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Introducere
Aceste lecţii biblice au fost scrise cu scopul de a învăţa pe copii despre dragostea şi grija lui
Dumnezeu pentru ei, în mod deosebit atunci când se confruntă cu situaţii dificile în viaţa lor.

Aplicaţii
Aplicaţiile au fost făcute pentru:


Copii care se confruntă cu despărţiri în familie;



Copii care sunt respinşi din cauză că sunt diferiți de ceilalți copii;



Copii care se confruntă cu presiuni mari din partea anturajului de a face rău, de
exemplu: să fure, să bea băuturi alcoolice, să privească imagini murdare în reviste sau
la televizor;



Copii care au fost răniţi de alţii şi au nevoie să înveţe să ierte.

Lecţiile biblice au aplicaţii atât pentru copii mântuiţi, cât şi pentru cei nemântuiţi.

Obiective
Pentru fiecare lecţie este dat câte un obiectiv, ca să știi ce schimbări urmărești să se întâmple
în viața copiilor, cu ajutorul lui Dumnezeu.. Obiectivul exprimă dorinţa şi scopul învăţătorului. Nu
garantează obţinerea rezultatelor scontate, în mod automat. De exemplu, dacă obiectivul unei lecţii
este formulat aşa: „Copiii să își pună încrederea în Domnul Isus pentru a fi mântuiţi“ – aceasta e
rugăciunea învăţătorului, dorinţa şi scopul cu care predă, dar numai Duhul Sfânt poate face acest
lucrur real în viaţa copiilor.

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 îi duci mai departe, arătându-le 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 fiecare povestire a fost ales un singur 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 ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus, ca să-ţi ierte păcatele tale …“ sau „Dacă
eşti mântuit, atunci tu …“
Linia verticală laterală scoate în relief 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 întotdeauna
Cuvântul lui Dumnezeu să fie aplicat la viaţa lor.

3

Lui Dumnezeu Îi pasă când copiii sunt trişti

Fii disponibil pentru sfătuire
Când prezinţi mesajul Evangheliei, vor fi copii care vor răspunde 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. Totuşi, vor fi 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 fi 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 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 simplul fapt 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 cu plăcere 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 ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus, ca Mântuitor al tău, 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
şi tu te-ai încrezut în Isus Hristos, ca Domn şi Mântuitor al tău, ca să mă rog pentru tine şi să te ajut.“
Metode de predare
Deseori, copiii care trăiesc în aceste situaţii dificile sunt, la rândul lor, rebeli şi greu de stăpânit
la oră. Pentru acest motiv, s-au folosit o varietate largă de metode de predare pentru a‑i implica pe
copii, a le menţine atenţia şi pentru a întări procesul de învăţare. Metodele includ naraţiuni, întrebări,
interviuri, grupuri de studiu, lecţii cu obiect, roluri de interpretat, etc. Învăţătorii trebuie să plănuiască
bine lecţia, deoarece uneori vor avea nevoie de colaborarea ajutoarelor lor; de exemplu: în
interpretarea unei scene biblice sau a unui rol.
Versete de memorat
Pentru fiecare lecţie este sugerat un verset biblic de predat copiilor. Dacă predai aceste lecţii în
serie, timp de şase săptămâni, alege două sau trei versete, pe care copiii să le înveţe pe dinafară, şi pe
care să şi le amintească cu uşurinţă.
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Ajutoare vizuale suplimentare
Scrie pentru fiecare lecţie pe o bucată de carton adevărul central (dacă ai comandat de la AMEC
şi pachetul cu versete, cântări şi jocuri pentru această serie de lecţii, adevărurile centrale le găseşti
vizualizate în caietul de idei). Scrie cu litere mari de tipar, ca şi copiii mici să poată citi cu uşurinţă
cuvintele. Lipeşte pe spatele cartonului cu adevărul central bucăţi de flanel sau ceva uşor adeziv.
Pune cartonul pe tablă înainte de începerea orei, sau din momentul în care menţionezi pentru prima
dată adevărul central al lecţiei.
Ajutoare adiţionale la text
În dreapta şi în stânga textului sunt ajutoare adiţionale. Sunt date informaţii contextuale şi idei
facultative, prin care poţi atrage interesul copiilor la lecţia predată.
Aceste idei au fost scrise pentru facilitarea integrării diferitelor stiluri de învăţare. Pentru o
învăţare eficientă, unii copii au nevoie să vadă sau să scrie ceva, alţii au nevoie să audă sau să
vorbească, alţii să pipăie sau să mânuiască ceva, iar alţii au nevoie să participe activ.
Foloseşte aceste idei la grupul tău, în măsura în care îţi permite timpul.
Întrebări de recapitulare
Pentru fiecare lecţie sunt date întrebări de recapitulare. Ele pot fi folosite după predarea lecţiei
sau săptămâna următoare, înainte de predarea lecţiei noi.
Dacă recapitularea decurge în mod disciplinat, ea poate fi ocazia ideală de a fixa cele predate, iar
în acelaşi timp să fie şi distractiv pentru copii. Foloseşte acest timp:


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

În acest text sunt incluse doar întrebări de recapitulare a lecţiei. Adaugă şi întrebări din cântări,
din versete sau din ceea ce predai. În acest fel copiii vor înţelege că sunt importante toate părţile
programului.
Activităţi de implicare
Pentru unele lecţii sunt date idei de activităţi de implicare. Nu vei avea nevoie neapărat de câte
o astfel de activitate pentru fiecare săptămână.
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Privire de ansamblu
Lecţia
Cel izgonit care a
fost acceptat de
Dumnezeu
(Iefta)

Adevăr central
Dumnezeu îi
primeşte şi îi
foloseşte pe cei ce
se încred în El

Rut (toată cartea)

Nemântuit:
Crede în Dumnezeu, pentru a
fi salvat de pedeapsa pentru
păcatele tale.

Dumnezeu îi
iubeşte şi îi
preţuieşte pe toţi
oamenii

Nemântuit:
Crede în Dumnezeu, ca să te
ierte și să te curețe.

Încrede-te în Domnul atunci
când ceilalţi te resping.

1 Samuel 2:12-26
1 Samuel 3:1-21

„Întoarceți-vă la Domnul,
Dumnezeul vostru. Căci
El este milostiv și plin de
îndurare.“
(Ioel 2:13)

Încrede-te în Dumnezeu în
toate necazurile tale, şi
lasă-L să te folosească să-i
ajuţi pe alţii care au necazuri.

Mântuit:
Curat într-o lume
murdară (Samuel)

Verset de memorat

Mântuit:

Judecători 11:1-12:7
Evrei 11:32

Străina bine primită
(Rut)

Aplicaţie

Dumnezeu îi poate
curăţa şi păstra
curaţi pe cei ce se
încred în El

Nemântuit:
Crede-te în Dumnezeu, ca să
fii curăţat de păcatele tale.

„Pentru că ai preț în ochii
Mei, pentru că ești prețuit
și te iubesc, dau oameni
pentru tine și popoare
pentru viața ta.“
(Isaia 43:4)
„Spală-mă și voi fi mai
alb decât zăpada.“
(Psalmul 51:7)

Mântuit:
Încrede-te în Dumnezeu să
rămâi curat.

Cum să înveţi să îi
ierţi pe alţii (Petru)

Dumnezeu oferă
iertarea Sa tuturor

Nemântuit:
Primește iertarea lui
Dumnezeu, ca prim pas în a
ierta pe alţii.

Matei 18:21-35

„Căci Tu ești bun,
Doamne, gata să ierți, și
plin de îndurare cu toți cei
ce Te cheamă.“
(Psalmul 86:5)

Mântuit:
Iartă-i pe cei ce te-au rănit.
Dispreţuit de alţii,
iertat de Dumnezeu
(Matei)

Dumnezeu poate şi
doreşte să ierte
păcatele şi să
schimbe vieţi

Luca 5:27-32

Nemântuit:
Cere-I Domnului să te ierte.
Mântuit:
Mulţumeşte-I că te-a iertat –
slujeşte-I de acum înainte.
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Lecţia 1
Cel izgonit care a fost acceptat de Dumnezeu (Iefta)
Text biblic pentru învăţători
Judecători 11:7-12:7; Evrei 11:32
Adevăr Central
Dumnezeu îi primeşte şi îi foloseşte pe cei
ce se încred în El
Aplicaţie
Nemântuit: Crede în Dumnezeu pentru a
fi salvat de pedeapsa pentru păcatele tale.
Mântuit: Încrede-te în Dumnezeu în toate
necazurile tale, şi lasă-L să te folosească
să-i ajuţi pe alţii care au necazuri.
Obiectiv
Lecţia este scrisă în mod special pentru
copiii care se simt respinşi de familiile
lor. Scopul este ca ei să fie direcţionaţi
spre a crede în Domnul Isus, care îi
iubeşte. El vrea ca toți să devină copii ai
Lui, și El să-I ajute în toate necazurile lor.
Unde poate fi folosită lecţia
Lecţia este potrivită în special în
evanghelizarea copiilor din familii
necreştine, mai ales a celor din familii
dezorganizate, cei din orfelinate sau şcoli
de corecţie.
Verset de memorat
„Întoarceți-vă la Domnul, Dumnezeul
vostru. Căci El este milostiv și plin de
îndurare.“ Ioel 2:13
Ajutoare vizuale
 planşele 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, şi 1-6
 Scrie adevărul central pe un model de
„mâini de întâmpinare“ (vezi pag. 40).
 harta Palestinei din timpul lui Iosua/
judecători
Metode de predare
 Într-un anumit moment al lecţiei pune
copiii să participe, formând grupuri de
discuţie. Scrie întrebările de la pag. 10
pe mai multe foi. Dă câte o copie
fiecăruia dintre ajutoarele tale, ca să
conducă o discuţie scurtă cu copiii în
grupurile respective (3-4 minute).
 În timp ce predai, citeşte propoziţii
scurte din versetele cheie ale pasajului
dat (ex.: Jud. 1:11a, 11:29a, 11:32b)
sau roagă un ajutor sau un copil mai
mare să le citească (dă-le dinainte
textele biblice de citit).

Schiţa lecţiei
Introducere
„Casa în care locuia nu era un loc prea fericit“
AC
Desfăşurarea evenimentelor
1. Iefta este izgonit din familie şi din ţară ACN
2. El adună o bandă de oameni aventurieri în jurul
lui
3. Amoniţii declară război poporului Israel
4. Conducătorii israeliţi îl invită pe Iefta să fie
conducătorul armatei lor
ACM
5. Iefta nu reuşeşte să stabilească pacea cu
amoniţii
6. Duhul Sfânt îi dă putere lui Iefta să-i învingă
pe amoniţi
ACM
7. Iefta, judecător în Israel timp de zece ani
8. El este menţionat în lista oamenilor credinţei
din Evrei 11
ACN
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Lecţia
Planşa 1-1

AC

Casa în care locuia Iefta nu era un loc prea fericit pentru el.
Fraţii lui mai mici nu doreau nicidecum ca el să locuiască în aceeași
casă cu ei. De fapt, ei nu erau fraţii lui adevăraţi, ci fraţi vitregi.
Iefta şi ceilalţi băieţi din familie aveau acelaşi tată – pe Galaad, dar
mama lui Iefta era o altă femeie decât mama celorlalţi copii. De aici
au început toate problemele. Tatăl lui Iefta şi o altă femeie,
necăsătoriţi fiind, au fost împreună şi au avut un copil. Aşa s-a
născut Iefta. Apoi Galaad s-a căsătorit şi a avut alţi copii. Aceştia îl
urau pe Iefta, fratele lor vitreg.
„De ce locuieşte şi acesta în casa noastră?“ se întrebau ei.
„El nu este cu adevărat parte din familia noastră. Mama noastră nu e
şi mama lui. Problema este că el e cel mai mare dintre noi şi poate
că, atunci când Galaad va îmbătrâni şi va muri, Iefta va primi cea
mai mare parte a moştenirii. Nu putem lăsa să se întâmple aşa ceva!
Haideţi să-l alungăm de aici!“
Ori de câte ori fraţii lui se uitau la el, Iefta putea vedea în
ochii lor cum le scânteia mânia. Desigur, el s-a întrebat: „De ce sunt
atât de mânioşi pe mine? De ce mă tratează aşa de rău? Nu-i vina
mea că tatăl meu a fugit cu acea femeie, a lăsat-o însărcinată şi ea
m-a născut pe mine! A fost purtarea necuviincioasă a tatălui meu,
nu a mea! Ce plănuiesc între ei? Ce-mi vor face? Vor încerca să-mi
facă rău sau să scape de mine? Mi-e teamă că în curând se va
întâmpla ceva groaznic!“
Poate te simţi şi tu puțin cum s-a simţit Iefta. Poate unii
dintre voi aveţi fraţi sau surori (sau fraţi/surori vitregi/vitrege) care
nu vă pot accepta. Simţi şi tu că nu-ţi găseşti locul în familia ta sau
poate simţi că nu eşti deloc dorit. Sau poate prietenii tăi la şcoală
sau pe stradă te fac să te simţi nedorit şi neapreciat. Acesta este un
lucru greu pentru tine şi probabil te întristează câteodată, dar există
Cineva care te iubeşte pe deplin – El este Dumnezeu. Ne spune în
Cuvântul Lui, Biblia, că te iubeşte şi mă iubeşte mult, mult mai
mult decât te poate iubi orice om (Ioan 3:16). Dumnezeu îl iubea şi
pe Iefta, chiar acolo, în acea familie în care el se simţea atât de
nefericit.
Planşa 1-2

Citeşte tu sau un copil mai
mare versetul din Biblie.

