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De ce să predai preşcolarilor?
Fie că ai devenit învăţător de curând sau eşti unul cu multă experienţă, ai ales să îţi investeşti timpul într-una dintre
cele mai roditoare lucrări: învăţarea preşcolarilor! De ce să predai preşcolarilor? Specialiştii susţin că primii cinci-şase
ani din viaţa unui copil constituie perioada de dezvoltare cea mai sensibilă, receptivă şi crucială din viaţa sa. Aceşti
ani în care el îşi dezvoltă voinţa de a învăţa, creativitatea şi capacitatea de a obţine rezultate, afectează întreg procesul
său ulterior de învăţare. Dacă dezvoltarea intelectuală este pe jumătate încheiată la vârsta de cinci ani, atunci predarea
Bibliei preşcolarilor aşează bazele spirituale şi intelectuale.

Egoiwti

Din punct de vedere mental, preşcolarii pun multe întrebări, observând şi învăţând tot
timpul. Ei învață cu toate cele cinci simţuri. Este important să foloseşti metode şi materiale
diferite, care se adresează simţurilor lor, şi ușurează învăţarea. De asemenea, preşcolarii gândesc
literal, având nevoie de o terminologie clară – cuvinte care înseamnă ceea ce spun. Aceasta
nu înseamnă că nu trebuie să foloseşti niciodată cuvinte mai dif icile. Este important să le
prezinţi noțiuni biblice pe care nu le vor învăţa în altă parte, cum ar f i „păcat“, „Mântuitor“,
„închinare“ etc. Această serie de lecţii foloseşte cuvinte şi explicaţii alese cu grijă, şi experienţe
senzoriale.

Din punct de vedere social, preşcolarii consideră că lumea se învârte în jurul lor şi a
nevoilor lor. Ei sunt limitaţi la propriul lor punct de vedere, de aceea trebuie să eviţi
competiţia, dar să-i răsplăteşti pentru efortul individual. Ideile de bun venit, jocurile
recapitulative şi activităţile creative şi de îmbogăţire a programului din această serie de
lecţii oferă preşcolarilor posibilitatea de a se bucura de succes fără competiţie.

Din punct de vedere emoţional, preşcolarii sunt sensibili, iar sentimentele lor sunt adesea superf iciale. Oferă-le siguranţă şi un sentiment de dragoste şi apartenenţă. Caută să dezvolţi respectul
de sine prin comentarii pozitive despre caracterul lor, şi despre felul în care cresc şi învaţă să facă
mai multe lucruri. Preşcolarii sunt încrezători, deci f ii exact şi demn de încredere. Câștigă-le
încrederea, ţinându-ţi promisiunile şi f iind consecvent. Obiectivele de predare, învăţăturile
de bază şi aplicaţiile din această serie de lecţii îi îndreaptă spre sursa principală de siguranţă şi
dragoste – o relaţie personală cu Isus Hristos.

Cred ce
li se spune

Curiowi

Din punct de vedere f izic, muşchii principali ai preşcolarilor sunt în plină dezvoltare. Aceşti
muşchi în creştere le pot cauza disconfort în cazul în care stau aşezaţi prea mult timp. Preşcolarii
au nevoie de timp de joacă şi de mult spaţiu de mişcare. Au nevoie de diversitate şi activitate în
orice context de învăţare. Pune-i să interpreteze pe roluri istorioare biblice, situaţii şi aplicaţii,
pentru a permite mişcarea şi pentru a repeta lecţia. În această serie de lecţii găseşti activităţi
de interpretare, poezii cu semne şi mişcare – împletite în lecţiile biblice, cântece şi metode de
învăţare a versetelor de memorat.

Vulnerabili

Jucquwi

Caracteristicile preşcolarilor

Din punct de vedere spiritual, preşcolarii acceptă cu entuziasm adevărul biblic, f iind
capabili să înveţe doctrinele de bază exprimate în termeni simpli şi conciși. Unii chiar Îl
primesc pe Hristos ca Mântuitor. Este esenţial să predai prin repetare, şi să le dai posibilitatea
să răspundă chemării. Gândeşte-te permanent la faptul că relaţia lor cu tine, învăţătorul
lor, le va inf luenţa relaţia lor cu Dumnezeu. Încredinţează Domnului în rugăciune lucrarea
ta de învăţare, şi arată copiilor prin comportamentul tău dragostea lui Dumnezeu pentru
ei. Această serie de lecţii oferă o bază pentru adevărurile Evangheliei, exemple potrivite
de păcate şi aplicaţii biblice f ixate prin cuvinte, acţiuni şi cântece.
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Cum să foloseşti această serie de lecţii?
Acest volum face parte dintr-un ciclu de lecţii editate
de AMEC special pentru lucrarea cu preşcolarii. Convingerea noastră este că preşcolarii pot să Îl cunoască pe
Dumnezeu.
Acest material conţine informaţiile de care ai nevoie
pentru a preda grupului de preşcolari cu care lucrezi.
În timp ce predai lecția, încearcă să n-o citeşti, ci să
păstrezi contactul vizual cu copiii. O lecţie predată, nu
citită, este mai convingătoare şi mai interesantă pentru
copii. Învăţătorii mai experimentaţi pot expune ajutoarele
vizuale pe un suport la nivelul ochilor copiilor. Aceasta
permite învăţătorului să aibă mâinile libere pentru a ţine
Biblia sau pentru alte activităţi.
Fiecare lecţie cuprinde multe posibilităţi de participare,
prin activităţi de interpretare, poezii şi cântece cu semne.

Evaluează nevoile grupului tău, şi alege ideile care se
potrivesc grupului de copii cu care lucrezi.
Versetele biblice sunt citate din versiunea Cornilescu.
Pe tot parcursul acestui material, vei descoperi următoarele simboluri. Fiecare dintre ele indică o anumită
activitate.
Simboluri pentru activităţi

Cântec

Activitate de
interpretare

Poezie
cu semne

Îndrumări pentru o predare ef icientă
Fii pregătit şi organizat
w Studiază atent lecţia şi programul
w Planif ică-ţi bine timpul
w Pregăteşte-ţi un program scris şi respectă-l
w Pregăteşte-ţi materialele
w Fii f lexibil pentru a împlini nevoile grupului de copii
w Fii pregătit pentru întreruperi – şi surprize!

