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Introducere
Elisei – succesorul lui Ilie
Dacă ai predat deja lecţiile despre Ilie, şi începi cu cele despre Elisei, vei vedea o schimbare în ceea ce
priveşte modul în care au lucrat cei doi. Ilie a făcut multe minuni şi a inf luenţat generaţia sa, dar ce putem
spune despre Elisei? El a lucrat mai mult cu persoane – una câte una, aşa cum facem şi noi, lucrătorii cu
copiii. Câteodată ne întrebăm dacă ceea ce facem are vreo inf luenţă în viaţa copiilor, şi adesea se pare că
rezultatele sunt atât de mici, în comparaţie cu nevoile mari ale copiilor din ziua de astăzi. Dar Dumnezeu
nu aşa priveşte lucrurile. El vede pe f iecare copil în parte, şi Se bucură când ei aud despre Mântuitorul,
cred în El şi cresc în credinţa în El.
În istoria lui Israel, Dumnezeu S-a folosit un timp de Ilie, apoi de succesorul său, Elisei. Prin lucrarea
lui Elisei, Dumnezeu le-a arătat de câteva ori dragostea şi grija Sa chiar şi duşmanilor sirieni (vezi
lecţiile 4 şi 5).
Dumnezeu i-a dat lui Elisei dublul puterii lui Ilie, ca el să poată să facă lucrarea încredinţată. În acelaşi
fel, Dumnezeu ne va da şi nouă suf icient har şi putere, ca să facem lucrarea printre copii, conducându-i
la Hristos – unul câte unul.
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 clarificare 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
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Domnul Isus, ca ei să nu aibă impresia că nu pot să vină la Hristos, decât dacă au venit mai întâi la tine,
sau că sunt mântuiţi doar prin faptul că au aşteptat să vorbească cu tine.
Un exemplu de folosit pentru un copil nemântuit
„Doreşti într-adevăr să trăieşti pentru Domnul Isus, dar nu ştii cum să vii la El? Pot să-ţi explic ce
spune Biblia. Vino să vorbeşti cu mine. După terminarea lecţiei voi sta aici în faţă. Fii atent, eu nu pot
să-ţi iert păcatele, doar Isus poate face aceasta, dar eu te ajut să înţelegi mai bine cum poţi veni la El.
Deci vino, şi stai de vorbă cu mine.“
Un exemplu de folosit pentru un copil mântuit
„Dacă ai crezut în Domnul Isus, ca Mântuitor, şi nu mi-ai spus încă lucrul acesta, o poţi face acum.
După terminarea lecţiei voi sta lângă … (dă un punct de reper). Doresc să ştiu dacă ai crezut în Isus
Hristos, ca Domn şi Mântuitor, ca să te ajut şi să mă rog pentru tine.“
Aşezarea f igurilor de f lanelograf
Înainte de a merge să predai, exersează aşezarea f igurilor de f lanelograf şi schimbarea scenelor. Trebuie
să cunoşti bine toate f igurile, şi să ştii când să le foloseşti în lecţie. 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 comandat de la AMEC şi
pachetul cu versete, cântări şi jocuri pentru această serie de lecţii, adevărurile centrale le găseşti vizualizate
în caietul de idei). 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
Adevăr
Aplicaţie
central
Dumnezeu îi
Nemântuit: Ascultă de cei ce-I
1 Vindecarea
binecuvântează
slujesc lui Dumnezeu,
apelor din
pe cei care
şi crede în Isus Hristos.
Ierihon.
Îi
slujesc
Mântuit:
Nu-ţi
f ie teamă să asculţi
Pedepsirea
de Dumnezeu; El te
copiilor la Betel.
va binecuvânta şi te va
2 Împ. 2:13-25
folosi.
Dumnezeu
Nemântuit: Crede în Domnul
2 Minunea
a promis
Isus; El promite că te
cu uleiul din
va face un copil al lui
vasul văduvei că va împlini
Dumnezeu.
nevoile
2 Împăraţi
Mântuit:
Încrede-te
în El; El îţi
copiilor
Săi
4:1-7
va împlini întotdeauna
nevoile.
3 Învierea f iului Dumnezeu este Nemântuit: Dumnezeu îţi iartă
păcatele, când crezi
sunamitei
atotputernic
în Domnul Isus.
şi poate face
2 Împăraţi
Mântuit: Dumnezeu poate transimposibilul
4:8-37
forma în ceva bun
f iecare situaţie grea din
viaţa ta.
Lecţie

4 Vindecarea
lui Naaman
de lepră
2 Împăraţi
5:1-16

5 Orbirea
sirienilor şi
conducerea lor
în Samaria
2 Împăraţi
6:8-23

Dumnezeu
Nemântuit: Dumnezeu te curăţă
poate să
de păcate, când crezi
cureţe păcatele
în Domnul Isus.
Mântuit: Trebuie să le spui
prietenilor tăi că
Dumnezeu îi poate
curăţa.

Verset de memorat
„Să nu obosim în facerea
binelui; căci la vremea
potrivită vom secera,
dacă nu vom cădea
de oboseală.“
Galateni 6:9
„Şi Dumnezeul meu
să îngrijească de toate
trebuinţele voastre,
după bogăţia Sa, în slavă,
în Isus Hristos.“
Filipeni 4:19
„Ce este cu neputinţă
la oameni, este cu putinţă
la Dumnezeu.“
Luca 18:27

„Dacă ne mărturisim
păcatele, El este credincios
şi drept, ca să ne ierte
păcatele, şi să ne cureţe
de orice nelegiuire.“
1 Ioan 1:9

Dumnezeu
Nemântuit: Dumnezeu te va proteja Recapitulează versetele
are puterea
dacă devii copilul Lui.
de la lecţiile precedente.
să-Şi protejeze Mântuit: Încrede-te în Dumnezeu,
copiii în orice
şi El te va proteja.
situaţie

Dumnezeu are Nemântuit: Crede Vestea Bună
Recapitulează versetele
o Veste Bună
despre Domnul Isus
de la lecţiile anterioare.
pentru
cei
Hristos,
şi
primeşte
Fuga sirienilor.
în nevoie
astăzi mântuirea.
2 Împăraţi
Mântuit: Spune Vestea Bună des6:24 – 7:16
pre Domnul Isus celor
care au nevoie să o audă.

6 Împresurarea
Samariei.
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Lecţia 1

Vindecarea apelor din Ierihon.
Pedepsirea copiilor la Betel.
Schiţa lecţiei

Text biblic pentru învăţător
2 Împăraţi 2:13-25

Introducere

Adevăr central
Dumnezeu îi binecuvântează pe cei care Îi slujesc
Aplicaţie
Nemântuit: Ascultă de cei ce-I slujesc lui 		
Dumnezeu, şi crede în Isus Hristos.
Mântuit:

Elisei priveşte la cer
Desfăşurarea evenimentelor
1. Elisei trece Iordanul

AC

2. Fiii profeţilor insistă să-l caute pe Ilie

Nu-ţi f ie teamă să asculţi de
Dumnezeu. El te va binecuvânta şi te
va folosi.

3. Ei nu-l găsesc
4. Oamenii din Ierihon îi spun că
apa nu este bună
5. Elisei cere un vas nou şi sare

Verset de memorat
„Să nu obosim în facerea binelui; căci la vremea
potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de
oboseală.“ Galateni 6:9

ACN

ACM

6. Elisei aruncă sare în apă

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

7. Dumnezeu face ca apa să f ie bună

ACM

8. Elisei merge la Betel, şi copiii
îşi bat joc de el

ACN

9. Elisei îi blestemă pentru că nu Îl respectă
pe Dumnezeu

sau
♦♦ f igurile de f lanelograf: ES-1, ES-2, ES-3,
ES-4, ES-5, ES-6, ES-7 şi ES-8

Punctul culminant
Doi urşi îi omoară pe 42 dintre copii

şi
♦♦ un carton cu adevărul central scris cu litere
mari (poate f i format A4) (dacă ai cumpărat
de la AMEC pachetul aferent, găseşti adevărul
central în cartea de idei).
♦♦ o hartă a Israelului
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Concluzia
Elisei se duce pe muntele Carmel, iar apoi
se întoarce la Samaria
ACM, ACN

Elisei - profetul Dumnezeului credincios

Lecţia
Scena 1
Elisei privea la cer. Nu-i venea să creadă! Dumnezeu tocmai îl luase
la cer într-un vârtej de vânt pe prietenul şi învăţătorul său drag, profetul Ilie. Elisei se bucura pentru prietenul lui, dar era şi trist, pentru
că nu ştia ce se va face fără el.
Pune pe Elisei (ES-1) şi mantaua (ES-2).
Îţi recomand să predai „Viaţa lui
Ilie“, înainte de a preda „Viaţa lui
Elisei“.
Planşa 1-1
Înainte de a preda această lecţie,
recapitulează împreună cu copiii
evenimentele principale din viaţa
lui Ilie. În această recapitulare
include şi modul în care Dumnezeu
l-a chemat pe Elisei să-I slujească
(„Ilie – profetul Dumnezeului celui
viu“, lecţia 3, scena 4).

Elisei a ridicat de jos mantaua (haina), căreia Ilie îi dăduse drumul
când s-a înălţat la cer. Era aceeaşi manta pe care Ilie a pus-o pe umerii lui, ca semn pentru el, că Dumnezeu l-a ales să f ie slujitorul Său
după plecarea lui Ilie.
În timp ce Elisei se îndrepta spre râul Iordan, se întreba dacă Dumnezeu va f i şi cu el, cum a fost cu Ilie. În curând Elisei a ajuns la malul
râului. Cu puţin timp înainte, când Ilie lovise apa cu mantaua sa,
Dumnezeu făcuse ca apele râului Iordan să se despartă, şi ei să poată
trece. Elisei ştia că misiunea lui era să-I slujească lui Dumnezeu, la
fel cum făcuse Ilie. Dar oare Dumnezeul care I-a fost credincios lui
Ilie, avea să lucreze şi prin el? Elisei a luat mantaua, la fel ca Ilie,
şi a lovit apa. Imediat Dumnezeu i-a arătat că era şi cu el, şi a făcut
ca apele râului să se despartă într-o parte şi în alta, ca să treacă. Ce
putere uimitoare are Dumnezeu! Din acel moment, Elisei n-a mai
avut nicio îndoială că el este profetul ales de Dumnezeu să transmită
mesajul Său oamenilor.
Adaugă pe f iii profeţilor (ES-3).

Planşa 1-2

După ce Elisei a trecut de cealaltă parte a râului, 50 de bărbaţi
numiţi „f iii profeţilor“ l-au întâmpinat. Ei fuseseră elevii lui Ilie,
şi învăţaseră cum să spună poporului Cuvântul lui Dumnezeu. Ei
au avut mare un respect pentru Ilie, profetul lui Dumnezeu. Acum
au văzut că Dumnezeu a despărţit apele râului şi când a trecut Elisei, aşa că s-au plecat în faţa lui, ştiind că el urma să-I slujească lui
Dumnezeu – sau să lucreze pentru El – la fel cum a făcut şi Ilie. Da,
Dumnezeu îl binecuvânta pe Elisei.
AC
Arată cartonul cu adevărul central.

Dumnezeu îi binecuvântează pe aceia care Îi slujesc. Oricine crede
în Isus ca Mântuitor, trebuie să-I slujească lui Dumnezeu. El merită
aceasta, pentru că El este Dumnezeul atotputernic. El este Împăratul
împăraţilor. Un împărat pământesc are o mulţime de oameni care îi
slujesc. Dumnezeu este mult mai mare decât oricare împărat de pe
acest pământ, şi sunt multe moduri de a-I sluji. Sunt oameni care
lucrează pentru El ca pastori, alţii mergând ca asistenţi medicali în
alte ţări sau ajutându-i pe oamenii săraci şi spunându-le despre Isus.
Dumnezeu cere altor oameni să stea în ţara sau oraşul lor, şi să-I
slujească prin meseria pe care o practică acolo. Sau poate ei devin
învăţători de Grup Vestea Bună şi le spun copiilor despre Isus. Sunt
multe moduri de a-I sluji lui Dumnezeu, iar El îi binecuvântează pe
cei care fac aceasta.
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Elisei - profetul Dumnezeului credincios

Elisei a răspuns chemării de a-I sluji lui Dumnezeu, şi aceşti f ii ai
profeţilor au văzut deja cum Dumnezeu l-a ajutat să treacă prin râul
Iordan.
Dar f iii profeţilor se întrebau unde este Ilie. Nu ştiau că el a fost luat
la cer. Se gândeau că poate Dumnezeu l-a dus şi l-a aruncat în vreun
loc, iar ei voiau să-l caute. Dar Elisei le-a spus să nu se ducă. În loc
să asculte de el, ei au insistat să-l caute pe Ilie. Doar cu câteva momente înainte ei s-au plecat în faţa lui Elisei, ca să-şi arate respectul
faţă de el, iar acum nu voiau să-l asculte. În cele din urmă Elisei i-a
lăsat să plece, dar după trei zile de căutări zadarnice, s-au întors.
Dacă l-ar f i ascultat pe Elisei, nu ar f i pierdut atâta timp şi energie
degeaba. Şi-au învăţat lecţia. De acum înainte vor asculta de Elisei,
pentru că el Îi slujea lui Dumnezeu.
Îi asculţi tu pe cei care Îi slujesc lui Dumnezeu, pe cei care lucrează
pentru El? Poate ai fost de multe ori la Grupul Vestea Bună, şi ai
auzit cât de important este să crezi în Domnul Isus, să-I ceri să-ţi
ierte păcatele şi să-ţi cureţe viaţa. Dacă nu ai făcut acest lucru până
acum, îl poţi face chiar astăzi. În Biblie citim că Domnul Isus a spus:
„Pe cine vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.“ (Ioan 6:37). Roagă-te
şi cere-I lui Isus să-ţi ierte păcatele. El va ierta. Apoi vei putea şi tu
să-I slujeşti, şi El te va binecuvânta.

Fii profeţilor au crezut (la fel ca
Obadia în 1 Împăraţi 18:12) că
Duhul lui Dumnezeu l-a dus pe Ilie
în alt loc – pe vreun munte sau în
vreo vale. Elisei nu le-a spus f iilor
profeţilor că Ilie a fost luat la cer.

ACN
Deoarece această lecţie pune
accent pe creşterea în viaţa
creştină este prezentat pe scurt,
mesajul mântuirii. De aceea,
prezintă Evanghelia într-un alt
moment din program – de exemplu,
la o cântare.

Ia toate f igurile.

Elisei Îl slujea lui Dumnezeu, ajutând pe mulţi oameni care aveau
nevoie de ajutorul lui.
El a mers în frumoasa cetate Ierihon. Această cetate era plină de
palmieri înalţi şi de f lori multicolore, care umpleau aerul cu parfumul lor. Era un loc minunat în care să locuieşti, dar avea un mare
neajuns. Apa izvorului din care se umpleau toate fântânile nu era
bună. Ceva se întâmplase cu ea. Nu era bună de băut şi cauza distrugerea recoltei.
Pune pe Elisei (ES-1) şi pe bărbaţii din Ierihon (ES-4).

Vestea că Elisei era acum profetul lui Dumnezeu ajunsese şi în Ierihon. Oamenii din cetate au mers la Elisei să-i ceară ajutorul. Ei i-au
explicat problema, spunându-i: „Iată, aşezarea cetăţii este bună, dar
apele sunt rele şi ţara este stearpă (neroditoare)“ (vezi 2 Împ. 2:19).

Copiii mai mari să arate pe hartă
Ierihonul.

Planşa 1-3
În diferite traduceri problemele
cauzate de apă sunt diferite, de
la recolte slabe până la pierderea
sarcinilor la femei.

Elisei ştia că aceasta era o posibilitate ca ei să vadă puterea şi grija
lui Dumnezeu faţă de ei. Dumnezeu i-a spus lui Elisei ce să facă, iar
el a cerut acelor oameni să-i aducă un vas nou cu sare în el. Probabil
că părea o soluţie ciudată, dar Elisei se supunea, ascultând de ceea
ce i-a spus Dumnezeu.
Şi tu trebuie să asculţi de Dumnezeu. Dacă ai crezut în Domnul Isus,
şi ştii că El ţi-a iertat păcatele, primul şi cel mai important lucru
prin care Îi poţi sluji, este să asculţi de El. La Grupul Vestea Bună
sau la şcoala duminicală tu înveţi multe lucruri despre cum vrea El
să trăieşti. Înveţi ce este bine şi ce nu este bine să faci. Îi slujeşti lui
Dumnezeu atunci când Îl asculţi, făcând ce este bine. Despre ce lucruri ai învăţat că este bine sau nu să le faci?
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Permite copiilor să răspundă la
întrebări şi să spună ideile lor.
Aceasta îi ajută să f ie atenţi,
să înveţe şi să aplice învăţătura
lecţiei. Foloseşte ideile copiilor în
aplicaţia următoare sau foloseşte
aplicaţia dată în acest pasaj.

Dă posibilitatea copiilor să răspundă.

Poate ai învăţat la Grupul Vestea Bună că trebuie să asculţi de părinţi.
Dacă speli vasele, atunci când mama ta îţi cere aceasta, Îi slujeşti lui
Dumnezeu. Sau poate ai auzit că Dumnezeu nu vrea ca noi să furăm.
Dacă refuzi să mergi cu un coleg de la şcoală, care vrea să-l ajuţi să
fure dulciuri din magazin, atunci Îi slujeşti lui Dumnezeu, şi asculţi
de ceea ce spune El.
Dacă ai crezut în Domnul Isus, şi Îi slujeşti şi asculţi de El, Dumnezeu te va binecuvânta. Aceasta înseamnă că El va revărsa asupra ta
îndurarea Sa. Când asculţi de Dumnezeu, El te va binecuvânta, dându-ţi pacea şi bucuria Sa. Chiar dacă ţi-e greu să nu mergi împreună
cu prietenii tăi, atunci când ei te cheamă să faceţi ceva rău, Dumnezeu te va binecuvânta. El te va face să f ii bucuros pentru că L-ai
ascultat. Câteodată Dumnezeu te va binecuvânta, dându-ţi ajutorul
Său la nevoie. El te va binecuvânta mai ales atunci când Îl asculţi.

Planşa 1-4

Elisei a ascultat de Dumnezeu, făcând ceea ce El i-a spus să facă.
Pune vasul (ES-5 ) în mâna lui Elisei.

Elisei a dus vasul cu sare la izvorul apelor şi a aruncat sarea în apă.
În timp ce arunca sarea, a spus: „Aşa vorbeşte Domnul: «Vindec
aceste ape»“ (vezi 2 Împăraţi 2:21).
S-a întâmplat acest lucru cu adevărat? Haideţi să citim din Biblie.
Citeşte versetul din Biblie, pentru a
aminti copiilor că acel verset este
Cuvântul lui Dumnezeu.

ACM
Arată cartonul cu adevărul central.

Citeşte 2 Împăraţi 2:22a.

Da, Dumnezeu a făcut o minune! El a folosit sarea, ca să vindece
apa, ca să f ie bună de băut şi de udat pământul. Începând de atunci,
din acel izvor din Ierihon a ieşit apă bună. Pentru că Elisei a ascultat
de Dumnezeu, El l-a binecuvântat şi l-a folosit să ajute oamenii din
Ierihon.
Dacă şi tu Îi slujeşti lui Dumnezeu, atunci El te va binecuvânta şi
te va folosi ca să-i ajuţi pe alţii. Când Îi slujeşti, făcând ceea ce este
bine, oamenii vor observa că este ceva diferit la tine. Ei vor vedea
că eşti copilul lui Dumnezeu. Poate chiar vor vrea să ştie mai multe
despre El, văzând că tu Îi slujeşti şi asculţi de El. În ce fel ai putea
să-I slujeşti lui Dumnezeu, astfel ca cei din jurul tău să vadă că eşti
copilul lui Dumnezeu?
Dă copiilor posibilitatea să răspundă.

