din pomul acela. Ei nu
au ascultat de porunca lui Dumnezeu – acesta a fost primul păcat al
omului. Dumnezeu i-a pedepsit. Din cauză că Adam şi Eva au devenit păcătoşi, de atunci f iecare ne naştem păcătoşi. Fiecare din noi
s-a născut cu o inimă care nu vrea să-L asculte pe Dumnezeu. Biblia ne numeşte pe toţi „f iii neascultării“ (Efeseni 2:2). De exemplu,
Dumnezeu ne-a spus să ascultăm de părinţi şi să-i respectăm (Exodul
20:12). Dacă nu facem aşa, noi nu ascultăm porunca lui Dumnezeu
şi, astfel, păcătuim. Dumnezeu ne avertizează că El va pedepsi întotdeauna păcatul, aşa cum i-a avertizat şi pe israeliţi.
Da, poporul a auzit avertizarea lui Samuel. Dar Dumnezeu voia ca ei
să f ie absolut siguri că ceea ce El a spus era adevărat. Iată ce a mai
spus Samuel:
Citeşte următoarele cuvinte din Biblie: 1 Samuel 12:16-17.

„Acum mai aşteptaţi aici, ca să vedeţi minunea pe care o va face
Dumnezeu sub ochii voştri. Nu suntem noi la seceratul grânelor?
Voi striga către Domnul, şi va trimite tunete şi ploaie. Să ştiţi atunci
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„Dumnezeu va pedepsi păcatul“.
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şi să vedeţi cât de rău aţi făcut înaintea Domnului, când aţi cerut un
împărat pentru voi.“
„Tunete şi ploaie?“ s-a gândit poporul. „Niciodată nu plouă în acest
timp al anului.“
Scena 2
Înlocuieşte pe Samuel (D-13) cu Samuel rugându-se (D-14).

Samuel le-a spus avertizările lui Dumnezeu, apoi s-a rugat. Cerul s-a
întunecat. Nori grei au ascuns soarele, şi se auzeau tunete.
Pune o casetă audio (sau CD)
cu sunetul unei furtuni, pentru a-i
ajuta pe copii să îşi imagineze
atmosfera. Copiii mai mici să imite
sunetul furtunii, bătând cu degetele
în masă şi cu picioarele în podea.

Opţional – aşează ajutoarele vizuale confecţionate pentru furtună.

Cerul era brăzdat de fulgere. Tunetele bubuiau înf iorător. Ce
furtună! Poporul era înspăimântat. Era cu adevărat o avertizare de
la Dumnezeu.
Acum poporul era gata să asculte ceea ce Dumnezeu avea de spus. Noi
am păcătuit împotriva lui Dumnezeu”, au strigat oamenii. „Roagă-te
Domnului, Dumnezeului tău, pentru robii tăi, ca să nu murim.“
Ia ajutorul vizual pentru furtună şi înlocuieşte pe Samuel rugându-se (D-14) cu
Samuel (D-13).

Acum ei şi-au dat seama că au trăit cum le plăcea lor, şi nu cum Îi
plăcea lui Dumnezeu. „Slujiţi Domnului din toată inima voastră“,
i-a încurajat Samuel. „Domnul va f i cu voi, căci El a hotărât să f iţi
poporul Lui ales. Voi continua să mă rog pentru voi şi vă voi învăţa
calea cea bună şi dreaptă. Dar amintiţi-vă: dacă veţi face răul, veţi
pieri, voi şi împăratul vostru.“
ACN

Dumnezeu te avertizează şi pe tine astăzi. El te previne că, dacă nu-I
ceri Domnului Isus să te mântuiască, nu vei ajunge în cer. De ce
pedepseşte Dumnezeu astfel pe păcătoşi?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.

Arată cartonul cu adevărul central.

Pentru că El este sfânt. Aceasta înseamnă că El este curat, desăvârşit;
El nu păcătuieşte niciodată; tot ce face El este drept. Dumnezeu nu
îngăduie păcatul acolo unde este El. Şi El nu-l trece cu vederea. El
nu spune niciodată că doar câteva păcate nu contează. Dumnezeu
urăşte păcatul atât de mult încât trebuie să pedepsească orice păcat.
El va pedepsi pentru totdeauna pe cei care nu-L ascultă.
Poate că te gândeşti: „Eu ascult de Dumnezeu“. Ai spus vreodată
o minciună, ca să scapi de pedeapsă? Maria a spart vaza de cristal
care a căzut de pe masă, dar ea a dat vina pe frăţiorul ei mai mic – a
spus o minciună. Dumnezeu spune în Biblie: „Să nu mărturiseşti
strâmb împotriva aproapelui tău“ (Ex. 20:16), aceasta însemnând:
„Să nu spui minciuni despre cineva“. Spunând minciuni sau f iind
neascultător de părinţi, sau făcând alte lucruri rele, eşti neascultător
de Dumnezeu. El te avertizează să te întorci de la păcatul tău şi să-L
rogi să te ierte şi să te mântuiască. Avertizarea lui Dumnezeu este
serioasă. El va pedepsi păcatul. Ai luat în seamă această avertizare?
Ia toate imaginile.
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Scena 3
Fundal opţional: scenă de exterior

Un timp, copiii lui Israel au respectat cele spuse de Dumnezeu, iar
împăratul Saul a continuat să domnească peste ei.

Evenimentele menţionate în
această scenă se găsesc în
1 Samuel 13. Sumarul este dat
ca pregătire a contextului pentru
povestirea neascultării lui Saul
referitor la amaleciţi.

Aşează-l pe Saul (D-12).

La graniţa ţării israeliţilor, locuiau f ilistenii. Filistenii cei puternici
fuseseră duşmanii lui Israel mult timp. Acum se părea că avea să
f ie un mare război, căci f ilistenii adunaseră o armată uriaşă. Când
oamenii lui Saul au văzut carele, mulţimea călăreţilor şi miile de
soldaţi au fost nespus de înspăimântaţi.
Aşează soldaţii (D-15).

De fapt, câţiva dintre ei au dezertat, înainte ca lupta să înceapă. S-au
ascuns în peşteri, în munţi sau în adâncul pădurilor. Chiar şi cei care
au rămas cu Saul, tremurau de frică. Toţi aşteptau ca împăratul să ia
iniţiativa.
Dar Saul nu ştia ce să facă. I s-a spus să aştepte şapte zile ca să vină
Samuel. Preotul trebuia să aducă jertfa şi să se roage înainte de începerea bătăliei. Împăratul nu avea dreptul să aducă jertfa el însuşi.
Numai preotul putea să facă aceasta. Dumnezeu dăduse instrucţiuni
stricte despre cine putea aduce jertfele. Dar în a şaptea zi, împăratul
Saul n-a mai putut să aştepte. El i-a luat-o înainte lui Samuel şi a
oferit jertfa el însuşi.
Aşează jertfa (D-16).

Pe când sfârşea de adus jertfa, a sosit Samuel, după cum promisese.
Aşează-l pe Samuel (D-13).

Planşa 2-2

„Ce-ai făcut?“ a strigat el.
„Oh“, a spus împăratul, „am aşteptat şapte zile şi n-ai venit. Soldaţii
mei au fugit. Filistenii s-au apropiat tot mai mult. N-am mai putut
aştepta, aşa că am adus arderea de tot eu însumi.“
„Ai lucrat ca un nebun, şi n-ai ascultat de porunca pe care ţi-o dăduse
Domnul, Dumnezeul tău. Din cauza păcatului tău, Dumnezeu a ales
un alt împărat. Fiul tău nu va f i viitorul împărat.“
Samuel s-a întors şi a plecat.
Îndepărtează-l pe Samuel (D-13), soldaţii (D-15) şi jertfa (D-16).

Saul s-a întristat foarte tare. Ce speranţe avusese pentru curajosul
său f iu, Ionatan! Acum Ionatan nu va mai f i împărat. Şi aceasta din
vina lui. Saul era pedepsit şi a meritat aceasta, pentru că nu a ascultat de porunca lui Dumnezeu; el a păcătuit. Dumnezeu pedepseşte
întotdeauna păcatul.
Fiecare om merită pedeapsa lui Dumnezeu, pentru că f iecare om
a păcătuit. Biblia spune: „Toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava
lui Dumnezeu“ (Romani 3:23). Dar ştiţi că unii oameni nu vor f i
niciodată pedepsiţi pentru păcatul lor? Ştiţi voi cine sunt aceştia? Vă
voi spune câteva răspunsuri posibile. Voi îmi răspundeţi dacă sunt
corecte sau nu.
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„Copiii nu vor f i pedepsiţi niciodată pentru păcatele lor.“ Adevărat
sau fals?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.

Este fals deoarece Biblia spune că toţi au păcătuit, chiar şi copiii.
Toţi au păcătuit, aşa că toţi merită să f ie pedepsiţi.
Altă af irmaţie: „Oamenii care cred că sunt destul de buni pentru
a ajunge în cer, f iindcă spun rugăciuni şi citesc Biblia, nu vor f i
niciodată pedepsiţi pentru păcatele lor. Adevărat sau fals?“ Este fals,
deoarece noi înşine nu putem să scăpăm de păcatul nostru, chiar dacă
facem aceste lucruri care sunt bune.
„Oamenii care cred în Domnul Isus Hristos nu vor f i pedepsiţi pentru păcatele lor.“ Adevărat sau fals? Adevărat. Aceşti oameni sunt
scăpaţi de pedeapsă pentru că ei cred în Isus Hristos.

Arată cartonul cu aplicaţia pentru
copilul mântuit: „Mulţumeşte-I
Domnului Isus că a luat asupra Lui
pedeapsa pe care o meritai“ .

Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său, ca să-i mântuiască pe oameni
de păcatele lor. Domnul Isus S-a născut fără păcat şi nu a păcătuit nici
măcar o dată. Dar El a trebuit să moară. Dumnezeu a pus păcatele
omenirii asupra Domnului Isus, şi L-a pedepsit pe El pentru acestea.
Când a murit pe cruce, Domnul Isus a strigat: „Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?“ (Matei 27:46). El a fost
despărţit de Tatăl ceresc, pentru că a luat asupra Lui păcatul nostru.
Pentru că Isus a luat această pedeapsă, oricine crede în El este scăpat
de pedeapsa veşnică pe care o merită. Dacă El te-a iertat deja, I-ai
spus vreodată „mulţumesc“? El a luat locul tău şi a murit pentru tine.
I-ai spus cât de mult Îl iubeşti pentru că ţi-a luat pedeapsa? În f iecare
zi când te rogi, spune-I cât de mulţumitor eşti. Mulţumeşte-I pentru
tot ce a făcut pentru tine. Fii recunoscător că păcatul tău a fost şters
pentru totdeauna. Păcatul lui Saul însă nu a fost şters. Dumnezeu
i-a îngăduit să conducă poporul mulţi ani, dar nu au fost ani fericiţi.
Israel a fost mereu în război cu f ilistenii şi amaleciţii.
Îndepărtează-l pe Saul (D-12).

Scena 4
Fundal opţional: scenă de palat

Dumnezeu promisese că într-o zi îi va pedepsi pe amaleciţi (Exod
17:8-16). Cu mulţi ani înainte, aceştia încercaseră să distrugă poporul lui Dumnezeu, pe copiii lui Israel, pe când călătoreau din Egipt
spre ţara în care trăiau acum. Acum venise timpul ca amaleciţii să f ie
pedepsiţi pentru ceea ce făcuseră.
Aşează-l pe Samuel (D-13) şi Saul (D-12).

Într-o zi, Samuel a venit la împăratul Saul şi i-a spus: „Ascultă mesajul Domnului. Du-te şi nimiceşte în întregime pe amaleciţi. Distruge
oamenii, animalele, totul; nu lăsa nimic în viaţă“.
Câteodată Dumnezeu aduce pedepse teribile asupra oamenilor în
această viaţă, precum şi pedeapsa pe care o vor primi după ce mor.
Îndepărtează toate f igurile.

Saul şi-a adunat miile de soldaţi şi s-a dus la război. Amaleciţii au
20

David, un om după inima lui Dumnezeu

fost învinşi. Saul a fost mulţumit de sine. „Am făcut tot ce mi-a poruncit Dumnezeu“, şi-a spus el.
Scena 5
Fundal opţional: scenă de cameră sau fundal simplu, închis la culoare

Dar, oare, a ascultat Saul în întregime de porunca lui Dumnezeu
de a nimici totul? În noaptea de după bătălie, Samuel a fost foarte
frământat.
Aşează-l pe Samuel (D-18) şi patul (D-19).

El nu a putut să doarmă, ci s-a rugat toată noaptea. Dumnezeu îi
spusese că împăratul nu L-a ascultat.
Îndepărtează toate f igurile.

Planşa 2-4
Preşcolarii vor înţelege mai mult
cum este să nu dormi, dacă îi
pui să se ridice şi să meargă prin
clasă, frecându-se la ochi.
Planşa 2-5

Scena 6
Fundal opţional: scenă de exterior

A doua zi, dimineaţa devreme, Samuel s-a dus să-l găsească pe
împărat. Saul părea foarte bucuros.
Aşează-l pe Saul (D-12) şi pe Samuel (D-13).

„Am făcut tot ce mi-a spus Domnul să fac“, a spus Saul.
„Dacă este aşa, a spus Samuel, ce înseamnă behăitul acesta de oi care
ajunge la urechile mele, şi mugetul acesta de boi pe care-l aud?“
„Oh, acestea sunt oile cele mai bune şi boii amaleciţilor. Soldaţii s-au
gândit că ar f i bine să le jertfească Domnului, dar pe restul le-am
omorât.“

Spune cuvintele lui Saul cu
aroganţă.
Pune preşcolarii să mimeze
behăitul oilor şi mugetul vacilor.

„Stai!“, a strigat Samuel. „Dumnezeu ţi-a spus să nimiceşti tot
ce aparţine amaleciţilor. De ce nu ai făcut aşa cum ţi-a spus
Dumnezeu?“
„Dar am ascultat, i-a răspuns Saul. I-am nimicit, şi l-am luat prizonier pe împăratul lor, Agag. Poporul a adus înapoi cele mai bune
dintre animale pentru jertfă.“
Oh, Saul! Ce-ai făcut? Dumnezeu îi spusese să distrugă în întregime pe amaleciţi, inclusiv pe împăratul lor. Saul nu Îl ascultase pe
Dumnezeu, dar nu voia să recunoască. El a încercat să se prefacă,
spunând că a făcut tot ceea ce i s-a spus, încercând să dea vina pe
alţii. Poate că el nu şi-a dat seama că ceea ce a făcut a fost rău.
Poate a crezut că a făcut un lucru bun, cruţând animalele, ca să f ie
aduse jertfă lui Dumnezeu. Dar a greşit. Poate că şi tu ai sperat că
Dumnezeu va privi la toate faptele tale bune şi va uita păcatul de care
eşti vinovat. Dar, oricât de bun ai încerca să f ii, nu vei f i niciodată
destul de bun înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu Îi ceri Fiului Său să te
mântuiască, vei f i despărţit de Dumnezeu pentru veşnicie, într-un loc
pe care Biblia îl numeşte iad. Aceasta o spune Dumnezeu în Romani
6:23: „Plata păcatului este moartea.“ Este un lucru foarte serios să
nu asculţi de Dumnezeu. Exact aceasta i-a spus Samuel împăratului
Saul: „Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea? Ascultarea face mai mult decât jertfele“, decât orice jertfă
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Oamenii au adus înapoi cele
mai bune animale pentru a f i
sacrif icate. Ce ar f i trebuit să facă
Saul pentru a nu f i neascultător?
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Arată cartonul cu adevărul central.
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Spune aceasta cu convingere.
Clatină-ţi capul, arătând că nu-i
părea într-adevăr rău.

pe care ai putea s-o aduci Domnului, a spus Samuel. „Fiindcă ai
lepădat Cuvântul Domnului, te leapădă şi El ca împărat.“
Împăratul Saul a spus că-i pare rău şi i-a cerut lui Samuel să-l ierte.
Dar nu-i părea rău cu adevărat. El era preocupat de ce va crede poporul şi ce i s-ar putea întâmpla lui. Împăratul Agag ar f i trebuit să f ie
omorât de Saul, dar el îl ţinuse prizonier, ca să arate că el a câştigat
bătălia împotriva amaleciţilor.
Samuel însuşi a luat o sabie şi l-a ucis pe împăratul rău, Agag.
Îndepărtează toate f igurile.

ACN
Invită copiii să vină la Hristos.
Spune-le unde să te găsească
pentru a f i sfătuiţi, şi vorbeşte
individual cu f iecare copil care
răspunde invitaţiei. Vezi „Paşi
pentru sfătuirea copilului care
vrea să vină la Hristos“ la
sfârşitul acestui text.

A „crede“ în Domnul Isus înseamnă
a crede că Isus este Fiul lui
Dumnezeu, şi că El a murit
pentru păcatele tale.