Planif ică-ţi un timp de pregătire
a programului
Vino mai devreme la clasă, înainte de sosirea primului
copil, ca să f ii pregătit pentru desfăşurarea orei. Aceasta
oferă copiilor o senzaţie de siguranţă.
Să ai pregătite ecusoanele. Acestea pot f i confecţionate
din carton colorat (sau material pentru activităţi
distractive – fun foam) şi prinse cu un ac de siguranţă
sau cu bandă adezivă pe ambele părţi.
Pregăteşte şi foi cu imagini pentru colorat, cărţi cu
povestiri, care să poată f i răsfoite de copii, şi povestiri
înregistrate sau muzică. Aceste activităţi pot f i realizate
în diferite părţi ale camerei, şi le poţi numi „centre
de activităţi“. Activităţile pe care le alegi trebuie să
consolideze învăţătura lecţiei din ziua respectivă sau să
recapituleze învăţătura din lecţia anterioară.
Sugestiile din partea de „bun venit“ sunt destinate
folosirii în timpul dinaintea programului.
Aceste idei sunt simple, dar totuşi ef iciente şi necesită
puţine pregătiri. Este bine să ai întotdeauna o activitate
planif icată, dar uneori cea mai bună activitate pentru
timpul dinaintea programului este de a sta pur şi simplu
de vorbă cu copiii când sosesc.
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Stabileşte o rutină

w Gustul – Dă copiilor să guste alimente menţionate

Este important să stabileşti o rutină, şi să faci cunoscut
copiilor ce activităţi veţi desfăşura în f iecare parte a
camerei, şi în f iecare parte a predării.
La începutul f iecărei lecţii este sugerat un program, ca
linie călăuzitoare. Încearcă să urmezi programul tău,
dar f ii sensibil la felul în care copiii răspund la f iecare
activitate, şi adaptează-l.
Rutina care oferă interes poate f i stabilită prin: cântece
regulate la începutul şi sfârşitul programului; covoraşe
pătrate pe care ei să se aşeze; locuri („centre“) ale încăperii
destinate anumitor activităţi (de ex. centrul povestirilor,
centrul cântecelor; centrul de lucru manual); poezii
sau poezii cu semne, care să indice începutul anumitei
activităţi.

Foloseşte ajutoare vizuale diversif icate

sau deduse din lecţie.
w Pipăitul – Pregăteşte obiecte legate de lecţie, pe
care copiii să le poată atinge. Include diferite forme,
materiale şi obiecte din natură. Pune copiii să te ajute
să ţii planşele, ajutoarele vizuale pentru cântece şi
simbolurile pentru versetele de memorat.

Foloseşte imagini şi obiecte de forme, mărimi şi culori
diferite. Ajutoarele vizuale pentru versete şi cântece pot
f i prezentate în mai multe moduri:

w Montează-le pe nişte beţişoare;
w Fixează-le cu ajutorul unor magneţi pe spatele unei

w Rugăciune – Cere copiilor să se roage cu voce tare

tăvi metalice;
w Foloseşte cârlige de rufe pentru a le prinde de o
sârmă;
w Aşează-le pe un suport, în buzunăraşe;
w Lipeşte pe spatele lor bucăţi de hârtie de f lanel sau
de rolă de bucătărie, pentru a le putea folosi pe tabla
de f  lanelograf.

w Cântece şi poezii cu semne – Cântă cântece cu

Predă cu ajutorul cântecelor

Implică copiii
w Ajutor – Roagă-i pe copii să ţină planşele cu cântece
sau alte ajutoare vizuale şi să împartă materialele.

w Jocuri de roluri – Copiilor le place să interpreteze
anumite evenimente din lecţie.
pentru anumite lucruri.

semne, şi include poezii cu semne.

w Întrebări – Pune întrebări pe parcursul predării, cât
şi în timpul de recapitulare. Dă timp copiilor să pună
şi ei întrebări.

Foloseşte simţurile
O predare ef icientă va include şi experienţe care implică
toate cele cinci simţuri: văzul, auzul, mirosul, gustul
şi pipăitul. Când îţi planif ici lecţia şi întreaga oră,
transpune-te în locul personajelor din povestire. Care
dintre simţuri l-ai f i folosit, dacă ai f i fost unul dintre
personaje? Ce ai f i văzut sau auzit? Ce ai f i mirosit sau
gustat? Sunt în povestire obiecte sau materiale pe care
le-ai f i atins? Aceste întrebări te vor ajuta să gândeşti
creativ referitor la obiectele pe care le poţi aduce în clasă,
pentru a-i ajuta pe copii să înveţe. Iată câteva exemple:

Cântecele oferă posibilități de mişcare, şi captează
interesul ascultătorilor distraşi. Nu este necesar să-i
înveţi pe copii cântecele cuvânt cu cuvânt. Este suf icient
să le cânţi. Copiii vor învăţa cântecele foarte uşor, prin
ascultare. Încearcă să incluzi multe cântece în program,
chiar dacă nu ai înclinaţie muzicală. Adesea preşcolarii
învaţă cântecele mai repede decât oricare altă parte a
învăţăturii.

Recapitulează des
Consolidează lecţia în mai multe moduri. Foloseşte jocuri
recapitulative, cântece, jocuri pe roluri, lucru manual
şi lecţii cu obiect. Poţi şi să-i laşi pe copii să spună din
nou lecţia, folosind ajutoarele vizuale folosite de tine la
predarea lecţiei.

w Văzul – Vorbeşte despre ajutoarele vizuale pe care le
foloseşti, şi pune copiilor întrebări legate de ceea ce văd.

w Auzul – Foloseşte-ţi vocea în mod creativ, pentru a

descrie personajele din lecţie. Pune-i pe copii să imite
sunete sau să repete dialoguri. Introdu cântece, pentru
a întări mesajul lecţiei.
w Mirosul – Foloseşte-ţi vocea în mod creativ, pentru
a descrie personajele din lecţie. Pune-i pe copii să
imite sunete sau să repete dialoguri. Introdu cântece,
pentru a întări mesajul lecţiei.
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Fii prietenos
Zâmbeşte des. Vorbeşte-le copiilor la nivelul privirii
lor. Fii personal şi încearcă să spui copiilor pe nume.
Manifestă interes faţă de f iecare copil în parte. Fii
răbdător şi generos cu laudele şi încurajările.