Într-o zi a fost o ceartă puternică în casa lor. Care crezi că
era motivul de ceartă al fraţilor vitregi ai lui Iefta? Haideţi să citim
din Biblie.
„Tu nu vei avea moştenire în casa tatălui nostru, căci eşti
fiul unei alte femei“ (Jud. 11:2b).
Ei îi spuneau că el nu aparţine familiei şi că nu-l doreau
8
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acolo! Bietul Iefta! Probabil s-a întrebat: „Chiar o să mă scoată
afară din casă?“ Când s-a uitat la feţele lor pline de ură, a ştiut că
va avea probleme. Crezi tu că fraţii lui vitregi chiar îl vor izgoni?
Să căutăm răspunsul citind povestirea din Biblie:
„Şi Iefta a fugit de la fraţii lui“ (Jud. 11:3a).
Iefta nu mai avea altceva de făcut, deoarece toţi fraţii lui
vitregi îi erau împotrivă, şi a fugit de la ei, înainte ca ei să-l
izgonească. A fugit departe de familia lui, de casa lui şi chiar
departe de ţara lui pentru a scăpa de acea situaţie groaznică. Bietul
Iefta!
Simţi şi tu, câteodată, cum a simţit şi Iefta, că eşti nedorit
sau neiubit? Ei bine, Dumnezeu te iubeşte atât de mult. Te iubeşte
– dar nu din cauză că tu eşti bun – toţi am făcut lucruri rele şi L-am
dezamăgit pe El. Şi tu ai făcut lucruri rele, lucruri care Dumnezeu
ne-a spus clar să nu le facem. Ai avut în inima ta mânie,
amărăciune, ură, aşa cum au avut fraţii lui Iefta? Dar cuvintele tale?
Ai folosit un limbaj nepotrivit sau cuvinte murdare? Ai spus
minciuni?
Dacă răspunsul este da, atunci tu ai fost neascultător de
Dumnezeu. El porunceşte în Biblie: „Fiecare din voi să spună
aproapelui său adevărul“ (Efeseni 4:25). Ai strigat tu cu mânie
către alţii? Dar faptele tale? Ai rănit pe cineva sau ai înşelat? Ai
luat lucruri care nu-ţi aparţineau? Dacă ai făcut acestea, atunci tu ai
nesocotit poruncile lui Dumnezeu. „Să nu furi“ (Exod 20:15). Tu
faci toate aceste lucruri rele pentru că, în interiorul tău, ai o natură
păcătoasă. Dar Dumnezeu te iubeşte în ciuda modului greşit în care
trăieşti. Tu meriţi să fii pedepsit, dar Dumnezeu, ca să te poată
ierta, L-a pedepsit în locul tău pe Singurul Lui Fiu, Domnul Isus.
Domnul Isus a suferit o moarte crudă pe cruce. El niciodată
nu a făcut ceva rău. El a fost perfect. Dar El a murit pentru
lucrurile rele pe care noi le-am făcut neascultând de poruncile lui
Dumnezeu. Isus a murit, dar nu a rămas în mormânt. A treia zi a
înviat, iar acum este viu pentru totdeauna. El vrea ca tu să vii la El.
Dacă vei face asta El te va primi și vei fi un copil al lui Dumnezeu.
El va fi Tatăl tău ceresc, care te iubeşte. Vino la El chiar azi. Cere-I
să-ţi ierte toate păcatele tale, și să te primească și pe tine ca copil al
Său. El promite că va face toate aceste lucruri.
Haideţi să repetăm versetul de memorat: „Întoaraceți-vă la
Domnul, Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv şi plin de
îndurare“ (Ioel 2:13). Domnul este milostiv şi plin de îndurare. Cu
alte cuvinte, El este bun şi iubitor. El vrea să te ierte şi să te
primească, în ciuda faptului că nu meriţi aceasta. Dumnezeu te va
primi dacă vii la El.
Dacă nu eşti aşa de sigur cum să te întorci la Dumnezeu,
vino să vorbeşti cu mine la sfârşitul programului. Vom sta de vorbă
și-ți voi explica mai multe despre cum să faci acest pas important.
Dumnezeu doreşte să te ierte şi să te ajute. Crezi tu că Dumnezeu
era gata să îl ajute şi pe Iefta? Da, Dumnezeu l-a ajutat!
După ce Iefta a fugit din casa şi din ţara lui, a mers să
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Tob (Judecători 11:3) era
numele unui teritoriu
arămean situat la est de
Iordan, în nordul
Galaadului. Pregătește pe
unul dintre copiii mai mari
să arate locul acesta pe o
hartă a Palestinei în timpul
judecătorilor sau a lui
Iosua.
Arată Amonul pe hartă.

locuiască într-o altă ţară. Nu avem detalii în Biblie despre ce a făcut
el în acest loc nou, dar Biblia ne spune totuşi ceva.
Citeşte Judecători 11:3b din Biblia ta.

„Nişte oameni fără căpătâi s-au strâns la Iefta, şi făceau
plimbări cu el.“
Probabil că aceşti oameni îşi câştigau existenţa atacând
oraşele duşmanilor şi luând ca pradă mâncare şi lucruri de valoare.
Unul dintre duşmanii poporului lui Dumnezeu – poporul evreu –
era poporul amonit. Veşti despre banda aceasta curajoasă de haiduci
ce câştigau bătălii împotriva duşmanilor, au ajuns şi acasă, în
poporul Israel.
Într-o zi, poporul amonit s-a hotărât să declare război
poporului Israel. Poporul amonit era un duşman puternic.
Conducătorii israeliţi s-au gândit: „Dacă acest război va începe,
avem nevoie de cineva care să fie conducătorul armatei noastre.
Oare cine ar fi potrivit ca general al armatei noastre?“ Pe cine
credeţi că au ales ei? Da, pe Iefta.
Planşa 1-3
Nişte mesageri au fost trimişi la Iefta să-i spună: „Vino
înapoi în Israel! Vrem ca tu să fi generalul nostru în acest război.
După ce îl vei câştiga, vei putea deveni judecătorul sau
conducătorul nostru naţional“ (ca un preşedinte al zilelor noastre).
Va accepta Iefta să se întoarcă în Israel şi să-i ajute pe cei ce l-au
alungat departe de casa şi de ţara lui? Înainte să aflăm răspunsul,
am aici câteva întrebări la care aş dori să vă gândiţi.

Metodă de predare:
grupuri de discuţie.

Dacă ai ajutoare la grupă, împarte copiii în două sau trei grupuri mai
mici. Ajutoarele tale vor media o discuţie scurtă, nu mai mult de 3-4 minute.
Asigură-te că în fiecare grup sunt şi copii mai mari ca vârstă.

ACM

Citeşte tu sau un ajutor
versetul din Biblie.

1.

După felul în care l-au tratat, ce sentimente crezi că avea Iefta
față de ei, când a văzut că au venit să-i ceară ajutorul?

2.

Dacă Dumnezeu nu l-ar fi ajutat, cum crezi că ar fi reacţionat
el?

3.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, cum ar trebui să reacţioneze Iefta?

4.

Dacă tu ai fi fost rănit de felul cum s-au purtat alţii cu tine,
cum crezi că te-ar putea ajuta El să reacţionezi, dacă te încrezi
în El?

După ce grupurile vin din nou împreună, răspunde pe scurt, cu ajutorul
lor, la cele patru întrebări.

Ei bine, haideţi să vedem ce s-a întâmplat.
Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Şi Iefta a pornit cu bătrânii
Galaadului (conducătorii poporului). Poporul l-a pus pe Iefta în
fruntea lui, şi l-a aşezat căpetenie“ (Jud. 11:11a).
Planşa 1-4
Ce schimbare pentru Iefta! Dintr-un om izgonit, în afara
legii, departe de ţara lui, dintr-odată devine generalul armatei ţării
10
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lui! Ce minune a făcut Dumnezeu!
Iefta a încercat să aibă o discuţie cu amoniţii, ca să evite
războiul, dar aceştia erau foarte hotărâţi să lupte şi nu au renunţat.
Aşa că a avut loc o mare bătălie. Citim ceva foarte important în
Cuvântul lui Dumnezeu.
Citeşte Judecători 11:29

„Duhului Domnului a venit peste Iefta“. Aceasta înseamnă
că Dumnezeu-Duhul Sfânt i-a dat lui Iefta un ajutor special şi
putere pentru lupta ce o avea de înfruntat. Dumnezeu l-a ajutat pe
Iefta în lupta cu amoniţii. Să citim ce s-a întâmplat: „Domnul i-a
dat în mâinile lui.“ (Jud.11:32). Da, Iefta a învins armata
duşmanului. Era acum din nou pace în ţară. Iefta a devenit
judecător (comparabil cu un preşedinte al zilelor noastre) şi a
condus ţara timp de zece ani.

Citeşte tu, un ajutor sau un
copil mai mare versetul din
Biblie.

Planşa 1-5
Nu e minunat felul în care Dumnezeu iubeşte şi primește
fiecare om, chiar dacă alţii cred despre ei că nu merită iubirea Lui?
Dacă deja I-ai cerut Domnului Isus să fie Mântuitorul tău,
aminteşte-ţi că El te iubeşte foarte mult. Eşti foarte preţios în ochii
Lui. El ştie despre acele sentimente rănite din inima ta. El te
înţelege şi îi pasă de tine. Când te simţi respins, aşa cum s-a simţit
Iefta, sau singur, nedorit, încrede-te în Dumnezeu în toate
necazurile tale. Vorbeşte Domnului în rugăciunile tale. În tăcere,
mulţumeşte-I că te iubeşte.
Domnul Isus te-a iubit atât de mult încât a murit pentru tine
pe cruce, ca să poţi fi iertat de păcatele tale şi să devii membru în
familia Lui. Mulţumeşte-I că e cu tine şi că poţi să te încrezi în El
în orice problemă sau necaz. El nu te dispreţuieşte chiar dacă alţii o
fac. Dacă eşti copilul Lui, El vrea să te folosească. El l-a folosit şi
pe Iefta.
Planşa 1-6
La fel cum Dumnezeu l-a folosit pe Iefta, El te poate folosi
şi pe tine dacă faci parte din familia Lui. Odată ce Dumnezeu te-a
primit ca şi copil al Lui, tu nu mai eşti izgonit. Nu mai trebuie să te
simţi aşa, respins şi nefolositor, şi desigur, nu trebuie să fugi de
acasă aşa cum a făcut Iefta. Dumnezeu are pentru tine ceva de
făcut, exact în locul în care eşti. Te poate folosi chiar în familia ta,
să fii un împăciuitor. Te poate ajuta să fi blând şi bun cu ceilalţi. Te
poate folosi să aduci alţi copii la Grupul Vestea Bună, să audă
vestea minunată a dragostei lui Dumnezeu. Dacă ai primit în inima
ta siguranţa minunată a dragostei lui Dumnezeu pentru tine, El te
poate folosi să explici unui alt copil versetul biblic învăţat astăzi! Şi
alţii au nevoie să audă şi să înţeleagă aceste cuvinte minunate. Poţi
fi un ajutor pentru alţii, aşa cum a fost şi Iefta.
În Noul Testament, în cartea Evrei există o listă a oamenilor
renumiţi care s-au încrezut în Dumnezeu, şi care, prin puterea Lui,
11
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au câştigat mari bătălii. Ştiţi al cui nume se află scris printre ei?
Numele lui Iefta!
La fel cum Dumnezeu l-a ajutat pe Iefta în luptă, El te poate
ajuta şi pe tine. Dacă încă nu ai făcut acest lucru, ai nevoie să vii la
Domnul Isus şi să-I ceri iertare pentru păcatele tale. Renunță la
păcatele tale astăzi şi vino la Domnul Isus, pentru că „El este
milostiv şi plin de îndurare“ (Ioel 2:13). El te iubeşte şi vrea să te
ierte şi să te primească în familia Lui!

Întrebări recapitulative
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

De ce a fost izgonit Iefta de acasă? (Mama lui nu era şi mama
fraţilor lui vitregi şi ei nu l-au acceptat).
Unde a mers el şi ce a făcut în acel loc? (A mers într-o altă
ţară şi şi-a adunat un grup de aventurieri în jurul lui).
De ce l-a chemat poporul Israel înapoi? (Pentru că un
duşman, amoniţii, le-au declarat război israeliţilor).
Cu ajutorul lui Dumnezeu, cum a reacţionat Iefta? (A fost
pregătit să-şi ajute poporul).
Cum a încercat Iefta să evite războiul? (A încercat să
vorbească cu amoniţii şi să facă pace).
De la cine a primit Iefta ajutor special în timpul luptei? (De la
Duhul Sfânt).
Dumnezeu l-a iubit pe Iefta şi te iubeşte şi pe tine. În ce mod
minunat şi-a arătat El dragostea faţă de tine şi de mine? (El
Și-a trimis Singurul Lui Fiu pe pământ să moară pentru noi
pe cruce).
De ce faptul că Dumnezeu ne iubeşte este atât de
surprinzător? (Pentru că noi am făcut atât de multe lucruri
rele împotriva Lui).
Dumnezeu l-a folosit pe Iefta. Dacă ai crezut în Domnul Isus
şi ai fost acceptat în familia Lui, în ce moduri poţi fi folosit de
El? Dă două exemple. (Dumnezeu te poate folosi să fii un
împăciuitor în familia ta; să explici versetul biblic unui alt
copil).
Poţi spune pe de rost versetul biblic de astăzi? („Întoarceți-vă
la Domnul, Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv și plin de
îndurare.“ Ioel 2:13)

Activitate de implicare
Dumnezeu te iubeşte
Fotocopiază modelul de la pagina 41 – dacă este posibil, pe
un carton fin. Dă câte un exemplar copiilor care doresc să aibă ceva
de lucru pentru acasă.
Explică-le ce au de făcut. Spune-le să îndoaie foaia spre
interior, pe liniile punctate, şi să aşeze „faţa“ undeva în camera lor.
Îi va ajuta să-şi amintească faptul că Dumnezeu îi iubeşte.
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Lecţia 2
Străina bine primită (Rut)
Text biblic pentru învăţători
Rut (toată cartea)
Adevăr Central
Dumnezeu îi iubeşte şi îi preţuieşte pe toţi
oamenii
Aplicaţie
Nemântuit: Crede în Dumnezeu, ca să te
ierte și să te curețe.
Mântuit: Încrede-te în Domnul atunci
când ceilalţi te resping.
Obiectiv
Copiii care, poate, se simt excluşi din
anturaj din cauza rasei, a religiei sau din
alte motive, să înţeleagă clar Evanghelia.
Unde poate fi folosită lecţia
În orice întâlnire evanghelistică pentru
copii, în special acolo unde sunt
minorităţi etnice sau grupuri culturale
diferite.
Verset de memorat
„Pentru că ai preț în ochii Mei, pentru că
ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru
tine și popoare pentru viața ta.“ Isaia 43:4
Ajutoare vizuale
 planşe: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 şi 2-6.
 adevărul central scris pe un carton.
 Pe lângă planşele existente, scrie
câteva nume, pe care să le pui pe tablă
la momentul potrivit: Rut, Naomi,
Betleem, Orpa, Boaz, Obed, Isai,
David.
 Pentru copiii mai mari din clasă este de
folos să vadă o hartă a Palestinei şi
împrejurimilor, din timpul Vechiului
Testament.
Metode de predare
 În principal este folosită metoda naraţiunii.
 În lecţie este inclus și un „interviu“ cu Rut,
ca metodă alternativă.
 Procesul de învăţare este întărit printr-un joc
recapitulativ şi o activitate de lucru manual
pentru acasă pentru copiii creştini – această
activitate poate fi făcută acasă sau într-o
parte din program.