Apoi, Samuel a plecat la Rama, şi niciodată n-a mai venit să-l vadă
pe Saul. Însă Samuel era foarte trist. În f iecare zi plângea pentru
păcatul lui Saul. Lui Dumnezeu nu i-a plăcut comportamentul lui
Saul şi S-a îndepărtat de el. L-a lăsat fără ajutorul şi binecuvântarea
Lui. Ce lucru îngrozitor este să f ii despărţit de Dumnezeu! De ce s-a
întâmplat aceasta? Pentru că Saul nu a ascultat de Dumnezeu. Domnul Dumnezeu face la fel cu f iecare persoană care nu este mântuită.
Dacă nu eşti mântuit, păcatul tău te desparte de Dumnezeu. Dacă
continui să trăieşti în neascultare de Dumnezeu, vei f i pedepsit pentru totdeauna pentru păcatul tău.
Dar dacă-ţi pare cu adevărat rău de păcatele pe care le-ai făcut,
poţi să f i mântuit. Cum poţi f i mântuit? Crezi că Isus Hristos a luat
pedeapsa pentru păcatul tău pe cruce? Crezi că El trăieşte veşnic şi
este Singurul care te poate mântui? Atunci, cere-I în rugăciune să te
scape de pedeapsa pe care o meriţi. Spune-I Domnului Isus că crezi
în El ca Domn şi Mântuitor. Dacă faci acest lucru, vei f i mântuit pentru totdeauna: nu vei mai f i despărţit de Dumnezeu, deoarece Isus
Hristos a luat pedeapsa pentru păcatele tale pe cruce. Vrei să crezi
astăzi în El? Biblia spune: „Crede în Domnul Isus Hristos şi vei f i
mântuit“ (Faptele Ap. 16:31).
Întrebări de recapitulare
1. Am învăţat despre câteva popoare care au luptat împotriva
israeliţilor. Numeşte unul dintre ele. (amoniţi, f ilisteni,
amaleciţi)
2. Numeşte un altul. (Foloseşte această întrebare dacă ai o
competiţie între două echipe.)
3. De ce este păcat să nu asculţi de părinţi? (Fiindcă încalci legea
lui Dumnezeu. El a spus: „Cinsteşte pe tatăl tau şi pe mama ta“.)
4. De ce au fost oamenii atât de surprinşi şi de înspăimântaţi de
furtuna cu tunete şi cu fulgere? (Ştiau că era o avertizare de la
Dumnezeu, deoarece în timpul acela al anului nu ploua.)
5. Cum ne avertizează Dumnezeu astăzi de pericolul păcatului nostru? (Prin Biblie şi prin învăţători şi predicatori, care ne fac
cunoscut ce spune Biblia.)
6. Ce lucrare a făcut împăratul Saul, care era permisă numai unui
preot, şi nu unui împărat? (El a adus jertfă, arderi de tot pentru
popor.)
22

David, un om după inima lui Dumnezeu

7. Ce pedeapsă i-a spus Samuel lui Saul că va primi f iindcă nu a
ascultat de Dumnezeu în această privinţă? (Fiul lui nu va mai f i
împărat peste Israel.)
8. Cum a ştiut Samuel că Saul nu a ascultat din nou de Dumnezeu
şi nu i-a distrus complet pe amaleciţi? (Dumnezeu i-a spus. Mai
târziu el a auzit behăitul animalelor şi apoi Saul i-a spus despre
împăratul Agag.)
9. A fost Saul gata să recunoască păcatul neascultării sale şi să-I
ceară lui Dumnezeu iertare? (Nu. El a încercat să dea vina pe
alţii, şi să spună că ceea ce a făcut era bine.)
10. Este de ajuns pentru noi să spunem că ne pare rău, cum a spus
şi Saul? Dacă spunem lui Dumnezeu că ne pare rău înseamnă
că păcatele noastre sunt iertate? (Dacă spunem că ne pare rău,
trebuie să ne pocăim, să renunţăm la păcatele noastre şi să f im
diferiţi. Noi trebuie să cerem Domnului Isus să ne ajute să nu
mai facem acele fapte.)
Activitate suplimentară
Numitorul comun
Confecţionează fâşii cu cuvinte pentru tabla de f lanelograf sau scrie
pe tablă sau pe o planşă următoarele cuvinte:
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

neascultare
avertizare
pedeapsă
mântuire

Pentru copiii mai mari – spune-le că există un cuvânt care are legătură
cu aceste acţiuni, şi să ghicească despre ce este vorba (păcatul).
Scrie următoarele propoziţie şi omite cuvintele scrise în paranteză.
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

Dumnezeu spune că neascultarea (este) păcat.
Dumnezeu ne avertizează (cu privire la) păcat.
Fiul lui Dumnezeu a luat pedeapsa (pentru) păcat.
Copiii creştini sunt mântuiţi (de) păcat.

Scrie separat şi următoarele cuvinte şi cere copiilor să aleagă cuvântul cel mai potrivit.
de

este

cu privire la

nu este

pentru

să facem

Activitate suplimentară
Discuţie: Eşti ispitit să nu asculţi?
Când eşti ispitit să nu asculţi? De ce este greu să asculţi? Ce faci ca
să nu mai f i neascultător? Poţi cita câteva versete din Biblie în care
Dumnezeu îţi promite ajutorul Său?
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Lecţia 3

Dumnezeu alege un împărat

Schiţa lecţiei

Text biblic pentru învăţător
1 Samuel 16

Introducere

Adevăr central
Dumnezeu îţi cunoaşte inima şi vede ce este în ea.

Samuel îl deplânge pe Saul
Desfăşurarea evenimentelor

Aplicaţie
Nemântuit: Dumnezeu vede că inima ta este
păcătoasă. Ai nevoie ca Dumnezeu
să-ţi schimbe viaţa şi să-ţi dea o
inimă nouă.

1. Dumnezeu îi vorbeşte lui Samuel

Mântuit:

5. „Aceştia sunt toţi f iii tăi?“

AC

2. Dumnezeu îl trimite pe Samuel la Betleem
3. Samuel se uită la Eliab
4. Samuel se uită şi la cei şase f ii

Dumnezeu vede că inima ta este
curată, pentru că Isus te-a mântuit,
dar dacă păcătuieşti, trebuie să-I
mărturiseşti Lui păcatul tău.

6. David este păstor la oi

AC
ACN
ACN

7. David este chemat acasă
8. David este ales de Dumnezeu

Verset de memorat
„Îmi înviorează suf letul, şi mă povăţuieşte pe
cărări drepte, din pricina Numelui Său.“
Psalmul 23:3

ACN

9. David este uns
10. David se întoarce la oi

ACM

11. Saul trimite după David

Ajutoare vizuale
♦♦ planşe: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 şi 4-1

Punctul culminant
David cântă pentru Saul

sau
♦♦ f igurile de f lanelograf: D-21, D-22, D-23,
D-24, D-25, D-26, D-27, D-28a-b-c-d, D-29,
D-30, D-31, D-32 şi D-33
♦♦ fundaluri (opţional): exterior şi scene din palat
şi
♦♦ Scrie pe un carton colorat adevărul central:
„Dumnezeu îţi cunoaşte inima şi vede ce este
în ea“, şi aşează-l în partea de sus a tablei, la
momentul indicat în lecţie.
♦♦ alte cartoane cu cuvinte scrise: „Dumnezeu
vede că inima ta este curată, pentru că Isus
te-a mântuit, dar dacă păcătuieşti, trebuie să-I
mărturiseşti păcatul tău (aplicaţie pentru copilul
mântuit).
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Concluzia
Saul şi David sunt împreună la palat

ACN

David, un om după inima lui Dumnezeu

Lecţia
Planşa 3-1

Scena 1
Fundal opţional: scenă de exterior

„Samuel, de ce eşti atât de trist?“ Dumnezeu îi vorbea lui Samuel.
Aşează-l pe Samuel (D-21).

„Când vei înceta să-l plângi pe Saul, pentru că l-am lepădat, ca să nu
mai domnească în Israel?“
Îţi aminteşti de ce l-a respins Dumnezeu pe Saul?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.

Da, pentru că Saul a păcătuit; el nu a făcut ce îi spusese Dumnezeu
să facă. Este adevărat că el a spus că îi pare rău, dar Dumnezeu ştia
ce era în inima lui. Dumnezeu ştia că el încă voia să meargă pe calea
sa, şi nu pe calea lui Dumnezeu. Dumnezeu ştie totul despre f iecare.
El ne-a făcut. El a făcut trupurile noastre, şi tot El a făcut şi mintea
noastră. El cunoaşte f iecare gând, simţire sau dorinţă pe care am
avut-o vreodată. El numeşte acest fapt „a vedea“ inima noastră.

AC
Arată cartonul cu adevărul central:
„Dumnezeu îţi cunoaşte inima şi
vede ce este în ea.“

Pune pe f lanelograf adevărul central scris.

Dumnezeu ştia de ce era Samuel trist – din cauza păcatului lui Saul.
Dar Dumnezeu avea acum o altă misiune pentru Samuel.
„Samuele, umple-ţi cornul cu ulei şi du-te; te voi trimite la Isai, betleemitul, căci pe unul din f ii lui Mi l-am ales ca împărat.“ Domnul a
mai zis: „Să iei cu tine un viţel, şi să zici: Vin să aduc o jertfă Domnului. Să pofteşti pe Isai la jertfă; Eu îţi voi arăta ce trebuie să faci, şi
îmi vei unge pe acela pe care-ţi voi spune să-l ungi.“

Arată pe o hartă distanţa dintre
Betleem şi Rama (Betleem este
la sud de Rama).

Samuel a turnat ulei în cornul de berbec pe care-l folosea pentru ungere, şi s-a dus în Betleem.

Planşa 3-2
Foloseşte ca ajutor vizual cornul
de berbec făcut din aluat sau din
carton, pentru a-i ajuta pe copii
să înţeleagă.

Scena 2
Fundal: exterior

S-au făcut pregătiri, şi au venit bătrânii cetăţii. Isai şi f iii săi erau
acolo.
Pune altarul (D-22), Samuel (D-21), Isai (D-23) şi f ii (D-24, D-25 şi D-26).

Planşa 3-3

Samuel nu-şi putea lua ochii de la f iul cel mai mare al lui Isai. Numele lui era Eliab. El era chipeş şi foarte înalt. În timpurile biblice,
f iul cel mare era cel mai important din familie. Era oare acesta
bărbatul pe care Dumnezeu îl dorea ca împărat?
„Ar f i un conducător foarte bun“, se gândea Samuel. Poate că, în
şoaptă, Samuel a murmurat către Domnul: „Negreşit, el este cel ce
trebuie uns ca împărat“.
„Nu, Samuel“, a venit răspunsul Domnului. „Tu te uiţi la înfăţişarea
şi înălţimea lui. Nu el va f i împărat. Domnul nu se uită la ce se uită
omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul se uită la
inimă“ (1 Samuel 16:7). Samuel greşise. El a judecat uitându-se la
înfăţişarea lui. Şi noi facem deseori la fel. Ne uităm cum arată oa25

AC
Arată cartonul cu adevărul central.
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menii şi ce fac ei. Uitându-mă la tine văd pe cineva care se bucură
că vine la Grupul Vestea Bună, ascultă lecţii biblice şi cântă. Dar eu
nu pot vedea sau şti totul despre tine. O singură persoană ştie totul –
Dumnezeu. El vede ce suntem cu adevărat. El vede inima mea şi a ta.
Inima pe care El o priveşte nu este cea care pompează sângele. Când
Dumnezeu spune că îţi vede inima, aceasta înseamnă că el vede pe
adevăratul tău eu, acel eu care va trăi veşnic, chiar dacă trupul tău
moare. Dumnezeu vede şi ştie ceea ce iubeşti sau urăşti; El vede ceea
ce gândeşti; El vede ceea ce ţi-ai f i dorit să ai; El vede ceea ce vrei
să f ii. Fiecare dintre noi s-a născut cu o inimă păcătoasă, şi de aceea
noi gândim şi facem lucruri păcătoase.
Ştii tu de ce o pisică se poartă ca o pisică şi nu ca un iepure? (Aşteaptă
răspunsurile copiilor.) Aşa este. Se poartă ca o pisică pentru că s-a născut pisică. Noi păcătuim pentru că ne-am născut păcătoşi, cu inimi
păcătoase. Ca să ne îndreptăm avem nevoie de o inimă nouă de la
Dumnezeu; avem nevoie ca Dumnezeu să ne schimbe viaţa. Numai
El ne poate ajuta să-L ascultăm şi să facem ce este bine. Dumnezeu
vede că unii dintre voi aveţi inima curată. El vede şi pe aceia dintre
voi care aveţi inima păcătoasă, ca a lui Eliab.
Dumnezeu nu-l voia pe Eliab ca împărat.
Îndepărtează-l pe Eliab (D-24) de Samuel (D-21).
Dă din cap în mod dezaprobator,
de f iecare dată când un f iu trece
prin faţa lui Samuel.
Numără f iii împreună cu preşcolarii.

ACN

Samuel s-a întors să se uite la al doilea f iu. Numele lui era Abinadab.
Poate că acesta era cel pe care îl voia Dumnezeu. Dar nu! Mesajul a
fost acelaşi: „Domnul nu l-a ales“.
Unul după altul, f ii lui Isai au fost respinşi de Dumnezeu.
Niciunul nu urma să f ie împărat, căci Dumnezeu putea să vadă mult
mai adânc, dincolo de înfăţişarea lor frumoasă sau trupurile lor puternice. El ştia totul despre f iii lui Isai şi El ştie totul despre tine. Te
poţi preface că eşti bun în faţa părinţilor sau a învăţătorului, dar nu-L
poţi înşela pe Dumnezeu. El vede mândria şi invidia din inima ta. El
ştie ce vorbe urâte ai bombănit, când mama te-a pedepsit să te culci
mai devreme. El a văzut cum te-ai strâmbat în spatele tatălui tău,
când nu ţi-a permis să ieşi afară la joacă. Dumnezeu ne-a poruncit
în Biblie să ne cinstim părinţii, dar noi nu o facem întotdeauna. Tu
ai păcătuit şi Dumnezeu ştie asta. Nu poţi ascunde nimic niciodată
de El, căci El vede şi cunoaşte inima ta, aşa cum o cunoştea şi pe a
celor şapte fraţi.
Dumnezeu nu a acceptat pe niciunul din ei. El a ales pe altcineva. Dar
pe cine? Samuel nu mai înţelegea nimic. Nu-l trimisese Dumnezeu
în casa lui Isai? Nu spusese Dumnezeu că unul din f ii lui Isai va f i
noul împărat?
„Domnul n-a ales pe niciunul din ei“, a spus Samuel. „Aceştia sunt
toţi f iii tăi?“

Ridică un deget – încă un f iu.

„A mai rămas încă un f iu“ a spus Isai. „Cel mai tânăr.“
Acest f iu nu fusese adus să participe la aducerea jertfei. În acele zile
în Israel, copilul cel mai tânăr era considerat cel mai neînsemnat în
familie.
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„El este la câmp, paşte oile“, a spus tatăl. Aceasta era ocupaţia
tânărului f lăcău. Numele lui era David.
Ia toate f igurile sau acoperă tabla şi f igurile cu un alt fundal.

Planşa 3-4

Scena 3
Fundal opţional: exterior
Aşează-l pe David (D-27) şi oile (D-28a-b-c-d).

Puteţi să vi-l imaginaţi pe David ducând oile la păşune în f iecare
dimineaţă pe dealurile Betleemului? El trebuia să le hrănească, să
le adape şi să le îngrijească. Câteodată era o muncă primejdioasă,
f iindcă leii şi urşii dădeau târcoale pe dealuri, atacând turmele. Dar
David îşi făcea munca cu credincioşie, oricât de grea era.
Poate că în acea zi, David avea cu el pe câmp şi harpa. Harpa era
instrumentul său muzical favorit.

Pune preşcolarii să mimeze că
sunt slujitorul care se grăbeşte să-l
aducă pe David. Pune pe David şi
oile pe o tablă mică de f lanelograf
undeva în clasă, apoi lasă-i să o
mute. (Ţine scena acoperită până
la acest punct din povestire.)

Îndepărtează-l pe David (D-27) şi înlocuieşte-l cu David şi harpa (D-29 şi
D-30).

Îi plăcea mult să compună şi să cânte. El cânta Domnului. David
Îl iubea pe Domnul din toată inima. Şi el fusese născut cu o inimă
păcătoasă, dar acum era altfel. David crezuse în Domnul şi El i-a iertat toate păcatele. Într-o zi, David a spus Domnului: „Eu am încredere
în bunătatea Ta, sunt cu inima veselă, din pricina mântuirii Tale.“
(Psalmul 13:5). Dumnezeu i-a îndepărtat păcatele, i-a schimbat viaţa
şi David era acum îndreptăţit în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu te
vede şi pe tine, dar eşti îndreptăţit în ochii lui Dumnezeu, cum a fost
şi David? Ai crezut în Domnul Isus Hristos? Ţi-a schimbat El viaţa
şi te-a îndreptăţit înaintea lui Dumnezeu? Poate că vrei să ai păcatele
iertate ca David, dar nu ştii cum. Dacă după această lecţie încă nu ştii,
vino şi cere-mi să-ţi explic din nou. Vino în faţă la sfârşitul lecţiei, şi
stai pe unul din scaunele din primul rând. Vreau să-ţi răspund la orice
întrebări despre cum poţi să f ii îndreptăţit în ochii lui Dumnezeu.
Este important să f ii îndreptăţit, aşa cum a fost şi David.

Cântă o cântare de laudă pe care o
ştiu copiii, ca adevărul conţinut să
se imprime în inima lor.

ACN

Fă pauză câteva secunde.

„David! David!“ Cineva alerga pe deal strigându-l: „David, te
aşteaptă cineva acasă, grăbeşte-te!“ Aşa că David a plecat repede
spre casă.

Joc de roluri – copiii spun lui David
cuvintele slujitorului.

Ia toate f igurile. Dacă ai acoperit scena 2 cu o pânză, ia-o acum. Dacă nu,
înlocuieşte f igurile din scena 2.