Disciplinează cu consecvenţă
Fii iubitor, dar şi hotărât în disciplinare, şi realist în
aşteptări. Reţine că preşcolarii au nevoie de multă mişcare
şi ocazii de a răspunde.
Când intervin probleme de disciplină, ai grijă să judeci
comportamentul, nu copilul (adică, problema nu este
copilul în sine, ci comportamentul său nepotrivit).
Gândeşte-te că o pregătire bună şi oferirea multor ocazii
de interacţiune elimină majoritatea problemelor.

w Stabileşte reguli bine def inite şi f ii consecvent în

aplicarea lor. La începutul f iecărei lecţii, repetă oral
regulile şi chiar prin intermediul unui ajutor vizual.
Stabileşte câţi copii pot participa în f iecare centru de
activitate.
w Spune-i copilului ce trebuie să facă, nu doar ce nu
trebuie să facă. Spune, „Fă asta“, în loc de „Nu fă
asta.“

w Când un copil se poartă urât, întreabă-l de ce s-a

comportat astfel. Dacă este nevoie de un timp de
gândire, pune-l să stea singur, atâtea minute câţi ani
are. Când timpul expiră, întreabă-l dacă este gata să se
poarte frumos. Dacă da, se poate alătura grupului.

w Planif ică să ai un ajutor care să stea lângă copilul

care deranjează lecţia în mod repetat. De multe ori
simpla atingere a braţului îl ajută pe copil să f ie din
nou atent.

Cum să predai copiilor de 2 – 3 ani?
Copiii de 2 – 3 ani învață cu uşurinţă. Unii
chiar numesc aceşti ani „vârsta descoperirii“.
Deoarece în această grupă de vârstă variază foarte
mult nivelul de maturitate, trebuie să f ii sensibil
faţă de f iecare copil, în funcţie de nivelul său
individual.

Programul întrunirii
Include o activitate după f iecare două sau trei
minute de timp de predare.

Lecţia biblică
Repetă de multe ori. Această grupă de vârstă se
dezvoltă ascultând aceeaşi lecţie de multe ori (cel
puţin de două până la patru ori) înainte de a trece
la o lecţie nouă.

Cântecele
Alege două sau trei cântece, pe care să le foloseşti
pe parcursul acestei serii de lecţii. Pe parcursul
lecţiei cântă f iecare cântec de câteva ori. Când
foloseşti ajutoare vizuale pentru un cântec, roagă
de f iecare dată pe alt copil să ţină ajutorul vizual.
Continuați să cântaţi acelaşi cântec, până când
au ținut ajutorul vizual toți copiii care au dorit
să facă aceasta.

Versetul de memorat
La preşcolari, cheia predării versetelor de
memorat este repetarea. Rosteşte o frază scurtă,
şi pune-i pe copii să repete după tine. În cazul
unui grup mic, cere f iecărui copil să repete
versetul după tine. Foloseşte abţibilduri, pentru
a-i încuraja şi răsplăti. Continuă să repeţi acelaşi
verset pe parcursul ciclului de lecţii, până când
l-au memorat toţi copiii.

Prezentarea Evangheliei
Pentru prezentarea Evangheliei folosește de
f iecare dată același simbol (f ie că e vorba de
culoare, imagine sau formă – ex: Dumnezeu
– cerc galben). Recapitulează Evanghelia la
începutul f iecărei ore, printr-o cântare sau verset
de memorat. Încheie f iecare oră cu prezentarea
Evangheliei.
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De ce să-i conduci pe preşcolari la Hristos?
Poate un preşcolar să f ie mântuit? Domnul Isus a spus,
„… dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă
veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra
în Împărăţia cerurilor“ (Matei 18:3). Isus a promis
mântuirea pentru „oricine crede“ (Ioan 3:16) fără alte
limitări. A vorbit despre „micuţi“ care cred în El, şi
pericolul de a-i face să păcătuiască (Matei 18:6).
Shirley Wisner, care a slujit timp de mulţi ani ca instructoare de învăţători, a af irmat: „Orice copil normal
deosebeşte binele de rău înainte de vârsta preșcolară. El
învaţă devreme că nu trebuie să facă anumite lucruri,
pentru că sunt rele şi că dacă le va face, va f i pedepsit.
Acelaşi copil poate f i învăţat cu uşurinţă și că Dumnezeu
numeşte aceste lucruri păcate, şi că există un remediu
pentru păcat.“
Statisticile arată că 85% dintre cei care decid să-L urmeze
pe Hristos, o fac între vârstele de 4 şi 14 ani. Deci este
clar că trebuie să-L prezentăm copiilor pe Hristos la o
vârstă fragedă, acest lucru prezentând un avantaj. Mulţi
creştini renumiţi L-au primit pe Isus la o vârstă fragedă.
De exemplu, Corrie Ten Boom L-a primit la vârsta de
cinci ani, iar dr. James Dobson și Amy Carmichael la
vârsta de trei ani.

Cei mai mulţi copii care L-au primit pe Isus la o vârstă
fragedă (ex. preşcolară) s-au bucurat de privilegiul de a
f i crescuţi într-o familie creştină.
Este important ca scopul nostru principal să f ie evanghelizarea copiilor. Dr. Howard Hendricks a afirmat: „Să
ceri unui copil să trăiască viaţa creştină pe care nu o are,
înseamnă a-ţi bate joc de el. Doar atunci când Duhul
Sfânt locuieşte în inima unei persoane, acea persoană
poate trăi o viaţă plăcută lui Dumnezeu.“
În Marcu 16:15, Domnul Isus ne porunceşte să predicăm
Evanghelia „la orice făptură“. Aceasta îi include şi pe
copii. Vestitul misionar şi explorator scoţian, David
Livingstone, a spus: „Datoria noastră este să-i învăţăm
pe copii despre păcat şi despre Mântuitor fără a indica
în vreun fel o vârstă potrivită pentru acceptarea lui
Hristos. La timpul potrivit, Duhul Sfânt îi va convinge
de păcat.“ Dumnezeu poate să atragă un copil la Sine.
Dacă te îndoieşti de capacitatea copilului de a comunica
cu Dumnezeu, să nu te îndoieşti de capacitatea lui Dumnezeu de a comunica cu copilul.