Poate poţi să te împrieteneşti cu un coleg care nu este băgat în seamă,
sau poţi să ajuţi pe cineva să-şi facă temele. Dumnezeu te poate folosi în multe feluri, pentru a-i ajuta pe alţii.
Dumnezeu l-a folosit pe Elisei ca să-i ajute pe cei din Ierihon, vindecând apa din cetatea lor şi făcând-o bună de băut.
Ia pe bărbaţii din Ierihon (ES-4) şi vasul (ES-5).
Cere unui copil mai mare să
găsească pe hartă Betelul. Această
activitate îi ajută pe copii să-şi
dea seama că locurile şi oamenii
despre care scrie în Biblie au
existat în realitate.

Elisei a părăsit Ierihonul şi a mers printre munţi spre o cetate numită
Betel. Cum mergea pe drum, Biblia ne spune că nişte băieţaşi – nişte
adolescenţi am putea spune – veneau dinspre cetate. Erau mai mulţi
de 40, şi au început să-şi bată joc de Elisei.
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Pune grupul de băieţi (ES-6).

Planşa 1-5

Ei s-au purtat cu Elisei foarte nerespectuos. Haideţi să ascultăm ce
i-au strigat ei: „Suie-te pleşuvule! Suie-te pleşuvule (chelule)!“ (2
Împăraţi 2:23). Ei îşi băteau joc de slujitorul lui Dumnezeu. Probabil
că ei se refereau la felul în care Ilie a fost luat la cer, zicând: „De ce
nu te sui şi tu la cer, la fel ca el? Dacă eşti profet al lui Dumnezeu,
suie-te şi tu la cer! “ Aceşti băieţi păcătuiau împotriva lui Dumnezeu.
Ei au făcut foarte rău că şi-au bătut joc de profetul lui Dumnezeu, în
loc să-l respecte.
Poate şi tu ştii că trebuie să asculţi de cei care Îi slujesc lui Dumnezeu, şi care ţi-au spus cât de important este să crezi în Domnul
Isus, care îţi iartă păcatele. Dacă vrei să crezi în Isus, dar nu ştii cum,
vreau să te ajut. După lecţie voi sta pe acest scaun (arată scaunul) şi în
timp ce ceilalţi fac altceva, te aştept să vii să vorbim. Îţi voi arăta din
Biblie ce înseamnă să crezi în Domnul Isus, ca să f ii mântuit. Apoi
vei putea să-I slujeşti şi tu, la fel cum a făcut Elisei.
Elisei Îi slujea lui Dumnezeu, dar aceşti băieţi de lângă Betel, în loc
să-l respecte, îşi băteau joc de el.
Înlocuieşte pe Elisei (ES-1) cu f igura ES-7.

Elisei s-a întors să-i privească şi i-a cerut lui Dumnezeu să-i pedepsească pentru că îşi băteau joc de el. Ei râdeau de Elisei, dar dintr-odată au amuţit.

Citeşte versetul din Biblie.
Unele traduceri ale Bibliei folosesc
diferiţi termeni: „băieţi, băieţaşi sau
tineri“.

ACN
Termenul ebraic folosit este „naar“
sau „nahar“. Acest termen este
folosit referitor la Isaac, atunci când
avea 28 de ani şi la Iosif, când
avea 39 de ani. Termenul este
folosit de multe ori în Scriptură şi
în f iecare din celelalte locuri este
tradus cu „tineri“. (Sursa: 1 & 2
Împăraţi, de J. Vernon McGee,
Thru the Bible books, California.)

Adaugă urşii (ES-8).

Planşa 1-6

Doi urşi au ieşit din pădure şi i-au atacat. Băieţii nu au mai râs, ci
s-au înspăimântat. Biblia ne spune că 42 dintre copii au fost sfâşiaţi
de urşi.
Ia toate f igurile.

Cât de trist a fost ceea ce s-a întâmplat! Cred că toţi cei ce au auzit
de această nenorocire, şi-au dat seama cât de important este să-L
respecte pe Dumnezeu şi pe profetul Său.
După aceasta, Elisei a plecat din Betel. El a mers pe muntele Carmel,
apoi s-a întors în Samaria. Aceasta era capitala Împărăţiei de Nord a
Israelului. Acolo Dumnezeu a făcut multe minuni prin profetul Său
Elisei.
Vestea despre ceea ce se întâmpla pe unde călătorea Elisei se
răspândea repede în cetăţi şi în sate. Nu era nicio îndoială în minţile
oamenilor că Elisei Îi slujea lui Dumnezeu, şi că Dumnezeu îl binecuvânta.
Dar tu? Dacă ai crezut în Domnul Isus, Îi slujeşti Lui? Faci ceea ce
este bine? Dacă faci aşa, El te va binecuvânta. El te va folosi, ca şi
alţii să-L poată cunoaşte pe El.
Dar tu, care nu ai crezut încă în Domnul Isus, şi nu ai păcatele iertate,
nu vrei să crezi astăzi în El şi să f ii mântuit? Spune-I în rugăciune,
că şi tu crezi în El, şi că vrei cu adevărat să ai toate păcatele iertate.
Dacă faci acest lucru din toată inima, El te va ierta. El îţi va curăţa
viaţa de păcate, şi apoi vei putea să-I slujeşti şi tu.
11
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Întrebări recapitulative
1. Ce semn a folosit Dumnezeu pentru a le arăta celor 50 de f ii ai
profeţilor că Elisei Îi slujea lui Dumnezeu, la fel ca Ilie? (Dumnezeu a despărţit apele râului Iordan, ca să treacă Elisei.)
2. De ce trebuie să Îi slujim lui Dumnezeu? (El merită acest lucru,
pentru că este Împăratul împăraţilor.)
3. După răpirea la cer a lui Ilie, f iii profeţilor nu au ascultat imediat
de Elisei. Ce au făcut ei? (Au plecat să-l caute pe Ilie.)
4. Cum putem să Îi slujim lui Dumnezeu? (Făcând ceea ce este
bine.)
5. De unde ştim dacă ceea ce vrem să facem este bine sau rău?
(Învăţăm aceasta din Biblie, sau, de exemplu, la Grupul Vestea
Bună.)
6. În ce cetate era apa rea? (Ierihon)
7. Ce minune a făcut Dumnezeu, când Elisei a aruncat sare în apă?
(A vindecat apa, şi aceasta a fost bună de băut.)
8. Cum îi binecuvântează Dumnezeu pe cei care ascultă de El?
(Dumnezeu îi binecuvântează cu pace în inimă şi în multe alte
feluri.)
9. Cum ţi se pot ierta păcatele? (Crezând în Domnul Isus, cerându-I să-ţi ierte păcatele şi să te schimbe.)
10. Ce lucru rău au făcut băieţii lui Elisei? (Şi-au bătut joc de el.)
11. În ce carte din Biblie, ce capitol şi ce verset, se af lă versetul de
memorat? (Galateni 6:9)
12. Spune pe de rost versetul de memorat. („Să nu obosim în facerea
binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.“ Galateni 6:9)
Activitate opţională
Această activitate îi ajută pe copii să găsească moduri în care să-I
slujească lui Dumnezeu în diferite locuri.
Dă f iecărui copil un tabel ca cel de mai jos. Spune-le să scrie şase
locuri, unde se vor af la săptămâna viitoare. Apoi vor arunca cu zarul,
pe rând. Când unui copil îi pică, de exemplu, doi, el poate bifa locul
de lângă numărul doi de pe hârtie şi să spună: „Eu Îi pot sluji lui
Dumnezeu în_________________ prin __________________.“
Exemplu: „Eu Îi pot sluji lui Dumnezeu la şcoală, făcându-mi temele
în f iecare zi“ sau „Eu Îi pot sluji lui Dumnezeu când mă joc, f iind un
bun prieten cu cei care nu au prieteni. “
După ce un copil spune ce va face, şi bifează, următorul copil dă cu
zarul. După câteva runde devine tot mai greu să nimereşti numărul
care a mai rămas de bifat pe listă. Stabileşte, în funcţie de timp, dacă
f iecare copil va da cu zarul o dată sau de mai multe ori la f iecare rundă, sau de câte ori este nevoie, până se nimereşte numărul potrivit.
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Câştigă cel care are primul toate locurile bifate pe listă.
Dacă ai prea mulţi copii în clasă, împarte-i în grupe.
După activitate spune copiilor să ia cu ei acasă foaia, şi să se roage
pentru unul din acele locuri în f iecare zi, în timpul săptămânii viitoare, ca Dumnezeu să îi ajute să-I slujească în acel loc.

Exemplu:

Nr.
1
2
3
4
5
6

Loc

ü

Nr.
1
2
3
4
5
6

Loc

ü

La şcoală
Acasă
La Grupul Vestea Bună
În activit., de după orele de şcoală
La bunica
În echipa de fotbal

ü

ü

Acest copil a aruncat de două ori până acum, şi a nimerit numărul 2
şi 5. Pentru a câştiga jocul, mai trebuie să arunce de 4 ori.

13

Lecţia 2

Minunea cu uleiul din vasul văduvei

Text biblic pentru învăţător
2 Împăraţi 4:1-7
Adevăr central
Dumnezeu a promis că va împlini nevoile
copiilor Săi

Schiţa lecţiei
Introducere
Tim era foarte supărat
Desfăşurarea evenimentelor
1. Unul din f iii profeţilor moare

Aplicaţie
Nemântuit: Crede în Domnul Isus; El promite că
te va face un copil al lui Dumnezeu.
Mântuit:

AC

2. Văduva şi copiii ei au o datorie de plătit
3. Un om vrea să-i ia copiii şi să-i facă sclavi
4. Văduva se duce la Elisei 		 ACM

Încrede-te în El; El îţi va împlini
întotdeauna nevoile.

5. Elisei îi spune să împrumute multe
vase goale		 ACN

Verset de memorat
„Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate
trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă,
în Isus Hristos.“ Filipeni 4:19

6. Copiii îi dau vasele unul câte unul,
să toarne ulei în ele		 ACM

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

8. Nu mai curge ulei, când toate vasele
sunt pline

7. Văduva umple toate vasele cu ulei

9. Văduva îi spune lui Elisei ce s-a întâmplat

sau
♦♦ f igurile de f lanelograf: ES-1, ES-9, ES-10,
ES-11 şi ES-12
şi
♦♦ o sticlă cu ulei şi una goală

ACM

Punctul culminant
Văduva vinde uleiul şi îşi plăteşte datoria
Concluzia
Văduva şi f iii ei trăiesc în continuare din banii
care le-au rămas
ACM, ACN

♦♦ un carton cu adevărul central, scris cu litere
mari (poate f i decupat în forma unei sticle de
ulei)

14

Elisei - profetul Dumnezeului credincios

Lecţia
Scena 1
Teodor venea de la şcoală spre casă şi era foarte supărat. Lovea cu
piciorul pietricelele de pe drum. Deodată, prietenul fratelui său,
Ştefan, a trecut pe lângă el.
„Ce s-a întâmplat?“, l-a întrebat Ştefan.
„Mâine avem un test la matematică, iar eu am lipsit două săptămâni
de la şcoală, f iindcă am fost bolnav. Şi nu ştiu cum se rezolvă problemele la matematică. Am nevoie de ajutor, dar nimeni din clasă nu
are timp pentru mine“, a răspuns Teodor.
„Te ajut eu“, i-a răspuns Ştefan. „Îmi place matematica, şi te ajut cu
plăcere!“
„Vrei să mă ajuţi?“, l-a întrebat Tim, cu faţa strălucind de bucurie.
„Desigur, nicio problemă. Vin astăzi, mai târziu, la tine.“
Uneori se întâmplă lucruri ca acestea. Avem o problemă, şi nu ştim
cum o putem rezolva. Uneori un prieten sau un membru din familie
ne poate ajuta, dar alteori doar Dumnezeu ne poate ajuta. În Biblie
citim că Dumnezeu împlineşte nevoile copiilor Săi. Cât de minunat
este să cunoşti un asemenea Dumnezeu!

AC

Arată cartonul cu adevărul central.

Elisei ştia că Dumnezeu poate împlini nevoile celor care se încred
în El. Văzuse deja cum Dumnezeu a împlinit nevoile oamenilor din
Ierihon, atunci când a făcut ca apa să f ie din nou bună de băut.
În timpul în care Ilie şi Elisei au lucrat împreună, au pregătit un
grup de bărbaţi, care să-i înveţe pe oameni Cuvântul lui Dumnezeu.
Aceşti bărbaţi au fost numiţi „f iii profeţilor“. Mulţi dintre ei aveau
familii, şi de aceea adesea trebuiau să lucreze şi altceva, ca să câştige
bani pentru întreţinerea familiilor lor.
Pune văduva (ES-9) şi f iii (ES-10).

Într-o zi, uneia dintre aceste familii i s-a întâmplat un lucru foarte
trist. Tatăl, care era unul dintre f iii profeţilor, a murit. Biblia nu ne
spune cum a murit – poate a fost bolnav sau poate a avut un accident.
Femeia era acum văduvă – fără soţ care să aibă grijă de familie. Viaţa
era foarte grea pentru ea şi pentru cei doi f ii ai ei. Poate familia s-a
descurcat pentru un timp cu banii pe care i-a câştigat tatăl, dar banii
s-au terminat curând. Nu mai aveau bani pentru mâncare, haine şi
plata cheltuielilor. Singurul lucru care le-a rămas era un vas cu ulei
de măsline. În acele timpuri, uleiul era foarte important. Era folosit
pentru gătit, lămpile de iluminat şi alte nevoi. Femeia ar f i putut să
vândă uleiul, ca să câştige ceva bani, dar tot nu i-ar f i ajuns. Şi problema ei cea mai mare era că datora bani unui om, de la care se împrumutase, iar acela îşi pierduse răbdarea, aşteptând banii împrumutaţi.
Aşa că în cele din urmă, el i-a spus văduvei: „Dacă nu-mi dai datoria,
îţi voi lua f iii sclavi.“ Ce lucru îngrozitor voia el să facă! În disperarea ei, s-a dus la profetul Elisei să-i ceară ajutor.
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Planşa 2-1

Poate că acest profet a fost una
dintre victimele reginei Izabela
(vezi 1 Împăraţi 18:4).
Ia cu tine o sticlă cu ulei de măsline
şi arat-o copiilor.
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Ia pe f ii (10). Pune-l pe Elisei (ES-1).

Planşa 2-1

Poate că femeia plângea când a venit la Elisei, şi i-a strigat: „Soţul
meu a murit. Ştii că el se temea (Îl iubea şi-L asculta) de Domnul.
Acum, dacă nu plătesc datoria cel căruia îi datorăm bani, el vine şi
îmi ia f iii sclavi“ (vezi 2 Împăraţi 4:1).
Cred că Elisei s-a întristat. Ştia că dacă femeia nu face rost de bani,
nici legea ţării nu o putea proteja să nu-şi piardă f iii.
Această femeie Îl iubea pe Dumnezeu, dar uite ce probleme avea!
Nu avea bani, avea datorii, iar f iii ei urmau să f ie luaţi sclavi. A
părăsit-o Dumnezeu, sau era problema prea mare pentru El?
ACM

Cere dinainte unui copil mai mare
să f ie pregătit să citească cu
voce tare versetul din Biblie (dacă
este necesar, ajută copilului să
găsească versetul în Biblie).
Arată cartonul cu adevărul central.

Nu, Dumnezeu niciodată nu ar f i părăsit-o, şi nici pe tine nu te va
părăsi, dacă L-ai primit pe Domnul Isus ca Mântuitor. Nu există
problemă prea mare pentru El. Poţi să ai încredere în El. Dumnezeu
îţi promite în Biblie că El îţi va da tot ceea ce ai nevoie. Haideţi să
citim promisiunea minunată din Filipeni 4:19: „Şi Dumnezeul meu
să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă,
în Isus Hristos.“ Dumnezeu cunoaşte ceea ce ai nevoie, şi El promite
să împlinească nevoile copiilor Săi. Cum poate face El acest lucru?
Dumnezeu poate face orice, datorită „bogăţiei Sale, în slavă“ – pentru că El este un Dumnezeu atotputernic. Biblia ne spune că El este
un Tată desăvârşit pentru cei care se încred în El. Tatăl tău din cer
vrea să ştii că El îşi ţine întotdeauna promisiunile, şi vrea să-ţi dea
tot ce ai nevoie.
Cere copiilor să spună câteva din nevoile lor.

Dumnezeu voia să o ajute şi pe văduva aceasta, care avea mare nevoie de ajutorul Lui. Ea a venit la Elisei şi i-a spus situaţia ei grea.
Citeşte cu voce tare conversaţia
dintre Elisei şi femeie, din
2 Împăraţi 4:2.

„Ce pot să fac pentru tine?“, a întrebat-o Elisei pe văduvă. „Spune-mi, ce ai acasă?“
„N-am decât un vas cu ulei“, a răspuns ea.
Dumnezeu avea s-o ajute.

Citeşte tu sau cere unui copil să
citească cu voce tare versetul din
2 Împăraţi 4:4.

Elisei i-a spus văduvei să împrumute cât mai multe vase goale. „Du-te
şi cere vase goale de la toţi vecinii tăi, şi nu cere puţine!“ Ascultaţi ce
i-a spus Elisei să facă cu toate acele vase goale: „Când te vei întoarce, închide uşa după tine şi după copiii tăi, toarnă din ulei în vase, şi
pune-le deoparte pe cele pline“ (2 Împăraţi 4:4).
Ia-l pe Elisei (ES-1).

Dumnezeu a avut un plan special pentru acea femeie şi copiii ei. El a
ştiut că ea are o problemă pe care nu putea să o rezolve singură, dar
ea era un copil al Lui. El o iubea foarte mult şi a găsit o cale ca să-i
rezolve problema.
ACN

Poate te întrebi: „Cum aş putea să f iu şi eu copilul lui Dumnezeu, şi
să am parte de dragostea şi grija Sa?“ Răspunsul este în Biblie: „Dar
tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a
dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu“ (Ioan 1:12). Trebuie
să-L primeşti pe Domnul Isus ca Mântuitor, şi atunci vei deveni co16
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pilul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ai nevoie ca Domnul Isus să-ţi
ierte păcatele, adică toate lucrurile rele pe care le-ai făcut. Roagă-L
pe Domnul Isus să te ierte de toate păcatele tale. Spune-i că tu crezi
că El a murit pentru tine, şi vrei să-L primeşti în viaţa ta. Atunci când
faci acest lucru, tu devii un copil al lui Dumnezeu.
Dacă nu ştii cum să-L primeşti pe Domnul Isus în viaţa ta, vreau să te
ajut. După lecţie, vino şi stai pe unul din scaunele de pe primul rând
şi, în timp ce ceilalţi fac alte lucruri, eu îţi voi explica cum poţi să-L
cunoşti pe Dumnezeu. Îţi voi arăta ce spune Biblia că trebuie să faci.
Atunci când Îi ceri Domnului Isus să te ierte, El Îşi ţine promisiunea,
şi te iartă, pentru că te iubeşte foarte mult.
Dumnezeu o iubea şi pe văduvă. El a ajutat-o, pentru că ştia că
singură nu putea face absolut nimic pentru a scăpa din situaţia grea
în care se af la.
Planşa 2-3

Pune pe f ii (ES-10).

Cred că îndrumările lui Elisei au sunat ciudat pentru văduvă, dar ea
a făcut imediat ce i-a spus el. S-a dus acasă, şi probabil i-a chemat pe
cei doi f ii ai ei, şi le-a spus să meargă la toţi vecinii să ceară vase.
Când băieţii au mers la vecini, poate au întrebat politicos: „Vă rugăm,
puteţi să ne împrumutaţi nişte vase goale? Mama are nevoie de ele,
şi le vom aduce înapoi când vom termina cu ele.“ Băieţii au mers din
casă în casă şi au făcut aceeaşi cerere. Poate chiar văduva s-a dus cu
ei, şi le-a spus vecinilor situaţia grea, şi că profetul i-a spus să împrumute vase goale. Poate că mulţi dintre vecini au ajutat-o, dându-i cât
mai multe vase goale, f iind curioşi cum puteau nişte vase goale să
o ajute în rezolvarea situaţiei ei. Dar poate au fost şi oameni care au
refuzat să o ajute, gândindu-se că şi-a pierdut minţile. În orice caz,
îndrumările îi fuseseră date din partea lui Dumnezeu, aşa că trebuia
să asculte de El.
La fel este şi cu noi. Dacă vrem ca Dumnezeu să ne ajute cu ceva,
trebuie să ascultăm de îndrumările Sale. Poate ştii că Dumnezeu vrea
să faci un anumit lucru. Poate ai citit despre aceasta în Biblie, şi ştii
că Dumnezeu vrea să asculţi. Atunci când asculţi de Dumnezeu, El
te poate ajuta. Dacă Dumnezeu ţi-a cerut să faci ceva, acela este lucrul pe care trebuie să-l faci – chiar dacă prietenii tăi cred că este o
nebunie să faci acel lucru.