Scena 4
Fundal opţional: scenă de exterior
Repetă scena 2 – altarul (D-22), Samuel (D-21), Isai (D-23) şi f iii lui (D-24, D-25
şi D-26).

David era un tânăr cu păr bălai, cu ochi frumoşi şi faţa frumoasă.
Toţi îl considerau foarte plăcut la înfăţişare.
Aşează-l pe David (D-27).

De îndată ce Samuel l-a văzut, şi-a dat seama că el era un tânăr deosebit. Acum ştia să nu mai judece după înfăţişare. Chiar în acel mo27
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ment, Domnul i-a vorbit lui Samuel: „Unge-l; el este acela pe care
l-am ales.“
De ce l-a ales Dumnezeu pe David ca să f ie împărat? Pentru că era
frumos, puternic şi curajos? Pentru că era foarte îndemânatic? Nu,
ci pentru că inima sa era îndreptăţită în ochii lui Dumnezeu. Amintiţi-vă ce a spus Dumnezeu: „Omul se uită la ceea ce izbeşte ochii;
dar Domnul se uită la inimă“ (1 Samuel 16:7). Dumnezeu ştia cum
era inima lui David. David Îl iubea pe Dumnezeu. El Îi ceruse lui
Dumnezeu să-l mântuiască pe când era tânăr, şi ştia că Dumnezeu
Se va îngriji întotdeauna de el, la fel cum se îngrijeşte un păstor de
oile lui. De fapt, unul din cântecele pe care David le-a scris începe
cu cuvintele: Domnul este Păstorul meu. Ştie cineva unde găsim în
Biblie aceste cuvinte? Da, aşa este, în Psalmul 23, versetul 1.
ACN
Discută despre lucruri din viaţa
copiilor, care nu Îi plac lui
Dumnezeu.

Arată cum se făcea ungerea.

Este Dumnezeu şi Păstorul tău? El nu poate f i Păstorul tău, dacă inima ta este păcătoasă şi tu nu eşti împăcat cu El. Dar pentru păcătoşi
ca tine şi ca mine, Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu,
pe Domnul Isus Hristos. El a murit pe cruce pentru ca cei păcătoşi
să poată f i iertaţi şi să primească de la Dumnezeu o viaţă nouă. Isus
a înviat din morţi şi toţi cei care renunţă la păcatele lor şi cred în El,
au inima curată în ochii lui Dumnezeu. Vrei să crezi în Isus Hristos
ca Păstor, ca El să te mântuiască? Numai El poate să-ţi facă inima
curată, să te îndreptăţească înaintea Sa. Dumnezeu vede şi ştie cum
este inima ta, căci El vede şi ştie totul.
Dumnezeu a ştiut dinainte care dintre f iii lui Isai va f i împărat. Când
Samuel a înţeles că Dumnezeu l-a ales pe David, a luat cornul cu ulei
şi a turnat uleiul pe capul lui.
Îndepărtează-l pe David (D-27) şi înlocuieşte-l cu David îngenunchind (D-29).
Pune cornul (D-31) în mâna lui Samuel.

Planşa 3-6

Ungerea unei persoane însemna întotdeauna că ceva special urma să
i se întâmple. Biblia nu ne spune dacă David ştia sau nu de ce fusese
uns. În orice caz, Samuel n-a făcut acest lucru cunoscut oamenilor.
Când jertfa a luat sfârşit şi ceremonia s-a terminat, Samuel a plecat
la Rama.
Ia toate f igurile sau acoperă totul din nou cu o pânză.
Planşa 3-4 (din nou)

Scena 5
Fundal opţional: scenă de exterior

Şi David? A mers să trăiască la palat? A renunţat la munca de păstor?
Nu! El s-a dus înapoi să pască oile.
Pune-l pe David (D-27) şi oile (D-28-a-b-c-d).

Dacă ai folosit mai devreme o
a doua tablă, pune-l din nou
pe David (D-27) pe tabla mică,
lângă oile lui.

ACM

Cât de bucuros trebuie să f i fost Dumnezeu văzându-l pe David
purtându-se astfel! David nu s-a plâns în ziua aceea, când a fost trimis
înapoi la oi. El nu a spus cu mândrie: „Acum sunt un om important;
găsiţi pe altcineva să îngrijească oile!“ David a continuat să trăiască
umil, ca de obicei. Aceia dintre voi care aţi crezut în Domnul, sunteţi
şi voi la fel ca el, sau atunci când luaţi o notă bună vă lăudaţi cât
sunteţi de deştepţi? Dumnezeu vede inima ta şi ştie totul despre tine.
El ştie că inima ta este curată pentru că ai crezut în el. Dar aceasta
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nu înseamnă că nu vei mai păcătui. Creştinii n-ar trebui să vrea să
păcătuiască, dar câteodată se întâmplă. Noi am primit o inimă nouă,
o natură nouă de la Dumnezeu; dar pentru că ne-am născut păcătoşi,
noi încă vrem să facem lucruri rele câteodată. Deşi păcatele noastre
sunt iertate, şi suntem îndreptăţiţi în ochii lui Dumnezeu, noi nu vom
f i niciodată pe deplin liberi de păcat până când vom ajunge în cer.
Dumnezeu urăşte păcatul; când păcătuieşti, prietenia ta cu El este
ruptă. Ce poţi face? Tu nu trebuie să f ii mântuit din nou; dar trebuie
să-I mărturiseşti Lui că ai păcătuit. El vrea să-I spui tot ce ai greşit.
El spune: „Dacă ne mărturisim păcatele (sau I le spunem Lui), El
este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice
nelegiuire“ (1 Ioan 1:9). Dacă eşti creştin şi ai păcătuit, cere-I lui
Dumnezeu să te ajute să trăieşti pentru El, cum a trăit şi David.

Arată cartonul cu aplicaţia pentru
copilul mântuit: „Dumnezeu vede
că inima ta este curată, pentru
că Isus te-a mântuit, dar dacă
păcătuieşti, trebuie să-I mărturiseşti
Lui păcatul tău.“

Din ziua în care David a fost uns, Duhul Domnului a venit peste el
şi a rămas cu el. Dumnezeu locuia în David, dându-i putere să facă
lucrurile pe care El le voia. Dacă eşti creştin, Dumnezeu Duhul Sfânt
locuieşte în tine ca să-ţi dea putere să asculţi şi să trăieşti pentru El.
Îndepărtează toate f igurile.

Scena 6
Fundal opţional: scenă de palat

Mai era cineva care ar f i trebuit să trăiască pentru Dumnezeu şi să-L
asculte, dar nu o făcea. Acesta era împăratul Saul.
Aşează-l pe Saul (D-32).

Saul păcătuia din ce în ce mai mult. Din cauza aceasta, câteodată era
într-o stare rea, şi slujitorii erau înspăimântaţi că va înnebuni. Slujitorii lui au avut o idee.
Ei i-au spus împăratului: „Trimite pe cineva să caute un om care să
ştie să cânte cu harpa. Când gândurile te tulbură, el îţi va cânta şi te
va linişti“.
„Da, s-a gândit Saul, este o idee bună. Găsiţi-mi un astfel de om“, a
poruncit el.
„Ştiu eu un astfel de om“, a spus un slujitor.
Aşează slujitorul (D-33).

„Cântă bine, este curajos, înţelept, frumos şi Dumnezeu este cu el.
Locuieşte în Betleem. Tatăl său este Isai.“
Bănuieşti despre cine era vorba? Da, despre David.
Îndepărtează slujitorul (D-33).

„Trimite-mi pe f iul tău David, care are grijă de oi“, a fost mesajul pe
care l-a primit Isai. Nu după mult timp, David era la palat.
Aşează-l pe David (D-29) şi harfa (D-30).

Lui Saul i-a plăcut de David. I-a plăcut şi muzica lui. Ori de câte ori
Saul era tulburat, David cânta pentru el.
Ce lucru ciudat se întâmpla! Saul, împăratul, a fost respins de
Dumnezeu din cauza păcatului său. Într-o zi, el nu avea să mai
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Invită-i pe copii să-L primească pe
Domnul Isus. Spune-le ora şi
locul pentru sfătuire.
Ai grijă ca ceea ce se întâmplă
în clasă să nu te distragă de la
a sfătui copiii referitor la nevoile
lor spirituale.

f ie împărat al poporului Israel. Cel care îi va lua locul şedea acum
la picioarele lui cântând din harpă, dar Saul nu ştia lucrul acesta.
Unul avea o inimă despre care Dumnezeu ştia că era păcătoasă şi
neîmpăcată cu El. Celălalt avea o inimă curată, îndreptăţită în ochii
lui Dumnezeu. Când Dumnezeu se uită la inima ta astăzi, ce vede El?
Dacă nu ai crezut în Isus, El vede că ai o inimă păcătoasă. Dumnezeu
spune că El cunoaşte inima tuturor oamenilor (Fapte 1:24). „Nu este
niciun om neprihănit, niciunul măcar“ (Romani 3:10). Niciun copil
nu are o inimă curată în ochii lui Dumnezeu în afară de cei care au
crezut în Domnul Isus ca Mântuitor şi Păstor. Isus Hristos este singurul care poate să-ţi cureţe inima. Ai crezut în El? Poţi să spui: „Domnul este Păstorul meu“ (Psalmul 23:1)? Poţi să spui: „Cred în El, ca
să f iu mântuit de păcatele mele şi ca El să aibă grijă de viaţa mea?“
Tu ştii că nu poţi să te eliberezi singur de păcat sau să-ţi schimbi
inima păcătoasă. Tu trebuie să te bazezi pe Hristos, ca El să-ţi dea o
inimă nouă şi curată înaintea lui Dumnezeu.
Vrei cu adevărat ca El să te ierte şi să-ţi dea o inimă nouă? El va
face aceasta chiar astăzi, dacă crezi în El. În liniştea inimii tale,
spune-I lui Dumnezeu că eşti păcătos şi că îţi pare rău de toate
păcatele pe care le-ai făcut. Mulţumeşte-I Domnului Isus pentru că a
purtat pedeapsa pentru păcatul tău pe cruce. Cere-I să te ierte şi să îţi
dea o inimă nouă, ca lui David. El o va face. El promite: „Vă voi da
o inimă nouă“ (Ezechiel 36:26), o inimă îndreptăţită, curată în ochii
lui Dumnezeu.
Întrebări de recapitulare
1. De ce era Samuel trist? (Pentru că Saul păcătuise, şi din această
cauză a fost respins de Dumnezeu.)
2. Ce i-a spus Dumnezeu lui Samuel să facă? (Să ia ulei şi să ungă
pe unul din f iii lui Isai.)
3. Spune numele celui mai în vârstă f iu al lui Isai. (Eliab)
4. Samuel a crezut că Eliab va f i uns ca împărat pentru că era înalt
şi chipeş. Ce a spus Dumnezeu? („Omul se uită la ceea ce izbeşte
ochii, dar Domnul se uită la inimă“, 1 Samuel 16:7.)
5. Unde era f iul cel mai tânăr al lui Isai, când Samuel a oferit Domnului jertfa? (Era la păşune, cu oile. Numele lui era David.)
6. Care era instrumentul favorit al lui David? (harpa)
7. Spune-mi câteva cuvinte pe care David le-a cântat şi care sunt
scrise în Biblie. (Psalmul 23 – oricare din versete)
8. Unde s-a dus David după ce a fost uns de Samuel? (Înapoi să
îngrijească oile.)
9. De ce a fost adus David la palatul lui Saul? (Să cânte la harpă
pentru a-l linişti pe Saul.)
10. Care era marea diferenţă între viaţa lui Saul şi a lui David? (Inima lui David era curată, împăcată cu Dumnezeu, dar a lui Saul
nu era.)
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Activitate suplimentară
Cine este păcătos?
Decupează şi pregăteşte pentru f lanelograf câteva poze din reviste:
♦♦ o f igură religioasă (un episcop sau un preot)
♦♦ cineva care se roagă
♦♦ un copil
♦♦ un bebeluş
♦♦ un adult
Scrie cuvântul „păcătos“ pe spatele f iecăreia dintre ele. Pune toate
pozele pe tabla de f lanelograf.
Cere copiilor să-ţi spună care dintre persoanele de pe tablă nu este
păcătoasă. Discutaţi pe rând despre f iecare poză, după care ia-o de
pe tablă. Când o iei, arată-le copiilor cuvântul „păcătos“. Învaţă-i că
toţi oamenii sunt păcătoşi, chiar dacă pe dinafară toţi par buni.
Acum scrie pe spatele uneia dintre imagini (de exemplu, a copilului),
după cuvântul „păcătos“ cuvântul „iertat“. Fă aceasta fără ca ei să
vadă pe care ai scris. Pune din nou toate pozele pe tablă şi întreabă
pe copii cine dintre personajele din poze cred ei că este îndreptăţit
sau curat în ochii lui Dumnezeu. Poate că vor alege corect, dar doar
f iindcă au ghicit. Tu ai făcut schimbarea, deci numai tu ştii exact despre care poză este vorba. Învaţă-i din nou că: „Omul se uită la ceea
ce izbeşte ochii, dar Domnul se uită la inimă“ (1 Samuel 16:7).
Activitate suplimentară
Inimi desenate
Dă f iecărui copil câte o inimă desenată pe o foaie de hârtie, împărţită
în patru părţi.
Pune-i să deseneze în f iecare parte o imagine a ceea ce pot să facă
pentru a arăta că sunt împăcaţi cu Dumnezeu.
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Lecţia 4

David şi Goliat

Amănunte despre statura lui Goliat
♦♦ Cotul este distanţa de la cotul unui bărbat până
la degetul lui mic. De obicei se estimează a f i
aproximativ 45 cm.

Text biblic pentru învăţător
1 Samuel 17:1-54
Adevăr central
Fii ca David, încrede-te în Dumnezeul cel viu!

♦♦ Palma este, de obicei, jumătatea unui cot.

Aplicaţie
Nemântuit: Singura cale de a f i mântuit de
păcatele tale este să crezi în Fiul lui
Dumnezeu, Domnul Isus Hristos.

♦♦ Pentru înălţimea lui Goliat, am folosit numărul
rotunjit, aproximativ 3 metri.

Mântuit:

Schiţa lecţiei

Bazează-te pe Dumnezeu ca El să-ţi
dea curajul să faci ceea ce este drept.

Introducere
„Veniţi să luptaţi cu mine, laşilor!“

Verset de memorat
„Chiar dacă ar f i să umblu prin valea umbrei
morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti
cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.“
Psalmul 23:4

Desfăşurarea evenimentelor
1. Provocarea lui Goliat
2. Israeliţii înspăimântaţi

AC

3. David trimis la locul luptei

Ajutoare vizuale
♦♦ planşe: 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 şi 4-6

4. Goliat îl defăimează din nou
pe Israel

sau
♦♦ f igurile de f lanelograf: D-34, D-35, D-36,
D-37, D-38-a-b-c, D-39, D-40, D-41, D-42,
D-43 şi D-44
♦♦ fundaluri (opţional): scene de exterior. O metodă
alternativă de predare a lecţiei ar f i folosirea a
două table de f lanelograf, cu f ilistenii pe un
f lanelograf şi israeliţii pe celălalt, cu excepţia
scenei de încheiere, când David şi Goliat se
întâlnesc.

ACN

5. David: „Cine este f ilisteanul acesta?“
6. Eliab îl critică pe David
7. Saul trimite după David
8. David: „Domnul ... mă va izbăvi“

ACN

9. David încearcă armura lui Saul
10. David merge să se lupte cu Goliat

ACM

11. Goliat: „Ce! Sunt câine?“
12. David: „Eu vin în numele Domnului“

şi
♦♦ Scrie adevărul central pe două cartoane: pe
unul Fii ca David, şi pe altul Încrede-te în
Dumnezeul cel viu!
♦♦ Scrie pe un alt carton: „Bazează-te pe Dumnezeu ca El să-ţi dea curajul să faci ceea ce este
drept“ (aplicaţia pentru copilul mântuit).
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Punctul culminant
David îl ucide pe Goliat
Concluzia
Filistenii sunt învinşi

ACM, ACN
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Lecţia
„Veniţi să vă luptaţi cu mine, laşilor! Unul dintre voi să vină să se
lupte cu mine!“ (Spune aceste cuvinte cu o voce puternică.) Astfel de cuvinte răsunau ca un ecou din deal şi până în vale. „Dacă înving eu,
voi toţi veţi sluji oamenilor mei; dacă câştigaţi voi, noi vă vom sluji
vouă.“ Filisteanul a mai zis: „Arunc astăzi ocară asupra oştirii lui
Israel! Daţi-mi un om ca să mă lupt cu el“.
Fă o pauză de câteva momente.

Vorbeşte tare, cu o voce ca de
tunet, pentru a-l imita pe Goliat,
apoi coboară vocea şi şopteşte,
pentru a crea suspans.
Sau înregistrează dinainte
cuvintele lui Goliat pe muzică
sau sunete de mulţime. Menţine
contactul vizual cu cei din clasă,
în timp ce ei ascultă introducerea.
Fă o trecere lină la lecţie.

Scena 1
Fundal opţional: scenă de exterior

Dar nimeni din armata lui Israel nu voia să lupte. Toţi erau
înspăimântaţi. S-au ascuns în spatele stâncilor sau în corturile lor,
situate pe vârful dealurilor.
Aşează corturile (D-36).

Soldaţii israeliţi priveau peste vale către armata f ilistenilor de pe
celălalt deal.
Aşează corturile (D-37).