Preşcolarii şi mântuirea
Fiecare parte de predare conduce la înţelegerea unui
adevăr biblic, sau consolidarea unui adevăr deja predat.
În acest fel, copiii învață bazele Evangheliei, şi mult mai
mult.
Predă, bazându-te pe Duhul Sfânt, că El le dă înţelegerea spirituală, şi îi atrage la Hristos. Reţine însă şi
faptul că preşcolarii vor cu tot dinadinsul să f ie pe placul
învăţătorului; deci trebuie să eviţi mărturisiri de credinţă
făcute pe această bază.

Dacă un copil are întrebări, răspunde la nivelul copilului; dacă el nu este mulţumit cu răspunsul primit
va întreba din nou sau va pune o altă întrebare pentru
clarif icare. Lasă copilul să stabilească ritmul, şi ai grijă să
nu faci presiuni asupra lui, ca să-L primească pe Hristos,
dacă aceasta nu vine din inima Lui.
Dacă un copil înţelege clar Evanghelia şi vrea să creadă
în Domnul, îţi vor f i de ajutor „Pașii pentru sfătuirea
copilului“ (vezi pag. 83).
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Plastilina, lutul, „instrumentele muzicale“ şi costumele
Mai jos sunt prezentate câteva obiecte pentru divertisment şi învăţare. În timp ce recapitulezi lecţia, pentru o
activitate creativă, copiii pot folosi plastilină sau lut, pentru a modela obiecte legate de lecţie. Instrumentele muzicale
de ţinut ritmul sunt excelente să-i ajute pe copii să acompanieze cântările. Costumele oferă copiilor amuzamentul
„costumării“ pentru interpretarea pe roluri a unor părţi diferite din lecţie.

Plastilină de casă
w
w
w
w
w

w cutii de unică folosinţă, din plastic, găurite pe

făină
sare
apă călduţă
un castron
opţional: coloranţi alimentari, vanilie sau alte 		
condimente, sclipici

Prepararea:
Amestecă într un castron patru ceşti de făină cu una de
sare şi 1¾ de apă călduţă. Dacă vrei, împarte aluatul
în mai multe părţi şi adaugă colorant alimentar sau
condimente, apoi frământă-le pe f iecare cinci sau zece
minute. Vei obţine bulgări moi, uşor de modelat.
Păstrează plastilina într-un recipient ermetic (pungă din
plastic, din care aerul a fost scos afară prin presare).
Dacă vrei, modelează plastilina în diferite forme. Lasă
formele să se usuce, apoi dă-le copiilor să le picteze sau
să le decoreze cu lipici şi sclipici.
Reţete de preparare a plastilinei de casă se găsesc pe
pagina de internet:
http://www.injoaca.ro/tag/plastilina-de-casa/

margini, de care se prind cu un f ir de lână sau o
panglică, clopoţei pentru a obţine o tamburină;

w seturi de câte două cuburi (bucăţi) f ine de lemn
pentru ritm.

Costume biblice
Acest costum tip togă poate f i folosit pentru personaje
biblice masculine și feminine. Foloseşte orice material,
dar tiveşte-l pe margini.
Foloseşte trei mărimi pentru copii: mic (60 × 120 cm),
mediu (70 x 152 cm) şi mare (75 × 160 cm). (Pentru
adulţi şi tineri adaptează dimensiunile după mărimea lor.)
Confecţionează pentru f iecare togă un brâu din material.
Pentru costume simple, pot f i folosite pungi mari din
hârtie. Decupează deschizături pentru braţe şi cap.

Instrumente de ţinut ritmul

w cutiuţe din plastic cu capac umplute cu câteva boabe

Îndoaie

Îndoaie

de fasole sau orez;

puse elastice pentru a obţine harfe;

Taie

w cutiuţe cu o singură deschizătură peste care pot f i

120 cm

Confecţionează instrumente simple de ţinut ritmul din
obiecte casnice, şi decorează-le cu abţibilduri, hârtie
colorată, sclipici, carioci, creioane colorate sau alte
materiale. (Fă acest lucru înainte de lecţie sau ca activitate creativă, împreună cu copiii.) Lipeşte bine capacele
la instrumentele care conţin orez sau fasole. Instrumente
pentru menţinerea ritmului pot f i:

w tuburile pot f i cornuri de suf lat;
60 cm

w seturi de câte două beţişoare pentru a bate ritmul;
clinchet de clopoţei;
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coase

w clopoţei prinşi cu fâşii din piele sau panglici, pentru

coase

w cutii din metal sau carton pot f i tobe;
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Planif icarea timpului
Mai jos este prezentat un program care să te ajute să planif ici un timp de predare captivant de 30 de minute, una
sau două ore, o dată pe săptămână sau în f iecare zi. Dacă predai o dată pe săptămână, vei descoperi că ai la dispoziţie
numeroase activităţi – dar nu destul timp ca să le realizezi pe toate. Într-un centru de zi, aceste materiale şi idei
suplimentare pot f i date responsabilului centrului sau educatorului, ca modalitate de repetare pe tot parcursul
săptămânii a lecţiei predate. În cadrul unei biserici, aceste idei se încadrează bine într-un serviciu din cursul săptămânii sau într-o altă întâlnire cu copiii.
Pentru a preda aceste lecţii de lunea până vinerea, alege una dintre cele trei planificări, în funcţie de timpul disponibil.
Dacă ai doar 30 de minute, împarte versetul de memorat şi lecţia biblică între primele patru zile după cum este
sugerat mai jos. Un timp de recapitulare poate f i inclus zilnic sau la sfârşitul săptămânii.
Ziua I-a
Verset de memorat

Ziua II-a
Lecţie biblică
partea I-a

Ziua III-a
Lecţie biblică
partea a II-a

Ziua IV-a
Lecţie biblică
partea a III-a

Ziua V-a
Timp pentru
recapitulare

Program

(Dacă nu se specif ică altfel, unităţile de timp sunt în minute.)

?