Schiţa lecţiei
Introducere
Rut şi Naomi călătoresc spre Israel AC
Desfăşurarea evenimentelor
1. Cu zece ani în urmă au plecat din Israel
2. Elimelec şi cei doi fii ai Naomei au
murit
3. Rut decide să se încreadă în Dumnezeu
şi să o urmeze pe Naomi
ACN
4. E posibil ca Rut să fi avut temerile ei
ACN
5. Naomi şi Rut ajung în Betleem
6. Rut lucrează pe câmpurile lui Boaz
Punct culminant
Boaz şi Rut se îndrăgostesc unul de
celălalt şi se căsătoresc
Concluzie
Rut – parte din genealogia Domnului Isus
ACM, ACN
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Lecţia

AC
Arată cartonul cu adevărul
central.

Citeşte versetul din Biblie.

Soarele ardea pe cer în timp ce două femei mergeau greoi pe
drumul pietruit. Pe cea mai tânără dintre ele o chema Rut. Cea mai
în vârstă era soacra ei şi se numea Naomi. Ele călătoreau deja de
multe zile şi acum erau foarte obosite şi pline de praf. Veneau pe
jos dintr-un sat de munte din ţara Moabului, şi mergeau către oraşul
Betleem, din ţara lui Israel, unde Naomi locuise cu mulţi ani în
urmă. Rut se născuse şi trăise până acum în Moab. Poate că ea arăta
puţin diferit de oamenii din Israel. Când a fost copil a vorbit o altă
limbă. Probabil că şi culoarea pielii ei era diferită de a Naomei, dar,
bineînţeles, Dumnezeu iubeşte pe toţi oamenii, de orice fel.
Era o mare aventură pentru Rut să plece din ţara Moabului
şi să călătorească acum spre Israel cu soacra ei. De ce au pornit în
această călătorie lungă şi periculoasă, doar ele amândouă? Ei bine,
lăsaţi-mă să vă explic.
Cu mai mulți ani în urmă, când Naomi era tânără, ea şi soţul
ei locuiau în Betleem. Dumnezeu i-a iubit, a fost bun cu ei şi le-a
dăruit doi fii. Dar într-un an ei au avut mari greutăţi. Să vă citesc
despre aceasta din Biblie.
Citeşte Rut 1:1.

Da, a fost o foamete groaznică în ţară. „Foamete“ este
atunci când nu cresc grânele şi nu se găseşte nimic de mâncare.
Probabil că în acel an nu a plouat îndeajuns aşa că grâul, porumbul,
orezul şi celelalte cereale de pe câmp nu au crescut. Nu se găsea
grâu pentru pâine. Nu se găsea niciun fel de hrană, iar oamenii din
Betleem mureau de foame.
Planşa 2-1

Dacă ai copii imigranţi în
clasa ta, poţi să te referi la
ei aici.

Elimelec şi Naomi s-au hotărât să plece cu cei doi fii ai lor
într-o altă ţară. Oare unde au mers ei? Biblia ne spune că au mers
într-o ţară numită Moab. Au călătorit mult, apoi s-au stabilit în
această ţară muntoasă. Chiar şi în ziua de azi sunt unii oameni care
trebuie să-şi părăsească ţara din cauza foametei sau a războiului,
sau din cauză că sunt săraci şi nu au un loc de muncă şi merg într-o
altă ţară să lucreze şi să câştige bani. Nu este uşor să experimentezi
aceste lucruri. Poate şi unii dintre voi, copii, a trebuit să plecaţi din
ţara voastră şi să vă mutaţi într-o altă ţară, iar acum experimentaţi
aceste greutăţi.
Pentru Naomi a fost un timp foarte dificil. Totul părea că
merge bine, dar ceva trist s-a întâmplat. Elimelec, soţul ei, a murit.
După un timp, amândoi fiii ei, acum mari, s-au căsătorit cu fete din
Moab. Pe una o chema Orpa şi pe cealaltă Rut. Dar mai târziu şi cei
doi fii ai ei au murit.
Cât de tristă şi de singură se simţea Naomi acum, în această
ţară străină, fără soţul şi fără cei doi fii ai ei! Şi cele două nurori ale
ei erau foarte triste. Aveau mulţi prieteni în sat, dar nu îi mai aveau
pe soţii lor.
Într-o zi, după zece ani de când locuia în Moab, Naomi i-a
14
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spus lui Orpa şi lui Rut: „Vreau să mă întorc în Israel, în ţara mea
natală. “
De ce a luat ea această hotărâre? Haideţi să aflăm răspunsul
din Cuvântul lui Dumnezeu.
Citeşte Rut 1:6.

Citeşte tu, unul dintre ajutoarele tale sau un copil mai
mare versetul din Biblie.

Da! Domul dăduse din nou hrană poporului Israel.
Rut şi Orpa au spus: „Vom merge cu tine.“
Aşadar, şi-au împachetat câteva lucruri, probabil legându-le
într-o bocceluţă, ca să le ducă în spate, şi au plecat la drum.
Planşa 2-2
Călătoreau de un timp, când Naomi s-a întors spre cele două
tinere şi le-a spus: „Aţi arătat multă bunătate faţă de mine, dar acum
mergeţi înapoi să locuiţi în Moab, în ţara voastră.“
S-au sfătuit cu multă seriozitate, apoi Orpa a sărutat-o pe
Naomi de rămas bun, şi s-a întors la casa şi la prietenii ei. Naomi a
vorbit din nou şi a spus lui Rut:
Citeşte Rut 1:15.

Citeşte versetele din Biblie.

Care a fost răspunsul lui Rut?
Citeşte Rut 1:16

Rut s-a hotărât. S-a decis să rămână cu Naomi şi să meargă
şi ea în ţara soacrei ei. Dar, şi mai important, ea a crezut în
Dumnezeul lui Naomi. Nu mai credea în zeii falşi în care credeau
cei din poporul Moab. Aceasta a fost cea mai importantă hotărâre
luată de Rut în toată viaţa ei – să creadă în Singurul, adevăratul
Dumnezeu cel viu pe care noi îl cunoaştem din Biblie. Poate că Rut
nu înţelegea încă pe deplin, dar Dumnezeu iubeşte pe toţi oamenii,
fără să facă diferenţe între ei.
Pune pe tablă cartonul cu adevărul central.

Dumnezeu a iubit această tânără din Moab, care a crezut din
toată inima în El.
Dumnezeu te iubeşte şi te preţuieşte şi pe tine. El doreşte ca
tu să iei aceeaşi hotărâre pe care a luat-o Rut, de a crede în El. Te-ai
gândit vreodată: „Pe mine nu mă iubeşte nimeni cu adevărat! Nu e
nimeni în care să pot avea încredere pe deplin.“ Dar, cu siguranţă,
este cineva! Acea persoană este chiar Dumnezeu! El te-a creat. Lui
îi pasă de tine. Ne spune asta în Cuvântul Lui (Ioan 3:16).
Chiar dacă tu nu L-ai iubit şi nu I-ai dat cinstea pe care o
merită, El te iubeşte. El te iubeşte, chiar dacă ai încălcat poruncile
pe care El ni le-a dat în Biblie. De exemplu, El îţi porunceşte să
asculţi de părinţii tăi şi să-i cinsteşti (Exod 20:12). Ai făcut asta
mereu? El îţi porunceşte să nu minţi (Exodul 20:16). Ai spus
întotdeauna adevărul părinţilor şi învăţătorilor tăi? El îţi porunceşte
să nu furi (Exod 20:15). Ai luat vreodată ceva ce nu îţi aparţinea?
Poate că ai găsit un lucru ce trebuia să-l predai profesorului tău sau
unei alte persoane – dar l-ai păstrat pentru tine. Asta înseamnă să
furi. Desigur, ai încălcat poruncile lui Dumnezeu de nenumărate
ori.
Acestea sunt păcate, şi păcatul e ceva foarte serios în ochii
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Fii disponibil pentru sfătuire.

lui Dumnezeu, deoarece El este perfect şi curat. Dar, în acelaşi
timp, El te iubeşte şi doreşte să-ţi ofere iertarea Lui. Tu poţi să te
încrezi în El pe deplin, la fel cum învăţa Rut acum să facă.
Dacă nu eşti aşa de sigur cum poţi avea păcatele iertate,
rămâi la sfârșitul programului – eu voi fi aici, lângă tablă. Voi vorbi
cu tine şi-ţi voi explica mai detaliat despre aceste lucruri.
Planşa 2-3
Naomi şi Rut mergeau acum pe drumul lung ce ducea către
Israel. Era vară, iar zilele erau lungi şi fierbinţi. Probabil că cele
două femei se simţeau foarte obosite în fiecare seară când se duceau
la culcare. Nu ştim toate detaliile călătoriei. Poate că au petrecut
unele nopţi în locuri de poposire sau în hanuri, așa cum era în
timpul acela. Poate alte nopţi au dormit sub cerul liber, lângă un
copac sau într-un loc pe câmp.
Mă întreb la ce se gândea Rut. Poate era îngrijorată de
faptul că urma să meargă în această ţară străină, unde nu cunoștea
pe nimeni în afară de Naomi. Oamenii erau israeliţi. Ea era din
Moab, o ţară care fusese în război cu Israel. Și limba pe care o
vorbeau israeliții era diferită. Poate se gândea că se va simţi foarte
singură, și că israeliţii nu vor accepta ca ea să locuiască pe
pământul lor.
Planşa 2-4

ACN
Formulează aplicaţia în funcţie de diferenţele „străinilor“
din clasa ta – lucruri care îi
fac să se simtă diferiţi, sau
nepotriviţi mediului în care
trăiesc.

Aceasta e o parte importantă a lucrării tale.

Te-ai simţit şi tu vreodată aşa cum poate s-a simţit Rut?
Poate eşti puţin diferit de alţi copii din clasa ta sau dintr-un anumit
grup. Sunt copii care râd de tine sau te tratează aspru, doar fiindcă
ei au crescut la oraş şi tu la sat? Poate ei au o religie diferită de a ta.
Poate vorbesc o altă limbă decât cea pe care o foloseşti tu acasă.
Poate cei mai mulţi dintre copii au culoarea pielii diferită de
culoarea pielii tale. Parcă au mai mulţi bani de cheltuit decât ai tu.
Sau poate ei râd de tine că nu eşti bun la sport sau nu ai haine la
modă. Lucruri ca acestea te pot face să te simţi ciudat, nedorit,
singur.
Aminteşte-ţi că eu îţi sunt prieten şi poţi veni să îmi vorbeşti
personal după oră şi să-mi spui dacă ai o problemă de acest gen.
Voi face tot ce pot ca să te ajut. Dar, în primul rând vreau să-ţi spun
mai multe despre Persoana care poate într-adevăr să te ajute.
Există Cineva căruia Îi pasă de tine şi te iubeşte foarte mult.
El este Dumnezeu. El cunoaşte totul despre tine. El vrea să poarte
de grijă nevoii tale celei mai mari şi să te ajute şi în problemele prin
care treci. Ştii care este nevoia ta cea mai mare? Nu e nevoia de a fi
acceptat de cei din jur. Cea mai mare nevoie a ta e să ai păcatele
făcute împotriva lui Dumnezeu iertate. El vrea să te ierte şi să te
curăţească.
El te-a iubit atât de mult încât a dat pe Fiul Său, Domnul
Isus, să fie pedepsit pentru păcatele tale. Tu meriţi să fii pedepsit
pentru că ai încălcat poruncile lui Dumnezeu, dar Isus a luat această
16
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pedeapsă în locul tău. A fost pus pe o cruce, ca Dumnezeu să te
poată ierta şi să te accepte în familia Lui ca şi copil al Său. Isus nu a
rămas în mormânt. El a înviat dintre cei morţi şi este viu astăzi
pentru a-ţi purta de grijă şi a-ţi oferi iertarea Lui.
Cea mai mare nevoie a ta e să ai păcatele iertate, deşi poate
că ai şi alte nevoi importante, cum ar fi sentimentul de înstrăinare şi
singurătate, pe care probabil l-a simţit şi Rut venind în această ţară
nouă, în noul oraş Betleem, ascultând o limbă pe care nu o
înţelegea, vorbind cu un accent diferit de ceilalţi.
Ce s-a întâmplat cu Rut şi Naomi, acum că s-au întors în
Betleem? Dumnezeu le-a purtat de grijă într-un mod foarte
minunat.
Celor săraci le era îngăduit, în acel timp, să meargă pe câmp
în timpul strângerii recoltei (când ţăranii secerau grânele şi le
depozitau în hambare). În urma oamenilor care luau spicele şi le
legau în snopi, veneau cei săraci şi adunau spicele care mai
rămâneau sau le cădeau secerătorilor din snopi sau cele care erau în
locuri mai greu accesibile din colţurile câmpului.
Planşa 2-5
Aşa că Rut s-a dus şi ea într-un ogor, să strângă spice de
pe urma secerătorilor.
În acest moment intră „Rut“

Învăţător: Bună! Cum te numeşti?
Rut:
Sunt Rut. Cred că tocmai le-ai povestit copiilor despre
mine!
Învăţător: O, Rut din Biblie! Grozav! Bine ai venit la noi în clasă!
Ne-am bucura tare mult să aflăm mai multe despre
viața ta. Tocmai ajunsesem la momentul în care erai
în Betleem. Ce s-a mai întâmplat de atunci?
Rut:
Dumnezeu a fost foarte bun cu mine. Eram săracă şi
străină în acest loc. Mă gândeam ce avea să se întâmple
cu mine. Dar Dumnezeu m-a binecuvântat într-un mod
aşa de minunat!
Învăţător: Ei bine, spune-ne ce s-a întâmplat? Ţi-ai găsit un loc
unde să munceşti?
Rut:
Am mers pe un ogor să văd dacă pot culege şi eu spice
rămase de pe urma secerătorilor. Munceam pe câmpul
unui om numit Boaz. Dumnezeu a lucrat în inima lui şi
el a fost foarte amabil cu mine şi m-a lăsat să iau masa
împreună cu slujitorii lui. Chiar le-a spus acestora să
lase înadins ceva spice în urma lor ca să le culeg eu.
Aşa am reuşit să adun mult orz.
Învăţător: Extraordinar! Dumnezeu chiar îţi purta de grijă. Ce s-a
întâmplat apoi?
Rut:
Am continuat să merg în fiecare zi pe ogorul lui Boaz şi
el a fost de fiecare dată amabil cu mine. Următoarea
parte a povestirii este puțin jenant să v-o povestesc, dar
a fost minunat. După un timp, Boaz s-a îndrăgostit de
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Partea aceasta a lecţiei
poate fi formulată în două
moduri diferite – ca povestire propriu-zisă sau sub
formă de interviu cu Rut,
aceasta fiind mult mai interesant pentru copii. Rolul
lui Rut poate fi interpretat
de un alt învăţător sau de
către un ajutor sau chiar
de o persoană neutră.
Ar fii indicat să poarte ceva
pe cap, la fel cum se acopereau femeile pe vremea
aceea, şi aşa să interpreteze. Fă o copie a interviului,
pentru ca acea persoană să
se poată pregăti dinainte.