Filistenii fuseseră duşmanii israeliţilor timp de mulţi ani, iar acum
iată-i din nou în război cu Israel. Dar nu numai armata f ilistenilor îi
înspăimânta pe israeliţi. Soldaţii priveau înspăimântaţi jos, în vale.
Acolo era acela care strigase atât de tare şi îi înfricoşase atât de mult.
Ce munte de om!
Aşează uriaşul (D-39).

Planşa 4-2

Era înalt de aproximativ 3 metri şi extrem de puternic.
Vorbeşte despre înălţimea lui în comparaţie cu camera în care sunteţi sau cu orice
altceva familiar copiilor. Vezi informaţiile suplimentare de pe pagina anterioară.

Purta pe cap un coif de aramă. Trupul îi era acoperit cu o armură de
aramă. Chiar şi picioarele îi erau acoperite cu armură. Suliţa lui era
groasă şi lungă. Într-o teacă pe care o purta de o parte, avea o sabie
grea şi ascuţită. Numele lui era Goliat.
Cine ar f i îndrăznit să lupte cu un om atât de înspăimântător? Desigur,
nu împăratul Saul, deşi el era cel mai înalt din tabăra lui Israel. Şi nici
Eliab, Abinadab sau Şama, cei trei fraţi ai lui David, care acum erau
în armata lui Saul. Niciunul dintre soldaţii lui Israel nu voia să lupte.
Ei priveau la uriaşul puternic uitând că Dumnezeul lor era cu mult
mai mare. Acest uriaş era într-adevăr puternic, dar Dumnezeul lor
avea toată puterea; El putea să facă totul. Oare uitaseră israeliţii ceea
ce părinţii şi bunicii le povesteau despre ce făcuse Dumnezeu pentru
naţiunea lor în trecut? Nu eliberase El pe poporul Israel de puternica
armată egipteană? Nu făcuse Dumnezeu ca puternicele ziduri ale
Ierihonului să cadă înaintea lor? Ei n-ar f i putut niciodată să câştige
singuri acele bătălii. Cu mult timp în urmă, poporul Israel ceruse ajutor lui Dumnezeu. Ei crezuseră că Dumnezeu putea să facă lucruri
imposibile, şi Dumnezeu le-a făcut. Ei se încrezuseră în Dumnezeu,
dar aceşti sărmani soldaţi înspăimântaţi din armata lui Saul nu au
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Pentru a adăuga suspans pentru
copiii care poate sunt familiarizaţi
cu această povestire, menţionează
numele lui Goliat numai la sfârşitul
povestirii, până atunci referindu-te
la el ca f iind: gigantul, f ilisteanul,
soldatul cel înalt, omul uriaş.
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făcut lucrul acesta. Şi totuşi Dumnezeul lor era Dumnezeul cel viu
care a făcut cerurile şi pământul; El nu era ca zeii f ilistenilor, din
lemn şi piatră. Ei ar f i trebuit să se încreadă în Dumnezeul cel viu, ca
să-i scape de f ilisteni.

Pune pe tablă cartonul cu adevărul
central: încrede-te în Dumnezeul
cel viu!

Dar niciunul din ei nu era pregătit să lupte cu uriaşul. Nimeni din
acea armată nu se încredea în Dumnezeu, ca El să-i dea putere pentru
a-l înfrânge pe Goliat. Totuşi, cineva care se încredea în Dumnezeu
era acum în drum spre câmpul de luptă. Acest om avea o inimă care
era îndreptăţită în ochii lui Dumnezeu.
Ia toate f igurile, cu excepţia adevărului central scris.

Scena 2
Fundal opţional: scenă de exterior

Da, David se îndrepta spre câmpul de luptă.
Pune-l pe David (D-35).

După ce îi cântase lui Saul, David se întorsese la oile lui. Dar în acea
dimineaţă devreme, şi-a lăsat oile în grija cuiva, f iindcă tatăl său Isai
i-a dat ceva de făcut.
Planşa 4-3

Aşează-l pe Isai (D-34).

Serveşte-i pe copii cu bucăţele de
pâine unsă cu cremă de brânză.
Copiii îşi vor aminti această
secvenţă a lecţiei mult timp.
Preşcolarii benef iciază şi ei, f iindcă
ei învaţă gustând şi mirosind.

„Vreau să te duci pe câmpul de luptă să vezi ce fac fraţii tăi“, i-a spus
tatăl său. „Ia aceste pâini şi grâu prăjit şi dă-le lor. Ia şi aceste coşuri
cu brânză pentru căpetenia lor. Grăbeşte-te!“
Ce grea era încărcătura! Şi ce călătorie lungă avea de făcut – aproape
30 km peste munţi! Dar David a ascultat bucuros de tatăl său, iar
acum se grăbea spre locul bătăliei.
Îndepărtează-l pe Isai (D-34).

Scena 3
Fundal opţional: scenă de exterior

Pe măsură ce se apropia, probabil că auzea strigătele de luptă ale
celor două oştiri. Erau aliniate faţă-n faţă, pe cele două dealuri.
Aşează corturile (D-36 şi D-37).

Lucrurile erau astfel de aproape şase săptămâni. Ce privelişte trebuie
să f i fost aceasta pentru David! El a lăsat lucrurile pe care le adusese
în grija unui paznic şi a fugit să-şi caute fraţii.
Aşează soldaţii (D-38a).

Deodată, toţi au privit în vale. David s-a întors să vadă uriaşul care
venea spre ei, din tabăra opusă.
Planşa 4-4

Aşează uriaşul D-39 cu soldaţii D-38b-c în spatele lui.

Armura cea grea strălucea în soare. Numai armura cântărea mai mult
de 50 de kg. Ce înspăimântătoare erau armele lui! (Coada suliţei era
o prăjină din lemn masiv, cu un vârf din f ier ascuţit, care cântărea
aproape 7 kg.) David nu mai văzuse aşa ceva niciodată. Apoi uriaşul
s-a oprit şi a răcnit aceleaşi cuvinte pe care şi ceilalţi le auziseră în
f iecare dimineaţă şi în f iecare seară în ultimele patruzeci de zile.
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„Arunc astăzi ocară asupra oştirii lui Israel! Daţi-mi un om, ca să mă
lupt cu el!“

Pune un copil să strige cuvintele
uriaşului.

El defăima pe Dumnezeu şi pe poporul Lui. Credea că zeii f ilistenilor
erau mai puternici decât Dumnezeul lui Israel. El credea că înălţimea,
puterea, armura şi armele lui vor aduce biruinţa. Dar este păcat să te
încrezi în oricine sau în orice mai mult decât în Dumnezeu. Goliat
păcătuia împotriva lui Dumnezeu. Poate faci şi tu ca el. În cine te
încrezi? În cine te încrezi ca să te scape de pedeapsa pe care o meriţi
pentru păcatul tău? Poate crezi că nu ai nevoie să f ii mântuit. Poate
crezi că te poţi mântui singur, încercând să f ii bun. Dacă gândeşti
astfel, păcătuieşti împotriva lui Dumnezeu, căci Biblia spune: „Cine
se încrede în inima lui este un nebun“ (Proverbe 28:26). Un nebun
este un păcătos care nu crede în Dumnezeu. Tu trebuie să f ii ca David – să crezi în Dumnezeul cel viu, ca să ai păcatele iertate.

ACN

Ca să f ii mântuit trebuie să crezi numai în adevăratul Dumnezeu;
nimeni şi nimic nu te poate mântui, decât El. Goliat a fost un nebun
încrezându-se în propria-i putere şi în zeii lui falşi. (Statuile în faţa
cărora se închinau f ilistenii nu erau vii şi nu puteau face nimic
pentru ei).

Pune cartonul cu cuvintele: Fii
ca David, înaintea cartonului cu
cuvintele: încrede-te în Dumnezeul
cel viu, care sunt deja pe tablă.

„Vă provoc să veniţi să luptaţi!“, a strigat iarăşi Goliat. David a auzit
şi el acea voce tunând. Toţi israeliţii au fugit înspăimântaţi. David a
întrebat:
„Cine este f ilisteanul acesta? Cum îndrăzneşte să defăimeze oştirea
Dumnezeului celui viu?“
Probabil că soldaţii l-au privit cu uimire. Nimeni din tot Israelul nu
vorbise în felul acesta, nici măcar împăratul. Tot ce împăratul a făcut
a fost să ofere mari răsplătiri oricui îl va omorî pe uriaş, dar nimeni
nu îndrăznise să se ridice împotriva lui. Nimeni în afară de David,
care s-a încrezut în Dumnezeu, ca El să îl ajute.
Chiar în acel moment Eliab, fratele mai mare al lui David, s-a apropiat mânios de el: „Ce faci aici? Cui ai lăsat oile pe care trebuie să
le păzeşti? Îţi cunosc eu mândria şi răutatea inimii. Te-ai coborât ca
să vezi lupta“.

Spune cu patos întrebarea lui
David, şi pune un copil să dea
un posibil răspuns.

Variază tonalitatea vocii tale, pentru
a face distincţia între cuvintele lui
Eliab şi cele ale lui David.

N-a fost uşor pentru David să asculte aceste minciuni, dar el a spus
calm: „Ce am făcut oare? Am pus doar o întrebare“. El s-a întors să
vorbească şi cu alţi soldaţi din jur, şi toţi i-au spus acelaşi lucru. Toţi
se temeau să lupte.
Îndepărtează-l pe David (D-35), pe soldaţi (D-38a-b-c) şi pe uriaş (D-39).

Scena 4
Fundal opţional: scenă de exterior

Cineva a spus împăratului cuvintele rostite de David.
Pune-l pe Saul (D-41).

El a trimis după David, şi a rămas surprins când a auzit primele cuvinte ale tânărului.
Pune-l pe David (D-35).

Planşa 4-5
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„Nimeni să nu-şi piardă speranţa. Voi merge şi voi lupta cu uriaşul.“
David, un păstor, să se lupte cu uriaşul! Părea imposibil!
„Nu poţi să te duci să te baţi cu acest f ilistean“, a spus Saul. „Tu nu
eşti decât un copil, iar el este un războinic din tinereţea lui.“
Dar David era convins că avea dreptate. El ştia că era mai tânăr, mai
mic şi mai slab decât uriaşul. El ştia că nu avea experienţă de luptă,
dar ştia că putea să se încreadă în Dumnezeul lui şi dorea ca şi Saul
să cunoască aceasta.
El a spus: „Am fost păstor şi am îngrijit oile tatălui meu. Când un
leu sau un urs veneau să înhaţe oaie din turmă, eu alergam după el,
îl loveam şi-i smulgeam oaia din gură. Iar dacă sălbaticul animal se
întorcea împotriva mea, îl apucam de falcă şi îl loveam cu toată puterea. Astfel omoram animalul (pauză), şi voi face acelaşi lucru şi cu
acest f ilistean uriaş, căci a ocărât oştirea Dumnezeului celui viu“.

ACN

Saul a înţeles că David credea cu tărie acest lucru. Dar cum putea
un f lăcău ca David să omoare pe acest uriaş? David i-a spus cum:
„Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului şi din laba ursului, mă
va izbăvi şi din mâna acestui f ilistean“ (1 Samuel 17:37). David ştia
că Dumnezeu nu-l va părăsi niciodată. De multe ori, Dumnezeu îi
dăduse curaj şi tărie. David se putea baza pe Dumnezeu în timpuri ca
acestea, pentru că el crezuse în Dumnezeu ca Mântuitor. El L-a numit
pe Dumnezeu „scăparea mea“ (2 Samuel 22:3). A crede înseamnă a
depinde, a te baza pe cineva să facă ceea ce tu nu poţi. Poţi să te
scapi singur de pedeapsa pe care o meriţi pentru păcatele tale? Nu,
nu poţi. Există cineva care are această putere? Da, numai unul, Isus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El a luat pedeapsa pentru păcat, când
a murit pe cruce. Crezi că Domnul Isus a murit pentru tine şi că te
poate mântui? Crede în El şi cere-I astăzi să-ţi f ie Mântuitor. El îţi
va ierta păcatele şi te va face curat în ochii lui Dumnezeu, exact aşa
cum l-a făcut pe David. În felul acesta începi o viaţă de încredere în
Dumnezeu. Când crezi în El, eşti mântuit şi poţi să te bazezi pe El
pentru tot, chiar şi pentru a primi curaj.
Exact acest lucru l-a făcut David. El a insistat să i se dea voie să lupte
cu uriaşul.

Pune pe mai mulţi copii să joace pe
roluri această parte a povestirii.

În cele din urmă Saul a spus: „Du-te, şi Domnul să f ie cu tine“. Dar
înainte de a-l lăsa pe David să plece, Saul i-a adus armura sa. „Ai
nevoie de ea“, i-a spus.
Pune armura (D-40).

David a fost îmbrăcat cu armura cea grea a lui Saul. I-au pus pe cap
un coif de aramă şi l-au îmbrăcat cu o platoşă. David şi-a încins sabia
lui Saul peste haine şi a încercat să meargă.
„Nu pot să merg cu armura aceasta, căci nu sunt obişnuit cu ea“, a
spus David, şi a dat-o jos.
Ia armura (D-40).

El avea să ia numai ce lua întotdeauna cu el la păşune: un toiag şi o
praştie pe care le folosea ca să-şi păzească oile.
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Aşează praştia (D-43).

Acestea aveau să îi f ie îndeajuns. Mă întreb ce gândea Saul în timp
ce îl urmărea pe David îndepărtându-se. El l-a văzut trecând printre
soldaţii armatei lui Israel, lăsându-i în urmă şi coborând spre vale.
Îndepărtează-l pe Saul (D-41) şi pe David (D-35) cu praştia (D-43).

Pe drum, David s-a oprit o clipă la un pârâu, şi a ales cinci pietre
netede pe care le-a strecurat în traista lui.
Scena 5
Fundal opţional: scenă de exterior

Uriaşul l-a văzut venind şi i-a ieşit în întâmpinare.
Aşează-l pe Goliat (D-42) şi pe David (D-35), departe unul de celălalt, pe tabla
de f lanelograf).

De pe ambele dealuri, toţi ochii erau îndreptaţi spre cei doi, care se
apropiau unul de celălalt. Vedeau pe uriaşul cel puternic, acoperit
de armură, cărându-şi suliţa masivă şi sabia. Îl urmăreau pe tânărul
păstor fără armură şi sabie, care se apropia tot mai mult de uriaş.
Probabil că inima lui David bătea foarte repede.
El se încredea numai în Domnul, nu în vreo armură care să-i ofere
protecţie. El nu se baza pe propria lui putere. El ştia că era mult mai
mic şi mai slab. Ştia că el însuşi n-ar putea învinge niciodată uriaşul.
Simţi şi tu câteodată la fel? Trebuie să faci un lucru, şi simţi că nu
poţi să-l faci? Poate n-ai spus nimănui la şcoală că eşti mântuit. Poate
că eşti singurul copil mântuit din clasă. Ţi-e teamă că dacă vor af la
colegii, nu vor mai dori să f ie prieteni cu tine. Unii dintre ei poate
că îşi vor bate joc şi vor râde de tine. Este greu să spui altora că eşti
un copil al lui Dumnezeu, dar Dumnezeu îţi va da curaj, dacă îi ceri.
Nu-i nevoie să te ridici în picioare în clasă şi să spui tuturor că eşti
creştin. Dumnezeu îţi va da un moment potrivit în care să le spui că
eşti mântuit. Poate într-o zi când eşti cu doi sau trei colegi unul dintre ei înjură pe Dumnezeu sau spune glume urâte. Foloseşte prilejul
ca să spui politicos: „Îmi pare rău, dar nu îmi place să vorbeşti aşa
în prezenţa mea“. Ai nevoie de curaj ca să spui aceste lucruri, dar
Dumnezeu te ajută, dacă te încrezi în El. David s-a încrezut întotdeauna în Dumnezeu ca El să îi dea curaj, şi astfel a îndrăznit să se
lupte cu uriaşul. El s-a încrezut în Dumnezeu pentru a-l învinge pe
Goliat.

ACM
Permite copiilor să dea exemple
din întâlnirea lor cu „Goliat“.
Aceasta îi va ajuta pe copii să
se gândească la învăţătura lecţiei
în mod personal.

Arată cartonul cu aplicaţia pentru
copilul mântuit: „Bazează-te pe
Dumnezeu, ca El să-ţi dea curajul
să faci ceea ce este drept.“

Cei ce nu se încredeau în Dumnezeu, probabil că s-au gândit că David era nebun. Când Goliat a văzut cine venea să lupte cu el, a râs
de el.
„Iată pe cine trimit să lupte cu mine“, şi-a spus el. „Un copil de la
ţară.“ Când a văzut toiagul din mâna lui David, a strigat: „Ce, sunt
câine, de vii la mine cu toiege?“ Apoi l-a blestemat şi l-a înjurat pe
David. „Vino la mine, şi-ţi voi da carnea ta păsărilor cerului şi f iarelor câmpului.“
El l-a ameninţat pe David că-l va omorî şi îi va lăsa trupul să f ie
mâncat de animalele sălbatice şi de vulturi.
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Arată prin expresia facială ura şi
batjocura lui Goliat.
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Dacă predai copiilor foarte mici, omite detaliile despre păsări şi animale, care
mănâncă trupurile, şi despre felul în care David a tăiat capul lui Goliat.