Ora de clasă

30 minute

1 oră

2 ore

Bun venit

Timp
de pregătire

Timp
de pregătire

Timp
de pregătire

Închinare

-

5

5

Verset de memorat

5

5

10

Înviorare*

5

5

5

Lecţie biblică**

15

15

20

Recapitulare

5

5

10

Prezentarea Evangheliei

-

5

5

Gustare

-

-

10

Activitate creativă

-

15

20

Activitate de îmbogăţire

-

-

25

Plecarea acasă***

-

5

10

*
Foloseşte activităţile de înviorare sau cântecele cu semnele sugerate.
** Include sau omite activităţile de interpretare, după cum permite timpul.
*** În timp ce aştepţi părinţii, roagă-i pe copii să te ajute să faci ordine, repetă versetul de memorat
sau cântă cu ei.
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10

Luca
18:35-43

Marcu
10:46-52

Vindecarea
orbului
Bartimeu

2.

Marcu
2:1-12

Vindecarea
unui om
paralizat

1.

Lecţia

Bun venit

Dumnezeu
Se îngrijeşte
de toţi
oamenii

Jocul
„Ghici
ce este?“

Domnul Isus Jocul
are putere să „Să facem
ierte păcatele cunoştinţă“

Adevăr
central

Colectă

„Mare este
marea“

Rugăciune

„Domnul
e bun“

Colectă

„Tatăl
a trimis
pe Fiul“

Rugăciune

„Domnul
e bun“

Închinare

Verset cu
semne

„El …
îngrijeşte
de voi“
(1 Petru 5:7)

Verset cu
semne

(Marcu 2:10)

„… Fiul
Omului
are putere
pe pământ să
ierte păcatele
…“

Verset de
memorat

Îndepărtează
ţiglele

Recapitulare

Capul,
Luminează
umeri,
mâini,
picioare (cu
ochii închişi)

Capul,
umeri,
mâini,
picioare

Înviorare

Cântece
cu semne
(alege una)

(alege una)

Ce pot
să vadă ochii

Plastilină

Fişă de lucru
manual

„Isus, ştiu,
mă iubeşte“

Fişă de lucru
„El ţine tot
manual
pământul“,
Plastilină
strofele 1 şi 2

Evanghelia – „Dimineaţa,
pliant
cântă-ţi
(recapitulare) bucuria“

„Mare este
marea“

„Nu sunt
mare,
ca munţii
cei înalţi“

Eu spionez

Cum este
să f ii orb?

Ce fac
prietenii?

Să ne ajutăm
prietenii

Activitate de
îmbogăţire

Activitate
creativă

Evanghelia – „Eu cred
Omul
pliant
în Scriptură“ paralizat

Prezentarea
Evangheliei
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Privire generală
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Ioan
6:8-9,14

Marcu
6:30-44

Înmulţirea
pâinilor

4.

Marcu
4:35-41

Potolirea
furtunii

3.

Lecţia

Bun venit

Domnul
Isus,
DumnezeuFiul,
îi iubeşte
pe oameni

Cea mai
mare
petrecere
a mea

Domnul Isus Desen – Joc
are putere
cu apă
peste toate
lucrurile

Adevăr
central

Colectă

„Eu cred în
Scriptură“

Rugăciune

„De e vânt
sau de-i
furtună“

Colectă

„El ţine tot
pământul“,
strofele 1-4

Rugăciune

„Eu cred în
Scriptură“

Închinare

Înviorare

„Mare este
marea“

Verset
cu semne

Evrei 13:6

Recapitulare

Verset cu
semne

(Evrei 13:6)

Pot să merg
şi să îi ajut
pe alţii

„… Domnul Exerciții
este ajutorul la apă
meu, nu mă
voi teme …“

Verset de
memorat

X şi 0

Imagine cu
marea

Recapitulare

„De e vânt
sau de-i
furtună“

Cântece
cu semne

„Domnul
„El ţine tot
mare e“
pământul“,
(recapitulare) strofele 1-4

„Domnul
mare e“

Prezentarea
Evangheliei
(alege una)

Plastilină

Fişă de lucru
manual

Picnic

Plastilină

Fişă de lucru
manual

Prinde un
peşte

Sticlă cu
valuri

Pungă
– marea
furtunoasă

(alege una)

Imagine cu
marea

Activitate de
îmbogăţire

Activitate
creativă

Minunile Domnului Isus, pe înţelesul preşcolarilor

Privire generală (continuare)
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Ioan 11:1-7,
17-44

Învierea
lui Lazăr

6.

Marcu
5:21-24,
35-43

Învierea
f iicei lui Iair

5.

Lecţia

Dumnezeu
are putere
asupra vieţii
şi asupra
morţii

Domnul
Isus este
Mântuitorul

Adevăr
central

Familia mea

În vizită la
doctor

Bun venit

Colectă

„Mare este
marea“

Rugăciune

„Nu sunt
mare, ca
munţii cei
înalţi“

Colectă

„El ţine tot
pământul“

Rugăciune

„Mare este
marea“

Închinare

Verset –
exerciţii

Isus i-a zis:
„Eu sunt
Învierea şi
Viaţa. Cine
crede în
Mine, chiar
dacă ar f i
murit, va
trăi.“
(Ioan 11:25)

Verset cu
semne

„… darul lui
Dumnezeu
este viaţa
veşnică, în
Isus Hristos,
Domnul
nostru.“
(Romani
6:23)

Verset de
memorat

Recapitulare
cu plasturi

Recapitulare

Urmează
Feţe triste
conducătorul şi feţe
zâmbitoare

Dumnezeu
m-a făcut
puternic

Înviorare

„Isus, ştiu,
mă iubeşte“

„De e vânt
sau de-i
furtună“

Cântece
cu semne

„Domnul
mare e“

Romani 6:23 „El ţine tot
(recapitulare) pământul“

Romani
6:23

Prezentarea
Evangheliei
(alege una)

Plastilină

Fişă de lucru
manual

Pietre
colorate

Plastilină

Fişă de lucru
manual

Povestiri –
sugestii

Lazăr
a înviat!

Joc –
Memorează

Primul
ajutor

(alege una)

Tablou –
Minunea

Activitate de
îmbogăţire

Activitate
creativă
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Privire generală (continuare)
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Versete de memorat – semne
Lecţia 1

Marcu 2:10
„… (1) Fiul Omului (2) are putere (3) pe pământ (4) să ierte (5) păcatele …“
(1) Arată în sus cu degetul arătător.
(2) Încordează-ţi muşchii braţelor.
(3) Fă un cerc cu mâinile.
(4) Ţine palma stângă cu faţa în sus şi şterge-o cu palma dreaptă.
(5) Fă cu degetele arătătoare o inimă, în dreptul inimii tale.