Lui Dumnezeu Îi pasă când copiii sunt trişti

mine şi ne-am căsătorit. Şi Dumnezeu ne-a dăruit un fiu.
Învăţător: Grozav! Nu-i aşa că Dumnezeu este măreţ prin felul în
care
El ţi-a purtat de grijă în acest loc străin, în care probabil
că ai fost plină de temeri? Mulţumim foarte mult că ai
fost cu noi astăzi şi ne-ai spus povestea ta! Dumnezeu
să te binecuvânteze!
Rut:
La revedere tuturor! M-am bucurat să vă cunosc!
„Rut” iese.
Genealogia dată în Matei 1
este din partea lui Iosif, în
timp ce genealogia din Luca
e a Mariei.
Pune pe tablă aceste nume
lăsând un spaţiu larg între
David şi „Iosif şi Maria”.
Explică totuşi, că Biblia redă
toate numele oamenilor care
au trăit între David şi
naşterea lui Isus, timp de
sute de ani.

ACM
Rut-Boaz
Obed
Isai
David

Iosif – Maria
Isus

ACN

Planşa 2-6
Boaz şi Rut nu ştiau atunci că unul din descendenţii lor, cu sute de
ani mai târziu, avea să fie Domnul Isus.
Bineînţeles, tatăl real al Domnului Isus a fost Dumnezeu, dar Rut a
fost stră-stră-stră .... bunica Mariei, mama Domnului Isus. Ce
privilegiu pentru Rut, o tânără atât de diferită de cei din Betleem!
Dumnezeu a ales-o pe ea să aibă această onoare specială, mai
presus de toţi ceilalţi oameni ce trăiau atunci în Betleem.
Dacă tu deja ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor, atunci
El are un plan şi pentru tine. Nu acelaşi plan pe care l-a avut pentru
Rut ci unul special, doar pentru tine. Dacă alţi oameni te resping
sau râd de tine, din cauză că eşti diferit de ei într-un fel sau altul,
aminteşte-ţi că Dumnezeu te iubeşte. El te primește și te înţelege
perfect, pentru că El te-a creat. El are un plan minunat pentru tine
acum şi pentru tot restul vieţii tale. Dacă cineva te jigneşte,
întoarce-te în inima ta către Dumnezeu şi şopteşte-I: mulţumesc
Doamne pentru că Tu mă iubeşti şi mă înţelegi; mulţumesc că
pentru Tine sunt atât de special. Domnul Isus te poate ajuta să-i ierţi
pe cei care te-au rănit şi care se poartă urât cu tine. Te poate ajuta
ca tu să fii bun cu ei.
Dacă tu niciodată nu I-ai cerut Domnului Isus să-ţi ierte
păcatele, doreşti să faci acest lucru acum? Vrei ca Dumnezeu să te
ajute să nu mai continui să păcătuieşti? Încrede-te în Domnul astăzi.
Cere-I să-ţi spele păcatele şi să te facă copilul Lui. În Biblie există
o rugăciune foarte frumoasă făcută de un om, către Dumnezeu:
„Spală-mă, şi voi fi mai alb decât zăpada“ (Psalmul 51:7). Dacă te
rogi sincer, din toată inima ta, Dumnezeu poate să te curețe. Fă
acest lucru astăzi, acum sau când vei merge acasă. Dacă faci acest
lucru, vino şi spune-mi și mie, ca să te pot ajuta să înţelegi mai
multe despre Domnul Isus.
V-am spus povestirea cu Rut destul de repede, dar dacă unii
dintre voi, cei mai mari, doriţi să aflaţi toate detaliile povestirii,
puteţi citi de aici, din Biblie.
Arată copiilor exact unde pot găsi cartea Rut în Biblie.
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Întrebări de recapitulare
1.
De ce a plecat Elimelec şi Naomi în Moab? (În Israel nu era
hrană, din cauza foametei.)
2.
Numiţi trei lucruri foarte triste din povestirea noastră, care
s-au întâmplat în Moab. (Soţul lui Naomi, Elimelec, a murit;
cei doi fii ai ei au murit de asemenea.)
3.
De ce s-a hotărât Naomi să se întoarcă înapoi în Israel? (Se
găsea din nou hrană.)
4.
Care a fost cea mai importantă decizie din viaţa lui Rut? (Ea
s-a hotărât să creadă în Dumnezeu, nu în zeii moabiţilor.)
În ce fel era Rut diferită de cei din Betleem? (Era din Moab,
5.
o ţară diferită; probabil că arăta şi vorbea altfel decât cei din
poporul Israel.)
6.
De ce se temea ea? (Probabil se temea că nu va fi acceptată
şi că avea să se simtă singură.)
Numeşte trei binecuvântări minunate pe care Dumnezeu i le-a
7.
dat lui Rut. (I s-a permis să lucreze în câmpurile lui Boaz;
erau lăsate intenţionat spice de orz pentru ea; s-a căsătorit
cu Boaz.)
8.
Imaginează-ţi că ai o conversaţie cu Orpa, apoi termină
următoarea propoziţie: „Orpa, ai făcut o alegere foarte rea
crezând în zeii Moabului. Ar fi trebuit....“ („să te fi dus şi tu
în Israel şi să crezi în singurul Dumnezeu adevărat“).
9.
Care este cea mai mare nevoie pe care o au oamenii? (Nevoia
de a avea păcatele iertate).
10. Ce ar trebui să facă un copil creştin dacă se simte rănit atunci
când un alt copil râde de el fiindcă e diferit într-un fel sau
altul? (Să-şi amintească faptul că Dumnezeu îl iubeşte şi îl
acceptă, și să-I mulţumească pentru aceste lucruri).
Activitate de implicare
Încrede-te în Dumnezeu
Copiază exemplare (pe un carton fin, dacă ai) ale modelului
de la pagina 42 şi dă-le copiilor care doresc să ia un exemplar
pentru acasă. Este o activitate specială pentru copiii creştini, dar nu
opri pe cei nemântuiţi să ia una dacă doresc aceasta.
Explică-le ce trebuie să facă. Să coloreze acea imagine mică
(scutul). Să găsească un loc în camera lor unde să aşeze cartonul
confecționat în modul arătat de tine (îndoit pe linia punctată). Când
se vor simţi respinşi sau trişti, îndeamnă-i să se încreadă în
Dumnezeu. El îi poate ajuta atunci când sunt „atacaţi“.
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Lecţia 3
Curat într-o lume murdară (Samuel)
Text biblic pentru învăţători
1 Samuel 2:12-26
1 Samuel 3:1-21
Adevăr Central
Dumnezeu îi poate curăța şi păstra curaţi,
pe cei ce se încred în El.
Aplicaţie
Nemântuit: Crede în Dumnezeu, ca să fii
curăţat de păcatele tale.
Mântuit: Încrede-te în Dumnezeu, ca să
rămâi curat.
Obiectiv
Copiii care se confruntă cu ispite (în mod
deosebit, de natură sexuală) să reziste
ispitei, inspiraţi fiind de povestirea biblică
în care Dumnezeu îl ajută pe Samuel să
rămână curat.
Unde se poate folosi lecţia
Special pentru medii în care copiii sunt
expuşi citirii materialelor sau vizionării
scenelor TV/video în care este prezentat
sexul ilicit.
Verset de memorat
„Spală-mă și voi fi mai alb decât
zăpada“ (Psalmul 51:7).
Ajutoare vizuale
Planşe: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 şi 3-6.
Metode de predare
În principal naraţiune şi întrebări care duc
la discuţie. Este inclus şi un joc
recapitulativ.
Vocabular
Exemplele şi vocabularul folosit în
această lecţie sunt foarte relevante. S-ar
putea să fie nevoie să omiţi unele cuvinte
sau expresii folosite. Dar fi atent la un
detaliu – dacă asculți copiii (chiar şi pe
cei mici) vei fi uimit să auzi felul clar în
care ei vorbesc despre sex, chiar şi despre
sexul anormal. Vocabularul folosit în
lecţie e blând faţă de cel al copiilor!
Copiii au nevoie ca tu să le prezinţi
perspectiva biblică a acestui subiect.

Schiţa lecţiei
Introducere
O floare într-un loc de depozitare a
gunoiului

AC

Desfăşurarea evenimentelor
1. Samuel şi fiii lui Eli, în templu

AC

2. Secretul vieţii lui Samuel cu Dumnezeu
– El îl asculta pe Dumnezeu

ACM

– Ajunge să-L cunoască pe
Dumnezeu în mod personal – este
curăţit ACN
– Îi slujeşte lui Dumnezeu cu
credincioşie – se păstrează curat
ACM
3. Viața irosită a fiilor lui Eli
Concluzie
Urmează exemplul lui Samuel.
ACM, ACN
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Lecţia
Într-o zi, o doamnă mergea pe un drum din afara orașului.
Drumul trecea pe lângă o groapă de gunoi uriaşă. Erau o mulțime
de lucruri aruncate unele peste altele: roţi uzate, haine vechi şi tot
felul de gunoaie urât mirositoare şi murdare. În mijlocul grămezii
era ceva alb care a atras atenţia doamnei. Când s-a apropiat, a văzut
o floare albă minunată.
Planşa 3-1

AC

Obiectivul acestei lecţii este
să-i ajute pe copiii care se
confruntă cu ispite, în mod
special cu cele de natură
sexuală. Dacă în clasa ta ai
şi copiii mai mici ca vârstă,
poți să omiți aceste
exemple şi, eventual, să le
înlocuieşti cu alte păcate,
cum ar fi: a minţi, a se
mânia etc.

„Ce surpriză frumoasă“ şi-a spus în sinea ei, „să găseşti
floarea aceea atât de pură şi de curată în mijlocul unei mari grămezi
de mizerii şi lucruri în descompunere. Mi-aş dori să fiu şi eu o
astfel de floare. Aş vrea să fiu curată şi pură în această lume care
este aşa de plină de mizerii, stricăciuni, cruzime, egoism şi ură.“
Simţi şi tu câteodată aceste lucruri? Vezi poate tot felul de
lucruri „murdare“ în jur, dar dorinţa ta e să fii curat. Fetele, băieţii,
bărbaţii şi femeile din această lume fac multe lucruri greşite şi
„murdare“, lucruri care sunt foarte urâte în ochii lui Dumnezeu, El
fiind atât de curat şi de sfânt. El urăşte toate aceste lucruri care sunt
împotriva voii Lui şi împotriva poruncilor Lui.
Iată câteva exemple de lucruri pe care Dumnezeu le urăşte:


Doi băieţi care se uită la un film cu imagini „murdare“
despre sex, la televizorul / calculatorul din camera lor.



Un grup de copii pe terenul de joacă la şcoală, spunând
glume „deocheate“.



Un adolescent care priveşte poze cu femei dezbrăcate într-o
revistă adusă de fratele lui mai mare acasă.



Un bărbat care îşi părăseşte soţia şi copiii, pentru a merge să
locuiască cu o altă femeie.

O tânără fată care rămâne însărcinată înainte de a se
căsători. Tot ce e posibil ca ea să se fi culcat cu mai mulţi
bărbaţi, iar acum să nu mai ştie care dintre ei e tatăl
copilului.
Aceste acţiuni păcătoase se întâmplă peste tot în jurul tău.
Oamenii râd şi fac glume pe seama lor. Câteodată, uitându-te la
unele filme la televizor ţi se pare ceva distractiv să faci şi tu la fel.
Poate că ştii deja pe alţii care fac aceste lucruri, dar tu vrei să fii
altfel decât ei. Cum să trăieşti în aşa fel încât să fii curat şi altfel
decât ceilalţi, şi totuşi să ai o viaţă cu adevărat fericită? Haideţi să
privim la o povestire din Biblie, ca să aflăm răspunsul.