Ce om oribil şi rău! În ce situaţie înspăimântătoare era David!
Dar David n-a fugit. Cu o voce clară a răspuns: „Tu vii împotriva
mea crezând că sabia, suliţa şi scutul tău îţi vor aduce victoria. Eu
nu mă încred în arme. Eu mă încred în Acela pe care tu Îl defăimezi.
Dumnezeul atotputernic al lui Israel îmi va da puterea să te omor
astăzi. Păsările şi animalele vor mânca trupul tău şi al soldaţilor tăi.
Tot pământul va şti că este un Dumnezeu în Israel. Toţi vor af la
că trebuie să se încreadă în Domnul şi nu în săbii şi în suliţe. Căci
biruinţa este a Domnului. Tu vei muri“.
Acum uriaşul era de-a dreptul furios. Mi-l pot imagina luându-şi
suliţa şi îndreptând-o spre David, ca să îl distrugă pe acest tânăr fără
minte care îndrăznea să-i vorbească astfel.
Deplasează-l pe Goliat (D-42) puţin către David (D-35).

Zdronc, zdronc, zdronc se auzeau paşii lui pe pământul tare, ridicând
praful. Armura sa a zdrăngănit când şi-a ridicat mâna ca să-şi arunce
înspăimântătoarea suliţă.
Planşa 4-6

David a început să alerge din ce în ce repede (pauză). Dar nu fugea de
pe câmpul de luptă. Fugea către uriaş.

Ridică-ţi mâna şi învârte-o de mai
multe ori pentru a arăta cum îşi
rotea David praştia.

Deplasează-l pe David (D-35) către Goliat (D-42).

Ajutorul vizual îl arată pe Goliat
cu faţa în sus. Artistul sugerează
că David trebuie să-l f i rostogolit
pe Goliat pe spate, pentru a-i lua
sabia (care ar f i fost acoperită de
trupul lui Goliat) şi să-i taie capul
(care ar f i fost protejat de armura
din spate).

ACM
Sugerează copiilor activităţi pe
care să le desfăşoare în timpul
săptămânii în care să se bazeze pe
Dumnezeu pentru a avea curaj.

David a luat o piatră din traistă şi a pus-o în praştie. Folosindu-se
de toată îndemânarea lui, a ţintit către uriaş. Piatra s-a rostogolit cu
repeziciune prin aer şi a nimerit fruntea lui Goliat exact sub coif.
Uriaşul s-a prăbuşit cu faţa la pământ ca un copac retezat (pauză), şi
a rămas nemişcat.
În timp ce spui această ultimă propoziţie, înlocuieşte-l pe Goliat (D-42) cu f igura
(D-44).

David a fugit spre el, a ridicat sabia grea a lui Goliat şi i-a tăiat
capul. Campionul f ilistenilor era mort – ucis de un păstoraş! Soldaţii
f ilisteni nu-şi puteau crede ochilor. Ei au luat-o la fugă. Soldaţilor
israeliţi nu le mai era teamă. Ei au ţâşnit din locurile lor, scoţând un
strigăt mare. I-au urmărit pe f ilisteni şi au omorât pe mulţi dintre
ei. Puternica armată a f ilistenilor a fost înfrântă. David era un erou.
Întregul popor îl aclama şi cânta în cinstea lui.
Dar cum a reuşit să facă David lucrul acesta? Doar încrezându-se în
Dumnezeu. El îi spusese lui Goliat: „Biruinţa este a Domnului, şi El
vă va da în mâinile noastre“ (1 Samuel 17:47). Şi avusese dreptate.
S-a încrezut în Dumnezeu şi El nu l-a dezamăgit. Dacă eşti creştin,
încrede-te în Dumnezeu în orice situaţie grea prin care treci. El îţi
va da curaj când eşti singur. El îţi va da puterea de care ai nevoie
pentru a spune „nu“ atunci când eşti ispitit să păcătuieşti. Spune-I
Domnului, cum a făcut şi David: „Doamne, Dumnezeule, în Tine
îmi caut scăparea“ (Psalmul 7:1). Fii ca David, încrede-te mereu în
Dumnezeu!
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Poate că tu nu eşti ca David. Poate că nu ai crezut în Dumnezeu
ca să te scape de păcatele tale. Tu nu poţi să biruieşti păcatul, dar
Isus poate. Domnul Isus Hristos a luat pedeapsa pentru păcat când a
murit pe cruce. Dumnezeu L-a înviat din morţi, iar acum El trăieşte
veşnic. Dacă crezi astăzi în El, toate păcatele tale îţi sunt iertate; El te
iartă şi te mântuieşte pentru totdeauna. David a scris: „Am zis: «Îmi
voi mărturisi Domnului fărădelegile!» Şi Tu ai iertat vina păcatului
meu.“ (Psalmul 32:5). Acest lucru poate f i adevărat şi pentru tine azi.
Crede în Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos ca Mântuitor! Crede în El
chiar acum, în locul în care stai!
Îndepărtează toate f igurile.

Întrebări de recapitulare
1. Ce duşman a invadat ţara lui Israel? (f ilistenii)
2. De ce erau f ilistenii convinşi că vor învinge? (Pentru că îl aveau
pe uriaş de partea lor.)
3. Ce reacţie a avut armata lui Israel faţă de Goliat? (Ei erau
înspăimântaţi de el.)
4. De ce greşeau israeliţii f iindu-le teamă? (Ei ar f i trebuit să-şi
pună încrederea în Dumnezeu.)
5. De ce a venit David pe câmpul de luptă? (Ca să aducă mâncare
fraţilor săi.)
6. De ce s-a supărat David auzind ce a spus uriaşul? (Pentru că
Goliat Îl defăima pe Dumnezeul cel viu.)
7. Ce a spus împăratul Saul când a văzut că David vrea să lupte
cu Goliat? (A spus că David era prea tânăr şi neinstruit pentru
război.)
8. Ce i-a spus Goliat lui David că-i va face? (Îi va da trupul ca
hrană păsărilor şi animalelor sălbatice.)
9. De ce a fost David în stare să-l învingă pe puternicul uriaş? (Pentru că se încrezuse în Dumnezeu, ca El să-i dea victoria.)
10. Ce s-a întâmplat după ce uriaşul a fost omorât? (Filistenii au fost
învinşi şi David a ajuns un erou.)
Activitate suplimentară
Joc de roluri
Pune-i pe copii să interpreteze povestirea.
Dă un rol f iecăruia – câţiva f ilisteni, Goliat, câţiva soldaţi israeliţi,
Eliab, Abinadab, Şama, Isai, David, Saul, cel care-i purta armura. (Şi
fetele pot f i alese în roluri de băieţi.)
Ajută copiii să-şi reamintească evenimentele care au avut loc, şi care
este învăţătura din această lecţie.
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Invită-i pe copii să-L primească
pe Domnul Isus. Pentru mai multe
îndrumări vezi invitaţiile prezentate
în alte lecţii şi „Paşii pentru
sfătuirea copilului care vrea să vină
la Hristos“ (la f inalul textului).
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Activitate suplimentară
Puzzle-uri uriaşe
Discuţie: Când ai nevoie de curaj? Care sunt câţiva „uriaşi“ în viaţa
ta, de care te temi? Cum te poate ajuta Dumnezeu, atunci când te
temi?
Pune pe f iecare copil să deseneze pe o pagină mare ceva de care se
teme. Decupează imaginea în 5-10 piese; dă puzzle-ul lui altui copil,
ca să refacă imaginea.
Activitate suplimentară
Cuvinte de încurajare
Pune pe copii să găsească şi să explice versete din Biblie despre
Dumnezeu şi despre curaj – de exemplu: Proverbe 28:1; 1 Corinteni
16:13; Filipeni 1:27-28; 2 Timotei 1:17 şi Iosua 1:9.
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Lecţia 5

Un prieten şi un duşman

Schiţa lecţiei

Text biblic pentru învăţător
1 Samuel 18:1-16

Introducere

1 Samuel 19:1-10

Paul şi Lucian

1 Samuel 20
Adevăr central
Dumnezeu porunceşte copiilor Săi să se iubească
unii pe alţii.
Aplicaţie
Nemântuit: Adevărul central ales pentru această
lecţie se aplică în mod special copilului mântuit. Totuşi, în cazul în care
sunt prezenţi copii nemântuiţi, fă-ţi
timp într-o altă parte a programului
să ai un mesaj scurt, simplu pentru ei,
şi aplică-l la viaţa lor.
Mântuit:

Trebuie să iubeşti pe f iecare creştin.

Verset de memorat
„Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei; îmi
ungi capul cu untdelemn, şi paharul meu este plin
de dă peste el.“ Psalmul 23:5

AC

Desfăşurarea evenimentelor
1. Ionatan şi David devin prieteni

ACM

2. Invidios, Saul încearcă să-l ucidă
pe David
3. Saul îi spune lui Ionatan să îl ucidă
pe David
4. Ionatan îl avertizează pe David

ACM

5. Ionatan vorbeşte cu Saul
6. Saul încearcă din nou să-l ucidă
pe David
7. David îl caută pe Ionatan

ACM

8. David şi Ionatan fac planuri
şi promisiuni

ACM

9. Saul încearcă să-l omoare pe Ionatan
Punctul culminant
Ionatan îi aduce ştiri lui David

Ajutoare vizuale
♦♦ planşe: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 şi 5-6

Concluzia

sau
♦♦ f igurile de f lanelograf: D-46, D-47, D-48,
D-49, D-50, D-51, D-52, D-53, D-54, D-55,
D-56, D-57, D-59 şi D-60
♦♦ fundaluri (opţional): scene de exterior şi scene
de palat
şi
♦♦ un carton cu cuvintele: „Trebuie să iubeşti
pe f iecare creştin“ (aplicaţia pentru copilul
mântuit)
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Despărţirea lui David de Ionatan
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Lecţia
Dacă în grupul tău sunt în
majoritate fete, schimbă numele
cu nume de fete şi jocul de fotbal
cu handbal sau volei. Dacă grupul
este mixt, mai bine fă referire la
băieţi.

Lui Paul şi Lucian le plăcea foarte mult fotbalul. Amândoi erau portari. Când jucau meciuri de antrenament la şcoală, ei erau întotdeauna în echipe opuse.
A venit timpul pentru meciul anual cu echipa altei şcoli. Cine va f i
ales să joace în echipă? Numai unul dintre ei putea să joace. Amândoi erau buni portari şi amândoi erau creştini. Mergeau chiar şi la
acelaşi Grup Vestea Bună.
Cu o zi înainte de meci s-a af işat lista cu numele jucătorilor. Toţi
s-au îngrămădit să vadă cine face parte din echipă. Paul s-a strecurat prin mulţime să vadă şi el lista. Numele portarului era întotdeauna primul. Oh! Lucian fusese ales. Paul s-a strecurat pe nesimţite,
înainte ca ceilalţi să-i vadă lacrimile din ochi. Era dezamăgit şi invidios pe Lucian. „N-am să mai vorbesc niciodată cu el“, s-a gândit
în sinea lui.

AC
Arată cartonul cu adevărul central:
„Dumnezeu porunceşte copiilor Săi
să se iubească unii pe alţii.“

În acea seară la Grupul Vestea Bună, copiii au învăţat versetul din
Ioan 15:12, unde Domnul Isus a spus: „Să vă iubiţi unii pe alţii, cum
v-am iubit eu“. A auzit că Dumnezeu porunceşte copiilor Săi să se
iubească unul pe altul.
A doua zi, în timpul meciului, Lucian a jucat excelent. De câte ori
apăra o minge, Paul şi-ar f i dorit să f i fost el în poartă, dar cu toate
acestea striga şi făcea galerie tot atât de tare ca şi ceilalţi. Când
meciul s-a terminat, l-a aşteptat pe Lucian să vină de pe teren. „Ai
jucat foarte bine, Lucian“, i-a spus Paul. El învăţase să-i iubească
pe alţii aşa cum ne spune Biblia. De fapt, el proceda ca acest tânăr
despre care citim în Biblie. Numele lui era Ionatan.
Scena 1
Fundal opţional: scenă de exterior

Ionatan era prinţ.
Aşează-l pe Ionatan (D-47).

El era puternic şi foarte îndemânatic în folosirea arcului şi a săgeţii.
Era un luptător curajos şi un mare conducător. Ionatan credea în
Dumnezeu, ca şi David. El era f iul cel mai mare al împăratului Saul,
succesorul de drept la conducerea Israelului.
Aşează-l pe Saul (D-46).

Dar cine avea să f ie următorul împărat? Da, David. Din cauză că
Saul păcătuise încălcând porunca lui Dumnezeu, Ionatan nu mai
avea voie să f ie împărat.
Biblia nu ne spune dacă la acest moment Ionatan ştia că David avea
să f ie noul împărat. Totuşi, Biblia ne spune că atunci când David l-a
ucis pe Goliat, împăratul Saul a fost foarte încântat de el. Saul l-a
invitat pe David la palat.
Aşează-l pe David (D-48).

Ionatan a auzit discuţia tatălui său cu David şi şi-a dat seama că şi-a
găsit un prieten. Nu conta pentru el că David era doar un păstor. El
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îl iubea foarte mult. Ca să-şi arate dragostea, el a luat frumoasa lui
manta împărătească şi a dat-o prietenului său.
Pune haina (D-49) pe David (D-48).

Planşa 5-1

El i-a mai dat lui David hainele, centura, sabia şi chiar arma lui
favorită: arcul său. În acele zile, să faci un astfel de lucru însemna să
acorzi cea mai mare onoare cuiva. Darul lui Ionatan avea semnif icaţia:
„Tu eşti cel mai bun prieten pe care l-aş putea avea vreodată“.
Un semn al dragostei şi prieteniei este să dăruieşti. Dacă iubeşti pe
cineva vrei să dăruieşti acelei persoane. Voia lui Dumnezeu este ca
cei care sunt ai Lui să-şi arate dragostea dăruind altor creştini care
sunt în nevoie. Primii creştini au făcut astfel. După ce Domnul Isus
S-a înălţat la cer, mulţi oameni în Ierusalim au fost mântuiţi. Ei erau
de acum copiii lui Dumnezeu şi erau, cum îi numeşte Biblia, fraţi şi
surori în Domnul. Unul din primele lucruri pe care aceşti noi creştini
le-au făcut, a fost să-şi împartă banii, hrana şi hainele cu aceia care
aveau mai puţin. Poate că şi tu poţi să împarţi cu alţii. Ştii vreun copil creştin care nu are creioane colorate? Tu ai o mulţime şi ai putea
să-i dai câteva ca să-şi coloreze desenul. De ce trebuie creştinii să
dăruiască altora care-L iubesc pe Isus? Domnul Isus a spus: „Iubiţi-vă
unii pe alţii, cum v-am iubit Eu“ (Ioan 15:12). Cum te-a iubit Isus
pe tine? Nu a părăsit El cerul pentru tine? Nu Şi-a dăruit El preţiosul
Său sânge pentru tine? Nu ţi-a dăruit El viaţa veşnică? Când ne gândim la ce a dat Isus pentru noi, suntem îndemnaţi să dăm altora aşa
cum Ionatan a dăruit lui David.

ACM
Arată cartonul cu aplicaţia pentru
copilul mântuit: „Trebuie să iubeşti
pe f iecare creştin“.

Ia toate f igurile de pe tablă.

Scena 2
Fundal opţional: scenă de exterior. Aşează-l pe David (D-48).

David nu numai că mergea la palat ca să stea cu Saul şi Ionatan,
dar urma să f ie unul dintre conducătorii din armata lui Saul. Toţi
erau încântaţi. La întoarcerea acasă de la lupta cu Goliat, femeile din
cetăţile prin care treceau, au venit în întâmpinarea împăratului.
Aşează-l pe Saul (D-46).

Goliat era mort; f ilistenii fugiseră; bătălia era încheiată, de aceea
femeile jucau şi cântau de bucurie. În sunetul timpanelor şi alăutelor
se auzeau strigătele lor de bucurie:
„Saul a bătut miile lui,
iar David zecile lui de mii.“
Ele erau atât de fericite că David ucisese uriaşul, dar cuvintele lor de
laudă l-au făcut pe Saul să se mânie. Era invidios că David primea mai
multe laude decât el. El era împăratul, el trebuia să primească laudele.
Poate că în acel moment i-a trecut prin minte un gând: „David va f i
următorul împărat?“ Probabil că şi-a amintit cuvintele lui Samuel:
„Pentru că ai respins Cuvântul lui Dumnezeu şi El te-a respins ca
împărat“. Dacă ceea ce a spus Samuel era adevărat, Ionatan nu avea
să mai f ie împărat după el. „Oare David va f i împăratul?“, s-a gândit el. Tot drumul spre casă mânia şi invidia i-au stăpânit gândurile.
Îndepărtează toate f igurile.
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Lasă-i pe copii să repete, ca un
ecou, cântarea femeilor.
Scrie „1.000“ pe tablă (miile lui
Saul) apoi scrie de încă nouă ori
1.000 (zecile de mii ale lui David).

Vorbeşte cu entuziasm.
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Scena 3
Fundal opţional: scenă de interior de palat

A doua zi Saul era din nou într-o dispoziţie rea.
Aşează-l pe Saul (D-50).

David şi-a luat harpa şi a început să cânte aşa cum făcea şi înainte.
În comentariul său, Matthew Henry
spune despre „Duhul cel rău, trimis
de Dumnezeu“ (1 Samuel 18:10):
„Dacă Dumnezeu şi harul Lui nu
ne stăpâneşte, atunci păcatul şi
Satana ne va stăpâni.

Aşează-l pe David (D-51).