Lecţia 2

1 Petru 5:7
„(1) El … (2) îngrijeşte (3) de voi“
(1) Arată în sus cu degetul arătător.
(2) Încrucişează-ţi mâinile şi puneţi palmele pe umeri.
(3) Arată cu degetul spre ceilalţi.

Lecţia 3

Evrei 13:6
„… (1) Domnul este (2) ajutorul meu, (3) nu mă (4) voi teme …“
(1) Arată în sus cu degetul arătător.
(2) Încordează-ţi muşchii, strângând braţul.
(3) Mişcă degetul arătător într-o parte şi în alta, în semn de negaţie.
(4) Bate cu picioarele în podea, odată cu stângul şi odată cu dreptul.

Lecţia 5

Romani 6:23
„… darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos …“ Romani 6:23

Darul lui Dumnezeu

este viaţa

veşnică

în Isus Hristos

Îndreaptă palma deschisă
spre tine.

Flutură degetele de la
brâu în sus şi desparte-le
în dreptul feţei.

Trasează un cerc în faţa
corpului tău.

Arată în sus.
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Cântece – versuri, melodie şi semne
Următoarele cântece (versurile, simbolurile, notele şi semnele) se găsesc în materialul menţionat, şi pot f i comandate
de la AMEC.
Înregistrarea cântecelor se af lă ori pe CD-ul din pachet, ori pe site-ul www.edituraamec.ro (codul de descărcare este
lipit pe caietul de idei din pachet).
Eu cred în Scriptură
„Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor“
Isus, ştiu, mă iubeşte
„Lucrarea Mântuitorului, pe înţelesul preşcolarilor“
Tatăl a trimis pe Fiul ca să f ie Mântuitorul lumii
„Lucrarea Mântuitorului, pe înţelesul preşcolarilor“
Dimineaţa, cântă-ţi bucuria
„Lucrarea Mântuitorului, pe înţelesul preşcolarilor“
Nu sunt mare ca munţii cei înalţi
„Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor“
Domnul e bun
„Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor“
Domnul mare e
„Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor“
Capul, umeri, mâini, picioare
„Creaţia, pe înţelesul preşcolarilor“
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Cântece – versuri, melodie şi semne (continuare)
Mare este marea

(Versurile, simbolurile, notele şi semnele cântecului se găsesc în materialul pentru această serie de lecţii.)

(1) Mare este marea
(2) ‘Nalt este cerul de sus
(3) Dar mai mare ca toate e
(4) Iubirea lui Isus
(5) Eu sunt un nevrednic
(6) El pentru (7) mine-a (8) murit
(9) Sfântul Cuvânt (7) mie-mi spune mereu
(6) Domnul (4) m-a iubit.

Mare este
#
& 68 œ .
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#

G

& œ

toa
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#

-
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œ œ
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-
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-

El

pen - tru

mi - ne'a

œ

rea.

Nalt

j
œ œ
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C

œ œ œ œ œ œ

Semne:
(1) Formează cu mâinile un cerc larg, în plan orizontal
(2) Ridică mâinile cât poţi de sus
(3) Ridică-ţi mâinile şi formează un cerc pe plan
vertical
(4) Încrucişează-ţi mâinile şi puneţi palmele pe umeri
(5) Împreunează-ţi mâinile şi pleacă-ţi capul
(6) Arată în sus cu degetul arătător
(7) Arată către tine
(8) Fă o cruce cu degetele arătătoare
marea
(9) Ţine palmele una lângă alta, ca şi cum ai ţine
o carte deschisă între ele

.

mu - rit.

lui

j
œ
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œ

œ
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De e vânt sau de-i furtună

(Versurile, simbolurile, notele şi semnele cântecului se găsesc în materialul pentru această serie de lecţii.)

/: (1) De e vânt sau (2) de-i furtună
(3) Domnul meu (4) e-n jurul meu.
Da! :/
(5) El e mare, (6) eu sunt mic
(7) şi mă ajută ca să-nving.
(1) De e vânt sau (2) de-i furtună
(3) Domnul meu (4) e-n jurul meu. Da!

Semne:
(1) Ridică ambele braţe şi înclină-ţi tot trupul spre dreapta
(2) Ridică ambele braţe şi înclină-ţi tot trupul spre stânga
(3) Arată în sus cu degetul arătător
(4) Arată spre tine
(5) Arată cu mâinile o înălţime mare
(6) Arată cu mâinile o înălţime mică
(7) Mimează cu mâinile şi picioarele că alergi
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Cântece – versuri, melodie şi semne (continuare)
El ţine tot pământul

(Versurile, simbolurile, notele şi semnele cântecului se găsesc în materialul pentru această serie de lecţii.)

El ţine tot pământul.
/: În mâna Lui El ţine tot pământul. :/
În mâna Lui, El ţine toate-n mâna Lui.
Mă ţine şi pe mine
/: În mâna Lui mă ţine şi pe mine :/
În mâna Lui, El ţine toate-n mâna Lui
El ţine soarele şi luna,
/: În mâna Lui El ţine soarele şi luna :/
În mâna Lui, El ţine toate-n mâna Lui.
El ţine ploile şi vântul
/: În mâna lui El ţine ploile şi vântul :/
În mâna Lui, El ţine toate-n mâna Lui.
El ţine toţi părinţii
/: În mâna lui El ţine toţi părinţii :/
În mâna Lui, El ţine toate-n mâna Lui.
El ţine toţi copiii
/: În mâna lui El ţine toţi copiii :/
În mâna Lui, El ţine toate-n mâna Lui.
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Lecţia 1

Vindecarea unui om paralizat
Text biblic
pentru învăţător

Marcu 2:1-12

Adevăr central

Domnul Isus are putere să ierte păcatele.

Aplicaţie

Nemântuit: Cere-I Domnului Isus să te ierte.
Mântuit: Crede că Domnul Isus te-a iertat.