ACM

Adaugă masa şi vasele (ES-11).

Chiar dacă probabil unii dintre vecini credeau că văduva şi-a ieşit
din minţi, încet numărul vaselor goale din casa ei a crescut. Când
au împrumutat toate vasele pe care le-au găsit, văduva şi copiii ei au
intrat în casă şi au închis uşa după ei.
Înlocuieşte pe văduvă (ES-9) cu f igura ES-12.

Planşa 2-4

Văduva a luat vasul cu ulei, singurul care-i mai rămăsese, şi a început să toarne încet într-un vas gol, împrumutat. Cred că f ii ei se
uitau la ea uimiţi, aşteptând să vadă ce se va întâmpla. Ce credeţi că
se aştepta văduva să se întâmple, în timp ce turna uleiul?
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Adu cu tine o sticlă sau un vas cu
ulei, şi toarnă uleiul încet într-un alt
vas, în timp ce spui această parte
a povestirii. Unul dintre copii poate
să te ajute.
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Aşteaptă răspunsul copiilor.

Ea aştepta ca Dumnezeu să o ajute. Ea ştia că El Îi va purta de grijă.
Ea trebuie numai să facă ce i-a spus profetul Elisei.

ACM
Arată cartonul cu adevărul central.

Motivul pentru care Dumnezeu
permite să se întâmple lucruri grele
este tratat în lecţia 3.

Dumnezeu împlineşte nevoile tuturor oamenilor, dar în mod deosebit ale copiilor Săi. Oamenii au tot felul de nevoi, dar dacă eşti un
copil al lui Dumnezeu, El promite în mod expres că-ţi împlineşte
toate nevoile. Te simţi singur, şi ai nevoie de un prieten adevărat?
Cere-I lui Dumnezeu să-ţi împlinească această nevoie. El vrea să
f ie prietenul tău, dar El vrea şi să ai un prieten bun dintre cei din
jurul tău. Noi nu ştim cum şi când va răspunde Dumnezeu. Dar dacă
eşti un copil al lui Dumnezeu, poţi să f ii sigur că: „Dumnezeul meu
va împlini toate trebuinţele tale, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus
Hristos“ (Filipeni 4:19). El va împlini nevoia ta. Poate îţi este frică
atunci când mergi prin întuneric spre casă? Ai nevoie de liniştea Sa?
Roagă-L pe Dumnezeu să-ţi dea pace, atunci când ţi-e frică. Dacă
L-ai primit pe Domnul Isus, eşti un copil al Său şi El îţi va împlini
nevoile – chiar şi în timpuri grele. Atunci când ai nevoie de ceva,
vorbeşte cu Dumnezeu. Cere-I să te ajute! El ştie deja problema ta,
dar El vrea ca să vorbeşti cu El despre nevoile şi sentimentele tale.
Chiar şi atunci când ţi se întâmplă lucruri rele, poţi f ii sigur că El
este lângă tine, şi vrea să te ajute. Câteodată El îţi împlineşte nevoile
într-un mod total diferit de cum te-ai aşteptat, dar poţi f i sigur de
un lucru: dacă Dumnezeu este Tatăl tău, El ştie ce este cel mai bine
pentru tine, de aceea, încrede-te în El!
Văduva a avut încrederea că Dumnezeu îi va purta de grijă. Ştia
că, într-un fel, El va interveni în rezolvarea situaţiei ei. Ea a turnat
uleiul, aşteptând ajutorului Lui.
Când a umplut cu ulei primul vas gol, ea a văzut că în vasul din care
turnase încă mai era ulei. I-a cerut f iului ei să-i mai dea un vas gol.
Când şi acesta s-a umplut, a cerut un altul, şi apoi încă unul, încă
unul, şi încă unul. Probabil priveau toţi uimiţi, văzând minunea, că
f iecare vas se umplea cu ulei. Cum se putea ca dintr-un singur vas
să curgă atât de mult ulei? Era o minune pe care numai Dumnezeu
o putea face.
În curând văduva şi copiii ei erau înconjuraţi de vase pline cu ulei.
„Mai dă-mi un vas gol“, a spus ea f iului ei.
Dar el i-a răspuns: „Nu mai este nici un vas!“
Atunci n-a mai curs ulei din vasul ei. Văduva şi f iii ei s-au uitat la
toate vasele din casa lor.

Fă o pauză scurtă, pentru a
permite să se imprime în mintea
şi inima copiilor învăţătura despre
această minune.

Dumnezeu făcuse o minune. Uleiul a curs încontinuu, până când s-au
umplut toate vasele. Dacă te încrezi în El, El va rezolva şi problema
ta, aşa cum a rezolvat-o pe a femeii.

Planşa 2-5

Ia toate f igurile. Pune pe văduvă (ES-9) şi pe Elisei (ES-1).

Văduva s-a grăbit să meargă la Elisei, şi să-i spună tot ce s-a întâmplat.
Citeşte cu voce tare versetul
din Biblie, pentru a dovedi
autenticitatea povestirii.

„Du-te şi vinde uleiul, plăteşte-ţi datoria, iar din banii care rămân,
vei trăi tu şi f iii tăi“ (vezi 2 Împăraţi 4:7).
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Ce zi minunată a fost aceea, pentru ea şi f iii ei! Cred că imediat s-a
dus la piaţă, unde a vândut uleiul cu un preţ bun. Cu cât bucurie în
inimă şi siguranţă s-o f i dus ea la omul la care era datoare, şi i-a spus:
„Iată, aici sunt toţi banii pe care ţi-i datorez. Dumnezeu mi i-a dat!“
După ce a vândut uleiul, i-au mai rămas bani ca să trăiască ea şi f iii
ei. Lui Dumnezeu i-a făcut plăcere să împlinească nevoia acestei
femei.

Planşa 2-6

Ia toate f igurile.

Lui Dumnezeu Îi face plăcere să împlinească şi nevoile tale, f iindcă
eşti copilul Lui. Indiferent ce ţi se întâmplă, trebuie să te încrezi în
Dumnezeu, şi în timpurile grele. Atunci când ai o nevoie, vorbeşte
cu Dumnezeu despre ea. El este credincios şi Îşi ţine promisiunile.
Adu-ţi aminte că Biblia ne spune: „Dumnezeul meu să îngrijească
de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos“ (Filipeni 4:19). Poate te gândeşti chiar acum la o nevoie pe care
o ai. Imediat vom avea un timp de linişte, în care ne vom ruga lui
Dumnezeu, şi atunci vei putea să-i spui Lui nevoia ta.

ACM

Dacă tu nu L-ai primit pe Domnul Isus în viaţa ta, atunci cea mai
mare nevoie a ta este să faci acest lucru chiar acum, şi să devii astfel copil al lui Dumnezeu. Vrei să-L primeşti pe El? Roagă-L chiar
astăzi pe Domnul Isus să-ţi ierte păcatele, ca să f ii un copil al lui
Dumnezeu.

ACN

Dă timp copiilor să se roage.

Întrebări de recapitulare
1. Ce s-ar f i întâmplat f iilor văduvei, dacă ea nu şi-ar f i plătit datoria? (Ei ar f i devenit sclavii persoanei de la care împrumutase
bani.)
2. Pe cine a folosit Dumnezeu să o ajute pe văduvă în nevoia ei?
(pe Elisei)
3. Ce avea văduva în casa ei, de care Dumnezeu s-a folosit să
împlinească nevoia ei? (un vas cu ulei)
4. Dacă o persoană nu este creştină, care este cea mai mare nevoie
a ei? (Să i se ierte păcatele.)
5. Cum a purtat Dumnezeu de grijă ca păcatele noastre să f ie iertate? (El L-a trimis pe Isus, ca să ia asupra Lui pedeapsa pentru
păcatele noastre.)
6. Ce i-a spus Elisei văduvei să facă? (Să împrumute vase goale de
la vecini, şi să le umple cu ulei.)
7. Ce s-a întâmplat atunci când văduva a turnat ulei în vase?
(Dumnezeu a făcut ca uleiul să curgă încontinuu, până când
s-au umplut toate vasele.)
8. Care este primul lucru pe care trebuie să-l faci, atunci când ai
o nevoie? (Să-I spui lui Dumnezeu despre ea, şi să-L întrebi ce
trebuie să faci.)
19

Elisei - profetul Dumnezeului credincios

9. Spune versetul de memorat. („Şi Dumnezeul meu să îngrijească
de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus
Hristos“ Filipeni 4:19.)
10. Dacă Dumnezeu ştie dinainte ceea ce ai nevoie, de ce mai trebuie
să-I spui? (El vrea ca tu să vorbeşti cu El despre problemele
tale.)
11. Ce îţi dă Dumnezeu în interiorul tău, atunci când Îi spui Lui despre problemele şi nevoile tale, chiar dacă nu primeşti răspunsul
pe care l-ai f i aşteptat? (pace)
12. Spune o problemă pe care ar putea-o avea copiii. (frica de întuneric, faptul că părinţii şi-ar putea pierde locul de muncă etc.)
Activitate opţională
Promisiunile
Pune pe un borcan sau pe un vas mic o etichetă cu cuvintele „Vasul
promisiunilor lui Dumnezeu“. Scrie promisiuni pe bileţele, şi pune-le în vas.
Aşează-i pe copii în cerc, şi cere-le să dea vasul din mână în mână,
cântând „Eu cred în Scriptură!“ sau o altă cântare. Când se termină
cântarea (sau când întrerupi tu cântarea printr-un semn), cine are vasul în mână trage un bilet şi-l citeşte. (Dacă ai copii care nu ştiu
să citească, pune-i câte doi, şi în f iecare pereche să f ie unul care
ştie citească). Pune-i pe copii să spună ce înseamnă acea promisiune
pentru ei. Apoi dă vasul mai departe, repetând activitatea.
Dacă i-ai învăţat recent unul sau mai multe versete care conţin promisiuni, pune câteva din aceste versete în borcan.
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Lecţia 3

Învierea f iului sunamitei
Text biblic pentru învăţător
2 Împăraţi 4:8-37

să poată f i cu Dumnezeu în cer pentru veşnicie, acolo unde
nu mai este nici durere, nici lacrimi.

Adevăr central
Dumnezeu este atotputernic şi poate face
imposibilul

Ajută-i pe copiii mântuiţi să se încreadă mai mult în El,
arătându-le din Biblie că Dumnezeu a promis că va f i
întotdeauna cu ei (Evrei 13:5b-6), chiar şi în timpuri grele.
Dacă niciunul dintre copiii din grupul tău nu este afectat
de moartea cuiva, spune-le că eşti dispus să-i sfătuieşti
în vederea mântuirii sau a creşterii spirituale.

Aplicaţie
Nemântuit: Atunci când crezi în Domnul Isus,
Dumnezeu îţi iartă păcatele.
Mântuit:

Schiţa lecţiei

Dumnezeu poate transforma situaţia
grea în ceva bun.

Verset de memorat
„Ce este cu neputinţă la oameni, este cu putinţă la
Dumnezeu.“ Luca 18:27

Introducere
Încă o zi f ierbinte
Desfăşurarea evenimentelor
1. Femeia din Sunem se îngrijeşte de Elisei,
construind o cameră pentru el

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

2. Elisei vrea să-i răsplătească bunătatea,
dar ea nu doreşte nicio răsplată

sau

3. Elisei îi promite că va avea un copil
		
ACM, ACN

♦♦ f igurile de f lanelograf: ES-1, ES-13, ES-14,
ES-15, ES-16, ES-17, ES-18, ES-19, ES-20,
ES-21, ES-22, ES-23 şi ES-24

4. Femeia din Sunem naşte un an mai târziu
un băiat
5. După câţiva ani băiatul se îmbolnăveşte
şi moare
ACM

şi
♦♦ staf ide sau alte fructe uscate, biscuiţi şi apă
pentru a servi copiii

6. Femeia pleacă la Elisei
7. Femeia ajunge la el şi îi spune că f iul ei
a murit

♦♦ hartă cu Israel
♦♦ un carton cu adevărul central scris cu litere
mari (poate f i de mărimea A4)

8. Elisei şi Ghehazi se întorc la Sunem,
cu femeia
ACM

Sfat pentru învăţători

Pentru că această lecţie este despre înviere, stai la dispoziţia
copiilor ca să-i sfătuieşti, în mod special pe cei cărora le-a
murit de curând un prieten sau o rudă.
Explică-le acestor copii, că Dumnezeu nu îi învie întotdeauna pe cei care au murit. O persoană care a fost înviată,
trebuie să moară încă o dată. La învierea pentru viaţa
veşnică nu va mai f i aşa. Atunci Dumnezeu îi va învia
pentru totdeauna pe cei care au crezut în El. Şi cei care
nu au crezut în El vor învia, dar pentru judecată şi moartea
veşnică, adică despărţirea veşnică de Dumnezeu.
Încurajează-i pe copiii care încă nu au crezut în Domnul
Isus, să-L primească pe El ca Domn şi Mântuitor, ca şi ei
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Punctul culminant
Dumnezeu îl foloseşte pe Elisei ca să-i învie
băiatul
ACM
Concluzia
Femeia este chemată în cameră să-şi ia băiatul
înviat
Femeia se aruncă în genunchi, ca să-şi arate
mulţumirea faţă de Dumnezeu şi slujitorului
Lui, Elisei
ACM, ACN
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Lecţia
Scena 1
Pune-l pe Elisei (ES-1).
Copiii mai mari să găsească acest
sat pe hartă. Sunem era situat
într-o zonă agricolă, la aproximativ
5 km la nord de palatul de la Izreel.
Elisei s-a oprit adesea aici, când a
călătorit între Samaria şi Izreel.
Serveşte pe copii cu struguri,
staf ide sau alte fructe uscate,
biscuiţi şi apă.

Era o altă zi însorită şi f ierbinte, în care profetul lui Dumnezeu, Elisei, umbla pe străzile prăfuite. El călătorea din cetate în cetate, ca să
lucreze pentru Dumnezeu. Vă aduceţi aminte că Elisei a fost chemat
de Dumnezeu ca să-I slujească? În această zi el a ajuns într-un sat
mic, Sunem, care se af la doar la câţiva kilometri de Izreel, unde
împăratul îşi avea palatul. Elisei nu ştia, dar prin el Dumnezeu avea
să facă în acest sat mic şi liniştit o mare minune.
Elisei a trecut pe lângă casa unui fermier bogat şi a soţiei sale. Probabil că femeia l-a văzut pe profet obosit din cauza călătoriei, şi l-a
invitat – de fapt a insistat – ca Elisei să intre şi să mănânce cu ea şi
soţul ei, şi să se odihnească puţin.

Planşa 3-1

Înlocuieşte-l pe Elisei (ES-1) cu f igura ES-13. Pune pe femeie (ES-15) şi pe soţul
ei (ES-14).

Probabil Elisei a spus acestei familii prietenoase despre lucrurile
minunate pe care le-a făcut Dumnezeu, cum El a vindecat apele din
Ierihon, şi a umplut vasele cu ulei pentru văduva săracă.
De atunci încolo, ori de câte ori trecea prin Sunem, Elisei se oprea şi
mânca la această familie.
Ia f igura (ES-13).

Planşa 3-2

Femeia ştia că viaţa lui Elisei trebuie să f i fost grea, şi el era obosit şi
f lămând călătorind din loc în loc. Dumnezeu i-a pus în inimă dorinţa
să-l ajute pe profet. Femeia i-a spus soţului ei: „Ştiu că Elisei este un
om sfânt al lui Dumnezeu. Să facem o cameră în casa noastră şi să
punem mobilă în ea. Şi când el va trece pe aici, să aibă camera lui,
unde să se poată odihni şi ruga“ (vezi 2 Împăraţi 4:9-10).

Construirea camerei a fost un
act de sacrif iciu pentru familia
respectivă. Acoperişul caselor era
drept, şi era partea cea mai de
dorit a casei, datorită climei calde.
Cu toate că mobila acestei camere
nu pare a f i aşa de bogată, era
mai mult decât se găsea de obicei
într-o astfel de cameră, ceea ce
denotă generozitatea familiei şi
respectul lor faţă de profetul lui
Dumnezeu.

Ia femeia (ES-15) şi soţul (ES-14). Pune patul (ES-16) şi masa (ES-17).

Planşa 3-3

Pune-l pe Elisei (ES-1), pe femeie (ES-15) şi pe Ghehazi (ES-18).

Soţul ei a fost de acord, şi au construit pentru el o cameră pe acoperişul
casei lor. Când a fost gata, au pus în ea un pat, un scaun, o masă şi
un sfeşnic. Cred că Elisei a fost foarte bucuros când s-a reîntors în
Sunem şi şi-a văzut camera.
Într-o zi Elisei a venit la Sunem cu servitorul său, Ghehazi. Ei s-au
dus în camera de sus, iar Elisei s-a întins ca să se odihnească. El era
atât de mulţumitor lui Dumnezeu pentru bunătatea acestei femei şi a
soţului ei. El ar f i vrut să facă ceva pentru ea, ca să-i răsplătească, dar
ce puteau să facă? Elisei i-a spus lui Ghehazi să o cheme pe femeie.
Elisei i-a spus: „Iată, tu te-ai deranjat atât de mult pentru noi. Noi ce
putem face pentru tine? Să vorbim pentru tine cu împăratul sau cu
căpitanul armatei?“ Elisei ar f i fost gata să vorbească cu oricine ar f i
fost nevoie, pentru a împlini dorinţa femeii.
Dar această femeie bogată era foarte smerită. Ea nu dorea nimic.
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Ea i-a spus lui Elisei: „Nu doresc nimic. Eu trăiesc liniştită printre
oamenii din poporul meu.“
Îndepărtează pe femeie (ES-15).

Elisei avea o relaţie bună cu
autorităţile ţării. Dumnezeu i-a dat
autoritate lui Elisei, ca profet al
Său.

Femeia a plecat, dar Elisei a continuat să vorbească cu Ghehazi despre ce ar putea face, ca să-şi arate recunoştinţa faţă de această familie. Apoi Ghehazi a avut o idee. Această femeie şi soţul ei nu aveau
copii. Acum erau bătrâni şi probabil că niciodată nu vor mai putea
avea copii.
„Ea nu are copil“, a spus Ghehazi.
Fiecare femeie din Israel îşi dorea să aibă copii şi, desigur, şi această
femeie îşi dorea aceasta.
„Cheam-o!“, i-a spus Elisei lui Ghehazi.
Pune pe femeie (ES-15).

Elisei i-a spus femeii: „La anul în timpul aceasta vei ţinea în braţe un
f iu“ (2 Împăraţi 4:16).

Citeşte cu voce tare versetul din
Biblie.