Poate muzica îl va linişti pe Saul. Dar nu s-a întâmplat aşa de data
aceasta.
Îndepărtează toate f igurile.

Saul era în mijlocul casei, cu suliţa în mână. El s-a înfuriat.
Planşa 5-2
Diavolul, prin permisiune divină,
l-a tulburat şi l-a îngrozit pe Saul,
dându-i stări rele în trupul său şi
tulburându-i mintea.“

Aşează-l pe rege (D-52), suliţa (D-53) şi pe David (D-54.).

Saul a ridicat suliţa şi a aruncat-o spre David, voind să-l pironească
de perete (mişcă suliţa de-a lungul tablei), dar de două ori David s-a
ferit şi a scăpat.
Îndepărtează toate f igurile.

Probabil că David era înspăimântat. Dar şi Saul se temea de David,
pentru că a văzut că Domnul era cu el.
Aşează-l pe Saul (D-50).
1 Samuel 18:12 – Saul se temea
de David.

Se temea de David pentru că ştia că Dumnezeu era cu acest tânăr
şi nu cu el. Probabil îi era teamă că David îl va omorî şi îi va lua
împărăţia. Dar David nu avea nicidecum această intenţie. El ar f i
putut să-l ucidă cu uşurinţă pe Saul, dar nu a vrut. Totuşi, Saul a vrut
să-l îndepărteze de el, de aceea l-a trimis pe David de la palat. În loc
să f ie un mare conducător al armatei, el a fost făcut căpetenie peste
1.000 de oameni. Şi în acea situaţie, David a avut izbândă, şi toţi
oamenii din ţară îl iubeau.
Dar Saul mai avea un motiv pentru a-l trimite departe pe David.
El s-a gândit: „De ce să-l omor? Voi avea grijă ca f ilistenii să îl
omoare“. El chiar a plănuit o împrejurare în care David să f ie ucis de
f ilisteni. Dar David nu a murit. El a câştigat f iecare bătălie.
Îndepărtează-l pe Saul (D-50).

Scena 4
Planşa 5-3

Fundal opţional: scenă de palat

Aceasta era prea mult pentru Saul …
Aşează-l pe Saul (D-46).

El a poruncit slujitorilor să-l omoare pe David. L-a chemat şi pe f iul
său Ionatan, şi i-a spus să-l ucidă pe David.
Aşează-l pe Ionatan (D-55).

Dar Ionatan nu putea să facă aceasta, chiar dacă însemna să nu asculte de tatăl său. El trebuia să asculte de Dumnezeu, iar Dumnezeu
ne porunceşte să nu ucidem. El nu putea nici măcar să se gândească
să-şi ucidă prietenul!
Ia toate f igurile.
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Scena 5
Fundal opţional: scenă de exterior

Planşa 5-4

În schimb, el s-a dus, l-a găsit pe David şi l-a avertizat de primejdie.
Aşează-l pe Ionatan (D-43), pe David (D-48) şi pietrele (D-56).

„Ascunde-te până mâine dimineaţă“, i-a spus el. „Voi vorbi cu tatăl
meu despre tine, voi vedea ce va zice şi-ţi voi spune.“
Îndepărtează-l pe Ionatan (D-55).

În ascunzătoarea lui, David probabil se gândea cât de bine este să
ai un prieten atât de loial şi de credincios. Un astfel de prieten nu te
părăseşte când eşti în necaz. Eşti tu un astfel de prieten? Eşti pregătit
să aperi un alt creştin, când toţi spun lucruri rele şi neadevărate despre el? Te joci cu Ionuţ, chiar dacă ceilalţi prieteni ai tăi de la şcoală
nu-l bagă în seamă? Dumnezeu vrea să-i iubeşti pe ceilalţi creştini,
indiferent cât te-ar costa. Cere-I lui Dumnezeu să te ajute să f ii un
prieten loial şi credincios, ca Ionatan.

ACM

Arată cartonul cu aplicaţia pentru
copilul mântuit.

Îndepărtează toate f igurile.
Planşa 5-3 (din nou)

Scena 6
Fundal opţional: scenă de palat

Ionatan a făcut ceea ce promisese.
Aşează-l pe Ionatan şi pe Saul (D-55) şi (D-46).

El i-a reamintit lui Saul ce făcuse David pentru el, mai ales atunci
când l-a învins pe Goliat. „David n-a făcut niciun rău faţă de tine.
Dimpotrivă, a lucrat pentru binele tău. El a fost întotdeauna bun cu
tine. De ce vrei să-l omori?“, a întrebat Ionatan.
Saul l-a ascultat şi a promis înaintea lui Dumnezeu că nu îl omoară
pe David.
Ia toate f igurile.

David a fost adus înapoi la palat. Trecutul fusese uitat, nu-i aşa?
Însă Saul nu şi-a ţinut promisiunea. Din nou a încercat să-l ucidă pe
David. Din nou, David a fugit din palat şi din cetate, pentru că Saul
şi-a trimis soldaţii să-l omoare. David a fugit la Rama, unde se af la
Samuel. Soldaţii lui Saul l-au urmărit, dar şi acolo Dumnezeu l-a
păzit.
Scena 7
Fundal: exterior

Saul îl urmărea pe David tot mai mult.
Aşează-l pe David (D-48).

Ce putea David să facă? Unde să se ducă? Imediat s-a gândit la prietenul lui. Ionatan îl va ajuta. Era sigur de asta. Dorea să f ie cu Ionatan. Când iubeşti pe cineva vrei să f ii cu el. Copiii lui Dumnezeu ar
trebui să-şi arate dragostea unul pentru altul dorind să f ie în compania altor creştini. Unde poţi să-ţi petreci timpul cu alţi creştini?
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Pune pe copii să spună ideile lor. Exemple: biserica, şcoala duminicală, Grupul
Vestea Bună, tabere.

Ar trebui să vrei să petreci timp cu alţii care Îl iubesc pe Domnul Isus
Hristos. Este important să te întâlneşti cu creştini, şi să f ii prietenos
cu ei. Ştii tu ce se întâmplă când te întâlneşti cu ei? Descoperi că nu
trebuie să faci faţă singur problemelor. Când spui altora problemele
tale, deseori simţi că eşti ajutat. Poate că ai o problemă şi crezi că
nimănui nu-i pasă. Vreau să ştii că te iubesc şi vreau să te ajut. Vino
la mine la sfârşitul lecţiei sau oricând doreşti, şi spune-mi despre
problema ta. Îmi voi face timp să vorbim. Când ai prieteni creştini
care te iubesc, treci mai uşor prin momentele grele. David ştia lucrul
acesta, şi de aceea s-a grăbit să meargă la Ionatan.
Aşează-l pe Ionatan (D-47).

Planşa 5-4 (din nou)

„Ionatan, spune-mi, te rog, ce am făcut? Ce păcat am făcut, încât
tatăl tău vrea să-mi ia viaţa?“
„Să te omoare?“ a exclamat Ionatan. „Nu vei muri! Tatăl meu îmi
spune tot ceea ce face. Nu este adevărat, David.“
„Ba este adevărat“, a spus David cu o voce plină de tristeţe. „Tatăl
tău ştie că tu şi eu suntem prieteni. El nu vrea să te întristeze, şi de
aceea nu ţi-a spus lucrul acesta. Îţi spun, Ionatan, este doar un pas
între mine şi moarte.“
Ionatan vedea bine că David era îngrijorat. Dorea din toată inima să-l
ajute. „Ce vrei să fac?“ a întrebat el.
„Am un plan“, a spus David. „Mâine este începutul sărbătorii de lună
nouă şi sunt aşteptat la masa împăratului. Dă-mi voie să plec câteva
zile. Dacă tatăl tău întreabă de mine, spune-i că m-am dus la Betleem
pentru jertfa de f iecare an. Acesta va f i semnul; dacă spune „foarte
bine“, înseamnă că sunt în siguranţă, dar dacă se mânie, vom şti că
vrea să mă omoare. Cât despre tine, Ionatan, adu-ţi aminte de promisiunile noastre înaintea lui Dumnezeu. Fii bun cu mine! Dacă sunt
vinovat, omoară-mă chiar tu. De ce să mă mai predai tatălui tău?“
Poate că aceasta era ocazia lui Ionatan. Prietenia aceasta îi adusese
numai necazuri cu tatăl său, şi situaţia se putea înrăutăţi. În plus, se
pare că Ionatan ştia acum că David avea să f ie rege în locul lui. Dacă
l-ar ucide pe David acum, el avea să f ie următorul rege.
„Niciodată“, aproape a strigat el, „niciodată!“
ACM

Ionatan făcuse o promisiune, pe care nu avea să o încalce niciodată.
Copiii lui Dumnezeu trebuie să-şi arate dragostea unul pentru altul
neîncălcându-şi niciodată promisiunile. Dacă i-ai promis prietenului
tău că vei merge cu el să jucaţi fotbal, trebuie să-ţi ţii promisiunea,
chiar dacă la televizor se transmite în acelaşi timp programul tău favorit. Adevăraţii prieteni fac tot ce este posibil ca să-şi ţină promisiunile. Acesta era un motiv pentru care Ionatan nu l-ar f i rănit niciodată
pe David. Un alt motiv era că îl iubea pe David cu adevărat. El nu
suporta să-l vadă pe David suferind în niciun fel.
„Ascultă“, a spus el. „Dacă aş avea cea mai mică idee că tatăl meu
vrea să te omoare, nu ţi-aş spune eu? Hai să ieşim pe câmp.“
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Înlocuieşte-l pe Ionatan D-47 cu Ionatan D-55.

Pe când erau pe câmp, Ionatan i-a promis lui David că orice s-ar
întâmpla, îl va anunţa. El i-a cerut lui David să-i promită că întotdeauna va arăta bunătate lui şi familiei lui. În acea zi ei şi-au reînnoit promisiunile unul faţă de altul. Era greu de ştiut ce urma să se
întâmple în viitor. Se vor mai putea ei întâlni din nou? S-ar f i putut
să f ie chiar periculos pentru Ionatan să-i aducă ştiri lui David. Dar
Ionatan avea un plan.
„Poimâine seară, aşteaptă în spatele acelei stânci“, a spus Ionatan.
„Eu voi trage săgeţi înspre piatra aceasta, ca şi când aş lovi la ţintă.
Apoi voi trimite un băiat să adune săgeţile. Iată secretul: dacă îi voi
zice: „Săgeţile sunt dincoace de tine“, vei şti că nu eşti în pericol, şi
să ieşi. Dar dacă îi voi zice: „Săgeţile sunt dincolo de tine”, atunci
să pleci, căci Domnul te trimite. Se va întâmpla ceea ce a plănuit
Domnul pentru tine“.
Aşa s-au despărţit cei doi prieteni. „Adu-ţi aminte despre ce am vorbit“, a spus Ionatan la despărţire. „Domnul este martorul promisiunii
noastre pentru vecie.“ Şi David a plecat.
Îndepărtează toate f igurile.

Scena 8
Fundal opţional: scenă de palat

La sărbătoarea lunii noi, împăratul s-a aşezat la masă.
Aşează-l pe Saul (D-50) şi masa (D-57).

Ionatan era prezent; Abner, căpetenia armatei era şi el prezent; dar
locul lui David era gol. Saul a observat, dar n-a spus nimic în prima
zi.
Aşează-l pe Ionatan (D-47).

A doua zi a sărbătorii, Saul l-a întrebat pe f iul său: „De ce n-a venit
David la masă nici ieri şi nici azi?“
Ionatan i-a spus despre jertfa de la Betleem.
Saul s-a mâniat pe Ionatan.
„Nu ştii că atâta timp cât el trăieşte, nu vei putea să f ii împărat?“ a
strigat el. „Acum du-te şi adu-l aici, pentru că trebuie să moară!“
„De ce? Ce a făcut?“, a întrebat Ionatan.
Cu asta a întrecut măsura.
Ia-l pe Saul(D-50) şi pune pe Saul(D-52) cu suliţa (D-53).

Saul s-a mâniat atât de tare încât a ridicat suliţa spre f iul său. Dar
Ionatan a plecat.
Îndepărtează pe Ionatan (D-47), apoi îndepărtează toate f igurile.

Scena 9
Fundal: exterior

Ionatan era foarte supărat.
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Planşa 5-5
Nu ştim dacă David s-a dus la
Betleem, cu toate că avea timp
să se ducă până acolo şi să se
întoarcă.
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Aşează-l pe Ionatan (D-47).

Acum ştia sigur că tatăl său voia să-l omoare pe David. El a plecat
de la masă. N-a mâncat nimic toată ziua. Era foarte necăjit de felul
în care tatăl său se comporta cu David.
Dimineaţa următoare s-a dus în câmpul unde se ascundea David.
Aşează pietrele (D-56).

Un băiat era cu el.
Aşează-l pe băiat (D-59).

Planşa 5-6

Ionatan şi-a pus o săgeată în arc şi a tras. David urmărea din
ascunzătoare. Probabil că l-a văzut pe băiat alergând. Poate a zărit
o clipă săgeata zburând prin aer. Unde a aterizat? Apoi a auzit cuvintele: „Iată că săgeata este dincolo de tine. Grăbeşte-te şi adu-o
înapoi.“ Era codul lui Ionatan pentru David, prin care îi spunea că
trebuie să fugă. David l-a urmărit pe băiat. Acesta a fugit înapoi la
Ionatan şi apoi s-a grăbit înspre palat ca să ducă armele.
Îndepărtează băiatul (D-59) şi pe Ionatan (D-47).

După plecarea băiatului, David a ieşit din ascunzătoare şi s-a aruncat
cu faţa la pământ la picioarele lui Ionatan. De trei ori s-a aruncat cu
faţa la pământ. Deseori, în vremurile Bibliei, oamenii se închinau
altora, dar nu de trei ori ca David. Apoi s-a ridicat şi cei doi prieteni s-au îmbrăţişat şi au plâns împreună, din cauză că trebuia să se
despartă.
Aşează-l pe David şi Ionatan (D-60).

Au mai petrecut câteva clipe împreună, apoi, cu o ultimă amintire a
promisiunilor făcute unul altuia, s-au despărţit.
Îndepărtează pe David cu Ionatan (D-60).

Pentru totdeauna ei şi urmaşii lor aveau să îşi arate bunătate unii
altora. Se vor mai vedea ei vreodată unul pe altul?
ACM
Arată cartonul cu aplicaţia pentru
copilul mântuit.

Ce zile triste pentru cei doi prieteni dragi. Dar ei vor rămâne prieteni
pentru totdeauna; chiar şi despărţiţi. Eşti tu prieten cu un alt creştin?
Dacă eşti creştin, roagă-l pe Domnul să te ajute să f ii întotdeauna
un prieten adevărat, loial şi credincios. Cere-I să te ajute să iubeşti
pe f iecare creştin. Unii creştini îţi vor deveni prieteni minunaţi şi
apropiaţi; poate la fel de apropiaţi cum erau David şi Ionatan. Alţii
nu-ţi vor f i niciodată prieteni apropiaţi, dar tu trebuie să le arăţi şi lor
dragoste. Adu-ţi aminte că şi ei sunt în familia lui Dumnezeu; ei sunt
fraţii şi surorile tale în Domnul. Adu-ţi aminte ce a făcut Domnul
Isus pentru tine. El te-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru tine. Porunca
Sa este: „Să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu“ (Ioan 15:12).
Câteodată poate îţi va f i greu să asculţi această poruncă. Să ne rugăm
şi să-I cerem lui Dumnezeu să ne ajute.
„Doamne Isuse, Îţi mulţumim că ne-ai iubit atât de mult, încât ai murit pentru noi pe cruce, ca noi să avem viaţa veşnică. Ajută-ne pe toţi
cei care suntem creştini să-i iubim pe ceilalţi creştini. Iartă-ne pentru
că uneori nu iubim aşa cum iubeşti Tu. Amin.“
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Întrebări de recapitulare
1. Care este numele prinţului, f iul cel mai mare al împăratului
Saul? (Ionatan)
2. Unde s-a dus David după ce bătălia cu f ilistenii a fost câştigată?
(înapoi la palat cu împăratul Saul şi cu Ionatan)
3. Ce au cântat femeile făcându-l invidios pe Saul? (Saul a bătut
miile lui, iar David zecile lui de mii.)
4. Ce a făcut David ca să-l liniştească pe Saul? (A cântat la
harpă.)
5. Ce a încercat Saul să facă, invidios f iind pe David? (A încercat
să-l omoare cu suliţa.)
6. De ce se temea Saul de David, pe lângă faptul că era invidios pe
el? (Ştia că Dumnezeu este cu David.)
7. Ce i-a cerut Ionatan lui David să promită? (Că va arăta întotdeauna bunătate lui şi familiei lui.)
8. De ce s-a mâniat Saul pe Ionatan, când David n-a venit la masă?
(Pentru că el a spus că atât timp cât David trăieşte, Ionatan nu
poate f i împărat.)
9. Ce plan a folosit Ionatan ca să-i arate lui David că trebuia să
fugă să-şi salveze viaţa? (El a tras trei săgeţi şi a spus băiatului:
„Săgeata este dincolo de tine“.)
10. De a cui dragoste ne aminteşte dragostea lui Ionatan? (De dragostea Domnului Isus.)
Activitate suplimentară
Fii un prieten
Cere copiilor să descrie ce înseamnă să f ii prieten cu cineva. Dă-le
câte o foaie şi un creion. Pune-i să deseneze pe cineva care ajută o
altă persoană în nevoie.
Desenul poate f i simplu – cu f igurine din beţişoare, dacă doresc.
Activitate suplimentară
Discuţie/joc pe roluri: Exemple de cazuri de invidie
Discutaţi despre alte cazuri de invidie din Biblie – de exemplu,
fratele cel mare invidios pe fratele mai mic (Luca 15:11-32), Marta
invidioasă pe Maria (Luca 10:38-42), Cain invidios pe Abel (Geneza
4:3-8).
La ce a condus invidia pe f iecare dintre aceste persoane? Ce ar f i
trebuit să facă în schimb, f iecare?
Discutaţi şi jucaţi pe roluri moduri în care copiii se luptă cu invidia.