Verset de memorat

„… Fiul Omului are putere pe pământ să ierte păcatele …“
(Marcu 2:10)

Programul întrunirii

Bun venit

Închinare

De ce ai nevoie

Ce să faci

 CD cu muzică şi CD
player
 ecusoane (pag. 72), unul
pentru f iecare copil
 minge

Bun venit

 CD cu muzică şi
CD player; versurile
cântecelor (pag. 14-16)
 cântec: „Domnul e bun“
 coş pentru colectă

Cântec
Rugăciune

Activitate

Cântec
Colectă

Verset de
memorat
Înviorare

w simbolurile din pachet
w instrucţiuni (pag. 20)
 semne (pag.13)

Pune un CD cu muzică liniştită. Salută-i pe copii
pe nume şi dă-le ecusoane cu numele lor.
Jocul „Să facem cunoştinţă“
În timp ce merge muzica, copiii se aşează într-un
cerc şi dau o minge din mână în mână. Când
învăţătorul opreşte muzica, copilul la care este
mingea, trebuie să răspundă la o întrebare despre
el (de ex.: „Cum te cheamă?“ „Care este jucăria
ta preferată?“ etc.)
„Domnul e bun“
Condu copiii în rugăciune: „Doamne, Îţi mulţumim că eşti bun şi ne iubeşti atât de mult.
Îţi mulţumim că putem să Te cunoaştem şi
să vorbim cu Tine în rugăciune. În Numele
Domnului Isus, Amin.“
„Tatăl a trimis pe Fiul“
(opţional) Dă un coş din mână în mână, pentru
colectarea banilor pe care-i donează copiii.
(Informează părinţii despre modul în care vor f i
folosiţi banii.)

Verset
Repetare

Marcu 2:10
„Verset cu semne“

Activitate

„Capul, umeri, mâini, picioare“
Spune sau cântă următoarele cuvinte, în timp ce
faci semnele cu copiii:
Capul, umeri, mâini, picioare
Urechiuşe, ochi, nas, gură.
Capul, umeri, mâini, picioare
Sunt ale lui Isus. /x2
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Programul întrunirii

Lecţie
biblică

?

De ce ai nevoie

 textul lecţiei (pag. 22)
 imaginile PMIR1-1,
PMIR1-2, PMIR1-3,
PMIR1-4, PMIR1-5 şi
PMIR1-6
 simboluri pentru
cântecele: „Eu cred în
Scriptură“, „Nu sunt
mare ca munţii cei înalţi“
şi „Mare este marea“
 CD cu muzică şi
CD player; versurile
cântecelor (pag. 14-16)
 cuburi Lego sau altele
asemănătoare
 păpuşă mare, o targă
(un prosop) şi două
beţe mai lungi, pentru
transportarea „patului“
 f lori într-o vază

Ce să faci

Lecţia

„Vindecarea unui om paralizat“
Predă întreaga lecţie sau câte o parte la f iecare
întâlnire. Pune planşele pe un stativ, la nivelul
privirii copiilor, ca mâinile să-ţi f ie libere pentru
activităţile din cadrul lecţiei.

Recapitulare w casă şi ţigle (pag. 74)

Joc

„Îndepărtează ţiglele“
Pune casa şi ţiglele pe o tablă de f lanelograf.
Când un copil răspunde la o întrebare, ia o ţiglă
de pe acoperiş. Copiii pot să pună ţiglele înapoi
pe acoperiş.

Prezentarea w instrucţiuni (pag. 21)
Evangheliei w Evanghelia – pliant

Prezentarea
Evangheliei

„Evanghelia – pliant“

w întrebări (pag. 24)

(PMIR-e, PMIR-f,
PMIR-g, PMIR-h,
PMIR-i şi PMIR-j)

Gustare

Pauză
w Pregăteşte o gustare
(atenţie la copiii cu alergii
alimentare).
Rugăciune
Gustare
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Fă o pauză, pentru a permite copiilor să meargă
la toaletă şi să-şi spele mâinile.
Condu copiii în rugăciune, mulţumindu-I lui
Dumnezeu pentru gustare.
Îndreaptă conversaţia spre recapitularea lecţiei.
(Notă: Dă copiilor să guste în timpul lecţiei diferite alimente, pentru a ajuta procesul de învăţare,
dar acestea trebuie să f ie în cantităţi mici, ca să
nu înlocuiască gustarea obişnuită.)
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Programul întrunirii

Activitate
creativă
(alege una)

De ce ai nevoie

Ce să faci

 omul paralizat (pag. 73),
câte o copie, pentru
f iecare copil
 5 x 7,5 cm f lanel, pentru
f iecare copil
 beţe pentru lucru
manual, două pentru
f iecare copil
 culori sau carioci
 foarfece
 lipici
 două bucăţi de sfoară de
aceeaşi mărime, pentru
f iecare copil
 plastilină (pag. 8)

Lucru manual „Omul paralizat“
Pune pe fiecare copil să coloreze şi să decupeze un
om paralizat. Apoi confecţionează targa, lipind
câte un băţ de lucru manual de-o parte şi de alta
a bucăţii de f lanel. Când targa este gata, lipeşte
omul paralizat pe targă.
Fişă de lucru „Vindecarea unui om paralizat“. Ajută-i pe
manual
copii să lipească sfoara de targă.
Plastilină
„Casă cu acoperiş“. Îndrumă copiii să construiască
o casă cu acoperiş plat. În timp ce construiesc,
recapitulează pe scurt modul în care prietenii l-au
adus pe cel paralizat la Isus, şi apoi l-au coborât
în camera unde era El.

Activitate de w casă confecţionată din
cutii de carton, cu o
îmbogăţire
(alege una)

gaură în acoperiş, una la
şase copii.
w omul paralizat (din
activitatea creativă de
mai sus), cu 30 cm de f ir
de lână legat de beţele
pentru lucru manual,
unul la şase copii.

Teatru

Joc de roluri

„Să ne ajutăm prietenii“
Fiecare grupă de şase copii lucrează la decorarea
casei lor. Apoi copiii coboară pe rând în casă pe
omul paralizat, ţinând de „sfori“. Recapitulează
lecţia cu ei, în timp ce ei fac aceasta.
„Ce fac prietenii?“
Prietenii din povestire l-au ajutat pe omul
paralizat. Copiii pot discuta sau mima lucruri pe
care le fac prietenii unii pentru alţii. Iată câteva
exemple: prietenii îşi împart jucăriile între ei;
se joacă împreună; se roagă unii pentru alţii; se
ajută unii pe alţii; când unul este trist, celălalt îl
încurajează etc.
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„… Fiul Omului are putere pe pământ să ierte păcatele …“ (Marcu
2:10).
Introducere
Cine are puterea sau dreptul să-ţi spună când să te duci la culcare?
Sau cine are puterea să-ţi spună să-ţi aduni jucăriile?
Discutaţi pe scurt.