Planşa 3-2
Cu mulţi ani înainte ca Domnul Isus să vină pe pământ, trăia
un tânăr numit Samuel. El slujea în templul lui Dumnezeu,
ajutându-l pe preotul Eli. Templul era de fapt un cort mare şi
22
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frumos unde poporul special al lui Dumnezeu, evreii, se închinau
lui Dumnezeu. Era şi locul în care slujeau preoţii. Probabil că
Samuel ajuta la curăţenia în templu, la umplerea lămpilor cu ulei,
aduna cărbunii după arderea jertfelor pe altar şi se îngrijea ca
preoții să aibă haine curate pentru slujbele lor. Poate că avea și alte
lucruri importante de făcut acolo.
Părea a fi un loc frumos în care să trăieşti şi să lucrezi, nu-i
aşa? Dar cei doi fii ai lui Eli erau nişte tineri foarte răi. Când
oamenii veneau la templu să aducă jertfe lui Dumnezeu, un miel
sau un alt animal, aceşti doi tineri cereau, în primul rând pentru ei,
pentru hrana lor, cele mai bune părţi ale animalelor . Dacă persoana
respectivă nu era de acord să facă ce cereau ei, porunceau
slujitorilor lor să ia cu forţa. Nu erau numai egoişti, lacomi și
violenţi, dar mai făceau și un alt păcat: luau femei în patul lor, să se
culce cu ei. Dumnezeu era foarte nemulţumit de purtarea lor. Citim
în 1 Samuel 2:17: „Tinerii aceştia se făceau vinovaţi înaintea
Domnului de un foarte mare păcat“.
Poate că tu nu faci aceleaşi lucruri rele pe care le făceau
aceşti tineri, dar faci şi tu lucruri pe care Dumnezeu le urăşte. Poate
ai în mintea ta gânduri murdare sau spui cuvinte urâte, sau faci
fapte necuviincioase. Toate aceste lucruri sunt păcate şi te ţin
departe de Dumnezeu, care este curat. El nu are nici măcar un
singur păcat. Dumnezeu vrea ca tu să fii curat, dar ai o inimă
păcătoasă şi poate că urmezi şi tu exemplul greşit al unui frate mai
mare, al unei surori sau al unui prieten. Fiii lui Eli erau şi ei, la
rândul lor, un exemplu rău pentru tânărul Samuel.
Probabil că Samuel era tentat să trăiască şi el la fel ca fiii lui
Eli. Părea că aceşti doi prieteni ai lui, mai mari, duceau o viaţă
plină de distracţii, trăind această viaţă imorală. Dar lucrul cel mai
important este că Dumnezeu era nemulţumit de purtarea lor.
Samuel nu le-a urmat exemplul! Viaţa lui era ca acea floare albă în
mijlocul grămezii de gunoi. Cum a reuşit să rămână curat?

S-ar putea să fie nevoie să
explici termenul de „jertfă”.

Citeşte versetul din Biblia
ta.

AC

Planşa 3-3
Într-o noapte, pe când Samuel era copil, dormea în templu.
La miezul nopţii ceva minunat şi extraordinar s-a întâmplat. Să
citim despre asta.
Citeşte 1 Samuel 3:3-4.

Da, Dumnezeu îl chema pe Samuel. Samuel nu şi-a dat
seama cine îl striga. S-a gândit că era Eli, aşa că a alergat la preotul
Eli şi l-a întrebat:
„Ai nevoie de ceva?“
„Nu te-am chemat!“ a răspuns Eli.
Aşa că Samuel, puţin dezorientat,s-a dus înapoi să se culce.
Din nou Domnul l-a chemat: „Samuele, Samuele!“ Şi
Samuel a fugit din nou la Eli, gândindu-se că tot bătrânul preot era
cel care l-a chemat.
„Nu, nu eu te-am chemat!“, spuse preotul pentru a doua
oară.
23

Citeşte tu, un ajutor sau un
copil mai mare versetul din
Biblie.
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Citeşte versetul din Biblia ta.

ACM

Samuel s-a întors din nou la patul său. Dar pentru a treia oară, el a
auzit vocea care-l striga: „Samuele, Samuele!“
A fugit din nou la locul unde dormea Eli. De data aceasta
Eli şi-a dat seama că trebuie să fie Dumnezeu Însuşi cel care-l striga
pe Samuel. Aşa că a spus tânărului său ajutor să răspundă când îl va
auzi pe Dumnezeu chemându-l din nou. Să citim 1 Samuel 3:10.
Aceste cuvinte din urmă sunt foarte importante: „Robul Tău
ascultă“. Şi Samuel a făcut exact ce i-a spus Eli ‒ a ascultat vocea
lui Dumnezeu. Acesta e primul secret pentru a fi acea floare albă
din grămada cu gunoi – să asculţi de Cuvântul lui Dumnezeu.
Planşa 3-4
Dacă vrei să trăieşti într-un mod care să-I placă lui
Dumnezeu, dacă vrei să fii curat, şi tu trebuie să asculţi de Cuvântul
lui Dumnezeu. Aici, la grupul Vestea Bună noi deschidem Biblia în
fiecare săptămână şi te învăţăm din ea. Asculţi tu cu atenţie?
Aceasta este vocea lui Dumnezeu sau Cuvântul Lui care ne
vorbeşte. Trebuie să îţi formezi şi tu obiceiul de a citi Cuvântul lui
Dumnezeu singur – măcar câteva versete pe zi.

La pagina 43 vei găsi un
model de semn de carte cu
texte zilnice de citit (pentru
o lună) din Evanghelia după
Ioan. Dacă vrei să foloseşti
această idee, fă copii ale
acestui model pe carton.

ACN

Fii pregătit să dai copiilor notiţe cu texte din Biblie, sau cărți de
meditații (comandă de la AMEC), ca ei să poată citi zilnic Cuvântul lui
Dumnezeu.

Am pentru voi acest semn de carte pe care puteţi să îl luaţi
la sfârşitul orei de pe masa din spate. Aici scrie ce versete să citiţi
în fiecare zi, şi astfel să ascultaţi ce vă spune Dumnezeu. Aşa Îl
cunoaştem pe El. Aşa vom descoperi ce doreşte El ca noi să facem.
Samuel a început bine, ascultând de vocea lui Dumnezeu.
Samuel slujea de mult timp în templu înainte de a auzi
vocea lui Dumnezeu care-l chema, dar nu-L cunoştea încă pe
Domnul în mod personal (1 Samuel 3:7).
Nu este suficient ca să cunoşti povestirile biblice şi tot ce a
spus şi a făcut Dumnezeu. Este important ca fiecare dintre noi să Îl
cunoaştem pe Domnul ca Mântuitorul şi Prietenul nostru personal.
Ştii tu că Domnul Isus a murit pe cruce pentru toate
lucrurile rele pe care le-ai făcut? Îţi pare rău de lucrurile rele pe
care le-ai făcut, fiind neascultător de El? Doreşti ca El să te ierte şi
să te schimbe? El vrea să fie Mântuitorul şi Ajutorul tău. I-ai cerut
vreodată acestea? Tu poţi folosi cuvintele versetului pe care l-am
memorat astăzi: „Spală-mă, şi voi fi mai alb decât zăpada” (Psalmul
51:7). Fă lucrul acesta astăzi şi Domnul Isus va auzi rugăciunea ta.
Îţi va ierta păcatul şi te va primi, te va face copil al Său. Va fi
întotdeauna de partea ta, pentru a te ajuta să trăieşti curat, aşa cum a
trăit Samuel.
Bineînţeles, Samuel nu a devenit perfect. A mai făcut şi el
lucruri rele şi unele greşeli, dar Dumnezeu era de partea lui şi îl
ajuta să fie foarte, foarte diferit de cei doi tineri răi. Nu vei deveni
nici tu perfect peste noapte. Dar Dumnezeu îţi va da puterea să-ţi
schimbi comportamentul în bine, în fiecare zi tot mai mult.
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Samuel era ca acea floare curată în mijlocul grămezii de
gunoi, deoarece ...

El a ascultat de Cuvântul lui Dumnezeu.


A ajuns să Îl cunoască personal pe Domnul şi să se încreadă
în El.

Planşa 3-5
Dar nu acesta e sfârşitul povestirii! El I-a slujit cu
credincioşie lui Dumnezeu în Israel timp de mulţi ani (1 Samuel
7:15). El i-a învăţat pe oameni din Cuvântul lui Dumnezeu şi i-a
ajutat să ia decizii corecte. Pentru că a ascultat de Domnul, El i-a
dat o viaţă fericită.
Aceasta este ceea ce doreşte Dumnezeu și pentru tine, dacă
deja ai crezut în El ca Mântuitor. El poate să te păstreze curat şi să
te ajute să Îi slujeşti cu credincioşie. Poţi fi un exemplu pentru cei
din familia ta şi pentru cei din şcoala ta.

ACM

Planşa 3-6
Permite copiilor să sugereze răspunsuri la cele cinci întrebări de mai
jos, înainte de a da tu o soluţie. Accentuează următoarele aspecte:
(a) dacă este posibil, să evite să fie în locuri sau cu oameni, cu care ştiu că vor fi
ispitiţi să privească sau să asculte lucruri murdare.
(b) să facă ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul Lui. De exemplu: „Fugi de
poftele tinereţii“ (1 Timotei 2:22), „păstrează-te curat“ (1 Timotei 5:22) şi
„întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui“ (Efeseni 6:10).
(c) să ceară ajutorul Domnului.
(d) să ia atitudine – să plece, să închidă televizorul, etc.

1.

Dacă unii dintre prietenii tăi se uită în reviste „murdare“, ce
poţi face tu? (Dacă ştii ce fac, stai departe de ei. În tăcere,
cere-I lui Dumnezeu ajutorul, apoi pleacă de acolo).

2.

Dacă cineva îţi spune o glumă murdară, ce ar trebui să faci
tu? (Să nu stai să o asculţi! Roagă-te în tăcere pentru ca să ai
putere să spui: Nu, mulţumesc, nu vreau să aud astfel de
glume).

3.

Dacă ştii că la televizor urmează să se difuzeze un program
necuviincios şi eşti singur, ce ar trebui să faci? (Să îl opreşti).

4.

Dacă eşti cu alţii şi vă uitaţi la televizor, ce poţi face?
(Roagă-i să schimbe programul).

5.

Dacă nu vor să schimbe programul? (Spune-le politicos: Cred
că voi merge să fac altceva.“ Poate că ar fi o ocazie bună să
citeşti în acel moment câteva versete din Biblie şi să asculţi
vocea lui Dumnezeu!).
Viaţa lui Samuel a fost cu mult mai bună şi mai valoroasă
decât viaţa celor doi fii ai lui Eli, care luau femei în patul lor
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Întrebări şi discuţie.
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şi le lăsau însărcinate. Dumnezeu a fost nemulţumit de ei.
Vieţile lor erau o ruşine pentru ei înşişi, dar şi pentru tatăl lor.
Au avut un sfârşit trist, murind într-o luptă în care au învins
filistenii, duşmanii poporului Israel.
Dumnezeu vrea ca tu să fii ca Samuel şi să faci aceşti paşi
importanţi.

ACM, ACN


Să asculţi Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să faci aceasta
aici la oră şi de asemenea, atunci când citeşti singur acasă din
Biblie.



Să ajungi să Îl cunoşti pe Domnul Isus ca Mântuitor şi prieten
al tău. Roagă-te: „Spală-mă, şi voi fi mai alb decât
zăpada“ (Psalmul 51:7). Fă acest lucru chiar azi! Dacă deja
te-ai rugat, vino să vorbim după oră. Doresc să te ajut.



Încrede-te în El, ca să te ajute în fiecare zi să rămâi curat şi să
fii un exemplu pentru cei din jurul tău.

Întrebări recapitulative
1.

Cine era Eli? (Preotul care slujea în templu).

2.

Unde locuia Samuel şi ce făcea el? (Locuia în templu şi îl
ajuta pe Eli).

3.

De ce s-a dus Samuel de trei ori la patul lui Eli? (Credea că
Eli îi striga numele).

4.

Au fost trei lucruri importante pe care Samuel le-a învăţat şi
care l-au ajutat să trăiască o viaţă curată. Care era primul
dintre ele? (Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu).

5.

Care era al doilea lucru important învăţat de Samuel?
(Cunoaşterea personală a lui Dumnezeu).

6.

Repetă versetul învăţat astăzi. „El S-a dat pe Sine însuși
pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, și să-Și
curățească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru
fapte bune.“ Tit 2:14).

7.

Ce a făcut Samuel după ce a ajuns să-L cunoască pe Domnul?
(I-a slujit Lui timp de mulţi ani).

8.

De ce este important să stai departe de locuri în care ştii că
vei fii ispitit să te uiţi sau să auzi lucruri „murdare“? (Primul
pas în a învinge ispita este să stai departe de locurile în care
eşti ispitit).

Activitate de lucru manual pentru acasă
Să rămâi curat într-o lume murdară
Fotocopiază modelul de floare de la pagina 44.
Copiii care doresc, pot lua un exemplar la plecare. Spune-le să
povestească ilustraţia cu floarea, unui părinte (sau la amândoi), şi să
le spună ce au învăţat ei din Cuvântul lui Dumnezeu la grupul
Vestea Bună, în această săptămână.
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Lecţia 4
Cum să înveţi să îi ierţi pe alţii (Petru)
Text pentru învăţători
Matei 18:21-35
Adevăr Central
Dumnezeu oferă iertarea Sa tuturor
Aplicaţie
Nemântuit: Primește iertarea lui
Dumnezeu, ca prim pas în a-i ierta pe alţii.
Mântuit: Iartă-i pe cei ce te-au rănit.
Obiectiv
Copiii nemântuiţi să învețe că Dumnezeu
este gata să îi ierte, şi ei pot să primească
iertarea Lui, dacă o vor cer. Copiii care
ştiu că Dumnezeu i-a iertat să aibă puterea
să ierte și ei, la rândul lor, pe alţii (adulţi
sau copii) care i-au rănit.
Unde se poate folosi lecţia
Într-o varietate largă de situaţii, dar în
special în medii în care copii au fost răniţi
emoţional sau fizic, de către adulţi sau alţi
copii; chiar şi pentru cazuri extreme în
care copiii au fost neglijaţi sau chiar
abandonaţi de părinţi.
Verset de memorat
„Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți, și
plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă.“
Psalmul 86:5
Ajutoare vizuale
Planşe: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 şi 4-6.
Metode de predare
Pe lângă naraţiune, sunt trei seturi de
întrebări încorporate în text. Această temă
a iertării e o temă foarte sensibilă şi
vorbeşte direct inimii copiilor, şi e posibil
ca ei să aibă întrebări. Ia-ţi timp să discuţi
cu ei răspunsurile. (Nu trebuie să
memorezi întrebările – poți să le citești).
Aceasta e o metodă importantă de predare.
Deoarece lecţia conţine deja multe
întrebări, nu s-au mai adăugat întrebări de
recapitulare.

Schiţa lecţiei
Introducere
Monica
Desfăşurarea evenimentelor
1. Petru, ucenicul, pune o întrebare
despre iertare
2. Isus spune pilda unui împărat care
şi-a iertat datornicul
ACN
3. Cel iertat nu iartă pe un altul care-i
era dator
ACM
Concluzie
Iartă pe alţii

ACM

Înainte să-i ierți pe alții, trebuie să
primești întâi tu iertarea lui Dumnezeu
ACN
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Lecţia
Planşa 4-1

Metodă de predare:
Discuţii asupra întrebărilor.
Învăţătorul comentează
răspunsurile copiilor. E
posibil ca ei să mai aibă și
alte întrebări. Ia-ţi timp să
le răspunzi.