49

David, un om după inima lui Dumnezeu

Activitate suplimentară
Adu-ţi aminte să f ii mulţumitor
Adu la clasă câteva reviste, foarfece, hârtie colorată şi tuburi de
lipici.
Spune copiilor să caute prin reviste şi să decupeze poze cu lucruri pe
care ei le au şi pentru care sunt mulţumitori – de exemplu: jucării,
familie, prieteni, mâncare etc.
Pune-i să lipească pozele pe hârtie, şi să facă un colaj pe care să-l
agaţe pe uşa camerei lor. Ori de câte ori sunt ispitiţi să f ie invidioşi
pe ceva ce are o altă persoană, să privească la colaj.
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Lecţia 6

David îşi cruţă duşmanul

Schiţa lecţiei

Text biblic pentru învăţător
1 Samuel 21:1 – 22:2

Introducere

1 Samuel 22:17-19

Te-ai ascuns vreodată de cineva?

1 Samuel 23:1 – 24:22

Desfăşurarea evenimentelor

1 Samuel 26:1-25

1. David fuge - Nob şi Adulam
- Cheila
- Vizita lui Ionatan

Adevăr central
Dumnezeu porunceşte copiilor Săi să arate
îndurare faţă de alţii.

AC

2. David se ascunde într-o peşteră –
Saul intră în ea

Aplicaţie
Nemântuit: Tu nu poţi asculta de această poruncă
până când nu vei cunoaşte îndurarea
lui Dumnezeu faţă de tine.

3. David taie colţul hainei lui Saul

Mântuit:

6. David îl găseşte pe Saul dormind

Tu trebuie să ierţi pe aceia care te
urăsc sau te rănesc.

4. David îi vorbeşte lui Saul
5. Se pare că Saul se pocăieşte
7. David refuză să ucidă pe Saul

Verset de memorat
„Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate
zilele vieţii mele, şi voi locui în Casa Domnului
până la sfârşitul zilelor mele.“ Psalmul 23:6

ACM
ACN
ACM

Punctul culminant
Saul spune: „Nu voi mai încerca niciodată
să-ţi fac rău“.
Concluzia

Ajutoare vizuale
♦♦ planşe: 6-1, 6-3, 6-4, 6-5 şi 6-6

Saul şi David merg pe drumuri diferite
ACM, ACN

sau
♦♦ f igurile de f lanelograf: D-50, D-61, D-62,
D-63, D-64, D-65, D-66, D-67, D-68, D-69,
D-70, D-71, D-72, D-73, D-74, D-75, D-76,
D-77, D-78, D-79 şi D-80
♦♦ fundaluri (opţional): f lanel simplu pentru toate
scenele – indicat de culoare neagră.
♦♦ Folosind desenul dat, confecţionează intrarea
unei peşteri.
♦♦ o bucată de material
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Lecţia
Te-ai ascuns vreodată de cineva?
Oferă posibilitatea la doi sau trei copii să-ţi spună de ce şi unde s-au ascuns.

De cele mai multe ori ne ascundem când ne jucăm sau ca să facem
cuiva o surpriză.
Desemnează o parte a camerei
ca f iind o peşteră, şi lasă-i pe
preşcolari să mimeze această
parte din povestire.

Scena 1
Fundal: f lanel simplu. Deplasează-l pe David (D-61) dintr-un loc în altul.

„Trebuie să mă ascund“, se gândea David.
Aşează-l pe David (D-61).

Dar nu se juca de-a v-aţi ascunselea sau se distra. El era înspăimântat.
Saul îl ura şi era hotărât să-l omoare. David nu avea prieteni care să-l
ajute şi nici arme. El a fugit la Nob, o cetate unde trăiau numai preoţi
şi familiile lor.
Aşează oraşul (D-62).

În grabă, el a spus minciuni preotului explicându-i de ce era acolo.
Preotul Ahimelec a crezut că fusese trimis de Saul şi de aceea l-a
primit bine. I-a dat mâncare, şi o sabie care cândva îi aparţinuse lui
Goliat.
Arată o hartă şi ajută-l pe un copil
să localizeze cetăţile Nob şi Gat.

Nu după mult timp, David l-a văzut pe unul din slujitorii lui Saul
spionându-l. A înţeles că trebuie să plece şi s-a grăbit spre Gat.
Aşează oraşul (D-63) şi deplasează f igura lui David (D-61).

Gat era în ţara f ilistenilor. Dar, David s-a dus într-un loc nepotrivit.
Din nou a fost recunoscut.
„Cum aş putea să scap?“, se întreba el.
Apoi s-a gândit ce să facă. S-a prefăcut că este nebun. S-a purtat mai
mult ca un animal sălbatic, decât ca un om. Filistenii l-au lăsat să
plece, dar unde să se ducă acum?
A luat hotărârea înţeleaptă să se întoarcă în propria lui ţară. A stat
departe de cetăţi şi s-a ascuns într-o peşteră numită Peştera Adulam.
Planşa 6-1

Aşează peştera (D-64) şi mută f igura lui David (D-61).

Familia lui a af lat unde era şi a venit să i se alăture.
Aşează familia (D-65).

Apoi, au venit alţi oameni să-l ajute. Curând, s-a adunat un grup de
400 de oameni, pe care i-a instruit ca soldaţi, ca să-l ajute să se apere
de Saul. El nu se gândea să-l atace pe Saul sau să-l omoare, ci să-i
arate milă. Dorea să f ie bun cu Saul, deşi Saul nu merita îndurare. De
ce nu merita Saul mila lui David?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.

Aşa este. El a încercat să-l omoare. A fost gata să-l omoare chiar şi
pe f iul său, Ionatan, pentru că l-a ajutat pe David. El a omorât 85 de
preoţi din Nob pentru că îl ajutaseră pe David. Saul nu avusese milă
şi îndurare de nimeni, dar David s-a îndurat de Saul. El ştia că cei
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care sunt copiii lui Dumnezeu trebuie să arate întotdeauna îndurare
faţă de alţii.

AC

Scena 2
Fundal: f lanel simplu

După un timp, David a primit vestea că f ilistenii atacau Cheila.
Cheila era o cetate înconjurată de un zid.
Aşează cetatea Cheila (D-66).

Ea se af la la doar câţiva km depărtare de peştera lor. Ce trebuia să
facă David? Trebuia să-i ajute pe cei din cetate? Oamenii lui nu
luptaseră niciodată înainte în bătălii şi erau înspăimântaţi de armata
f ilisteană. David a făcut un lucru înţelept. El s-a rugat, şi Dumnezeu
i-a spus să meargă să lupte.
Aşează-l pe David (D-61) şi pe oamenii lui (D-65).

Dumnezeu i-a promis că-i va da pe f ilisteni în mâinile lui, şi exact
acest lucru s-a întâmplat. Filistenii au fost înfrânţi, şi Cheila a fost
salvată. David şi oamenii lui s-au dus să locuiască în cetate.
Îndepărtează-l pe David (D-61) şi pe oamenii lui (D-65).

Cineva i-a spus lui Saul că David locuia în Cheila. „Bine“, a spus
Saul. „El este închis într-o cetate cu porţi şi zăvoare.“ Saul plănuia să
înconjoare cetatea, dar David a auzit de acest plan. „Ce să fac?“, s-a
gândit el. „Poate că voi f i în siguranţă aici. Oamenii din Cheila nu ne
vor da în mâinile lui Saul, după tot ce am făcut pentru ei.“ Din nou,
David s-a rugat lui Dumnezeu pentru sfătuire. Dumnezeu i-a spus că
poporul îl va da în mâinile lui Saul. David şi oamenii lui s-au grăbit
să iasă din cetate, înainte ca Saul să se apropie.
Îndepărtează Cheila (D-66).

Ei au început să cutreiere locurile din jur. Grupul crescuse, ajungând
la 600 de oameni.
Scena 3
Fundal: f lanel simplu
Aşează peştera (D-64).

Zi de zi, Saul urmărea mică armată a lui David, dar Dumnezeu era
de partea lui David. Viaţa lor trebuie să f i fost foarte grea. Ei trăiau
în pustiuri sau se ascundeau în peşteri, în spatele stâncilor, în păduri
sau în orice loc care le oferea protecţie.
Aşează pietrele (D-67) şi tuf işurile (D-68 şi D-69).

Dar, într-o zi, David a avut o surpriză minunată. Cine credeţi că i-a
găsit ascunzătoarea? Era Ionatan, prietenul lui cel mai bun.
Aşează-l pe Ionatan (D-70) cu David (D-61).

„Nu-ţi f ie teamă“, i-a spus el lui David. „Tatăl meu nu te va putea
omorî niciodată. Tu vei f i împăratul nostru şi eu voi f i al doilea după
tine. Acum chiar şi tatăl meu ştie că acest lucru este adevărat.“ Ionatan l-a încurajat pe David să continue să se încreadă în Dumnezeu.
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Cei doi tineri şi-au reînnoit promisiunile unul faţă de altul. Ei şi-au
promis din nou să arate bunătate şi îndurare, f iecare familiei celuilalt, pentru totdeauna. Apoi, Ionatan a plecat şi s-a întors acasă.
Îndepărtează-l pe Ionatan (D-70) şi pe David (D-61).
Scrie încă de 4 ori „600“ (armata lui
Saul = 3.000) lângă numărul „600“
pe care l-ai scris mai devreme.

David a continuat să caute locuri în care să se ascundă de Saul. El
avea nevoie de un loc sigur, căci acum Saul avea 3.000 de oameni
aleşi, ca să-l ajute să-l găsească pe David; şi ei se apropiau din ce în
ce mai mult.
Ia toate f igurile.

Scena 4
Fundal opţional: f lanel simplu negru, cu intrarea în peşteră
(Opţional: Predă această scenă fără nicio f igură, acoperind tabla cu un material
negru, care reprezintă întunericul din peşteră.)

David a găsit ceea ce credea el că este un loc ideal pentru
ascunzătoare.
Aşează-l pe David (D-61).

Era o peşteră adâncă şi întunecată.
Aşează intrarea în peşteră sau acoperă cu materialul negru.

Repede şi în linişte, David şi oamenii lui s-au adăpostit în întunericul
din fundul peşterii.
Ia-l pe David (D-61).

Ei erau siguri că nu puteau f i văzuţi, dar ei vedeau intrarea. Poate că
oamenii lui Saul vor trece pe lângă peşteră. Dar nu!
„Vine cineva.“
Planşa 6-3

Auzeau zgomotul paşilor apropiindu-se; apoi au văzut un om stând
în lumina de la intrarea peşterii.
Aşează-l pe Saul (D-73).

Era chiar Saul! Intra înăuntru! Îi va găsi oare? Apoi s-a oprit. El nu
căuta pe nimeni, ci doar dorea să se odihnească puţin cu oamenii lui.
Erau frânţi de oboseală, tot căutându-l pe David.
Îndepărtează-l pe Saul (D-73).

În timp ce Saul şi oamenii săi înaintau în peştera întunecată, ei nu
aveau nicio idee că David şi oamenii lui se af lau şi ei înăuntru. Nu
peste mult timp, Saul şi soldaţii lui au adormit. Oamenii lui David
s-au gândit că era o ocazie prea bună ca să o scape.
De ce a tăiat David colţul hainei lui
Saul? Dă voie copiilor să spună
părerea lor.

„David, du-te şi ucide-l!“ i-au şoptit ei. „Dumnezeu l-a adus aici
pentru tine.“

Arată copiilor o bucată de material,
presupunând că ar reprezenta o
bucată din haina lui Saul. Copiii se
bucură să atingă materialul.

David a scos cuţitul şi încet s-a furişat în spatele împăratului. Cu o
mişcare rapidă el a tăiat colţul hainei lui Saul. Acesta n-a văzut şi n-a
simţit nimic. Apoi David s-a strecurat înapoi la oamenii lui. Ei erau
uimiţi. David nu-l ucisese pe Saul!

Spune în şoaptă cuvintele
oamenilor lui David.

„Lasă-ne să-l omorâm noi!“ au spus ei în şoaptă, de abia stăpânindu-se, ca să nu f ie auziţi. David i-a oprit cu greu. Nu le venea să
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creadă că cineva poate să-i arate milă şi îndurare lui Saul. Dar David
a făcut aceasta, în ciuda lucrurilor păcătoase pe care împăratul le-a
făcut.
De ce era David milos şi îndurător? El era aşa pentru că Dumnezeu
fusese milos şi îndurător cu el. David avusese timp să se gândească,
ascunzându-se în peştera Adulam. El spusese minciuni la Nob; se
purtase nebuneşte la Gat; l-a supărat pe Dumnezeu de multe ori.
Dumnezeu nu l-a pedepsit după cum ar f i meritat. Într-adevăr, când
lui David i-a părut rău de păcatul său, Dumnezeu l-a iertat. Dumnezeu
fusese milos şi îndurător cu David. Iată de ce David a fost milos şi
îndurător la rândul lui cu Saul. Dacă Domnul Isus este Mântuitorul
tău, atunci şi tu trebuie să te comporţi ca David. Pe tine nimeni nu
încearcă să te ucidă, dar poate la şcoală este cineva căruia îi place să
te pârască învăţătorului. Poate că este o fată care minte că ai copiat
sau îţi împrăştie lucrurile ca să f ii învinuit că eşti dezordonat. Ai vrea
să te răzbuni pentru asta, nu-i aşa? Te gândeşti cum să te răzbuni,
dar ... Stop! Nu te purta ca ea! Fă ce vrea Dumnezeu, şi arată-i milă
şi îndurare, cu toate că ea nu le merită. Găseşte o ocazie în care să-i
spui că eşti creştin, şi că o ierţi. Biblia spune: „Fiţi buni unii cu alţii,
miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi
în Hristos“. (Efeseni 4:32). Dacă faci aşa înseamnă că eşti milos şi
îndurător, ca David. De fapt, David a simţit că nu a fost destul de
îndurător. „N-ar f i trebuit nici măcar să-i tai haina“, a şoptit el oamenilor săi.

ACM

Arată cartonul cu adevărul central:
„Dumnezeu porunceşte copiilor Săi
să arate îndurare faţă de alţii.“

Ssst! Saul s-a mişcat. S-a ridicat şi a ieşit din peşteră. David s-a ridicat să-l urmeze pe Saul.
Îndepărtează gura peşterii şi f lanelul negru sau, în cazul în care ai folosit doar material negru ca să reprezinţi întunericul, dă-l deoparte. Aşează-l pe David (D-61).

La gura peşterii, David a strigat: „Împărate, domnul meu!“
Aşează-l pe Saul (D-73).

Saul a tresărit auzindu-şi numele. S-a întors şi a văzut un om
închinându-se până la pământ înaintea lui.
David a strigat după el: „De ce crezi că vreau să-ţi fac rău? Aş f i putut să te omor în peşteră; oamenii mei mă îndemnau să te omor, dar
eu te-am cruţat, şi am spus: «Nu voi pune mâna pe tine, pentru că tu
eşti cel pe Dumnezeu l-a uns ca să f ie împăratul nostru»“. Şi David a
continuat: „Uite, Saul, am colţul hainei tale în mâna mea“. David i-a
arătat bucata de haină pe care o tăiase.
Pune bucata de material (D-74) în mâna lui David.

Lui Saul nu-i venea să creadă.
„Glasul tău este, David?“, a întrebat el şi apoi a început să plângă,
şi i-a zis: „Tu eşti mai bun decât mine, căci tu mi-ai făcut bine, iar
eu ţi-am făcut rău“. Saul a înţeles că David a fost într-adevăr bun
cu el. „Ai f i putut să mă omori şi n-ai făcut-o; f ie ca Domnul să-ţi
răsplătească îndurarea faţă de mine. Stiu acum că tu vei f i împărat
în Israel. Promite-mi că nu îmi vei ucide familia când vei deveni
împărat.“
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(Deseori noii împăraţi făceau aceasta, când luau împărăţia. Ei omorau familia
fostului împărat.)

David i-a promis bucuros lui Saul că nu va face astfel.
Ia toate f igurile.

Se părea că Saul se căieşte de păcatul său.
Pune-l pe Saul (D-71).

Pentru un timp, Saul a încetat să-l urmărească pe David, dar el s-a
răzgândit repede şi l-a căutat din nou ca să-l omoare. Dacă i-ar f i
părut rău cu adevărat, el n-ar f i făcut acest lucru.

ACN
Împărtăşeşte cu copiii o situaţie
în care tu ai arătat bunătate cuiva
care s-a purtat rău cu tine. Asigură-te că le spui cum a răspuns
persoana respectivă. Discută
alte posibile rezultate şi explică
faptul că nu trebuie să arătăm
bunătate pentru a schimba cealaltă
persoană, ci pentru că îl iubim pe
Domnul.