Nu-i venea să creadă! Chiar i s-ar putea întâmpla acest lucru? Poate
inima ei a început să bată mai tare, şi ochii să-i strălucească de
fericire. După toţi aceşti ani în care nu a avut copii, ea va f i mamă! I
se părea imposibil ca Dumnezeu să facă acest lucru minunat pentru
ea. Acum trebuia să se încreadă în Cel atotputernic şi să aştepte împlinirea promisiunii Lui.
Dacă I-ai cerut deja Domnului Isus să te ierte de păcate, atunci
trebuie să înveţi să te încrezi în Dumnezeu tot mai mult. Fii sigur
că Dumnezeu poate transforma în ceva bun f iecare situaţie grea din
viaţa ta, pentru că El este atotputernic.
Dar ce înseamnă că Dumnezeu este atotputernic? Înseamnă că nimeni
şi nimic nu este mai mare şi mai puternic decât El. Cel mai minunat
lucru pe care îl poate face El, este că te poate mântui de păcatele
tale. Păcatele tale au consecinţe grave, pentru că ele te despart
de Dumnezeu, care este desăvârşit. Dar El vrea să-ţi îndepărteze
păcatele. Cere-I Fiului Său, Domnul Isus Hristos, să-ţi ierte păcatele,
să te mântuiască. El poate să facă acest lucru, pentru că El a murit pe
cruce pentru tine. Atunci când El a fost atârnat pe cruce, a luat asupra Lui păcatele noastre. Dacă El ar f i fost un om obişnuit, El n-ar f i
putut să facă acest lucru. Dar pentru că El este Fiul lui Dumnezeu,
care este atotputernic, de aceea a putut să facă acest lucru. El Şi-a
vărsat sângele de bună voie, şi a murit, pentru ca tu să poţi f i iertat de
toate lucrurile rele pe care le-ai făcut, şi care nu-I plac lui Dumnezeu.
După ce Domnul Isus a murit, El a înviat, şi acum trăieşte în cer.
Dacă Îi ceri Domnului Isus să-ţi ierte păcatele, El va face acest lucru. El poate să facă aceasta pentru că este atotputernic, şi a murit pe
cruce pentru tine.
Femeia din Sunem a trebuit să creadă că Dumnezeu este atotputernic, şi va face ceea ce i-a promis, dăruindu-le un f iu, ei şi soţului ei.
Ia toate f igurile.

Crezi că Dumnezeu Şi-a ţinut promisiunea faţă de femeie?
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Aşteaptă răspunsul copiilor.

Da! El întotdeauna Îşi ţine promisiunile. În sfârşit, a sosit ziua când
s-a născut f iul promis. Cred că a fost cea mai fericită zi pentru ea!
Pune-l pe tatăl copilului (ES-19).

Au trecut câţiva ani, şi băieţelul a crescut şi a avut o vârstă ca unii
dintre voi. Când tatăl era la câmp, în timpul secerişului, a mers şi el
la tatăl său. Probabil că îi plăcea să se uite şi să îi ajute pe bărbaţii
care lucrau, tăind şi legând şi el snopi mici de grâu.
Planşa 3-4

Pune pe băiat (ES-20).

Pune preşcolarii să mimeze că
sunt copilul bolnav.

Într-o zi băiatul era împreună cu slujitorii afară pe câmp, când a
simţit o durere ascuţită în cap. Poate soarele fusese foarte f ierbinte
în dimineaţa aceea. El a spus tatălui său: „Capul meu, capul meu!“
Tatăl i-a poruncit unui slujitor: „Ia băiatul în braţe şi du-l la mama lui.“
Ia toate f igurile.

Slujitorul l-a luat pe băiat, a fugit cu el acasă şi l-a dat mamei lui.
Cred că femeia a fost foarte îngrijorată, în timp ce se uita la f iul ei,
care avea mari dureri de cap. A încercat să-l liniştească, ţinându-l
pe genunchii ei. Cu toată dragostea şi grija pentru f iul ei, la amiază,
acesta a murit.
Inima femeii era zdrobită. Acesta era copilul pe care i l-a promis şi
dat Dumnezeu – el a fost o minune – şi acum el a murit. Cum s-a
putut întâmpla aşa ceva? De ce s-a întâmplat aşa ceva? Cred că femeia avea multe întrebări, şi era foarte tristă. În ce situaţie grea se
af la ea!
ACM
Mulţi oameni consideră că situaţiile
grele sunt o pedeapsă din partea
lui Dumnezeu. Clarif ică pentru copii
această înţelegere greşită.

Poate şi ţie ţi s-a întâmplat în viaţă ceva trist. Poate cineva pe care
l-ai iubit s-a mutat în alt oraş, sau poate a murit. Sau poate ai avut
parte de alte situaţii dif icile.
Discută situaţii dif icile, cu care copiii ar putea avea de-a face acasă sau la şcoală.
Fii pregătit să le sugerezi câteva posibilităţi: un copil a căzut la un examen, s-a
îmbolnăvit sau a avut un accident; tatăl lui a fost dat afară din serviciu; mama lui
este bolnavă; a murit bunica etc.

Când ţi se întâmplă lucruri grele, pe care nu le înţelegi, s-ar putea să
ţi se pară că Dumnezeu nu te mai iubeşte, şi nu-ţi mai poartă de grijă,
că lucrurile se desfăşoară la voia întâmplării. Dar tu trebuie să ştii că
Dumnezeu nu va înceta niciodată să stăpânească peste toate lucrurile
şi peste toţi oamenii – El este atotputernic.
Arată cartonul cu adevărul central.

Poate eşti supărat pe Dumnezeu, şi te întrebi cum poate să rezulte
ceva bun din situaţia ta grea. Dar Dumnezeu este atotputernic.
Fiindcă El este Mântuitorul tău, ai încredere în El, că El poate să
te ajute – aşa cum a avut încredere şi femeia din povestirea de azi.
Aşa cum a promis, Dumnezeu va f i întotdeauna cu tine. Săptămâna
trecută am spus că putem să credem că Dumnezeu Îşi ţine promisiunile. Dumnezeu a promis că va f i cu tine în toate situaţiile. El este
atotputernic, şi poate transforma f iecare situaţie grea din viaţa ta în
ceva bun. El promite în Biblie: „Toate lucrurile lucrează împreună
spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu“ (Romani 8:28). Dacă Îl
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ai pe Domnul Isus ca Domn şi Mântuitor, ai încrederea că Dumnezeu,
care este atotputernic, va face ceva bun şi din situaţia dif icilă prin
care treci. Aminteşte-ţi versetul nostru de memorat.
Spune împreună cu copiii Luca 18:27.

Te poţi încrede în El chiar şi atunci când situaţia ţi se pare imposibil
de rezolvat. El este atotputernic, şi te va ajuta în problemele tale. El
poate să transforme în ceva bun o situaţie tragică.
Femeia sunamită trecea printr-o situaţie grea. Era zdrobită din cauza
morţii f iului ei, pe care Dumnezeu i-l dăduse în mod miraculos. Ea
a dus trupul băiatului sus, în camera lui Elisei, l-a pus pe patul lui, şi
a închis uşa.
S-a grăbit să meargă la soţul ei, căruia i-a spus: „Te rog, trimite pe
unul din slujitori şi o măgăriţă. Vreau să merg la omul lui Dumnezeu;
apoi mă voi întoarce.“ Soţul ei a întrebat-o de ce vrea să meargă
la el. Ea nu i-a spus că f iul lor a murit. Ea i-a spus doar atât: „Stai
liniştit.“ Adânc în inima ei, această mamă tristă, avea încrederea că
Dumnezeu o va ajuta.

Comentatorul biblic Matthew Henry
a spus: „Femeia nu s-a pregătit
pentru îngroparea copilului,
ci pentru învierea lui.“

Pune pe femeie şi pe servitor, călare pe măgari (ES-21).

Pune preşcolarii să mimeze
călărirea măgarului.
Planşa 3-5

Plecând din Sunem, femeia şi servitorul au mers de-a lungul văii
spre Muntele Carmel, ca să ajungă la Elisei. Călătoria lor a durat
cam cinci sau şase ore.

Muntele Carmel era la aproximativ
32 km, şi se pare că era locul unde
Elisei obişnuia să stea sau să se
retragă pentru a se ruga.

„Pleacă şi mergi repede; să nu opreşti pe drum decât când ţi-oi spune
eu“, i-a spus ea slujitorului.
Ia pe femeie şi pe slujitor (ES-21). Pune-l pe Elisei (ES-1) şi pe Ghehazi (ES-18).

De pe Muntele Carmel, Elisei a văzut în depărtare pe cineva care
se apropia grăbit, călărind pe măgar. Când s-a apropiat, Elisei a recunoscut-o pe femeie.
„Iată, I-a spus Elisei lui Ghehazi. „Vine femeia din Sunem! Du-te
înaintea ei şi întreab-o dacă soţul şi f iul ei sunt bine. “
Ia-l pe Elisei (ES-1). Pune pe femeie şi pe slujitor (ES-21).

Chiar dacă era tristă, femeia i-a răspuns lui Ghehazi că era bine. De
ce? Cred că ea nu avea absolut nicio îndoială că Dumnezeu avea să
facă totul să f ie bine.
Ea a mers mai departe. Când a ajuns la Elisei, s-a dat jos de pe măgar,
şi a îngenunchiat la picioarele lui.
Ia toate f igurile. Pune-l pe Elisei (ES-1) şi pe femeie (ES-22).

Ghehazi a vrut să o dea la o parte pe femeie, dar Elisei i-a spus:
„Las-o, pentru că este foarte amărâtă; şi Domnul nu mi-a spus ce s-a
întâmplat. “
Apoi femeia i-a spus că a murit f iul pe care i l-a promis şi i l-a dat
Dumnezeu.
Imediat, Elisei i-a spus lui Ghehazi să-i ia toiagul lui, şi să meargă
la copil. „Să pui toiagul meu pe faţa copilului“, i-a poruncit Elisei
slujitorului său.
25

Elisei - profetul Dumnezeului credincios

Ghehazi a luat toiagul, şi a plecat repede. Dar femeia a refuzat să
plece fără Elisei; aşa că a mers şi el cu ea.
Ia toate f igurile. Pune patul (ES-16), masa (ES-17), pe Ghehazi (ES-18) şi pe
copilul mort (ES-23).

Ghehazi a ajuns primul la copil, şi a făcut ce-i spusese Elisei. A pus
toiagul pe faţa copilului. Ce s-a întâmplat? Copilul „…n-a dat nici
glas, nici semn de simţire“ (2 Împăraţi 4:31). Băiatul nu s-a mişcat.

Citeşte versetul din Biblie.

Ghehazi a plecat din casă, în întâmpinarea lui Elisei şi a femeii. El
i-a spus lui Elisei că copilul nu a înviat.
Ia-l pe Ghehazi (ES-18). Pune-l pe Elisei (ES-1).

Ajungând acasă, Elisei s-a dus direct în camera de sus, şi a închis
uşa. S-a uitat cu tristeţe la băiatul care stătea întins pe pat. El a ştiut
că Dumnezeu este atotputernic, şi a avut încrederea că El va transforma această situaţie tragică în ceva bun.

ACM

Arată cartonul cu adevărul central.

Dacă L-ai primit pe Domnul Isus, ca Domn şi Mântuitor al tău, ai
încrederea că Dumnezeu va transforma situaţiile grele în ceva bun.
Uneori vor f i în viaţa ta situaţii grele. Poate este cineva la şcoală,
care tot timpul îţi face necazuri. Cere-I Domnului să te ajute, să-ţi
dea pace şi răbdare în această problemă. Poate cei cu care te joci îşi
bat joc de tine, pentru că eşti creştin. Încrede-te în Domnul, ca El să
te ajute să le mărturiseşti şi lor despre El. Poate cineva din familia
ta a plecat, şi ţie îţi este foarte greu. Eşti nefericit. Ai încrederea, că
Domnul poate să-ţi dea putere să mergi mai departe.
În loc de aceste exemple, poţi discuta situaţiile pe care le-am amintit mai
devreme.

Dumnezeu este atotputernic şi credincios, de aceea, încrede-te în
El, orice s-ar întâmpla. El este Dumnezeu, şi El veghează asupra
oricărei situaţii.
Chiar dacă lucrurile nu se rezolvă aşa cum te-ai aştepta sau cum ai
vrea tu, mulţumeşte-I lui Dumnezeu că este cu tine şi te iubeşte; apoi
ai încredere că El te ajută. Când ţi se întâmplă ceva rău, fă în primul
rând ceea ce a făcut Elisei – roagă-te. Spune-I lui Dumnezeu despre
acel lucru. Mulţumeşte-I că El îţi va da putere şi curaj să rezişti în
situaţia respectivă. Spune-I că ai încrederea că El va transforma în
ceva bun situaţia grea, chiar dacă nu ştii cum o va rezolva El. Apoi
aşteaptă ca Dumnezeu să lucreze. El va lucra, pentru că este atotputernic. Poate va folosi acea situaţie să te aducă mai aproape de El, şi
să te facă mai puternic. Poate El va face ca prin acea situaţie, cineva
să-L cunoască pe El ca Mântuitor. S-ar putea să treacă un timp până
vei vedea binele pe care l-a făcut Dumnezeu – sau poate nu-l vei
vedea niciodată – dar El îţi va arăta la timpul potrivit şi în felul Său
că El a lucrat spre binele tău. El ştie ce este mai bine pentru tine. Ai
încrederea că Dumnezeu va scoate ceva bun din situaţia ta grea.
De exemplu, dacă te îmbolnăveşti, şi trebuie să stai câteva zile în pat,
poate Dumnezeu să scoată ceva bun din aceasta? Da! Poate vei avea
timp să te uiţi la un f ilm bun sau să citeşti o carte bună.
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Dacă nu reuşeşti la un examen, poate Dumnezeu să scoată ceva bun
din acest lucru?
Îndeamnă pe copii să-şi spună ideile, dar să ai şi tu un răspuns pregătit.

Da! Poate El vrea să te înveţe cât de important este să înveţi mai mult,
sau că trebuie să începi mai devreme pregătirea pentru examen.
Dacă ai pierdut nişte bani, poate Dumnezeu să scoată ceva bun din
aceasta?
Îndeamnă-i pe copii să răspundă.

Da! Dumnezeu te poate învăţa să f i mai înţelegător cu un prieten
care şi-a pierdut bani sau un lucru.
Elisei a avut încrederea că El, Dumnezeul atotputernic, va transforma această situaţie grea în ceva bun. El s-a rugat, şi Dumnezeu
i-a spus ce să facă. Elisei s-a culcat peste copil, şi-a pus gura lui pe
gura copilului, ochii lui pe ochii copilului, şi mâinile lui pe mâinile
copilului. Vă imaginaţi cât de dif icil a fost pentru Elisei să facă acest
lucru? Dar el ştia că aceasta era ceea ce Dumnezeu i-a spus să facă.
Haideţi să citim din Biblie ce s-a întâmplat.
Citeşte versetul din Biblia ta.

Acest mod de înviere poate pare
ciudat pentru noi, dar contactul
personal cu copilul mort este o
imagine a ceea ce a făcut Isus
pentru noi. Când noi eram morţi
în greşelile şi în păcatele noastre,
contactul personal cu Isus Hristos
ne-a adus la viaţă. În El avem
viaţa! (Sursa: 1 & 2 Împăraţi de
J. Vernon McGee, Thru the Bible
books, California.)

„Şi trupul copilului s-a încălzit“ (2 Împăraţi 4:34).
Elisei a simţit că trupul neînsuf leţit al copilului se încălzeşte.
Elisei s-a ridicat şi a început să se plimbe prin cameră. Apoi s-a întins din nou peste copil.
Înlocuieşte pe copilul mort (ES-23) cu f igura ES-24.

Dintr-odată copilul a strănutat de şapte ori! Apoi şi-a deschis ochii!
Dumnezeu, care este atotputernic, s-a folosit de Elisei, ca să-l învieze pe băiat.

Preşcolarii să „strănute“ de şapte
ori.

Adaugă pe femeie (ES-22).

Planşa 3-5

Cred că Elisei s-a bucurat că a putut să ajute femeia. El l-a pus pe
Ghehazi să o cheme pe mama băiatului. Femeia a venit sus în cameră,
şi Elisei i-a spus: „Ia-ţi f iul“ (2 Împăraţi 4:36).
Plină de bucurie, femeia a căzut la picioarele lui Elisei, vrând să-i
mulţumească pentru ajutor şi pentru minunea pe care a făcut-o
Dumnezeu prin el. Apoi şi-a luat f iul în braţe, şi a ieşit cu el afară.
Femeia din Sunem s-a încrezut în Dumnezeul atotputernic; şi El a
transformat situaţia tragică în ceva bun.
Ia toate f igurile.

Dacă L-ai primit pe Domnul Isus ca Domn şi Mântuitor, ai şi tu încrederea că Dumnezeul atotputernic poate să transforme o situaţie
grea în ceva bun? Atunci când treci prin situaţii grele, acasă sau la
şcoală, îţi aminteşti că Dumnezeul atotputernic ţi-a promis ajutorul
Său? Îi spui lui Dumnezeu despre situaţia grea în care te af li? Îi
mulţumeşti că El te ajută, şi îţi dă putere să treci prin ea?

ACM

Dar dacă nu ai crezut încă în Domnul Isus, nu I-ai cerut să-ţi ierte
păcatele, nu vrei să faci chiar astăzi lucrul acesta? Crede în El, ca să

ACN
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f ii mântuit de păcatele tale. Biblia ne spune în Fapte 16:31: „Crede în
Domnul Isus, şi vei f i mântuit.“ Roagă-te Lui chiar acum, sau când
ajungi acasă de la Grupul Vestea Bună, şi cere-I să te mântuiască. El
te va asculta şi te va mântui, pentru că El este atotputernic.
Întrebări de recapitulare
1. Ce au făcut femeia sunamită şi soţul ei pentru Elisei? (I-au dat
să mănânce şi i-au construit o cameră în casa lor.)
2. Ce mobilă au pus în cameră pentru Elisei? (Un pat, un scaun, o
masă şi o lampă.)
3. Atunci când servitorul lui Elisei a întrebat-o pe femeie cum ar
putea să o răsplătească, ce a cerut ea? (nimic)
4. Ce a promis Elisei femeii? (Că Dumnezeu îi va da un f iu.)
5. Care este cel mai important dar pe care Dumnezeu îl promite
celor ce se încred în Fiul Său? (Mântuirea de păcate şi viaţa
veşnică.)
6. Ce lucru trist s-a întâmplat familiei? (Fiul a murit.)
7. Ce a făcut femeia când a murit f iul ei? (A mers la Elisei să-i
ceară ajutor.)
8. Ce vrea Dumnezeu să faci când ţi se întâmplă lucruri rele? (El
vrea să te rogi Lui şi să ai încrederea că El te poate ajuta să treci
prin acea situaţie.)
9. De ce poţi să te încrezi în promisiunea lui Dumnezeu, atunci
când lucrurile nu merg aşa cum te aştepţi? (Fiindcă Dumnezeu
Îşi ţine întotdeauna promisiunile, şi va transforma situaţia grea
în ceva bun.)
10. Ce i-a spus Elisei lui Ghehazi să facă, după ce a af lat că a murit
copilul? (Să pună toiagul lui pe faţa copilului.)
11. Ce a făcut Elisei când a ajuns la casa femeii, şi a găsit copilul
mort? (El s-a rugat şi s-a culcat peste copil.)
12 Ce a făcut mama după ce f iul ei a înviat? (Ea s-a aruncat în
genunchi şi i-a mulţumit lui Elisei pentru minunea pe care a
făcut-o Dumnezeu.)
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Lecţia 4

Vindecarea lui Naaman de lepră

Schiţa lecţiei

Text biblic pentru învăţător
2 Împăraţi 5:1-16

Introducere
Ai avut vreodată o problemă pe care nu ai ştiut
cum să o rezolvi?

Adevăr central
Dumnezeu poate să cureţe păcatele
Aplicaţie
Nemântuit: Dumnezeu te curăţă de păcate, atunci
când crezi în Domnul Isus.
Mântuit:

Trebuie să le spui prietenilor tăi că
Dumnezeu îi poate curăţa.