Monica era o fetiţă care mergea în fiecare săptămână la un
Grup Vestea Bună (Aceasta este o povestire adevărată). Ea
provenea dintr-o familie foarte nefericită.
Avea un frate mai mare numit Mihai, dar nu era fratele ei
adevărat, deoarece nu avea acelaşi tată ca al Monicăi. Mama ei
nu-şi trata cei doi copii în acelaşi fel. Întotdeauna îl săruta şi îl
îmbrăţişa pe Mihai. Niciodată nu o îmbrăţişa sau o săruta pe
Monica. Lui Mihai îi făcea cadouri frumoase de ziua lui, dar
Monicăi nu-i dăruia niciodată un cadou.
1.
Cum credeţi voi că se simţea Monica? (Era foarte tristă,
supărată şi se simțea respinsă).
2.
Cum credeţi că se comporta ea la Grupul Vestea Bună? (Îi
plăcea acolo, dar avea un comportament urât din cauza acelor
sentimente de mânie şi nefericire din interiorul ei).
3.
Era posibil ca Monica să o ierte pe mama ei pentru faptul că o
trata aşa de nedrept? (Da, dar nu avea să-i fie uşor. Dumnezeu
putea să o ajute).
4.
Era Dumnezeu mulţumit de felul în care se purta mama ei
faţă de ea? (Deloc, deşi Dumnezeu o iubea pe mama ei, la fel
cum iubeşte pe toţi oamenii).
5.
Ar fi mulţumit Dumnezeu de Monica, dacă ea nu ar învăţa
să-şi ierte mama? (Nu. El înţelege faptul că este foarte greu să
ierţi, dar dacă Monica s-ar încrede în El să primească ajutorul
Lui, El i-ar da acest ajutor şi ar învăţa-o să ierte).
Poate că şi tu ai înăuntrul tău sentimente de mânie şi tristeţe
pentru că cineva s-a purtat urât cu tine – poate alţi copii sau un
adult. Ţi-ar plăcea să înveţi şi tu această lecţie importantă despre
cum să ierţi?
Nu este uşor, dar putem să învăţăm cum să iertăm din
Cuvântul lui Dumnezeu.
Planşa 4-2
Petru i-a adresat Domnului Isus o întrebare despre iertarea
altora. Să citim ce L-a întrebat el pe Domnul Isus.

Citeşte versetul din Biblia
ta.

Citeşte Matei 18:21

Petru dorea să afle dacă trebuie să fie gata să ierte o persoană
de şapte ori. Poate exista cineva care în continuu îl necăjea pe
Petru. El îl iertase, probabil, de vreo câteva ori, dar răbdarea lui
ajunsese la final. Mă gândesc că Petru se aştepta ca Domnul Isus
să-i spună: O, da, de şapte ori este suficient! Dar „Isus i-a zis: … de
şaptezeci de ori câte şapte“ (Matei 18:22) adică de 490 de ori. Ceea
ce dorea Domnul Isus să spună era că trebuie să ierte de multe,
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multe ori. Trebuie să înveţi să ierţi de multe, multe ori! Apoi Isus
începe să spună o povestire lui Petru şi celorlalţi ucenici, ca să-i
ajute să înţeleagă ce a vrut să spună El.
Planşa 4-3
Era odată un împărat care se uita într-o zi în caietul în care îşi nota
toate cheltuielile şi veniturile lui. A văzut că era un om care îi
datora o sumă mare de bani. Haideţi să ne uităm în versetul 24 şi să
vedem cât îi datora acest om împăratului. Da, 10.000 de talanţi.
Aceasta era pe atunci o sumă foarte mare. În banii de azi datoria era
de milioane de euro sau dolari.
A chemat pe omul acela şi i-a spus că e timpul să-i plătească
datoria. Cum a reacţionat datornicul? Citește versetul 26. A făcut
trei lucruri. Care erau acestea? Da, a căzut în genunchi, i-a cerut
împăratului să-l mai îngăduie şi a promis că va plăti înapoi toţi
banii. Era aşa de mare datoria încât omului i-ar fi fost imposibil să
câştige toată acea sumă şi să plătească. Probabil că pe faţa lui se
citea o disperare aşa de mare încât împăratul a făcut un lucru foarte,
foarte plin de bunătate. Ce a făcut împăratul? Să citim din versetul
27. El „şi-a făcut milă … i-a dat drumul“. Desigur, omul era acum
foarte fericit, şi a pornit spre casă să spună şi familiei minunatele
veşti.
Crezi că Petru a înţeles de ce le spunea Isus, lui şi ucenicilor,
această povestire? Tu ai înţeles mesajul ei? Isus reamintea
ucenicilor şi nouă astăzi că există un Împărat în faţa căruia toţi
suntem datori. Acest Împărat e Dumnezeu.
El ne-a poruncit în Cuvântul Lui, Biblia, să facem ceea ce
este bine. El îţi porunceşte să spui întotdeauna adevărul, să asculţi
mereu de părinţi, să fii bun cu alţii şi, mai presus de toate, să Îl
iubeşti din toată inima ta. Ai ascultat tu întotdeauna de Dumnezeu
și ai făcut aceste lucruri? Nu, nici eu, nimeni nu a reuşit. Toţi am
făcut multe lucruri rele şi nu am ascultat de Marele Împărat. Ca şi
acel om din povestire, ai şi tu o mare datorie faţă de Dumnezeu,
deoarece de atât de multe ori nu ai ascultat de poruncile Lui şi nu ai
făcut ceea ce se aştepta El să faci. Ai o datorie uriaşă, atât de mare
încât nu vei putea niciodată să o plăteşti.
Dumnezeu nu numai că este sfânt, fără păcat, ci El este și
iubitor şi bun. Ce vrea El să facă pentru tine? El vrea să te ierte. Tu
meriţi să fii pedepsit pentru toată neascultarea ta faţă de El. Dar
Domnul Isus, Singurul Fiu al lui Dumnezeu s-a oferit să ia asupra
Lui pedeapsa pe care tu o meriţi (Romani 5:8). El a venit jos pe
pământ şi, deşi nu a făcut niciodată ceva greşit, a mers la cruce şi
acolo, Dumnezeu, Tatăl Lui iubitor, a permis ca Isus să moară din
cauza păcatelor pe care tu şi eu le-am făcut. El nu a rămas mort; a
înviat şi acum este în ceruri.
Astăzi, dacă nu ai mai făcut asta până acum, vino înaintea lui
Dumnezeu în rugăciune. Spune-I că ai păcătuit. Spune-I că îţi pare
tare rău pentru felul în care te-ai purtat. Mulţumeşte-I că a luat
pedeapsa pentru păcatele tale acolo pe cruce, şi cere-I să vină în
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Pune pe un copil mai mare
să citească versetul din
Biblie.

Pune pe un copil mai mare
să citească versetul din
Biblie.
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viaţa ta să te ierte şi să te schimbe. El promite că, dacă te întorci de
la păcatele tale la El, păcatele tale vor fi şterse (Fapte 3:19). Vei fi
şi tu ca acel om din povestirea Domnului Isus, a cărui datorie a
fost ştearsă. Dar povestirea nu s-a terminat aici.
Planşa 4-4
Omul a ieşit din palatul împărătesc aproape fugind, plin de
fericire. Pe drum spre casă a întâlnit un alt om. Dintr-odată şi-a
amintit: Acest om îmi datorează nişte bani … Nu era o sumă foarte
mare, nu se compara cu suma pe care el o datorase împăratului.
Acum, cum va reacţiona el? Haide-ţi să le dăm câte un nume
fiecăruia dintre aceşti oameni. Cum să-l cheme pe cel dintâi?
Mihai? Dar pe al doilea? Marius? E bine aşa?
Metoda de predare:
Întrebări şi răspunsuri.

1.

Cum ar trebui să reacţioneze omul care a fost iertat de
împărat (Mihai) faţă de acest om care-i era dator cu nişte
bani (Marius)? (Ar trebui să-l ierte imediat.)

2.

De ce ar trebui Mihai să-l ierte pe Marius? (Pentru că şi
el a fost deja iertat de împărat.)

3.

Cine este marele Împărat care doreşte să ierte datoria
noastră? (Dumnezeu)

4.

Am reuşi noi vreodată să ne plătim singuri datoria? (Nu)

5.

Totuşi, i-ar fi puţin greu lui Mihai să îl ierte pe Marius.
De ce? (Pentru că astfel ar pierde suma de bani pe care
spera să o primească înapoi.)

6.

Poate şi pentru mine şi pentru tine este greu să iertăm o
altă persoană care ne-a greşit. Dacă e aşa, ce ar trebui să
ne amintim? (Faptul că Dumnezeu ne-a iertat nouă cu
mult mai mult.)

7.

Poţi să-mi spui versetul învăţat azi şi să-mi explici ce
înseamnă? („Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți, și
plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă.“ Psalmul
86:5)

8.

Ce crezi tu că a făcut Mihai? I-a spus el oare lui Marius
că nu mai trebuie să plătească suma ce i-o datora? (Să ne
întoarcem la povestire să vedem ce s-a întâmplat).

Planşa 4-5

Citeşte tare din Biblia ta.

În Matei 18:28 aflăm ce a făcut omul pe care împăratul l-a
iertat, și pe care noi l-am numit Mihai.
„A pus mâna pe el, şi-l strângea de gât, zicând: Plăteşte-mi
ce-mi eşti dator“.
Ce mod urât de a reacţiona! Îţi poţi imagina? Mihai
prinzându-l de gât pe Marius şi strigând la el: Trebuie să-mi
plăteşti înapoi!
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Marius a căzut în genunchi şi l-a implorat: „Te rog, mai
aşteaptă-mă şi îţi voi plăti!“ Dar Mihai nu voia să mai aibă răbdare
şi să fie bun cu el. L-a dus pe Marius la închisoare pentru că nu i-a
plătit datoria.
Erau împrejurul lor şi nişte oameni, care au privit toată
scena, l-au auzit pe Mihai strigând şi l-au văzut purtându-se atât de
dur. S-au supărat în sinea lor şi s-au dus să spună împăratului ce a
făcut Mihai. Împăratul a fost atât de mânios şi de dezamăgit încât a
hotărât să-l pedepsească. Povestea se termină cu Mihai în închisoare, care acum era într-o stare mizerabilă.
Ce sfârşit nefericit al povestirii! Mulţi oameni au fost trişti,
mâniaţi şi supăraţi.
Planşa 4-6
1.

Cum crezi că s-a simţit împăratul când a auzit de
comportarea lui Mihai? (A fost foarte supărat şi dezamăgit.)

Metoda de predare:
Întrebări şi răspunsuri.

2.

Cum se simte Dumnezeu, marele Împărat, atunci când tu nu
vrei să ierţi pe cineva, în mod deosebit dacă tu eşti copilul
Său şi ai fost la rândul tău iertat de toate păcatele tale? (trist,
supărat şi dezamăgit)

ACM

3.

Cum s-au simţit oamenii aceia care priveau scena în care
Mihai se comporta aşa de urât? (Și ei au fost supăraţi – v.
31.)

4.

Cum crezi că se vor simţi oamenii care te văd că nu vrei să
ierţi? (dezamăgiţi)

5.

Dar, oare, bietul Marius, cum s-a simţit? (trist, supărat)

6.

Cum crezi că s-a simţit Mihai văzând că a sfârşit el însuşi la
închisoare? (ruşinat şi trist)

7.

Cum te vei simţi tu dacă nu vei învăţa să ierţi? (Vei fi
nefericit, cu toate acele sentimente de amărăciune înăuntrul
tău. Poate că şi comportamentul tău va fi urât din cauza
atitudinii de neiertare din inima ta.)
I-ai cerut Domnului Isus să te ierte de păcatele tale şi să te
mântuiască? Da? Atunci pentru că El ţi-a iertat atât de mult, cere-i
să te ajute să ierţi şi tu pe alţii când aceştia te rănesc într-un fel sau
altul.
Să spunem din nou versetul de memorat! („Căci Tu ești bun,
Doamne, gata să ierți, și plin de îndurare cu toți cei ce Te
cheamă.“ Psalmul 86:5)
Nu e întotdeauna uşor să ierţi. Dar Dumnezeu te poate ajuta
s-o faci.
Când vei învăţa să faci acest lucru, se vor întâmpla patru
lucruri minunate:
Arată în sus.

1. Dumnezeu va fi mulţumit.
Arată spre unul dintre cei prezenţi.
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2. Persoana pe care o ierţi va fi mulţumită.
Arată spre ceilalţi formând un cerc.

3. Alţi oameni vor vedea purtarea ta amabilă şi vor fi
încântaţi.
Arată spre tine însuţi.

4. Tu vei fi mai fericit că ai făcut ce era bine, deşi ţi-a fost
greu.
Îndeamnă copiii să repete cu tine cuvintele şi gesturile.

ACN

Dacă tu niciodată nu ai venit înaintea lui Dumnezeu să-i ceri
iertare, fă acest lucru chiar azi. La fel cum împăratul din povestire
l-a iertat pe acel om care-i datora mulţi bani, marele Împărat din cer
vrea să te ierte şi pe tine.
Dumnezeu spune „Pocăiţi-vă dar [întoarceţi-vă de la
păcatele voastre] şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se
şteargă păcatele“ (Faptele Apostolilor 3:19). Să ne plecăm capetele,
să închidem ochii şi să facem linişte. Chiar în acest moment poţi să
ceri Domnului să te ierte pentru toate păcatele tale. Dacă nu înţelegi
cum trebuie să te rogi, sau vrei să te ajut, vino la mine după oră şi
voi sta de vorbă cu tine despre această temă importantă.
Când primeşti iertarea Lui, El te va ajuta să înveţi să îi ierţi
şi tu pe alţii care poate au făcut lucruri care te-au rănit.
Activitate de implicare
Iertarea
Fotocopiază modelul de la pagina 45 pentru copii, ca ei să
completeze în timpul săptămânii.