Saul nu se întorsese de la calea lui păcătoasă la calea lui Dumnezeu.
El a continuat să-l urască pe David. Şi tu eşti asemenea lui Saul, dacă
nu te-ai întors la Dumnezeu. Este cineva pe care ţi-e mai uşor să-l
urăşti decât să-l iubeşti? Poate un băiat care este invidios pe tine pentru că eşti mai bun ca el la învăţătură. El este întotdeauna obraznic
şi te porecleşte. Este uşor să-i arăţi milă, să f ii îndurător cu el? Nu,
nu este uşor. Poate ai vrea să-l porecleşti şi tu sau să te răzbuni pe
el într-un fel, dar Dumnezeu spune că trebuie să arătăm întotdeauna
milă şi să f im buni cu cei ce ni se împotrivesc. Cum să faci aceasta?
Singur nu vei reuşi, pentru că inima ta păcătoasă vrea să facă opusul
voii lui Dumnezeu. Păcatul te face să vrei să răsplăteşti răul cu rău în
loc să arăţi milă şi îndurare.
Era un om în Biblie care odată avea inima exact ca a noastră. El îi ura
pe unii oameni, îi bătea şi îi arunca în închisoare. Unii fuseseră chiar
ucişi. El îi ura pentru că erau creştini. Nu avusese milă de ei până în
ziua când L-a întâlnit pe Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos.
În acea zi, el a înţeles că mergea pe o cale greşită. El s-a întors de
la păcatul său ca să meargă pe calea lui Dumnezeu şi imediat a fost
iertat. Dumnezeu a avut milă de el. Începând din acea zi, el a fost
complet schimbat. El îi iubea pe creştini şi era bun şi milos, chiar
şi cu aceia care l-au bătut şi l-au aruncat în închisoare. Ce schimbare! Şi tu poţi f i schimbat la fel astăzi. Dumnezeu are milă de tine,
datorită lucrării pe care a făcut-o Domnul Isus. El a luat pedeapsa
pe care o meritau cei păcătoşi, astfel încât toţi cei care Îl cheamă pe
Dumnezeu să aibă parte de mila Lui. „Căci Tu eşti bun Doamne, gata
să ierţi, şi plin de îndurare cu toţi cei ce Te cheamă“ (Psalmul 86:5).
Dumnezeu arată mila şi îndurarea Sa oricui i-o cere. Îi vei cere şi tu
lui Dumnezeu să aibă milă de tine astăzi? Crede în El să f ii mântuit,
apoi El te va ajuta să f ii milos faţă de alţii. El l-a ajutat pe David să
f ie milos faţă de Saul. Saul, totuşi, n-a fost gata să-i arate milă lui
David.
Îndepărtează-l pe Saul (D-71).

Scena 5
Fundal: f lanel simplu

Curând, Saul a af lat unde s-a ascuns David. Dar şi oamenii lui David
îl urmăreau pe Saul şi au ştiut exact unde s-a oprit tabăra lui. David
s-a dus să vadă el însuşi. Privind din spatele stâncilor, a văzut întreaga tabără.
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Aşează tabăra (D-75) şi pe Saul (D-71).

Saul dormea, având întreaga armată în jurul lui. De la Abner, comandantul armatei sale, până la cel din urmă soldat, toţi dormeau. Nicio
santinelă nu era trează. Nimeni nu se mişca. Niciun sunet nu putea f i
auzit, ci doar respiraţia celor 3.000 de oameni adormiţi.
„Cine vine cu mine?“, a întrebat David.
Abişai s-a oferit. În întunericul nopţii, cei doi oameni şi-au croit
drum spre tabăra inamică.
Aşează-l pe David (D-61) şi Abişai (D-78) pe partea stângă a f lanelografului.

Ce s-ar f i întâmplat dacă s-ar f i trezit un soldat? David şi Abişai
înaintau cu grijă spre tabără; ei s-au dus drept spre mijloc.

Mergi tiptil împreună cu preşcolarii.

Când spui ultima propoziţie deplasează f igurile lui David şi Abişai puţin în faţă
pe tablă.

Acolo era Saul. Lângă capul lui era ulciorul lui de apă.
Pune iarba (D-77) şi ulciorul (D-76).

Suliţa lui era înf iptă lângă el în pământ.
Aşează suliţa (D-72).

David şi Abişai au păşit chiar lângă locul unde era culcat Saul.
Deplasează pe David (D-61) şi pe Abişai (D-78).

Planşa 6-5

Nici acum nu mişca nimeni. Niciun ochi nu era deschis. Abişai s-a
plecat la urechea lui David şi i-a spus: „Dumnezeu dă astăzi pe
vrăjmaşul tău în mâinile tale; lasă-mă te rog, să-l lovesc cu suliţa
mea“. Acum, iată era o altă ocazie a lui David ca să scape de Saul.
David îi cruţase viaţa lui Saul mai înainte, şi iată ce a făcut Saul.
Saul nu îi arăta milă lui David; Saul merita să moară. David a şoptit:
„Nu-l omorî. Nu pot să mă ating de unsul Domnului. Numai Domnul
îl poate lovi, dar eu nu-l voi ucide. Ia numai suliţa şi ulciorul cu apa,
şi hai să plecăm“.
Deplasează-i pe David (D-61) şi Abişai (D-78) cu ulciorul de apă (D-76) şi suliţa
(D-72) înapoi pe tablă.

Pe măsură ce se mişcau cu grijă printre soldaţii adormiţi, Abişai probabil că se mira de David. Din nou David îi arătase milă şi îndurare lui
Saul. El nu meritase milă când era în peşteră, şi cu siguranţă nu merita nici de data aceasta. Dar de ce a fost David milos şi îndurător?
Aşteaptă răspunsurile copiilor. Răspunsul potrivit este: el a fost îndurător pentru
că şi Dumnezeu a fost îndurător cu el.

David făcea ceea ce Dumnezeu cere tuturor copiilor Săi – să f ie
mereu miloşi şi îndurători. Poate tu, ca creştin, ai fost îndurător cu
un băiat care-şi bătea mereu joc de tine. Tu l-ai iertat, dar el continuă
să f ie rău, şi acum tu simţi că a venit timpul să te răzbuni. Este greşit
să faci astfel. Într-o zi, Petru L-a întrebat pe Domnul Isus: „De câte
ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la
şapte ori?“ „Nu“ i-a răspuns Isus, „Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci
până la şaptezeci de ori câte şapte“ (Matei 18:21-22). Isus ne-a spus
că trebuie să iertăm şi iar să iertăm fără să socotim. Nu poţi ierta
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Arată cartonul cu adevărul central.
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niciodată prea mult. Când Domnul Isus atârna în agonie pe cruce,
El s-a rugat ca Tatăl Său să-i ierte pe cei care L-au crucif icat. Isus
te-a iertat şi pe tine. Când era pe cruce, El a luat asupra Lui teribila
pedeapsă a păcatului tău. Tu meritai pedeapsa, dar El a suferit pentru
tine. Când El te-a mântuit, El ţi-a iertat toate păcatele; El a fost milos
şi îndurător faţă de tine şi continuă să f ie astfel. El te-a iertat de f iecare dată când ai păcătuit după ce ai devenit creştin şi ţi-ai mărturisit
păcatele. Dacă-ţi vei aminti mereu aceste lucruri, ele te vor ajuta să
arăţi milă şi îndurare, la fel cum i-a arătat şi David lui Saul. El ar f i
putut să-l omoare cu uşurinţă pe Saul, dar împăratul a rămas în viaţă
– şi încă dormea.
În cele din urmă David şi Abişai au ieşit din tabără.
Îndepărtează pe Saul (D-71), tabăra (D-75) şi iarba (D-77).

Strigă, făcând mâinile căuş la gură:
„Abner!“

Niciun soldat nu se mişcase. Dumnezeu îi cufundase pe toţi într-un
somn adânc. Repede, cei doi oameni au urcat ajungând pe vârful
muntelui, la o mare depărtare de tabără. David a privit şi a strigat cu
voce tare. „Abner! Abner!“ Vocea lui a răsunat de-a lungul văii.
Abner s-a ridicat.

Dramatizează surprinderea lui
Abner – deschide şi închide ochii
deodată; tremură; ridică-te brusc;
întoarce-ţi capul în ambele părţi;
uită-te împrejur prin cameră.

Aşează-l pe Abner (D-79).

„Cine strigă?“ a întrebat el.
„De ce nu l-ai păzit pe împărat?“ a spus David. „Cineva a venit să-l
omoare pe împărat şi tu nu l-ai păzit. Unde este ulciorul de apă şi
suliţa împăratului?“
Buimăcit şi adormit, Abner a privit în jur. Lângă el Saul se ridicase
să vadă ce se întâmpla.

Planşa 6-6

Aşează-l pe Saul (D-73).

Suliţa şi ulciorul de apă nu mai erau acolo. Privind din nou, el a văzut
că erau la David. David fusese lângă împărat! Ar f i putut să-l ucidă!
„Glasul tău este David?“ a întrebat Saul.

Spune cuvintele lui Saul cu emoţie.

„Da, împărate, domnul meu“, a venit răspunsul. „De ce continui
să mă urmăreşti? Ce rău am făcut?“ Pe măsură ce Saul îl asculta
vorbind, a înţeles că a păcătuit încă o dată. „Am lucrat ca un nebun
şi am făcut o mare greşeală“, a strigat Saul. „Am păcătuit. Tu mi-ai
cruţat viaţa. Niciodată nu voi mai încerca să-ţi fac rău.“
„Iată, aici este suliţa ta“, a strigat David. „Trimite pe unul din oamenii tăi să o ia. Eu ţi-am arătat milă şi îndurare; f ie ca Domnul să
se îndure de mine, şi să mă izbăvească din necaz.“
Ia toate f igurile.

Şi Dumnezeu a răspuns rugăciunii lui David. Saul s-a dus acasă şi
nu l-a mai văzut pe David niciodată. David şi oamenii săi au rămas
împreună. Dumnezeu a continuat să f ie milos şi îndurător faţă de el.
Dumnezeu răsplăteşte mila cu milă. Isus ne-a promis: „Ferice de cei
milostivi, căci ei vor avea parte de milă!“ (Matei 5:7).
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Scena 6
Fundal: f lanel simplu
Aşează copiii (D-30).

Dacă eşti creştin, f ii milos cu cei din jurul tău, chiar şi faţă de cei
care te urăsc. Aminteşte-ţi ce bun şi milostiv a fost Dumnezeu cu
tine. Roagă-L să te ajute să f ii milostiv cu alţii.
Sau poate că eşti şi tu ca Saul. Îţi este greu să arăţi milă. Vrei mereu
să faci ceea ce crezi că este mai bine pentru tine. Ai nevoie să-L
rogi pe Dumnezeu să f ie milostiv cu tine. Tu eşti păcătos şi meriţi
pedeapsa lui Dumnezeu, dar Dumnezeu îi iartă pe toţi cei care se
întorc la El, cerând milă. Citim în Biblie despre un om păcătos care
s-a rugat: „Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul!“ (Luca 18:13).
În acea zi, El s-a dus acasă iertat, schimbat şi îndreptăţit în ochii lui
Dumnezeu. Şi tu poţi merge astăzi acasă la fel, dacă crezi în Domnul
Isus Hristos care a murit şi a înviat pentru tine. Vrei şi tu să te rogi
ca omul acela păcătos?
„Doamne Dumnezeule, în mila Ta, Tu L-ai trimis pe Fiul Tău să
moară pentru păcatele noastre. În mila Ta, Tu vrei mântuieşti pe cei
ce cred în Isus Hristos. Ajută-mă să cred în El astăzi ca să f iu iertat
şi viaţa mea să f ie schimbată.“
Întrebări de recapitulare
1. Spune numele cetăţii în care locuiau preoţii şi unde a fugit David. (Nob)
2. Ce i-a dăruit preotul Abimelec lui David? (mâncare şi o sabie)
3. Cine a venit să se alăture lui David în Peştera Adulam? (familia
lui şi 400 de bărbaţi)
4. Ce a făcut David înainte de a merge la luptă împotriva f ilistenilor care atacau Cheila? (El s-a rugat.)
5. Cine a găsit locul de ascunzătoare al lui David şi l-a încurajat să
continue să se încreadă în Dumnezeu? (Ionatan)
6. Ce i-a făcut David lui Saul când acesta a venit în peştera
întunecoasă? (I-a tăiat o bucată din haina lui.)
7. De ce a fost David milos şi îndurător cu Saul? (Pentru că şi
Dumnezeu a fost îndurător cu el.)
8. Ce au luat David şi Abişai pe când Saul şi armata sa dormeau?
(suliţa şi ulciorul împăratului)
9. Ce a vrut Abişai să-i facă lui Saul? (Să-l omoare.)
10. Isus a spus că trebuie să iertăm pe cei care ne greşesc. De câte ori
trebuie să iertăm? (de 70 de ori câte 7)
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ACM
ACN
Oferă copiilor nemântuiţi de f iecare
dată posibilitatea să-L primească
pe Domnul. Să nu faci nicio
excepţie.

David, un om după inima lui Dumnezeu

Activitate suplimentară
Sabia în teacă
Jucaţi „Sabia în teacă“. Pune pe copii să caute următoarele versete
care vorbesc despre mila lui Dumnezeu faţă de noi, şi cum să arătăm
şi noi milă altora. Dacă doreşti, adaugă şi alte versete.
(Spune copiilor semnif icaţia versetelor.)
Tit 3:5

„El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în
neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea
naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul
Sfânt.“

Matei 5:7

„Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de
milă!“

Mica 6:8

„Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să
umbli smerit cu Dumnezeul tău?“

Luca 10:37 „«Cel ce şi-a făcut milă cu el», a răspuns învăţătorul
Legii. «Du-te de fă şi tu la fel», i-a zis Isus.“
Activitate suplimentară
Iubeşte-ţi duşmanii
Întreabă-i pe copii ce ar face ei în situaţiile de mai jos.
Pune-i pe copii să mimeze răspunsul lor la învăţătura principală a
lecţiei: „Dumnezeu vrea să te porţi frumos cu ceilalţi, chiar şi cu cei
ce nu se poartă frumos cu tine.“
♦♦ Prietenul tău cel mai bun se supără şi nu te mai bagă în seamă.
♦♦ Un băiat care tocmai te-a îmbrâncit şi te-a dat jos de pe
leagăn, cade de pe leagăn şi geme întins la pământ.
♦♦ O fetiţă din clasa ta, care tocmai a strigat lucruri urâte către
tine, este tristă f iindcă şi-a uitat sandvişul acasă.
Activitate suplimentară
Suport de farfurie „Iubeşte-ţi duşmanii“
Pune pe f iecare copil să deseneze unul dintre răspunsurile bune la
învăţătura primită. Vezi exemplele de mai sus.
Ei vor lua apoi hârtia acasă pentru a o folosi ca suport de farfurie la
cină. (Sau, dacă doreşti, laminează desenele lor, adu-le următoarea
săptămână şi dă-le copiilor.)
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Model – nori de furtună
(Lecţia 2)

Foloseşte f lanel sau hârtie, pentru a confecţiona nori de furtună. Ai nevoie de o bucată de 63 x 27 cm. Cu
ajutorul unor linii subţiri trasate cu creionul, împarte materialul în pătrate de 9 cm2. Urmărind pătratele
din diagrama de mai sus, copiază formele de nori. Nu copia încă fulgerele. Şterge liniile făcute cu
creionul şi colorează norii în gri. Foloseşte o culoare mai închisă pentru zonele de umbră, dar nu colora
totul în culori prea închise.
Pentru a confecţiona fulgerele, foloseşte bucăţi de hârtie de culoare galbenă. Decupează două sau trei
fulgere, asemănătoare cu cele ilustrate. Partea cea mai grea este să le faci îndeajuns de subţiri pentru a
arăta cât mai asemănătoare cu cele reale, şi îndeajuns de groase pentru a le mânui cu uşurinţă. Nu încerca
să le faci la fel de subţiri ca în desen.
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Model – Intrare în peşteră
(Lecţia 6)

Intrarea în peşteră poate f i confecţionată din f lanel sau carton alb, de 42 x 30 cm. Cu ajutorul unor linii
trase cu creionul, împarte materialul în pătrate de 6 cm2, ca în modelul de mai sus. Urmăreşte aceste
pătrate şi desenează gura peşterii, folosind o cariocă neagră. Şterge apoi liniile de creion şi colorează
desenul cum vrei, apoi taie forma terminată.
Dacă ai folosit carton, pune pe spate material adeziv. Dacă foloseşti carton plasează f igura 73 în scena a
4-a la intrarea peşterii, folosind blu-tack. Pentru efect, intrarea peşterii trebuie pusă pe f lanel negru.
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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 (Rom. 3:23; Apoc. 21:27; Ioan
8:21, 24).
2. Arată-i calea mântuirii. Mântuirea este darul
fără plată, pentru că Isus a murit în locul nostru pe cruce, a fost îngropat şi a înviat din
morţi (Ioan 3:16; Efeseni 2:8; 1 Cor. 15:3, 4).
3. Ajută-l să primească darul mântuirii – pe
Isus Hristos – crezând în El ca Mântuitor
(Ioan 1:12; Apoc. 3:20).
4. Bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, ajută-l să
primească siguranţa mântuirii (Ioan 3:36;
Apoc. 3:20; Evrei 13:5).
5. Învaţă-l să mărturisească despre Hristos
(Matei 10:32). Această mărturisire poate să
ţi-o facă întâi ţie, apoi altor lucrători, apoi
mai târziu prietenilor şi, dacă circumstanţele
permit, unui grup sau bisericii.
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