Desfăşurarea evenimentelor
1. Naaman, un om renumit, bun soldat,
este lepros
ACN
2. Slujitoarea soţiei sale este o prizonieră
din Israel

Verset de memorat
„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios
şi drept, ca să ne ierte păcatele, şi să ne cureţe de
orice nelegiuire.“ 1 Ioan 1:9

3. Slujitoarea îi spune că Elisei l-ar putea
vindeca pe Naaman
ACM, ACN
4. Naaman îi spune împăratului Siriei despre
ceea ce a spus fetiţa
5. Naaman este trimis la împăratul Israelului
cu o scrisoare

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

6. Naaman se duce la Elisei

sau

7. Slujitorul lui Elisei îi spune lui Naaman
ce să facă

♦♦ f igurile de f lanelograf: ES-1, ES-18, ES-25,
ES-26, ES-27, ES-28, ES-29 şi ES-30
şi
♦♦ câteva haine strălucitoare şi obiecte din aur şi
argint, puse într-o pungă

8. Naaman se mânie pe Elisei, dar până
la urmă ascultă
ACM, ACN
Punctul culminant
Dumnezeu îl curăţă pe Naaman de lepră

♦♦ Carte fără cuvinte sau patru foi de hârtie în
culorile: galben, negru, roşu şi alb

Concluzia

♦♦ o hartă a Israelului

Naaman înţelege că nu este alt Dumnezeu
pe tot pământul, decât cel din Israel
Elisei refuză să accepte darurile lui Naaman
Naaman se reîntoarce în Siria
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Lecţia
Ai avut vreodată o problemă pe care nu ai ştiut cum să o rezolvi?
Atunci când se întâmplă acest lucru, de obicei mergem la cineva să
cerem ajutor – poate la părinţi sau la un profesor. Dar să presupunem
că ai o problemă atât de mare, încât nimeni nu te poate ajuta. Acest
lucru i s-a întâmplat bărbatului din povestirea biblică de astăzi. Numele lui era Naaman.
Planşa 4-1

Pune-l pe Naaman (ES-25) şi pe soţia lui (ES-26).

Naaman probabil a trăit în sau
lângă capitala Damasc.

Biblia ne spune că Naaman era generalul armatei siriene. Era un
soldat bun, favoritul împăratului Siriei. Era puternic şi curajos în
lupte, şi prin El Domnul a dat victorie armatei lui asupra duşmanilor
lor. Probabil că Naaman era bogat. El şi soţia lui poate aveau o casă
frumoasă şi mulţi servitori. Dar Naaman avea o problemă gravă.
Biblia ne spune că „omul acesta tare şi viteaz era lepros“ (2 Împăraţi
5:1b).

Pune copiii să găsească această
regiune pe hartă.
Citeşte versetul din Biblia ta.

ACN

Lepra este o boală de piele, care produce răni dureroase. În timp ce
boala face ca părţi din piele să moară, câteodată persoana ajunge
chiar să piardă un deget infectat de la mână sau de la picior. Pe timpul
lui Naaman, nu exista tratament pentru lepră. Boala era contagioasă.
Ea se răspândea încet în tot trupul bolnavului. Desigur că boala îl
întrista şi îl îngrozea pe Naaman şi pe soţia lui.
Chiar dacă Naaman era un om important, bogat şi prieten cu
împăratul, el nu putea să facă nimic pentru a f i vindecat de lepră. Ce
problemă gravă! Aceasta i-a întunecat viaţa.
Ştiai că tu şi eu avem o problemă, care este chiar mai gravă decât
lepra?
Fă o pauză, să vezi dacă vreun copil ştie răspunsul.

De unde ştii că tu ai o problemă mai gravă decât lepra? Gândeşte-te
la toate lucrurile rele pe care le faci. În Biblie acestea sunt numite
păcate; şi culoarea neagră ne aduce aminte de această problemă,
pentru că păcatul întunecă viaţa noastră.
Arată pagina neagră din Cartea fără cuvinte (sau o hârtie neagră).

Fiecare persoană este păcătoasă încă din naştere. Singurul care S-a
născut fără păcat şi nu a păcătuit niciodată este Domnul Isus. Tu şi
eu ne-am născut cu dorinţa de face lucrurile aşa cum vrem noi, nu
cum vrea Dumnezeu. Biblia ne spune: „Toţi au păcătuit …“ (Romani
3:23). Care sunt câteva lucruri pe care le faci aşa cum îţi place ţie, şi
nu cum Îi place lui Dumnezeu?
Discută cu copiii despre păcat. De
asemenea, f ii pregătit cu exemple
de păcate, dacă copiii nu ştiu sau
dau răspunsuri greşite.

Pune pe copii să dea exemple.

Păcatul este o problemă gravă, pentru că ne desparte de Dumnezeu,
care este sfânt şi face întotdeauna ce este drept. Dumnezeu nu poate
sta împreună cu păcatul, iar păcatul nu poate ajunge în cer, pentru că
acesta ar face cerul un loc la fel de rău ca pământul. Este important
să ai păcatele iertate, pentru că păcatul este o problemă mai gravă
decât lepra.
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Spuneam că Naaman avea această boală, lepră. Chiar dacă era un om
important şi bogat, el nu putea face nimic să scape de boala lui.
Totuşi Naaman a continuat să f ie generalul armatei siriene. Ţara lui
a pornit război cu Israelul, o ţară mai mică. Armata lui a invadat Israelul, şi a luat prizonieri, dintre care unii au ajuns slujitori în casele
sirienilor.

În comparaţie cu Israelul, se pare
că în Siria oamenilor infectaţi de
lepră nu li se cerea să stea izolaţi
de alţii.
Dumnezeu a dat duşmanilor israeliţilor, sirienilor, victorie asupra lor,
deoarece Israel se întorsese de la
Dumnezeu către idoli.

Adaugă pe fetiţa slujitoare (ES-27).

Planşa 4-2

Printre prizonierii aduşi din Israel era şi o fetiţă. Biblia nu ne spune
cum se numea, dar cred că i-a fost atât de frică! Puteţi ghici în ce
casă din Siria a fost dusă fetiţa? Da, ea a ajuns în casa lui Naaman,
să f ie slujitoarea soţiei lui. Poate că ea o ajuta pe soţia lui Naaman la
tot ce avea aceasta nevoie.
După ce a ajuns acolo, ea şi-a dat seama că în casa aceea era o mare
problemă. Poate ea a observat cât de trişti erau Naaman şi soţia lui.
S-ar putea ca ea să-i f i auzit şi pe alţi slujitori şuşotind despre boala
groaznică a lui Naaman.
Ia-l pe Naaman (ES-25) şi pe soţia lui (ES-26).

Fetiţa a fost îngrijorată de starea lui Naaman. Probabil că s-a şi rugat
pentru el. Dumnezeu i-a amintit de cineva din Israel, care putea să-l
ajute pe Naaman. Ea a auzit adesea despre profetul Elisei. Ştia că el Îi
slujea singurului Dumnezeu viu şi adevărat, şi că Dumnezeu făcuse
lucruri minunate prin el. Probabil a auzit cum Elisei a despărţit râul
Iordan şi a trecut prin el ca pe uscat; sau cum a vindecat apele din
Ierihon; şi cum l-a înviat pe un băiat. Desigur, Dumnezeu l-ar putea
folosi pe Elisei să-l vindece şi pe Naaman. Fetiţa s-a adresat soţiei
lui Naaman.
Adaugă pe soţia lui Naaman (ES-26).

Planşa 4-3

Fetiţa i-a vorbit cu curaj soţiei lui Naaman, spunându-i: „Oh, dacă
domnul meu ar f i la profetul acela din Samaria, profetul l-ar tămădui
(vindeca) de lepra lui“ (2 Împăraţi 5:3).
Spunându-i soţiei lui Naaman despre Dumnezeul ei şi despre profet,
această fetiţă era o mărturie. Ea spunea ceea ce ştia, cuiva care avea
nevoie să audă.

Pune copiii să găsească Samaria
pe hartă.
Citeşte cu voce tare versetul din
Biblie.

Nu este minunat cum Dumnezeu a plănuit ca această fetiţă să ajungă
slujitoare în casa lui Naaman, unde a putut să spună celor de acolo
despre profetul lui Dumnezeu? Dumnezeu l-a iubit pe Naaman, şi
S-a îngrijit de el.
Dumnezeu îi iubeşte şi pe prietenii tăi, care încă nu au auzit despre
Domnul Isus, şi Se îngrijeşte şi de ei. Dacă tu ai crezut deja în Domnul Isus şi ţi-au fost iertate păcatele, Dumnezeu vrea să faci ceva
pentru El. El vrea ca tu să f ii un martor pentru El, aşa cum a fost
fetiţa. Să f ii un martor pentru Isus, înseamnă să spui altora despre
El.
Un mod prin care poţi să f ii martor, este să spui ceea ce ştii despre
Dumnezeu cuiva, care are nevoie să audă despre El. Spune-le cum să
creadă şi ei în Domnul Isus ca Mântuitor al lor – aşa cum ai făcut şi
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tu. Biblia spune: „Voi sunteţi martorii Mei“ (Isaia 43:10). Dumnezeu
te-a ales ca să-I slujeşti, f iindu-I martor.
Poate că nu ştii cum să spui altora despre Domnul Isus. Cere-I lui
Dumnezeu să-ţi dea curaj să chemi la grupul nostru sau în biserica
noastră pe cineva care să audă despre El. Acesta este un alt mod de a
f i martor. Gândeşte-te la un membru din familia ta sau la un prieten,
pe care să-l inviţi într-unul din aceste locuri săptămâna aceasta.
ACN

Aşa cum fetiţa i-a spus soţiei lui Naaman că acesta poate f i curăţit de
lepra lui, şi eu sunt astăzi aici să-ţi spun despre Singurul care te poate
curăţa de păcatele tale. Numai Dumnezeu poate face aceasta, şi El te
iubeşte foarte mult. El vede că tu ai păcate în viaţa ta. Roagă-L să le
cureţe, ca să nu f i despărţit de El datorită lor. El vrea ca atunci când
vei muri, tu să mergi în cer. Cerul este locul minunat, unde locuieşte
Dumnezeu, şi unde totul este desăvârşit, minunat. Străzile din cer
sunt făcute din aur, de aceea această pagină ne aduce aminte despre
Dumnezeu şi despre cer.
Arată pagina aurie din Cartea fără cuvinte (sau hârtia aurie).

Biblia spune: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea …“
(Ioan 3:16). Dumnezeu te iubeşte atât de mult, încât vrea să crezi în
Fiul Său Isus Hristos, ca să nu pieri, ci să f ii iertat de păcate şi să poţi
merge în cer atunci când vei muri. Aceasta este o Veste Bună pentru
tine.
Şi fetiţa a avut o veste bună, atunci când i-a spus soţiei lui Naaman
cum ar putea f i curăţit el de lepră.
Poate că soţia lui Naaman a fost bucuroasă de vestea primită, aşa că
ea i-a spus-o repede şi soţului ei.
Ia toate f igurile.

Naaman i-a spus imediat împăratului vestea cea bună.

Planşa 4-4

Împăratul Israelului, Ioram, nu s-a
gândit la profetul Elisei, când a citit
scrisoarea din partea împăratului
Siriei. Ca f iu al lui Ahab, acest
împărat era şi el fără Dumnezeu,
şi se opunea frecvent lui Elisei.
Datorită păcii temporare cu Siria,
împăratul lui Israel s-a gândit că
acesta era un motiv din partea
sirienilor de a stârni un alt război.

„Du-te la Samaria“, i-a spus împăratul, „şi îi voi scrie împăratului
lui Israel o scrisoare, pe care să i-o duci tu“. Naaman a luat scrisoarea, câţiva slujitori şi multe daruri, şi a plecat în carul său, mergând
spre Samaria, acolo unde locuia împăratul Israelului. Fără îndoială,
călătoria a durat câteva zile.
Pune-l pe Naaman (ES-25) şi pe împăratul (ES-28).

Când a ajuns la palat, Naaman a mers la împăratul Israelului şi i-a
înmânat scrisoarea. În timp ce împăratul Israelului citea scrisoarea
de la împăratul Siriei, nu-i venea să creadă ceea ce citea. În scrisoare
scria: „Ţi-am trimis pe slujitorul meu Naaman, ca să-l vindeci de
lepră.“ Împăratul a rămas şocat. „Oare sunt eu Dumnezeu, să pot
vindeca pe oameni de lepra lor?“, a întrebat împăratul. El a privit încruntat, şi a spus: „Cred că împăratul Siriei caută un motiv de ceartă
cu mine!“ Şi împăratul şi-a sfâşiat hainele. Acesta era un obicei, prin
care cineva arăta disperarea sa.
În timp ce el nu ştia ce să facă, Elisei a auzit de Naaman şi de faptul
că împăratul şi-a sfâşiat hainele. El a trimis un mesaj împăratului,
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spunându-i: „Lasă-l să vină la mine, şi va şti că este un profet în
Israel“ (2 Împăraţi 5:8).

Citeşte cu voce tare versetul din
Biblie.

Împăratul s-a simţit uşurat când a primit mesajul lui Elisei. El l-a
trimis pe Naaman acasă la Elisei.
Ia toate f igurile. Pune-l pe Naaman şi pe servitor (ES-29).

Caii minunaţi ai lui Naaman au tras repede frumosul car, până au
ajuns şi s-au oprit la uşa casei profetului. Probabil că Naaman a
coborât şi s-a îndreptat spre uşa lui Elisei, în timp ce servitorii lui îl
urmau, ducând darurile de aur şi argint şi hainele frumoase pe care
le-a trimis împăratul Siriei. Naaman se aştepta ca profetul Elisei să
vină afară, şi să se ocupe imediat de importantul său vizitator.

Copiilor mici le place să atingă
haine strălucitoare şi obiecte de
aur şi de argint. Pune câteva din
acestea într-o pungă şi scoate-le
una câte una.

Înlocuieşte pe Naaman şi pe servitor (ES-29) cu f igura ES-25. Adaugă pe Ghehazi
(ES-18).

Planşa 4-5

Dar Elisei nu a ieşit. În locul lui, un servitor (poate Ghehazi) a venit cu un mesaj de la Elisei pentru Naaman. El i-a spus: „Du-te şi
scufundă-te în râul Iordan de şapte ori, şi vei f i curăţit de lepra ta“
(vezi 2 Împăraţi 5:10).
Ia-l pe Ghehazi (ES-18).

Naaman s-a simţit ofensat. Poate că a păşit înapoi, în timp ce striga
cu mânie la servitorii care stăteau tăcuţi în jurul lui: „Am crezut că
Elisei va ieşi afară la mine, şi va chema numele Dumnezeului lui, îşi
va pune mâna pe locul rănii, şi mă va vindeca. Să mă scald în râul
Iordan? Nu sunt râurile din Siria mai bune decât toate apele din Israel?“ Naaman s-a înfuriat. El nu a vrut să facă ce i-a spus Elisei.
Poate că prietenii şi cei din familia ta nu sunt interesaţi, atunci când
le spui despre Dumnezeu sau îi inviţi să audă despre El. Ce trebuie
să faci dacă se întâmplă aşa?

Instruieşte un copil înainte de
oră să mimeze cum a transmis
Ghehazi mesajul: „Du-te, scufundă-te … de şapte ori.“

ACM

Îndeamnă-i pe copii să spună din experienţele lor.

Sunt două lucruri importante, pe care poţi să le faci. Roagă-te pentru
ei, şi cere-I Domnului Isus să te ajute să f ii un bun exemplu pentru
ei. Mulţi copii şi adulţi au văzut cum rugăciunea şi un bun exemplu
pot face pe cineva să dorească să audă mai mult despre Dumnezeu.
Tu poţi f i un martor, atunci când trăieşti aşa cum vrea Domnul Isus.
Le poţi arăta altora că Dumnezeu îi iubeşte – chiar şi atunci când ei
nu vor să te asculte.
Naaman nu a vrut să asculte de ceea ce i-a spus slujitorul lui Elisei.
El a plecat furios. De ce era furios? Pe lângă faptul că s-a simţit ofensat, că Elisei nu a ieşit personal la el, mai era furios şi de modul prin
care i se spusese că trebuie să f ie vindecat. El voia să f ie vindecat
aşa cum credea el. Dar era un singur mod prin care Naaman putea f i
vindecat şi curăţat de lepră, şi Elisei spusese care era modul acela.
Dumnezeu are şi pentru tine un singur mod prin care să f ii curăţit
de păcate tale, şi acesta este prin Fiul Său, Domnul Isus. El este
Fiul desăvârşit al lui Dumnezeu. Mulţi oameni cred că dacă merg la
biserică, aceasta îi va curăţi de păcate, sau vor f i curăţiţi, dacă fac
destule fapte bune. Dar nu este adevărat. Există un singur mod prin
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care noi putem f i curăţiţi de păcatele noastre. Calea lui Dumnezeu a
fost ca, atunci când Domnul Isus a murit pe cruce, El să f ie pedepsit
în locul tău, pentru păcatele tale. Sângele Lui a fost vărsat acolo; de
aceea această pagină ne ajută să ne amintim că Domnul Isus a murit
pentru noi.
Arată pagina roşie, din Cartea fără cuvinte (sau foaia roşie).

În timp ce Domnul Isus atârna pe cruce, Dumnezeu a pus asupra Lui
toate lucrurile rele pe care le-am făcut tu şi eu. El a suferit de bună
voie pedeapsa pentru păcate, pentru ca tu să nu mai trebuiască să
suferi. El Şi-a vărsat sângele, ca păcatele tale să f ie iertate – ca tu să
poţi f i curăţit. Biblia spune: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este
credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele, şi să ne cureţe de orice
nelegiuire“ (1 Ioan 1:9).
De acest lucru trebuie să ne amintească această pagină.
Arată pagina albă, din Cartea fără cuvinte (sau hârtia albă).

După ce Domnul Isus a murit, a fost îngropat, apoi trei zile mai târziu a înviat. Astăzi El este în cer, cu Tatăl Său. El vrea ca tu să f ii
iertat de păcate, şi El să trăiască în tine. Trebuie să-I ceri iertare de
lucrurile rele pe care le-ai făcut, şi să renunţi la păcatele tale. Atunci
El te face mai alb decât această pagină, şi îndreptăţit înaintea lui
Dumnezeu. Spune-I Domnului Isus că crezi că numai El te poate
curăţi şi îţi poate ierta păcatele. Cere-I să facă acest lucru, şi să te
schimbe. Apoi şi tu Îi vei putea sluji Lui.
Dacă nu ştii cum să-I ceri Domnului Isus să-ţi ierte păcatele, vino
şi vorbeşte cu mine după lecţie. Voi sta aici lângă tabla de f lanelograf. Domnul Isus este Singurul care te poate ajuta să f ii curăţit de
păcatele tale.
Planşa 4-4 (din nou)

Era o singură cale prin care Naaman putea f i curăţit de lepra lui, şi
aceasta era calea lui Dumnezeu. Dar el voia să f ie vindecat în felul
lui. Servitorii lui Naaman au încercat să-l facă să se răzgândească:
„Părinte,“ i-au spus ei, „dacă profetul ţi-ar f i cerut să faci ceva greu,
nu ai f i făcut? De ce nu faci un lucru aşa de uşor?“
Înlocuieşte-l pe Naaman (ES-25) cu f igura ES-29.

Pune-i pe copii să găsească râul
Iordan pe hartă.

Naaman voia să f ie vindecat, şi se părea că nu exista altă cale. Probabil că uitându-se la rănile de pe mâinile lui, s-a decis să creadă că
Dumnezeu lui Elisei poate să-l vindece, şi să facă ceea ce i s-a spus.
El şi servitorii lui s-au urcat înapoi în carele lor, şi s-au îndreptat spre
râul Iordan.
Îndepărtează-l pe Naaman şi pe servitor (ES-29).

Foloseşte-ţi vocea pentru a
construi suspans.
Copiii mai mici să numere
împreună cu tine.

La râu, Naaman s-a dat jos din car, şi şi-a dat jos haina. Lăsându-şi servitorii pe malul râului, a intrat în apă. S-a scufundat în apă,
probabil gândindu-se că ceea ce face este prostesc, dar în acelaşi
timp având o undă de speranţă. S-a scufundat o dată … de două ori
… de trei ori. Poate că între timp se uita pe trup să vadă vreun semn
de vindecare. S-a scufundat a patra oară … a cincea … a şasea oară,
dar nu vedea nicio schimbare.
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„Poate că profetul s-a înşelat“, s-o f i gândit Naaman – „dar el a spus
să mă scufund de şapte ori.“
Pune-l pe Naaman (ES-30).