32

Lui Dumnezeu Îi pasă când copiii sunt trişti

Lecţia 5
Dispreţuit de alţii, iertat de Dumnezeu (Matei)
Text pentru învăţători
Luca 5:27-32
Adevăr central
Dumnezeu poate şi doreşte să ierte
păcatele şi să schimbe vieţi
Aplicaţie
Nemântuit: Cere-I Domnului să te ierte.
Mântuit: Mulţumeşte-I că te-a iertat –
slujeşte-I de acum înainte.
Obiectiv
Copiii, în special cei cu situaţie familială
instabilă, să învețe cum pot să fie iertați de
faptele lor rele din trecut. Lecţia e în mod
principal evanghelistică.
Un al doilea obiectiv este să ajute copiii
care au sentimente de vinovăţie faţă de
lucruri de care ei nu sunt responsabili; de
exemplu divorţul părinţilor, sau acte pe
care au fost forţaţi de nişte adulţi să le
facă.
Unde se poate folosi lecţia
Lecţia este destinată în special copiilor
care nu frecventează biserica – în tabere,
în Grupuri Vestea Bună, în cluburi de
vacanţă, dar poate fi folosită şi în şcolile
duminicale.
Verset de memorat
„Cine poate să ierte păcatele decât singur
Dumnezeu?“ Luca 5:21
Ajutoare vizuale
Planşe: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 şi 5-6.
La sfârşitul lecţiei ai nevoie de o tablă albă
sau de o coală albă mare de hârtie.
Metode de predare
Sunt folosite o varietate de metode de
predare: studiu de caz, interviu, căutare în
Biblie şi naraţiunea în sine. Pentru a întări
învăţarea într-o manieră atractivă pentru
copii, s-a introdus şi un joc recapitulativ.
Unele dintre metodele de predare se
folosesc cu precădere pentru copiii mai
mari (8-10 ani).
Ca parte a pregătirii tale, citeşte întrebările
de recapitulare şi aplicaţiile de la sfârşitul
lecţiei. Te vor ajuta să alegi punctele
importante pe care să le predai în cadrul
lecţiei.

Schiţa lecţiei
Introducere
AC
Ionuţ este iertat de tatăl său
Desfăşurarea evenimentelor
1. Dumnezeu poate să-ţi ierte păcatele
ACN
2. Matei, vameşul, îşi spune povestea
3. Viaţa lui ca vameş
4. Isus îl cheamă să îl urmeze
5. Viaţa lui este schimbată – devine ucenic
ACN
Punct culminant
6. Dumnezeu iartă şi şterge păcatele
AC
noastre, când ne încredem în El
7. Nu te simţii vinovat de lucrurile care nu
s-au întâmplat din vina ta
Concluzie
Vino la Domnul astăzi
ACN, ACM
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Lecţia
Planşa 5-1
Ionuţ avea nouă ani. Într-o zi, la şcoală s-a iscat o bătaie în
care au fost implicaţi mai mulţi băieţi din clasa lui. Ionuţ era şi el
printre ei. După ce bătaia a luat sfârşit, Ionuţ a fost foarte supărat pe
unii băieţi care l-au insultat şi l-au rănit. S-a hotărât să se răzbune.
Următoarea zi şi-a cerut voie în timpul orei să meargă la baie
şi, în loc să meargă acolo, a mers la dulapurile care nu erau închise,
şi-a scos briceagul şi a început să sfâşie tricourile de fotbal ale
băieţilor care l-au supărat.
În acea după-amiază a fost descoperită fapta lui şi a fost o
agitaţie teribilă. Cumva, directorul a aflat că Ionuţ era vinovatul.
Directorul l-a sunat pe tatăl lui Ionuţ şi i-a cerut să vină la
şcoală.
Planşa 5-2
Lui Ionuţ îi era aşa de ruşine acum când era în biroul
directorului şi tatăl lui era şi el acolo, ascultând întreaga poveste. Se
simţea vinovat de asemenea, pentru că ştia că a făcut ceva groaznic.
Tatăl lui era acum foarte întristat şi Ionuţ ştia că va avea probleme
serioase. Fiindcă îşi iubea fiul, tatăl lui Ionuţ îl avertizase de mai
multe ori de comportamentul greşit şi de felul în care reacţiona
când se enerva. Chiar l-a pedepsit pentru a-l ajuta să nu mai facă
aceste lucruri rele.
Ionuţ începu să vorbească: „Tată, îmi pare atât de rău. Te
rog iartă-mă. E ultima oară când fac aşa ceva.“
Chiar era foarte serios în decizia lui. Ştia că merita să fie
pedepsit pentru ce a făcut. Tatăl lui s-a oprit puţin, apoi a zis:
„Meriţi să plăteşti pentru tricouri pentru că tu eşti cel ce le-a tăiat.
Dar, fiindcă te iubesc, voi plăti eu alte tricouri noi de fotbal. Şi, te
iert.“ I-a arătat asta printr-o îmbrăţişare.
Ziua aceea a schimbat cu adevărat comportamentul lui
Ionuţ. Fiindcă tatăl lui a fost atât de bun cu el, de atunci înainte s-a
purtat mult mai frumos la şcoală şi acasă. Dorea de acum să-i facă
pe plac tatălui său.
Să ne gândim puţin la această mică povestire.
1.
Cum a încercat tatăl lui Ionuţ să-l determine să nu mai facă
lucruri rele? (L-a avertizat de urmările purtării lui şi
câteodată l-a şi pedepsit.)
2.
A cui a fost vina că Ionuţ a dat de necaz? A lui sau a tatălui
său? (a lui)
3.
Cum i-a arătat tatăl lui Ionuţ că l-a iertat? (L-a îmbrăţişat şi
i-a plătit tricourile deteriorate.)
4.
Ce l-a costat pe tatăl lui pentru a-l ierta? (preţul tricourilor)
5.
De ce crezi că tatăl s-a hotărât să-l ierte pe Ionuţ? (Pentru că
îl iubea.)
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Într-un fel, aceasta este o imagine a felului în care
Dumnezeu iartă, dar iertarea lui Dumnezeu e chiar mai minunată.
El doreşte şi poate să ierte păcatele şi să schimbe vieţi.
Tu şi eu suntem ca Ionuţ. Biblia ne spune că toţi am făcut
lucruri greşite. Poate că tu nu ai făcut ce a făcut Ionuţ, dar desigur,
și tu ai făcut alte lucruri care nu au fost pe placul lui Dumnezeu şi
prin acestea L-ai întristat!
Când spui minciuni, sau îţi pierzi răbdarea, sau nu îţi asculţi
părinţii, faci rău altor oameni, dar în primul rând tu păcătuieşti
împotriva lui Dumnezeu. În Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu, El
ne porunceşte să spunem adevărul şi să ascultăm de părinţii noştri.
(Efeseni 6:1). Când spui minciuni şi nu-i asculţi pe părinţii tăi, nu Îl
asculţi nici pe Dumnezeu, pe marele Dumnezeu al cerurilor care
este atât de bun şi perfect.
Tatăl lui Ionuţ l-a iertat pe fiul lui pentru că îl iubea. Era
gata să plătească paguba pe care Ionuţ a făcut-o. Unii dintre voi
aveţi părinţi minunaţi, care vă iubesc şi vă îngrijesc. Dar poate
sunteţi alţii aici care aveţi părinţii despărţiţi. Unul dintre ei a plecat
de acasă şi simţi că mămica sau tăticul nu te doreşte cu adevărat.
Acest lucru e foarte, foarte trist, dar vreau să ştii că este Cineva care
te iubeşte cu adevărat, mai mult decât poate să te iubească un
părinte, mai mult decât poate să te iubească un învăţător, deşi şi eu
te iubesc. Acea persoană este Dumnezeu.
Fiul Lui, Domnul Isus, a murit pe cruce pentru păcatele pe
care tu le-ai făcut. Citim în Biblie că Dumnezeu L‑a trimis pe
Domnul Isus pe acest pământ să se nască, apoi să trăiască o viaţă
perfectă şi l-a sfârşit să meargă la cruce şi să moară pentru toate
păcatele tale şi ale mele.

AC
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AC
Citeşte copiilor Isaia 53:6.

Planşa 5-3
Pe cruce, Dumnezeu a pus asupra lui Isus toate lucrurile
urâte pe care tu şi eu le-am făcut: minciunile, înşelarea,
neascultarea, gândurile noastre murdare. Apoi, Domnul Isus a
suferit acea moarte teribilă pentru lucrurile rele pe care tu şi noi toţi
le-am făcut. Meritam moartea, dar Isus a murit în locul nostru. El
nu a rămas în mormânt. A înviat şi este viu pentru totdeauna. El
trăieşte şi poate să te ierte şi să te schimbe.
Tatăl lui Ionuţ şi-a iertat fiul, dar exista un lucru pe care nu-l
putea face pentru el, dar pe care Dumnezeu poate să-l facă pentru
noi. Care este acest lucru? (să-l schimbe). Da, tatăl lui l-a iertat dar
nu putea să schimbe interiorul lui. Dumnezeu poate face aceasta
pentru tine. Dacă vrei ca El să te schimbe, poţi să te rogi şi să-I ceri
să facă asta. Dacă nu eşti sigur cum să te rogi, vino să vorbim la
sfârşitul orei. Voi sta (indică un loc). Nu-ţi fie teamă. Doresc să te ajut
şi voi sta de vorbă cu tine cu multă plăcere.
Tatăl lui Ionuţ a plătit el pentru tricouri. Fiindcă ne-a
iubit, Dumnezeu a plătit un preţ mult mai mare ca noi să fim iertaţi.
Care a fost preţul? (L-a dat pe Fiul Său să moară în locul nostru).

35

ACN

Fii disponibil pentru sfătuire.

Lui Dumnezeu Îi pasă când copiii sunt trişti

Sunt multe povestiri în Biblie despre oameni care au făcut
lucruri rele şi s-au simţit vinovaţi de ele.
Permiteţi-mi să vă fac cunoştinţă cu un om care a trăit în
timpul când Domnul Isus era pe pământ.
În acest punct al lecţiei, spune copiilor despre chemarea lui Matei
folosind planşele 6-4 şi 6-5. Ca alternativă, poți să folosești interviul cu Matei
redat mai jos. Este cineva în biserica ta, sau unul dintre cei care te ajută la grup,
care ar putea interpreta rolul lui Matei? Pentru efect dramatic, îmbracă pe
cineva ca pe evreii din acel timp: cu o robă şi un șal pe cap. Pregăteşte câteva
întrebări pentru a conduce discuţia. Persoana care interpretează rolul lui Matei
trebuie să citească cu atenţie textul înainte, dar nu e nevoie să memoreze
replicile.

Învăţător: Cum te cheamă?
Matei:

Matei.

Învăţător: Eşti acel Matei care a fost unul din ucenicii Domnului
Isus şi care L-au urmat?
Matei:

Da, într-adevăr.

Învăţător: Probabil că a fost minunat să fii prietenul Domnului
Isus, nu-i aşa?
Matei:

Da, desigur! Nici acum nu îmi vine să cred că
Dumnezeu a îngăduit ca un om ca mine să înveţe şi să
fie cu Domnul Isus pentru trei ani de zile. Înainte de
aceasta făceam aşa de multe lucruri rele.

Învăţător: Eşti atât de amabil încât să ne spui şi nouă mai multe
despre viața ta? Îmi doream să te întâlnesc şi să te
cunosc. Chiar am pregătite câteva întrebări pentru tine.
Poți să ne spui câte ceva din trecutul tău?
Matei:

Ei bine, vezi, eu am făcut nişte lucruri în trecut de care
mi-e ruşine acum. Romanii au cucerit teritoriul
poporului Israel şi au domnit peste noi timp de mulţi
ani. Ne-au obligat pe noi, evreii, să le plătim o grămadă
de bani sau taxe. Evreii erau trişti şi plini de mânie
pentru că nu puteau să fie scoşi din această robie, şi că
trebuiau să se supună romanilor; dar eu lucram pentru
romani. Acum îmi este foarte jenă şi ruşine.

Învăţător: De ce ţi-e ruşine?
Planşa 5-4
Matei:
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Lucram pentru duşmanii poporului meu. Eram ca un
trădător pentru ei. Mă simţeam groaznic, şi vinovat
înăuntrul meu atunci, dar nu arătam aceasta prin
exteriorul meu. Nu am încercat să adun taxele într-un
fel în care să nu atrag atenţia. În schimb, mi-am pus o
masă în mijlocul străzii, pe unde trecea toată lumea, şi
acolo, în stradă colectam banii. Noi, vameşii, luam
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deseori oamenilor mai mulţi bani decât erau ei datori
romanilor, şi îi păstram pentru noi înşine.
Învăţător: Dar s-a schimbat toată situaţia, nu-i aşa?
Planşa 5-5
Matei:

Da, s-a schimbat, într-adevăr! Într-o zi, Domnul Isus
trecea şi El pe stradă şi m-a chemat să Îl urmez.
Învăţător: Ştiai cine era Persoana care te chema?
Matei:
Auzisem despre lucrurile minunate pe care le făcea şi le
spunea. Nu ştiam toate lucrurile pe care le ştiu acum: că
El este Fiul lui Dumnezeu, care a venit din cer să moară
pe cruce ca păcatele mele să poată fi iertate şi să fim
schimbaţi. Doar mai târziu am înţeles că El a murit
pentru lucrurile rele pe care eu şi fiecare dintre noi
le-am făcut.
Învăţător: Şi ce ai făcut atunci când El te-a chemat?
Matei:
În acea zi, m-am ridicat de la masa mea şi L-am urmat.
Eram aşa de bucuros, încât am dat un ospăţ în casa mea.
Isus, prietenii Lui care erau cu El şi câţiva vameşi,
prieteni ai mei au venit la mine acasă, şi am avut un
timp minunat împreună. Unii oameni L-au criticat pe
Isus că a stat la masă cu noi, vameşii.
Învăţător: Cum te-ai simţit când Domnul Isus a venit la tine
acasă?
Matei:
Toți eram foarte fericiți că Domnul Isus petrecea timp
cu noi. Mă simţeam aşa de rău şi vinovat în inima mea,
și atunci am crezut în Isus. Ştiu că El mi-a iertat
lucrurile rele pe care le-am făcut înainte. Ştiu că El a
fost pedepsit pe cruce, ca eu să fiu scăpat de pedeapsă.
El m-a schimbat, şi acum acele sentimente de vină s-au
dus.
Poate că, la fel ca Ionuţ, sau Matei din timpul Domnului
Isus, şti şi tu că ai făcut lucruri rele. Nu L-ai ascultat pe
Dumnezeu, iar acum şi tu te simţi vinovat în inima ta. Dumnezeu
te iubeşte şi doreşte să te ierte şi să te schimbe.
Astăzi vino la El. Nu poţi veni în același fel în care a mers
Matei după El, cu mult timp în urmă, dar poţi veni la El prin
rugăciune. El îţi promite: „Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni
afară“ (Ioan 6:37b). Spune-I că ştii că ai făcut lucruri rele. Spune-I
că vrei ca El să te schimbe. Mulţumeşte-I Lui, Fiului lui
Dumnezeu, că te-a iubit aşa de mult şi că a murit pentru a lua El
pedeapsa pe care o meritai. Cere-I să te ierte şi să te schimbe. Vino
la El astăzi!
Ce face Dumnezeu cu toate păcatele noastre după ce i-am
cerut să ne ierte? Haideţi să aflăm.
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Planşa 5-6

ACN
Scrie cele cinci referinţe pe
bucăţi mici de hârtie care
să aibă unul dintre capete
ieşit în afara Bibliei. Invită
un copil să vină în faţă şi
să citească unul dintre
versete.
Apoi scrie pe tablă ce
Dumnezeu face cu păcatele
noastre. Procedează la fel
cu toate cele cinci versete.