Servitorii lui Naaman stăteau cu răsuf larea tăiată, în timp ce se uitau la stăpânul lor scufundându-se în râu a şaptea oară. Nu se auzea
decât clipocitul apei, în timp ce Naaman ieşea de sub apă. El s-a uitat
la pielea lui. Ce se întâmplase? Biblia spune: „Carnea lui s-a făcut
iarăşi cum este carnea unui copilaş, şi s-a curăţit“ (2 Împăraţi 5:14).
Da! Rănile urâte nu mai erau. Pielea lui era curată, ca a unui copilaş.
Servitorii lui Naaman s-au bucurat aşa de mult!
Dumnezeu l-a curăţit pe Naaman de lepră!
Naaman era nespus de bucuros! El ştia că nu apa râului l-a curăţit,
ci Dumnezeul lui Elisei l-a vindecat, pentru că el a făcut ceea ce i-a
spus profetul.

Citeşte versetul din Biblia ta.

Spune punctul culminant cu
entuziasm.
Planşa 4-6

Înlocuieşte-l pe Naaman (ES-30) cu f igura ES-29.

Naaman s-a urcat înapoi în carul său, şi împreună cu servitorii lui
s-au întors plini de bucurie acasă la Elisei.
Înlocuieşte-l pe Naaman şi servitorul (ES-29) cu f igura ES-25. Adaugă-l pe Elisei
(ES-1).

De data aceasta Elisei a venit afară să-l întâmpine. Naaman i-a spus
omului lui Dumnezeu: „Iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe
tot pământul, decât în Israel“ (2 Împăraţi 5:15b). Naaman a văzut puterea singurului Dumnezeu viu şi adevărat. El a văzut că Dumnezeu
este credincios, Îşi ţine cuvântul. Naaman s-a reîntors în Siria, şi nu
s-a mai închinat dumnezeilor falşi, ci Singurului Dumnezeu viu şi
adevărat.
Naaman i-a oferit lui Elisei darurile pe care le-a adus, dar acesta le-a
refuzat. El voia ca Dumnezeu să aibă tot meritul pentru vindecarea
lui Naaman. Naaman a fost curăţit pentru că el a făcut ce i-a spus
Dumnezeu să facă, prin Elisei.
Ia toate f igurile.

Dacă tu ai fost curăţit de păcatele tale, vei f i tu un martor pentru
Dumnezeu în săptămâna care urmează? Prietenii şi familia ta au nevoie să audă cum pot crede şi cum pot avea viaţa veşnică. Dumnezeu
spune că tu trebuie să f ii un martor, să spui şi altora despre El. Cere-I
Domnului să te ajute să spui în această săptămână unui prieten, cum
poate f i curăţit de păcatele lui.

ACM

Dar dacă nu ai fost curăţit de păcatele tale, poţi f i curăţit făcând ceea
ce Dumnezeu îţi spune să faci. Un loc, în care Biblia îţi spune cum
să faci acest lucru, este în versetul nostru de memorat.

ACN

Spune 1 Ioan 1:9 împreună cu copiii.

Trebuie să crezi în Domnul Isus, Fiul Lui Dumnezeu. Spune-I că îţi
pare rău de păcatele pe care le-ai făcut şi roagă-L să te cureţe şi să te
ajute să trăieşti o viaţă nouă cu El. Spune-I că tu crezi că El este Fiul
Lui Dumnezeu. Adu-ţi aminte: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este
credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele, şi să ne cureţe de orice
nelegiuire“ (1 Ioan 1:9).
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Întrebări de recapitulare
1. Ce boală avea Naaman? (lepră)
2. Ce problemă au toţi oamenii astăzi? (problema păcatului)
3. Cum a ajuns fetiţa israeliană în casa lui Naaman? (Ea a fost
luată prizonieră de sirieni şi dusă în casa lui Naaman să f ie
slujitoarea soţiei lui.)
4. Ce a făcut fetiţa, ca să-l ajute pe Naaman? (Ea i-a spus soţiei lui
Naaman despre Elisei, profetul lui Dumnezeu, care l-ar putea
ajuta pe Naaman.)
5. Ce Veste Bună ai putea să spui cuiva săptămâna aceasta? (Să-i
spui despre Domnul Isus şi cum poate avea viaţa veşnică.)
6. Ce faci tu atunci când spui cuiva despre Domnul Isus?
(Mărturiseşti.)
7. Ce trebuie să faci, dacă ţi-e frică să mărturiseşti? (Să te rogi.)
8. Sunt două moduri importante prin care poţi să mărturiseşti. Unul
este prin ceea ce spunem. Care este celălalt mod? (prin comportament)
9. De ce s-a înfuriat Naaman atunci când servitorul lui Elisei i-a
spus să se scufunde în râul Iordan de şapte ori? (Pentru că el ar
f i vrut să f ie vindecat aşa cum credea el, şi se aştepta ca Elisei
să vină afară şi să-l vindece punând mâna pe rana lui.)
10. De ce crezi că s-a vindecat Naaman, după ce s-a scufundat de
şapte ori în râul Iordan? (Pentru că el a făcut ceea ce i-a spus
Dumnezeu prin Elisei să facă.)
11. După ce Naaman a fost vindecat, ce a spus el despre Dumnezeu?
(„Ştiu că nu este alt Dumnezeu pe tot pământul.“)
12. De ce crezi că a fost atât de important ca fetiţa să-i spună soţiei
lui Naaman despre omul lui Dumnezeu din ţara ei? (Poate ea
era singura din casa lui Naaman, care Îl cunoştea pe Dumnezeu
şi putea să le spună despre El.)
Activitate opţională
Dumnezeu
locuieşte în cer
şi ne iubeşte
pe f iecare.
Lui Dumnezeu
nu-I plac
lucrurile rele
pe care le facem.
Isus, Fiul lui
Dumnezeu, poate
să ne ierte toate
lucrurile rele pe
care le-am făcut,
astfel încât
să putem f i curaţi
în ochii
lui Dumnezeu.

Culoarea
galbenă
Culoarea
neagră
Culoarea
roşie

Decupează inimi din carton. Dă f iecărui copil câte patru inimi. Spune
copiilor să coloreze f iecare inimă într-una din cele patru culori ale
Cărţii fără cuvinte. Întreabă-i pe copii ce înseamnă f iecare culoare.
Apoi copiii trebuie să lipească inimile pe un carton în formă de semn
de carte, şi să scrie pe spatele lui, ca în modelul alăturat.
Spune-le copiilor că acesta îi ajută să-şi amintească ce a făcut Domnul Isus pentru ei, dar poate f i şi un mod prin care să spună şi altora
despre dragostea Lui.

Culoarea
albă
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Lecţia 5

Orbirea sirienilor şi conducerea lor în Samaria

Schiţa lecţiei

Text biblic pentru învăţător
2 Împăraţi 6:8-23

Introducere
Înspăimântătoarea armată siriană se apropie

Adevăr central
Dumnezeu are puterea să-Şi protejeze copiii în
orice situaţie

Desfăşurarea evenimentelor
1. Împăratul sirian începe războiul cu israeliţii

Aplicaţie
Nemântuit: Dumnezeu te va proteja dacă devii
copilul Lui
Mântuit:

2. El le spune slujitorilor săi unde va f i
tabăra lor
ACM
3. De câteva ori Elisei îl avertizează
pe împăratul Israelului de planurile
sirienilor

Încrede-te în Dumnezeu, şi El te va
proteja.

Verset de memorat
Recapitulează versetele de la lecţiile precedente.

ACM

4. Împăratul Siriei crede că cineva din tabăra
lui le trădează israeliţilor planurile lui
5. Un slujitor îi spune împăratului că Elisei
face aceasta
ACN

Ajutoare vizuale
♦♦ Planşe: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 şi 5-6
sau
♦♦ f igurile de f lanelograf: ES-1, ES-31, ES-32,
ES-33,ES-34, ES-35, ES-36, ES-37, ES-38 şi
ES-40
şi
♦♦ un carton cu adevărul central scris cu litere
mici de tipar. (Textul poate f i aşezat pe o
palmă desenată ca în exemplu, pentru a întări
învăţătura adevărului central.)
♦♦ o hartă a Israelului

6. Sunt trimise care şi cai la Dotan, ca să-l
prindă pe Elisei
7. Elisei spune servitorului său, care se temea,
că sunt mai mulţi de partea lor decât de
partea sirienilor
8. Elisei se roagă ca Dumnezeu să-i deschidă
ochii servitorului său
ACM
9. Elisei se roagă ca Dumnezeu să orbească
ochii soldaţilor sirieni
10. Elisei conduce armata duşmană în Samaria
11. Împăratul Israelului pregăteşte un prânz
mare pentru sirieni, apoi îi trimite acasă
Punctul culminant
Dumnezeu îşi protejează poporul – războiul
se termină
Concluzia
Oamenii lui Dumnezeu sunt protejaţi
de puterea şi credincioşia Lui
ACM, ACN
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Lecţia

Pune copiii să găsească Siria pe
hartă. Arată distanţa dintre Damasc
şi capitala Israelului, Samaria.

Înspăimântătoarea armată siriană se apropia. Poate că slujitorul lui
Elisei a văzut soarele ref lectându-se în săbiile şi suliţele ascuţite, şi
s-a îngrozit. I-a fost greu să creadă ce a văzut după aceea. Poate nu
va uita tot restul vieţii sale acea zi – sau acea privelişte!

(Atunci Ierusalimul nu era capitala
întregii ţări, deoarece Iuda şi
Israelul erau două ţări separate,
şi Ierusalimul era capitala lui Iuda).

Dar cum au ajuns Elisei şi slujitorul lui să f ie înconjuraţi de armata
duşmană? Care a fost priveliştea îngrozitoare pe care a văzut-o slujitorul? Ei bine, lucrurile acestea s-au întâmplat în Siria.

Captează atenţia copiilor vorbind
cu entuziasm.

Tot timpul sirienii au fost duşmanii poporului lui Dumnezeu, israeliţii.
Cele două ţări s-au luptat mulţi ani. Armata siriană a invadat Israelul
de multe ori, luând în stăpânire tot mai mult din terenul Israelului.
Pune pe împăratul sirian (ES31) şi pe of iţeri (ES-32).

Planşa 5-1

Acum împăratul Siriei avea un nou plan de luptă. Voia să-şi aşeze
tabăra într-un loc secret, lângă graniţa cu Israelul, ca apoi să-i poată
ataca prin surprindere. Împăratul sirian şi-a adunat of iţerii ca să
discute cu ei planul secret. El le-a spus unde vrea să-şi aşeze tabăra.
Probabil că le-a spus cu o sclipire în ochi: „Vom surprinde armata
israeliană. Când vor trece pe lângă acel loc, armata noastră va ieşi
deodată şi îi va ataca!“
Ia toate f igurile.

Armata siriană aştepta în locul ei secret, ca să-i atace prin surprindere pe israeliţi.
Va avea cineva puterea să-i protejeze pe israeliţi?
ACM

Da, Cineva a avut puterea să-i protejeze pe israeliţi, şi Cineva are
puterea să te protejeze şi pe tine. Ştii despre cine vorbesc?
Aşteaptă răspunsul copiilor.

Arată cartonul cu adevărul central.

Vorbesc despre singurul Dumnezeu viu şi adevărat. În Biblie citim
că Dumnezeu are putere să-i protejeze pe copiii Săi. Dacă tu crezi
în Dumnezeu şi I-ai cerut Fiului Său Isus Hristos să f ie Mântuitorul
tău, eşti copilul Lui şi astfel poţi avea încrederea că El te protejează
oricând ai nevoie.
Oamenii din Israel aveau nevoie să f ie protejaţi, pentru că aveau un
duşman care lupta împotriva lor. Îi va învinge?
Armata siriană aştepta în locul ei secret să pornească ambuscada.

Planşa 5-2

Pune-l pe Elisei (ES-33).

Pune pe copii să găsească Dotan
pe hartă. Acesta era situat la
aproximativ 20 km de Samaria, şi
era locul unde a stat Elisei un timp.

În timp ce împăratul sirian era ocupat cu planurile sale secrete,
Dumnezeul atotştiutor era ocupat să spună acele planuri profetului
Său, Elisei, care stătea în Dotan, nu departe de palatul din
Samaria. Dumnezeu i-a făcut cunoscut lui Elisei locul unde aştepta
duşmanul.
Arată-l pe Elisei (ES-33).

Elisei a trimis imediat vorbă împăratului lui Israel, avertizându-l
să se ferească cu armata lui de locul unde sirienii aşteptau gata de
atac.
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Împăratul Israelului a trimis pe unul din soldaţii lui să spioneze zona,
să vadă dacă era adevărat. Când s-a întors soldatul, el i-a spus regelui
Israelului, că sirienii într-adevăr şi-au aşezat tabăra acolo, exact aşa
cum spusese Elisei.
Când armata israeliană le-a înşelat aşteptările, şi n-a mai trecut pe
lângă locul unde erau aşezate trupele inamice, împăratul Siriei şi-a
dus armata într-un alt loc. Dar Dumnezeu i-a spus lui Elisei şi despre
noul loc, şi din nou el l-a avertizat pe împăratul Israelului.
Împăratul Siriei a continuat să-şi mute armata în alte locuri, şi de
f iecare dată Dumnezeu îi spunea lui Elisei, iar acesta îl anunţa pe
împărat.
Dumnezeu a vrut să-şi protejeze poporul de duşmanii care voiau să-l
învingă. Doar Dumnezeu are o astfel de putere.
Există un alt duşman care vrea să-i învingă pe copiii lui Dumnezeu.
Dacă I-ai cerut Domnului Isus să te mântuiască, să te facă un copil
al lui Dumnezeu, planul duşmanului este să te învingă. Numele lui
este Satana sau Diavolul şi el Îl urăşte pe Dumnezeu. El este un înger
rău care lucrează împotriva planurilor lui Dumnezeu. El vrea să te
învingă, împiedicându-te să trăieşti pentru Domnul. Dar dacă Isus
este Mântuitorul tău, încrede-te în Dumnezeu care are puterea să te
protejeze.

ACM

Arată cartonul cu adevărul central.

Ce lucruri rele te-ar putea ispiti Satana să faci?
Aşteaptă răspunsul copiilor.

Ce lucruri bune vrea Diavolul să te împiedice să faci?
Îndeamnă-i pe copii să răspundă şi adaugă şi alte exemple de atacuri ale lui Satana. Foloseşte următoarea explicaţie.

Un mod prin care Satana vrea să te învingă este să te convingă să
vrei să faci răul. Chiar dacă Domnul Isus trăieşte în tine, Satana încă
te va ispiti să nu asculţi de Dumnezeu, şi câteodată s-ar putea să
cedezi acestei ispite. Poate te superi pe fratele tău, mai mic dintr-un
motiv greşit, sau poate copiezi la extemporale la şcoală. Făcându-te
să păcătuieşti, Satana încearcă să strice prietenia ta cu Dumnezeu.
De asemenea, Satana încearcă să te învingă, făcându-te să te îndoieşti
că eşti într-adevăr copilul lui Dumnezeu, făcându-te să nu mai citeşti
Cuvântul Lui şi să nu mai petreci timp vorbind cu El în rugăciune,
sau descurajându-te, şi făcându-te să crezi că nu poţi înlătura gândurile rele şi renunţa la faptele tale păcătoase.
S-ar putea să treci prin situaţii grele, ca de exemplu accidente sau
boli. Sau poate sunt oameni care încearcă să te rănească f izic, de
exemplu copii de la şcoala ta sau poate chiar un adult. Aceste lucruri
se întâmplă pentru că trăim într-o lume rea. Oricum, Satana poate
folosi aceste situaţii ca să te învingă, făcându-te să-ţi f ie frică şi să
uiţi de Dumnezeu.
Satana este un duşman puternic. Atacurile lui sunt atât de puternice,
încât îţi este imposibil să le poţi face faţă singur. Dar tu nu eşti singur,
Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, trăieşte în tine. Biblia spune: „Cel
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Încearcă să faci această aplicaţie
practică, discutând despre lucruri
pe care copiii mântuiţi se luptă să
le învingă în viaţa creştină.
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ce este în voi [Dumnezeu] este mai mare decât cel ce este în lume
[Satana]“ (1 Ioan 4:4). Dacă eşti copilul lui Dumnezeu, încrede-te în
El, ca să te protejeze. Planul lui Satana de a te învinge nu trebuie să
se împlinească. Dumnezeu are puterea să te protejeze.
Dumnezeu a avut de asemenea puterea să-Şi protejeze poporul, pe
israeliţi.
Ia-l pe Elisei (ES-33).

Împăratului Siriei i s-a tulburat inima în timp ce încerca zadarnic să-i
învingă pe israeliţi. El nu putea înţelege de unde ştiau cei din Israel
întotdeauna planurile sale secrete şi îi zădărnicea atacurile surpriză.
Putea să tragă doar o concluzie – în armata sa exista un trădător.
Cineva le spunea israeliţilor planurile sale secrete.
Pune pe împăratul Siriei (ES-31) şi pe of iţeri (ES-32).

Planşa 5-1 (din nou)

Împăratul Siriei şi-a adunat toţi of iţerii. Haideţi să ascultăm ce le-a
spus el. Cuvintele sale sunt aici în Biblie.
Citeşte cu voce tare versetul din
Biblie.

ACN

„Nu voiţi să-mi spuneţi care din noi este pentru împăratul lui Israel?“
a spus el (2 Împăraţi 6:11). Cu alte cuvinte el a spus: „Vreau să ştiu
care dintre noi este trădătorul!“ Împăratul nu ştia că Dumnezeu îl
ajuta pe Elisei şi pe poporul Israel să dejoace planurile lor.
La fel ai şi tu un duşman, care vrea să te distrugă. Acesta este Satana,
sau Diavolul. Dacă nu ai crezut în Domnul Isus şi nu I-ai cerut să
te mântuiască şi să te schimbe, Satana este duşmanul care vrea să te
împiedice să faci aceasta. El vrea ca tu să continui să faci lucruri rele.
El este duşmanul acela care vrea să te ţină pe calea ta păcătoasă, pe
care continui să f ii despărţit de Dumnezeu. Acest lucru este foarte
periculos. Dacă continui să trăieşti în păcatul tău, când viaţa ta pe
acest pământ se va sfârşi, vei f i despărţit de Dumnezeu pentru totdeauna. Dumnezeu este atât de curat şi sfânt, încât nu poate tolera
neascultarea ta de El, minciunile pe care le spui, mânia ta, vorbele
tale urâte, neascultarea ta de părinţi şi alte lucruri rele pe care le faci.
Dumnezeu vrea ca tu să crezi în El, ca să nu pieri, să nu f ii veşnic
despărţit de Dumnezeu, ci să ai viaţa veşnică cu El în cer. Ioan 3:16
spune: „… ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viaţa veşnică.“
Să crezi în Isus înseamnă că El îţi iartă păcatele, şi eşti un copil al
lui Dumnezeu. El poate să te salveze de păcate, aşa cum l-a salvat cu
mult timp în urmă şi pe poporul Israel de duşmani.
Împăratul sirian nu ştia că Dumnezeu era Acela care îl ajuta pe Elisei
şi pe poporul Israel. El şi-a acuzat oamenii că sunt trădători.

Citeşte cu voce tare sau pune
pe un copil mai mare să citească
versetul din Biblie.
Poate că acest om fusese spion
în Israel, şi acolo a af lat cum
Dumnezeu şi-a desfăşurat puterea
Lui prin Elisei.

Unul din oamenii lui a spus: „Nimeni, împărate domnul meu, dar
profetul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rosteşti în odaia ta de culcare“ (2 Împăraţi 6:12).
Împăratului Siriei nu-i venea să creadă. Cum îndrăznea acest profet
să distrugă planurile armatei sale? „Af laţi unde locuieşte Elisei, ca
să trimit să-l prindă!“, a poruncit împăratul. Probabil el credea că
Elisei avea puteri magice, şi dacă avea să f ie arestat sau omorât,
atunci împăratul putea să-şi pună planurile în aplicare. El nu ştia că
Elisei era slujitorul singurului Dumnezeu viu şi adevărat, şi că prin
puterea Lui îi dezvăluia el planurile secrete împăratului lui.
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Ia toate f igurile.

Când a af lat împăratul că Elisei locuieşte la Dotan, a dat ordin ca o
oaste puternică, cu cai şi care de război, să înconjoare cetatea. Poate
el s-a gândit: „Acum profetul nu mai are cum să scape de armata
mea. Nu ne va mai sta în cale niciodată!“

Împăratul Siriei trebuie să f i trimis
o armată aşa de mare la Dotan,
deoarece se temea că Elisei
ar putea f i păzit de gărzi sau
că oamenii vor încerca să-l apere
pe profetul lor.

Pune armata siriană (ES-34) şi carele (ES-35).

Planşa 5-3

Armata siriană a ajuns la Dotan noaptea. Ei şi-au ocupat poziţiile şi
au înconjurat cetatea, apoi au aşteptat să se facă ziuă.
Adaugă slujitorul (ES-36).

Dimineaţa devreme, slujitorul lui Elisei s-a sculat şi a ieşit afară.
Poate că în timp ce privea împrejur, a văzut ceva – poate o lumină
pe deal. El s-a uitat atent, şi spre groaza lui a văzut care şi soldaţi
înarmaţi. Soldaţi sirieni! Uitându-se în dreapta, a văzut mulţi, şi
spre stânga şi mai mulţi! Întorcându-se, slujitorul şi-a dat seama că
sunt complet înconjuraţi! Cred că inima lui s-a înmuiat, când şi-a
dat seama că Dotanul urma să f ie atacat. El s-a grăbit să-i spună lui
Elisei: „Ah, domnul meu, cum vom face?“

Poate că slujitorul era unul dintre f ii
profeţilor, pe care îi instruia Elisei.

Adaugă-l pe Elisei (ES-1).

Planşa 5-4

Elisei era calm. „Nu te teme“, a spus el, „căci mai mulţi sunt cei cu
noi, decât cei cu ei“ (2 Împăraţi 6:16).

Citeşte cu voce tare versetul din
Biblie.

Cred că slujitorul nu mai înţelegea nimic. „Cum poate f i profetul
aşa de calm, când duşmanul este gata să atace? Ce vrea să spună
cu «cei care sunt cu noi»? Noi nu avem aici o armată care să lupte
pentru noi. Nu este nimeni aici care să ne apere.“ Cred că multe asemenea gânduri au trecut prin mintea tulburată a slujitorului. Elisei
şi-a dat seama că slujitorul lui nu înţelegea. Elisei nu se încredea în
puterea lui şi nici în cea a armatei Israelului, ca să îl scape de atacul
duşmanului – el se încredea în Dumnezeu, ca El să-l protejeze.
Protecţia lui Dumnezeu era foarte reală, aşa că el s-a rugat: „Doamne,
deschide-i ochii, ca să vadă.“ Biblia spune că atunci Dumnezeu i-a
deschis ochii slujitorului, şi el a văzut şi el ce vedea Elisei. Ce crezi
că a văzut el? Haideţi să găsim răspunsul în textul nostru din Biblie.
„Muntele era plin de cai şi de care de foc împrejurul lui Elisei“ (2
Împăraţi 6:17).

Citeşte versetul din Biblie.

Adaugă îngerii cu care şi cai (ES-37 şi ES-38).

Planşa 5-5

Pe munţii din jurul lor erau cai şi care strălucitoare – nu ai armatei
siriene, ci ai armatei lui Dumnezeu. Erau cai şi care de foc! Dumnezeu
a pus o gardă cerească în jurul lui Elisei şi a slujitorului lui, gata de
luptă pentru a-i proteja. Credeţi că servitorului îi mai era frică? Eu
nu cred. Acum el ştia că Dumnezeu îi protejează.
Atunci când te atacă duşmanul, Satana, nu te încrede în propria ta putere sau în a altora, că te-ar proteja. Dacă eşti copilul lui Dumnezeu,
încrede-te în El, Cel care are puterea să te protejeze. Dumnezeu este
întotdeauna cu tine. Nu există moment în care să f ii singur, faţă în
faţă cu duşmanul tău. Dumnezeu este atotputernic. El este mai puternic decât Satana. Dumnezeu te poate proteja de oameni sau de
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situaţii care ţi-ar putea face rău. De asemenea, El te poate proteja
de dorinţe păcătoase, îndoieli, frică şi descurajare, pe care Satana
le-ar putea folosi împotriva ta. Rămâi aproape de Dumnezeu, şi El te
va proteja. Roagă-te şi citeşte Biblia, pentru că rugăciunea şi citirea
Bibliei sunt arme puternice împotriva duşmanului.
Dumnezeu îi protejează pe copiii Lui într-un mod special şi prin
îngerii Săi. Îngerii lui Dumnezeu sunt duhuri – mesageri – creaţi
să-I slujească Lui. El i-a pus pe îngerii Lui să poarte de grijă copiilor
Săi întotdeauna, şi atunci când sunt în pericol. Tu nu vezi îngerii,
aşa cum nici slujitorul nu a văzut armata măreaţă a lui Dumnezeu,
dar ei sunt întotdeauna prezenţi, şi au grijă de tine. În Biblie citim:
„Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El, şi-i scapă
din primejdie“ (Psalmul 34:7).

Ajută copiii să înţeleagă că
protecţia promisă de Dumnezeu
nu înseamnă că niciodată nu vom
trece prin momente grele. Prezintă
un punct de vedere echilibrat al
acestui adevăr.

Atunci când Satana încearcă să te învingă, aminteşte-ţi că Dumnezeu
stăpâneşte peste toate şi peste toţi. Ai încrederea că El te ajută, şi
spune „nu“ lui Satana. Aceasta nu înseamnă că niciodată nu ţi se vor
întâmpla lucruri rele. Câteodată Dumnezeu îngăduie să ţi se întâmple lucruri rele, dar tot El promite că totul se întâmplă spre binele
tău. Vă aduceţi aminte ce am învăţat din povestirea despre băieţelul
care a murit, şi care a fost înviat? Cere-I Duhului Sfânt să te ajute să
f ii calm, chiar dacă treci prin situaţii grele. S-ar putea să nu înţelegi
de ce ţi se întâmplă un anumit lucru, sau cum vei putea să rezişti
împotriva atacului duşmanului, dar încrede-te în Dumnezeu. El are
putere să te protejeze.
Dumnezeu a avut puterea să-l protejeze şi pe Elisei.
Armata siriană se apropia, iar Elisei s-a rugat din nou, cerându-I lui
Dumnezeu să o orbească.
Elisei a spus conducătorilor: „Urmaţi-mă, şi vă voi duce la omul pe
care îl căutaţi.“
Ia toate f igurile.

Armata oarbă l-a urmat pe Elisei 20 de kilometri – până în capitala
Samariei!
Pune-l pe Elisei (ES-1) şi pe soldaţii sirieni (ES-34).

Odată ajunşi în cetate, Elisei s-a rugat din nou, şi Dumnezeu le-a
îndepărtat orbirea. Sirienii şi-au dat seama unde erau – în centrul
teritoriului duşmanului lor!
Planşa 5-6

Adaugă-l pe împăratul Israelului (ES-40).

Când împăratul Israelului a văzut că Elisei i-a adus armata siriană
s-a bucurat. „Să-i măcelăresc, să-i măcelăresc?“, l-a întrebat el pe
Elisei.
„Nu!“, a răspuns Elisei. El voia ca soldaţii să rămână în viaţă,
ca să poată spune ce a făcut Dumnezeul lui Israel. Elisei i-a spus
împăratului să le dea de mâncare prizonierilor lui, şi apoi să-i lase
să plece. Împăratul le-a pregătit soldaţilor o masă mare, şi după ce
aceştia au mâncat şi au băut, el i-a lăsat să se întoarcă în Siria.
Ia toate f igurile.
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Cred că soldaţii sirieni i-au spus regelui lucrurile ciudate care li s-au
întâmplat. Împăratul a văzut că nu putea să câştige războiul împotriva Dumnezeului lui Israel, şi armata lui a renunţat pentru un timp
să mai invadeze Israelul.
Dumnezeu Şi-a protejat poporul. Războiul s-a terminat.
Poporul lui Dumnezeu a fost scăpat de duşmanii lui, dar nu prin puterea lor proprie, ci prin puterea şi credincioşia lui Dumnezeu.
Dacă eşti un copil al lui Dumnezeu, ai încredere că El are puterea
să te păzească? Poate chiar în această săptămână vei f i atacat de
duşmanul tău, Satana. Poate prin oameni sau situaţii care îţi vor
face rău, sau poate prin îndoieli, frică sau descurajare, atunci când
ai făcut ceva rău. Adu-ţi aminte că Dumnezeu este întotdeauna cu
tine, şi stăpâneşte peste toţi şi peste toate. Roagă-L să te ajute, şi
spune „nu“ lui Satana. În această săptămână caută să vezi moduri
prin care Dumnezeu îţi poartă de grijă. Am aici o foaie pe care scrie:
„În această săptămână Dumnezeu m-a protejat prin __________.“
Poţi să scrii în spaţiul liber un mod prin care ai observat că El te-a
protejat. Dacă vrei să completezi una, foile sunt pe scaunul de lângă
uşă. Când pleci, dacă vrei, ia una şi completeaz-o. Săptămâna viitoare putem să spunem f iecare cum ne-a protejat Dumnezeu.

ACM

Poate că tu nu eşti încă un copil al lui Dumnezeu. Atunci poţi să crezi
în Domnul Isus chiar astăzi. Vrei să te întorci de la păcatele tale?
Vrei să crezi în Domnul Isus care a murit pentru tine, a luat asupra
Sa pedeapsa pentru păcatele tale, şi apoi a înviat? Dacă crezi în El,
Dumnezeu te iartă de păcate şi îţi dă viaţa veşnică, pe care o petreci
în cer, cu El. El nu te va părăsi niciodată. El îţi va transforma viaţa,
va f i cu tine întotdeauna şi te va proteja.

ACN

Întrebări de recapitulare
1. Cum a plănuit împăratul Siriei să-i atace pe israeliţi? (Să-şi instaleze tabăra lângă graniţa cu Israelul.)
2. Cine este duşmanul oamenilor lui Dumnezeu? (Satana)
3. Ce lucruri rele îi ispiteşte Satana pe copiii creştini să facă? (Ex.
să se mânie, să înşele, să se îndoiască etc.)
4. Ce lucruri bune şi importante nu vrea Diavolul să-i lase pe copiii
lui Dumnezeu să facă? (Să citească Biblia, să se roage, să asculte, să-i ajute pe alţii etc.)
5. Ce a făcut împăratul Siriei de f iecare dată când israeliţii au af lat
locul lor secret? (Ei şi-schimbat locul în care stăteau la pândă.)
6. Ce a făcut împăratul Siriei ca să-l prindă pe Elisei? (A înconjurat
cetatea.)
7. Ce trebuie să faci atunci când Satana încearcă să te facă să nu
trăieşti aşa cum vrea Dumnezeu? (Să te încrezi în Dumnezeu, să-ţi
aminteşti că El stăpâneşte peste toţi şi toate, şi să te împotriveşti
lui Satana.)
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8. De ce era Elisei atât de liniştit, iar slujitorul atât de înspăimântat,
atunci când au fost înconjuraţi de duşmani? (Elisei vedea armata cerească a lui Dumnezeu, iar slujitorul nu.)
9. Cine sunt soldaţii nevăzuţi, cărora Dumnezeu le porunceşte să te
păzească? (îngerii Săi)
10. De ce adesea creştinilor le este teamă, atunci când sunt atacaţi de
Satana sau apar probleme în viaţa lor? (Ei nu-şi aduc aminte că
Dumnezeu este atotputernic şi stăpâneşte peste toate lucrurile,
şi de aceea nu se încred în El.)
11. Unde a condus Elisei armata siriană? (în mijlocul Samariei)
12. Ce vrea Dumnezeu să înveţi tu despre El din această întâmplare? (Că El este atotputernic, şi poate purta de grijă în orice
situaţie.)
Activitate opţională 1
Pregăteşte foi pentru f iecare copil, pe care să le pui la ieşire,
cu propoziţia: „În această săptămână Dumnezeu m-a protejat
_______________________.“
Aminteşte copiilor să completeze foaia în timpul săptămânii şi să o
aducă data următoare, şi atunci să aveţi un timp în care să discutaţi
despre ele.
Activitate opţională 2
Pune-i pe copii să formeze un cerc, şi leagă la ochi pe un voluntar.
Pune în cerc tot felul de obstacole. Pune-le în aşa fel, încât să se
poată trece printre ele. Spune-i copilului legat la ochi că îl vei călăuzi
printre obstacole, vorbindu-i în şoaptă. El trebuie să facă exact ceea
ce îi spui, şi să aibă încredere că îl vei trece în siguranţă printre obstacole, fără ca el să se împiedice de ele. Încurajează-i pe ceilalţi
copii să-i dea tot felul de indicaţii bune sau rele. Dacă copilul are
încredere doar în tine, el va reuşi.
După activitate, discutaţi cum trebuie să învăţăm şi noi să ascultăm
de Dumnezeu, prin Cuvântul Său, să credem ceea ce ne spune El, şi
să nu urmăm sfaturile altora.

44

Lecţia 6

Împresurarea Samariei. Fuga sirienilor.

Schiţa lecţiei

Text biblic pentru învăţător
2 Împăraţi 6:24-7:16

Introducere

Adevăr central
Dumnezeu are o Veste Bună pentru cei în nevoie
Aplicaţie
Nemântuit: Crede Vestea Bună despre Domnul
Isus Hristos, şi primeşte astăzi
mântuirea.
Mântuit:

„Oh, mi-e atât de foame!“
Desfăşurarea evenimentelor
1. Sirienii împresoară Samaria, provocând
foamete şi creşterea preţurilor
2. Împăratul îl învinovăţeşte pe Elisei,
şi îi ameninţă viaţa
ACM

Spune Vestea Bună despre Domnul
Isus celor care au nevoie să o audă.

3. Elisei profeţeşte că foametea va înceta
a doua zi
ACN

Aplicaţie alternativă
Mântuit: Învaţă-i pe copii despre nevoile
f izice a milioane de copii şi adulţi
din lumea întreagă – oameni care
nu au ce mânca, nu au apă sau o
casă unde să locuiască. Îndeamnă-i
să f ie sensibili şi să se roage şi să
dăruiască, atunci când este nevoie,
şi sunt apeluri speciale în şcoala lor,
pe stradă, în biserica lor sau la şcoala
duminicală.
Verset de memorat
Recapitulează versetele de la lecţiile anterioare.

4. Patru leproşi înfometaţi se hotărăsc
să se predea armatei siriene
5. Dumnezeu îi face pe sirieni să fugă,
crezând că sunt atacaţi
6. Leproşii mănâncă şi iau pradă

ACN

7. Leproşii se simt vinovaţi, şi anunţă în cetate
vestea bună despre alimente
ACM
8. Împăratul trimite spioni în tabăra siriană
		
ACM, ACN
Punctul culminant
9. Oamenii înfometaţi vin în grabă să jefuiască
tabăra părăsită
10. Dumnezeu îi salvează pe oameni de la
moarte în mod miraculos

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

Concluzia

♦♦ f igurile de f lanelograf: ES-1, ES-4, ES-34,
ES-35, ES-39, ES-40, ES-41, ES-42, ES-43,
ES-44, ES-45 şi ES-46

Profeţia lui Elisei s-a adeverit
Elisei trăieşte restul vieţii sale ascultând
de Dumnezeu
ACM, ACN

şi
♦♦ un carton cu adevărul central scris cu litere
mari (poate f i format A4)
♦♦ o hartă a Israelului
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Lecţia
Cere dinainte unui copil să spună
propoziţia de început, gemând
de foame, aşa cum ar f i făcut
un samaritean.

„Oh, mi-e atât de foame!“ Acestea sunt cuvintele pe care le puteai
auzi frecvent în Samaria.

Cere copiilor, care au fost prezenţi
la lecţia precedentă, să spună
pe scurt evenimentele cheie care
arată protecţia lui Dumnezeu.

Recapitulează pe scurt evenimentele din lecţia trecută.

Pune un copil să găsească
Samaria pe hartă.

Planşa 5-3
Deoarece Samaria era situată pe
un deal, era uşor pentru duşman
să împiedice orice ajutor din afară
pentru oamenii din interiorul ei.

Dumnezeu a făcut lucruri miraculoase, ca să protejeze pe Israel de
duşmanii lor, sirienii.
După ce soldaţii sirieni au fost lăsaţi să plece nevătămaţi din Samaria, aceştia i-au spus împăratului lor tot ce s-a întâmplat. Sirienii au
încetat să mai invadeze ţara; şi Dumnezeu i-a dat Israelului un timp
de pace. Credeţi că după ce poporul a văzut ce a făcut Dumnezeu
pentru ei, a început să se închine Dumnezeului atotputernic? Se pare
că nu. Poate de aceea Dumnezeu a îngăduit o altă situaţie şi mai grea
– una care a făcut ca stomacurile oamenilor să chiorăie de foame.
Pune armata siriană (ES-34) şi carele (ES-35).

De data aceasta, când armata siriană a atacat Israelul, a înconjurat
capitala Samaria, şi le-a tăiat orice sursă de hrană şi apă.
Adaugă pe oamenii înfometaţi (ES-39).

Oamenii mureau de foame. Hrana care mai rămăsese putea f i mâncată
doar de animale. Chiar şi aceea s-a scumpit. Oamenii căutau cu disperare ceva să mănânce. Bărbaţi, femei şi copii, bogaţi şi săraci mureau, pentru că nu aveau ce să mănânce. În întreaga cetate era o
foamete mare, şi aveau nevoie de cineva ca să-i salveze.
Ia toate f igurile. Pune-l pe împăratul Israelului (ES-40).

Planşa 6-1
Copiilor mai mari poţi să le citeşti
descrierea mai detaliată din 2
Îm-păraţi 6:25. Un cap de măgar
era o hrană nedorită. Un siclu era
egal cu plata pentru aproximativ
patru zile de lucru, deci optzeci de
sicli era un preţ foarte mare. Un
cab echivala cu 0,5 litri. Găinaţul
de porumbel se referă la păstăi
de seminţe, adesea folosite ca
hrană pentru animale. Toate aceste
mâncăruri erau considerate
Planşa 6-2
„necurate“ pentru evrei, dar
acestea erau timpuri groaznice.
Erau preţuri exorbitante pentru o
hrană derizorie.
Poţi să omiţi descrierea efectelor
foametei, aşa cum sunt arătate în
2 Împăraţi 6:28-29. Canibalismul
nu era neobişnuit în timpuri de
foamete.

ACM

Împăratul Israelului era frustrat că nu putea să-şi ajute poporul. Când
o femeie din cetate i-a cerut ajutorul, el i-a spus: „Dacă nu te scapă
Domnul, cu ce să te scap eu?“ Împăratul era mâhnit de suferinţa
poporului, şi cu toate acestea el refuza să-L caute pe Dumnezeu şi
să-I ceară ajutor. El era mânios pe Dumnezeu şi îl învinovăţea pe
slujitorul Lui, Elisei, pentru foametea din ţară.
În loc să meargă la Elisei şi să-I ceară să vorbească cu Dumnezeu
despre această situaţie, împăratul a continuat să facă fapte rele. El s-a
hotărât să-l omoare pe Elisei chiar în acea zi.
Ia-l pe împăratul Israelului (ES-40). Pune-l pe Elisei (ES-1) şi pe conducătorii
cetăţii (ES-4).