Fii disponibil pentru
sfătuire.

ACM

Verset biblic
Ce face Dumnezeu
Fapte 3:19
El şterge păcatele noastre
Mica 7:19
Le aruncă în marea adâncă.
Psalm 51:2
Le spală.
Isaia 44:22
Le îndepărtează.
Evrei 8:12
Nu îşi mai aminteşte de ele
Vino la Domnul astăzi! El vrea să te primească – să te ierte
şi să te schimbe!
În acest moment, sau într-un alt moment al programului, poți să adaugi
următoarele lucruri.

Câteodată, unii copii se simt vinovaţi de lucruri care nu s-au
întâmplat din vina lor. De exemplu, atunci când mama şi tata se
despart, şi unul dintre ei pleacă de acasă, copiii pot să se gândească:
E numai vina mea! Eu sunt motivul pentru care mama sau tata a
plecat. Dar nu este vina lor. E decizia pe care au luat-o cei adulţi.
Probabil că i-a întristat acest fapt, dar nu e vina copiilor.
Uneori un adult te determină să faci ceva greşit. Nu vrei să
faci acel lucru, dar îţi spune să nu-ţi faci griji şi să-l faci. Poate îţi
spune să nu mai spui altcuiva ce ai făcut. În inima ta te simţi
vinovat şi neliniştit. Din nou, nu te învinui pe tine! Nu e vina ta.
Dacă ai o problemă ca aceasta şi vrei să vorbeşti cu mine,
poţi să vii şi să vorbim. Sunt prietenul tău şi voi fii bucuros să te
ascult şi să te ajut, dacă pot.
Dacă deja ai crezut în Isus ca Mântuitor, mulţumeşte-I în
fiecare zi că te-a primit în familia Lui ca şi copil al Său, şi că ţi-a
iertat toate păcatele. Nu mai trebuie să te simţi vinovat de lucrurile
rele pe care le-ai făcut în trecut. Isus a luat pedeapsa pentru ele la
cruce. În ochii Lui, tu eşti acum curat. Cere-I Domnului Isus să te
ajute în fiecare zi să trăieşti în felul în care doreşte El. El te poate
ajuta să fii ca Matei, vameşul, care a devenit ucenicul Lui, şi care a
ajutat pe mulţi alţii să Îl urmeze pe Isus.
Întrebări recapitulative
1.
2.

3.
4.
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Care era ocupația lui Matei? (Strângea taxele. Era vameş.)
Ce lucruri rele a făcut el, care-L nemulţumeau pe Dumnezeu?
(Lucra pentru romani [duşmanii], și probabil că lua de la
oameni mai mulţi bani decât ar fi trebuit.)
Cum a devenit el ucenic al Domnului Isus? (Isus l-a chemat să
Îl urmeze.)
Ce a făcut el ca să-şi arate recunoştinţa şi bucuria, după ce a
fost chemat de Domnul Isus? (L-a invitat pe Isus la un mare
ospăţ organizat de el.)
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5.

De ce era Isus în mijlocul vameşilor, a oamenilor ca Matei? (El
a venit pe pământ pentru tot felul de păcătoşi.)
6. Care a fost preţul mare plătit de Dumnezeu pentru ca păcatele
lui Matei (şi păcatele noastre) să fie iertate? (Şi-a dat Fiul să
moară pe cruce.)
7. Cum poţi avea păcatele iertate? (Venind la Isus şi cerându-I să
te ierte.)
8. Ce face Dumnezeu cu păcatele noastre când I le mărturisim şi
ne încredem în El? Spune-mi două lucruri care El le face. (Le
iartă; le spală.)
9. Alte două lucruri care El le face? (Nu îşi mai aminteşte de ele;
le şterge.)
10. Poţi să spui pe de rost versetul de memorat? („Cine poate să
ierte păcatele decât singur Dumnezeu?“ Luca 5:21)
Activitate de implicare
Ce face Dumnezeu cu păcatele noastre?
Fotocopiază pe carton modelul de la pagina 46. Sunt două
cercuri. Pe unul dintre ele este scrisă întrebarea: „Ce face
Dumnezeu cu păcatele noastre?“ şi are un segment decupat.
Celălalt cerc trebuie unit cu primul cu o agrafă specială de birou (pe
care tu o să le-o dai fiecăruia). Al doilea cerc are cinci răspunsuri
posibile scrise în aşa fel încât să poată fi văzute în „fereastra“ de la
primul cerc. Spune copiilor să folosească acest ajutor vizual, ca
să-și amintească şi să învețe cele cinci răspunsuri.
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Dumnezeu îi primeşte şi îi foloseşte pe cei ce
se încred în El
Adevăr Central – lecţia 1

Dumnezeu îi
primeşte
şi îi foloseşte
pe cei ce se încred
în El
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Dumnezeu te iubeşte

Activitate de implicare – lecţia 1

Nu fii trist!

Nu fii trist!
Aminteşte-ţi:
Dumnezeu te iubeşte.

Aminteşte-ţi:
Dumnezeu te iubeşte.
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Încrede-te în Dumnezeu
Activitate de implicare – lecţia 2

Dacă aparţii lui Dumnezeu,
aminteşte-ţi...

Dumnezeu
e refugiul
nostru

El te poate ajuta
atunci când eşti atacat
„Eşti ciudat!“
„N-ai ce căuta aici!“

Dacă aparţii lui Dumnezeu,
aminteşte-ţi...

Dumnezeu
e refugiul
nostru

„Nu eşti dorit!“

Încrede-te în El!

Dacă aparţii lui Dumnezeu,
aminteşte-ţi...

Dumnezeu
e refugiul
nostru

El te poate ajuta
atunci când eşti atacat
„Eşti ciudat!“
„N-ai ce căuta aici!“

„Nu eşti dorit!“

Încrede-te în El!

El te poate ajuta
atunci când eşti atacat
„Eşti ciudat!“
„N-ai ce căuta aici!“

Dacă aparţii lui Dumnezeu,
aminteşte-ţi...

Dumnezeu
e refugiul
nostru

„Nu eşti dorit!“

Încrede-te în El!

„Eşti ciudat!“
„N-ai ce căuta aici!“

„Nu eşti dorit!“

Încrede-te în El!
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El te poate ajuta
atunci când eşti atacat
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Semn de carte
Lecţia 3

Texte din
Evanghelia
după Ioan
1:1-12
1:19-29
1:30-34
1:35-42
1:43-51
2:1-12
2:13-22
3:1-7
3:14-21
4:1-10
4:11-26
4:43-54
5:1-9
6:1-13
6:16-24
9:1-12
10:1-13
10:14-18;27-30
11:1-6;14-19
11:20-31
11:32-44
12:1-8
12:12-19
13:1-17
13:21-30
13:31-38
14:1-9
14:21-27
15:1-12
15:13-17
16:5-15

Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan

1:1-12
1:19-29
1:30-34
1:35-42
1:43-51
2:1-12
2:13-22
3:1-7
3:14-21
4:1-10
4:11-26
4:43-54
5:1-9
6:1-13
6:16-24
9:1-12
10:1-13
10:14-18;27-30
11:1-6;14-19
11:20-31
11:32-44
12:1-8
12:12-19
13:1-17
13:21-30
13:31-38
14:1-9
14:21-27
15:1-12
15:13-17
16:5-15

Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan

1:1-12
1:19-29
1:30-34
1:35-42
1:43-51
2:1-12
2:13-22
3:1-7
3:14-21
4:1-10
4:11-26
4:43-54
5:1-9
6:1-13
6:16-24
9:1-12
10:1-13
10:14-18;27-30
11:1-6;14-19
11:20-31
11:32-44
12:1-8
12:12-19
13:1-17
13:21-30
13:31-38
14:1-9
14:21-27
15:1-12
15:13-17
16:5-15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan

1:1-12
1:19-29
1:30-34
1:35-42
1:43-51
2:1-12
2:13-22
3:1-7
3:14-21
4:1-10
4:11-26
4:43-54
5:1-9
6:1-13
6:16-24
9:1-12
10:1-13
10:14-18;27-30
11:1-6;14-19
11:20-31
11:32-44
12:1-8
12:12-19
13:1-17
13:21-30
13:31-38
14:1-9
14:21-27
15:1-12
15:13-17
16:5-15

Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan

Texte din
Evanghelia
după Ioan

Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Texte din
Evanghelia
după Ioan

Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua
Ziua

Texte din
Evanghelia
după Ioan
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Să rămâi curat într-o lume murdară
Activitate de implicare – lecţia 3

Dacă vrei să rămâi curat, ca Samuel,
într-o lume murdară ...

Dacă vrei să rămâi curat, ca Samuel,
într-o lume murdară ...

... ascultă Cuvântul lui Dumnezeu.

... ascultă Cuvântul lui Dumnezeu.

... primeşte-L pe Isus ca
Mântuitor şi Prieten al tău.

... primeşte-L pe Isus ca
Mântuitor şi Prieten al tău.

... încrede-te în Dumnezeu
pentru a primi putere când
eşti ispitit.

Dacă vrei să rămâi curat, ca Samuel,
într-o lume murdară ...

... încrede-te în Dumnezeu
pentru a primi putere când
eşti ispitit.

Dacă vrei să rămâi curat, ca Samuel,
într-o lume murdară ...

... ascultă Cuvântul lui Dumnezeu.

... ascultă Cuvântul lui Dumnezeu.

... primeşte-L pe Isus ca
Mântuitor şi Prieten al tău.

... primeşte-L pe Isus ca
Mântuitor şi Prieten al tău.

... încrede-te în Dumnezeu
pentru a primi putere când
eşti ispitit.

Dacă vrei să rămâi curat, ca Samuel,
într-o lume murdară ...

... încrede-te în Dumnezeu
pentru a primi putere când
eşti ispitit.

Dacă vrei să rămâi curat, ca Samuel,
într-o lume murdară ...

... ascultă Cuvântul lui Dumnezeu.

... ascultă Cuvântul lui Dumnezeu.

... primeşte-L pe Isus ca
Mântuitor şi Prieten al tău.

... primeşte-L pe Isus ca
Mântuitor şi Prieten al tău.

... încrede-te în Dumnezeu
pentru a primi putere când
eşti ispitit.
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... încrede-te în Dumnezeu
pentru a primi putere când
eşti ispitit.

Data viitoare când mergi la Grupul Vestea Bună,
arată învățătoruui pagina cu aceste căni desenate.

Desenează o cană mică aici de fiecare dată când
Dumnezeu te va ajuta în această săptămână să ierţi
pe cineva.

Dumnezeu ţi-a
dat o găleată
plină cu

Cere-I să te ajute
să dai o
de iertare
celor
care-ţi greşesc.

iertare.

Dacă ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor al tău,

Data viitoare când mergi la Grupul Vestea Bună,
arată învățătoruui pagina cu aceste căni desenate.

Desenează o cană mică aici de fiecare dată când
Dumnezeu te va ajuta în această săptămână să ierţi
pe cineva.

Dumnezeu ţi-a
dat o găleată
plină cu

Cere-I să te ajute
să dai o
de iertare
celor
care-ţi greşesc.

iertare.

Dacă ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor al tău,
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Iertarea

Activitate de implicare – lecţia 4
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Ce face Dumnezeu cu păcatele noastre?
Activitate de implicare – lecţia 5

El le şterge
(F.Ap. 3:19)
Nu îş
amin i mai
ele. E teşte de
vrei 8
: 12

ncă în
Le aru dâncă.
a
marea 7:19
Mica

lă.
spa :2
Le lm 51
Psa

Le
tea înd
ză ep
4 . I ăr
4
:2 saia 2

Ce face Dumnezeu
cu păcatele noastre?

Le
t în
e
a
ză dep
4 . I ăr
4
:2 saia 2
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lă.
spa :2
Le lm 51
Psa

Ce face Dumnezeu
cu păcatele noastre?

ncă în
Le aru dâncă.
a
marea 7:19
Mica

Nu îş
amin i mai
ele. E teşte de
vrei 8
:12

El le şterge
(F.Ap. 3:19)
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Paşi de sfătuire a 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 despărţirea de Dumnezeu (Rom. 3:23; Apoc. 21:27; Ioan 8:21,24).

2.

Arată-i calea mântuirii. Mântuirea este darul fără plată, pentru că Isus a murit în locul
nostru pe cruce, a fost îngropat şi a înviat din morţi (Ioan 3:16, Efeseni 2:8, 1 Cor.
15:3,4).

3.

Ajută-l să primească darul mântuirii, pe Isus Hristos, crezând în El ca Mântuitor personal (Ioan 1:12, Apoc. 3:20).

4.

Ajută-l, bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, să aibă siguranţa mântuirii (Ioan 3:36, Apoc.
3:20, Evrei 13:5).

5.

Învaţă-l să mărturisească despre Hristos (Matei 10:32). Să-ți spună întâi ție, apoi altor
lucrători, mai târziu prietenilor și, dacă este posibil, în public sau în biserică.
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