Elisei era în casa lui din Samaria, şi stătea de vorbă cu conducătorii
cetăţii. În timp ce vorbeau, Elisei a primit o înştiinţare de la Dumnezeu, că împăratul trimite pe cineva să-l omoare. Elisei le-a spus conducătorilor cetăţii să blocheze uşa casei, ca să nu poată intra cel pe
care l-a trimis împăratul să-l omoare. Elisei mai ştia că însuşi împăratul urma să vină. Elisei avea un mesaj pentru el. Avea veşti bune.
O veste bună trebuie spusă şi la alţii, nu-i aşa? Dacă ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor, atunci şi tu ai o Veste Bună, pe care trebuie s-o
spui altora. Dacă ei nu au auzit încă despre El, Dumnezeu vrea să le
spui despre El prietenilor tăi şi familiei tale. Prietenii tăi şi cei din
familia ta au nevoie să audă Vestea Bună despre Dumnezeu.
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Şi împăratul avea nevoie să audă vestea bună pe care Elisei voia să
i-o spună.
Adaugă-l pe împărat (ES-40).

Când a sosit împăratul, se pare că Elisei i-a spus să nu se predea
duşmanului, ci să aştepte, pentru că Dumnezeu îi va salva. Împăratul
i-a spus lui Elisei: „De ce să mai aştept ca să intervină Dumnezeu?“
(v. 33). El nu l-a crezut pe Elisei. Era convins că nici Dumnezeu nu
mai putea să-i ajute.
Atunci Elisei i-a spus mesajul lui Dumnezeu împăratului şi
conducătorilor cetăţii. Haideţi să citim din Biblie ce le-a spus el.
„Ascultaţi Cuvântul Domnului … «Mâine la ceasul acesta, se va
vinde la poarta Samariei o măsură de f loare de făină cu un siclu, şi
două măsuri de orz cu un siclu»“ (2 Împăraţi 7:1).

Poate că împăratul s-a gândit
că Elisei a atras cumva invazia
siriană sau că el nu a mijlocit destul
pentru popor. Se pare că împăratul
nu a considerat niciodată că
împresurarea ar putea f i o măsură
de disciplină pentru păcatul lui şi al
poporului din partea lui Dumnezeu.
El a vrut să-i taie capul lui Elisei
pentru nenorocirea care s-a abătut
asupra cetăţii.

Citeşte versetul din Biblie.

Dumnezeu spunea că foametea s-a sfârşit. Avea să f ie destulă hrană
pentru toată lumea, şi preţul ei va reveni la normal. „Şi,“ i-a spus
Elisei, „toate acestea se vor întâmpla mâine!“ Chiar dacă ei nu meritau, Dumnezeu îi iubea încă pe israeliţi, şi voia să-i salveze de la
moarte.
Dumnezeu vrea de asemenea să te salveze şi pe tine – sau să te
mântuiască, de la moartea veşnică, adică despărţirea veşnică de
Dumnezeu. Păcatele tale sunt cele care te despart de Dumnezeu.
Păcat este atunci când vrei să urmezi calea ta, în loc să urmezi calea
lui Dumnezeu. Păcat este atunci când încalci legea lui Dumnezeu.
Atunci când copiezi la un test la şcoală sau când insişti să se facă
aşa cum vrei tu, sau ai gânduri rele despre cineva. Doar Dumnezeu
te poate salva de păcat, şi aceasta este cu adevărat o veste bună. El
vrea să te mântuiască, pentru că te iubeşte. Un verset din Biblie
spune: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea …“ (Ioan
3:16). Este uimitor să te gândeşti că Dumnezeu care este sfânt, fără
păcat, te iubeşte, chiar dacă eşti păcătos. Tu nu meriţi dragostea lui
Dumnezeu, dar El ţi-o dăruieşte, şi vrea să trăieşti pentru totdeauna
cu El în cer. Aceasta este cu adevărat o veste bună, şi este valabilă şi
pentru tine. Dumnezeu vrea să te mântuiască de păcatele tale, pentru
că te iubeşte.

ACN

Dumnezeu îi iubea pe oamenii din Samaria, chiar dacă ei nu meritau.
El a vrut să-i salveze de la moarte.
Ia toate f igurile. Pune-i pe leproşi (ES-41).

Planşa 6-3

Afară, la poarta cetăţii, erau patru bărbaţi bolnavi de o boală gravă
– lepra. În acele zile, această boală de piele nu se putea vindeca.
Legea Israelului spunea că leproşii trebuiau să locuiască izolaţi. Îţi
aminteşti şi de altcineva despre care am auzit că a avut lepră?
Aşteaptă răspunsul copiilor (Naaman).

Aceşti patru leproşi depindeau de oameni binevoitori, care le aduceau hrană, dar acum nu mai era hrană în cetate. Aceşti leproşi erau
aproape morţi de foame.
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Aminteşte copiilor povestirea
despre Naaman (predată la lecţia
4) sau întreabă-i pe copii dacă
ei ştiu cum trebuiau să trăiască
leproşii în acele zile.
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Ei s-au gândit la tabăra siriană, care era în apropierea lor, şi şi-au
spus unul către altul: „La ce să şedem aici până vom muri? Dacă ne
vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este foamete, şi vom muri;
şi dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem, dar, să ne
aruncăm în tabăra Sirienilor; dacă ne vor lăsa cu viaţă, vom trăi, iar
dacă ne vor omorî, vom muri. “ Aşadar, când s-a înserat, cei patru
leproşi s-au îndreptat spre tabăra siriană.
Planşa 6-4

Citeşte cu voce tare versetul din
Biblie.

Ia-i pe leproşi (ES-41). Pune pe soldaţi (ES-42), lucrurile (ES-43) şi hrana (ES-44).

Probabil că în tabără soldaţii îşi curăţau armele sau se pregăteau să se
culce. Dintr-odată au auzit ceva. Ce era? Haideţi să citim răspunsul
din Biblie: „Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuiet de
care şi un vuiet de cai, vuietul unei mari oştiri“ (2 Împăraţi 7:6).
Da, era sunetul unor cai galopând şi a unor care de război. Soldaţii
s-au înspăimântat.
„Ce se întâmplă?“, se întrebau unii pe alţii.
Unul dintre ei s-a gândit: „Cred că împăratul Israelului i-a convins
pe ceilalţi împăraţi să vină cu armatele lor să ne atace!“
Temându-se pentru viaţa lor, soldaţii sirieni au fugit, lăsându-şi în
urmă corturile, animalele, hainele, argintul, aurul şi hrana.
Ia-i pe soldaţi (ES-42).

Biblia ne spune că de fapt nu era nicio armată, care venea să-i atace
pe sirieni. Aţi observat atunci când am citit din Biblie, cine a fost
acela care i-a făcut pe sirieni să audă zgomotul? Da, Dumnezeu a
fost Acela care i-a făcut pe soldaţi să audă zgomotul unei armate care
se apropia, ca să-i îngrozească. Vă aduceţi aminte din povestirea de
data trecută, ce a făcut Dumnezeu armatei siriene?
Aşteaptă răspunsul copiilor.

Da, El i-a orbit. În povestirea de astăzi El i-a făcut să audă zgomote
ireale.
Pune-i pe leproşi (ES-41).

Planşa 6-3 (din nou)

Cei patru leproşi înfometaţi au intrat cu teamă în tabără, aşteptându-se să f ie prinşi şi omorâţi. Dar, spre surprinderea lor, nu era nimeni acolo. Era linişte deplină. Era ciudat – cu puţin timp în urmă
soldaţii erau acolo, iar acum au dispărut. Armele erau pe pământ,
aruncate. Mâncarea şi băutura lăsate ca şi cum cineva a plecat de la
masă în mare grabă, înspăimântat.
Când bărbaţii au fost siguri că erau singuri, care credeţi că a fost
primul lucru pe care l-au făcut?
Aşteaptă răspunsul copiilor.

Da, au mâncat! Cât de bucuroşi şi mulţumitori au fost! Ce veste
bună era aceasta! Dumnezeu avea o cale prin care să-i salveze, să nu
moară de foame!
ACN

Ştiai că Dumnezeu are o Veste Bună şi pentru tine? El are o cale
prin care şi tu să poţi f i salvat – sau mântuit – de păcatele din viaţa
ta. A făcut acest lucru trimiţându-L în lume pe singurul Său Fiu, pe
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Domnul Isus, ca să ia pedeapsa pentru toate lucrurile rele pe care
le-ai făcut. În timp ce Domnul Isus suferea şi murea pe cruce, El a
luat păcatele întregii lumi asupra Lui. După ce Isus a murit, a fost
îngropat, iar după trei zile a înviat. Astăzi El este viu şi trăieşte în cer.
Îţi aduci aminte ce scrie la Ioan 3:16: „Ca oricine crede în El [Isus],
să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică“. Ce Veste Bună! Dacă vrei să
f ii mântuit, roagă-te Domnului Isus. Crede că El poate să-ţi ierte
păcatul din viaţa ta. Când Îi ceri Domnului Isus să-ţi ierte păcatele,
El vine în viaţa ta şi te transformă. El îţi dă putere să trăieşti aşa cum
Îi place lui Dumnezeu. Aceasta este cu adevărat o Veste Bună.

Citeşte cu voce tare versetul din
Biblie.

Dumnezeu a avut şi pentru leproşi o veste bună. Ei aveau să f ie
salvaţi de la moartea din cauza foametei.
Pune lucrurile (ES-43) în mâinile leproşilor.

Planşa 6-5

După ce au mâncat, au adunat toate hainele, argintul şi aurul pe care
îl puteau duce, şi le-au ascuns afară din tabără, de unde le puteau lua
mai târziu. Reîntorcându-se în tabără, au mai adunat şi alte lucruri,
pe care vroiau să la ascundă.
Leproşii s-au bucurat că au ce să mănânce, dar după un timp s-au
simţit vinovaţi. Ei s-au gândit la oamenii din cetate – bărbaţi, femei
şi copii – care răbdau de foame, la fel ca şi ei, cu puţin timp în urmă.
S-au gândit la familiile şi prietenii lor înfometaţi. Haideţi să citim
din Biblie ce au spus ei. „Nu facem bine. Ziua aceasta este o zi de
veste bună. Dacă vom tăcea, şi vom aştepta până la lumina zilei de
mâine, vom f i pedepsiţi. Veniţi acum, şi haideţi să dăm de ştire casei împăratului“ (vezi 2 Împăraţi 7:9). Dumnezeu avea o cale prin
care să-i salveze de la moarte. Acum ei şi-au dat seama că trebuia să
spună vestea bună şi oamenilor din cetate.
Dacă Îl ai pe Domnul Isus ca Mântuitor, Dumnezeu vrea ca şi tu să
spui altora această Veste Bună. El te-a iertat, te-a mântuit de păcate.
Cât de trist ar f i să păstrezi această Veste Bună doar pentru tine! Sunt
şi alţii care au nevoie să audă că pot f i mântuiţi de păcate. Cunoşti pe
cineva care are nevoie să audă Vestea Bună despre Isus?
Aşteaptă răspunsul copiilor.

Poate tu trebuie să le spui Vestea Bună şi părinţilor, fraţilor sau surorilor tale. Sau poate altor membri din familie – bunici sau verişori –
care au nevoie să o audă. Dar prietenii tăi de la şcoală? Şi ei trebuie
să ştie că pot f i mântuiţi de păcatele lor.
Care este Vestea Bună pe care le-o poţi spune?
Pune pe copii să spună Evanghelia în cuvintele lor.

Spune Vestea Bună, că Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu a venit pe
pământ, ca să moară pe cruce pentru păcatele noastre, şi că a înviat.
Le poţi spune Ioan 3:16, versetul care explică Evanghelia.
Spune versetul împreună cu copiii.

Nu toţi vor crede Vestea Bună, dar tu trebuie să le-o spui. Dumnezeu
le-a poruncit copiilor Lui să spună Vestea Bună la toată lumea. El a
spus: „Mergeţi în toată lumea, şi vestiţi Evanghelia la orice făptură
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…“ (Marcu 16:15). Spune Vestea Bună celor care au nevoie să o
audă.
Cei patru leproşi care au găsit hrană, au ştiut că trebuie să spună vestea
bună şi oamenilor din cetate, nu au putut să o ţină doar pentru ei.
Ia toate f igurile. Pune-i pe leproşi (ES-45).

Planşa 6-6

Ei au fugit înapoi în cetate, au strigat la străjerii de la poartă, şi le-au
spus despre belşugul de hrană din tabăra siriană. Vestea despre ceea
ce au descoperit ei s-a răspândit repede în toată cetatea. Dumnezeu
pregătise o cale, ca oamenii din Samaria să f ie salvaţi de la foamete.
Curând vestea a ajuns şi la palat.
Ia-i pe leproşi (ES-45).

Împăratul s-a trezit şi a auzit vestea bună, dar el nu a crezut-o. El a
crezut că este o cursă întinsă de sirieni. „Poate se ascund prin ogoare,
şi aşteaptă să ieşim afară, şi apoi să ne prindă“, a spus împăratul, îngrijorat. El nu a crezut în acel moment. Unul dintre of iţeri l-a sfătuit
să trimită spioni în tabără. El voia să f ie sigur că vestea care i se
aducea este adevărată.
ACN

Poate şi tu vrei să f ii sigur. Poate ai mai auzit Vestea Bună despre
Domnul Isus, dar nu ştii ce să faci. Dacă vrei să vorbeşti cu mine,
despre cum poţi să crezi în El, vino la mine după ce se termină lecţia
(spune timpul şi locul). Îţi voi arăta din Cuvântul lui Dumnezeu cum să
crezi în Domnul Isus ca Mântuitor, şi să primeşti viaţa veşnică pe
care El vrea să ţi-o dea.

ACM

Poate tu L-ai primit pe Domnul Isus ca Mântuitor şi le-ai spus şi prietenilor şi celor din familia ta despre El, dar ei nu cred încă în El. Nu
renunţa! Roagă-te pentru ei. Cere-I Lui Dumnezeu să le pregătească
inima, ca atunci când vor auzi Vestea Bună din nou să o creadă.
Sau poate crezi că tu nu ştii să le spui Evanghelia prietenilor tăi. Ce
poţi să faci?
Îndeamnă-i pe copii să-şi spună pe scurt ideile lor.

Roagă-te lui Dumnezeu. Cere-I să-ţi arate persoana cu care să
vorbeşti, şi care este gata să te asculte. Cere-I Domnului Isus să-ţi
arate pe cine trebuie să inviţi la Grupul Vestea Bună sau la biserică.
Pe scaunul de la ieşire sunt câteva invitaţii la grupul nostru.
Arată o invitaţie la Grupul Vestea Bună.

Dacă ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor, când se termină întâlnirea, ia una sau mai multe invitaţii. Poţi să le colorezi, şi în timpul săptămânii care urmează dă-le câtorva prieteni care nu cred în
Domnul Isus ca Mântuitor. Cere-I Domnului Isus să le dea o inimă
ascultătoare, şi să vrea să vină cu tine. Pentru unii oameni este greu să
creadă Vestea Bună, dar şi ei au nevoie să o audă şi să f ie mântuiţi.
Spionii împăratului au urmărit 40
km (până la râul Iordan) armata
siriană, care se retrăgea, şi au
văzut lucrurile lor aruncate pe
drum.

Şi împăratul avea nevoie să creadă vestea bună despre fuga armatei
siriene, de aceea, când spionii s-au întors şi i-au spus împăratului:
„Este adevărat, sirienii au plecat!“, el a crezut.
Pune-i pe israeliţi (ES-46).
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Oamenii din Samaria au fugit la tabăra siriană, unde au găsit belşugul
de hrană, de care aveau nevoie. Cât de bine a fost să mănânce pe
săturate, după atâta timp în care nu au avut ce mânca.
Dumnezeu i-a salvat într-un mod miraculos pe oameni de la moarte.
Fiindcă acum aveau hrană destulă, preţurile au revenit la normal.
Ia-i pe israeliţi (ES-46).

Totul s-a întâmplat exact aşa cum a spus Elisei. El a fost credincios Cuvântului lui Dumnezeu. El i-a spus vestea bună împăratului,
chiar dacă acesta voia să îl omoare. Elisei a continuat să asculte de
Dumnezeu tot restul vieţii sale, şi să-I slujească cu credincioşie.
Dacă Îl ai pe Domnul Isus ca Mântuitor, vei f i tu credincios lui
Dumnezeu, spunând Vestea Bună şi altora, care au nevoie să o audă?
Adu-ţi aminte de porunca lui Dumnezeu: „Duceţi-vă în toată lumea
şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură“ (Marcu 16:15).

ACM

Poate tu nu ai crezut Vestea Bună. Atunci eşti în pericol să pieri,
să f ii veşnic despărţit de Dumnezeu. Să ştii că atunci când Îi ceri
lui Dumnezeu să te ierte, El te va mântui de păcatele tale. El te va
schimba, în aşa fel încât vei vrea să trăieşti pentru El. Cere-I Lui să
te mântuiască astăzi!

ACN

Întrebări de recapitulare
1. Ce s-a întâmplat cu israeliţii, atunci când sirienii au înconjurat
cetatea lor? (N-au mai avut posibilitatea să-şi procure hrană.)
2. De ce era împăratul Israelului supărat pe Elisei? (Împăratul îl
învinovăţea pe Elisei şi pe Dumnezeul lui pentru foamete.)
3. Cine i-a spus lui Elisei de planul împăratului că voia să-l omoare?
(Dumnezeu)
4. Care a fost mesajul pe care l-a transmis Dumnezeu împăratului
prin Elisei? (Foametea va înceta în ziua următoare, şi va f i hrană
destulă.)
5. Care este mesajul pe care vrea Dumnezeu să-l transmiţi prietenilor tăi nemântuiţi? (Că Domnul Isus a murit pe cruce, ca să ia
asupra Lui pedeapsa pentru păcatele tale.)
6. De ce au mers cei patru leproşi în tabăra siriană? (Le era foame
şi s-au gândit că dacă se vor preda duşmanului, cel puţin s-ar
putea să găsească ceva de mâncare.)
7. Ce au găsit leproşii când au intrat în tabăra siriană? (arme, hrană,
băutură, haine etc.)
8. Ce a speriat armata siriană atât de tare, încât au părăsit tabăra?
(vuietul de cai şi care)
9. De ce au mers cei patru leproşi să le spună şi celorlalţi israeliţi
despre lucrurile pe care le-au găsit în tabăra siriană? (Ei şi-au
dat seama că trebuia să spună vestea bună familiilor şi prietenilor care erau înfometaţi.)
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10. De ce trebuie să spui şi tu altora Vestea Bună a Evangheliei, şi să
nu o ţii doar pentru tine? (Cuvântul lui Dumnezeu ne porunceşte
să spunem şi altora mesajul Evangheliei, ca oamenii să ştie
trebuie să creadă în Isus.)
11. Spune-mi ceva din Vestea Bună a Evangheliei. (Toţi au păcătuit;
Dumnezeu ne iubeşte şi L-a trimis pe Fiul Său să moară pentru
a lua asupra Lui pedeapsa pentru păcatele noastre; trebuie să
credem în Domnul Isus şi vom f i mântuiţi.)
12. Ce trebuie să faci ca să f ii mântuit de păcatele tale? (Să crezi că
Domnul Isus a murit şi a înviat pentru a lua pedeapsa pentru
păcatele tale.)
Dacă ai folosit aplicaţia alternativă pentru copiii mântuiţi, poţi înlocui întrebările
10 şi 11 cu următoarele.

10. Cea mai mare nevoie pe care o are cineva este să aibă păcatele
iertate. Ce alte nevoi mai are cineva? (hrană, apă, haine, casă)
11. Ce poţi să faci, ca să împlineşti aceste nevoi? (Să dai bani, o
jucărie sau alte lucruri; să te rogi; să f ii bun cu copiii în nevoie;
poate când vei creşte vei avea grijă de un orfan, să mergi ca
voluntar, să-i ajuţi pe cei săraci etc.)
Activitate opţională
Dă copiilor invitaţii pentru Grupul Vestea Bună, şi spune-le să le
coloreze.
Încurajează-i pe copii să se gândească la o persoană căreia să-i dea
invitaţia. Rezervă un timp în care să vă rugaţi, ca Dumnezeu să aducă
mai mulţi copii la Grupul Vestea Bună prin aceste invitaţii.
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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 – încrezându-se 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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