Mama şi tata deţin puterea. În Biblie citim că Fiul omului, adică Isus
Hristos, are mult mai multă putere decât mama şi tata. El are de fapt
toată puterea.
Prezentare
Despre acest Fiu al omului ne vorbeşte versetul nostru de astăzi.
Versetul este scris în Biblie. Biblia este împărţită în versete, şi f iecare
verset are o adresă, ca să îl găsim uşor. Acest verset îl găsim la adresa:
Marcu 2:10.
Spune împreună cu copiii de trei ori adresa – mai întâi şoptit, apoi
cu voce normală şi la sfârşit cu voce tare, cu mâinile la gură, imitând
o portavoce.
Roagă un copil să te ajute să găseşti versetul, deschizând Biblia la
semnul pe care l-ai pus la Marcu 2:10. Citeşte versetul, apoi arată
simbolurile versetului.
Explicaţie
„… Fiul Omului … – Domnul Isus este Cel care spune aceste cuvinte.
El Se numeşte pe Sine Fiul Omului. El a venit pe pământ, ca un
copilaş, a crescut, a devenit adult; şi de aceea S-a numit pe Sine Fiul
Omului.
… are putere pe pământ … – Deoarece Isus este Dumnezeu, El are
toată puterea. Dumnezeu a creat pământul, cerul şi toate lucrurile, şi
El domneşte peste creaţia Sa.
… să ierte păcatele …“ – Doar Dumnezeu poate să ierte păcatele.
Domnul Isus este Dumnezeu, aşa că El are putere să ierte păcatele.
Menţionează două sau trei exemple de păcat.
Numai Domnul Isus poate să ne ierte de păcate.
Aplicare
Nemântuit: Când Domnul Isus a murit pe cruce, a luat asupra Lui
păcatele tale şi ale mele. După trei zile El a înviat. Când
crezi în Domnul Isus ca Mântuitor, îţi sunt iertate
păcatele.
Mântuit:
Dacă deja L-ai primit pe Domnul Isus ca Mântuitor,
mulţumeşte-I lui Dumnezeu că te-a iertat.
Repetare
Arată copiilor simbolurile, unul câte unul. Apoi spuneţi versetul şi
faceţi semnele.
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Prezentarea Evangheliei
Evanghelia – pliant
Arată planşa PMIR-e

Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat lumea cu tot
ce este în ea: copacii, f lorile, peştii, broaştele etc. (Fapte 17:24). Tot
Dumnezeu a creat şi oamenii.
Arată planşa PMIR-f.

Biblia spune: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea …“ (Ioan
3:16). Dumnezeu îi iubeşte pe oamenii pe care I-a creat. Dumnezeu
te iubeşte şi pe tine. El ştie totul despre tine şi te iubeşte aşa cum eşti.
Dumnezeu vrea ca într-o zi să locuieşti cu El în cer. Dar este ceva ce te
împiedică să ajungi în cer, să f ii cu Dumnezeu.
Arată planşa PMIR-g.

Ceea ce te împiedică este „păcatul“. Păcat este orice lucru care îl gândeşti,
îl spui sau îl faci, şi nu-I place lui Dumnezeu.
Spune copiilor următoarele exemple de păcat sau discută cu ei planşele PMIR-a, PMIR-b,
PMIR-c şi PMIR-d.

Păcat este să te mânii, să f ii rău cu copiii, să te baţi cu fratele sau sora
ta sau alte lucruri rele. Şi tu şi eu am păcătuit. Biblia spune că: „Toţi au
păcătuit …“ (Romani 3:23). Păcătuim, f iindcă ne-am născut păcătoşi.
Pedeapsa pentru păcatele noastre este despărţirea de Dumnezeu pentru
totdeauna.
Arată planşa PMIR-h.

Deoarece Domnul Isus ne-a iubit atât de mult, El a părăsit cerul şi a venit
pe pământ, ca să ia asupra Lui pedeapsa pentru păcatele făcute de noi.
El S-a născut ca un bebeluş, apoi a crescut şi S-a făcut mare. Domnul
Isus nu a făcut niciun rău; întotdeauna a făcut ceea ce este bine. Domnul
Isus nu a meritat să moară. Dar El a fost gata să ia asupra Lui pedeapsa
pentru păcatele mele, ale tale şi ale f iecărui om de pe pământ. Într-o zi, El
a fost răstignit pe cruce şi a murit. Biblia spune: „Hristos a murit pentru
păcatele noastre … a fost îngropat … şi a înviat a treia zi“ (1 Corinteni
15:3-4). Domnul Isus este Mântuitorul (Singurul care poate să te scape
de păcat şi de pedeapsa pentru păcat).
Arată planşa PMIR-i.

Biblia spune: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în
Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu“ (Ioan
1:12). Dacă Îl primeşti pe Domnul Isus ca Mântuitor, crezi că El a murit
pe cruce pentru tine, eşti iertat de toate păcatele tale. Eşti un copil al lui
Dumnezeu şi nu vei mai f i despărţit de El.
Arată planşa PMIR-j.

Şi într-o zi vei locui cu Dumnezeu în cer. Isus este acum în cer. El pregăteşte
locuinţe pentru toţi aceia care Îl primesc pe El. Vrei să Îl primeşti pe
Domnul Isus ca Mântuitor chiar acum? Dacă ai nevoie de ajutor, spune-mi. Voi f i … (menţionează locul şi timpul.)
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Lecţia – partea 1
Ai tu un prieten foarte bun? Ce îţi place cel mai mult la prietenul
tău?
Discutaţi pe scurt.

Este frumos să ai un prieten bun. Biblia ne spune că Domnul Isus îi
numeşte prieteni pe aceia care cred şi fac ce spune El. Ştim că lucrul
acesta este adevărat, deoarece Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, şi
tot ceea ce este scris în ea este adevărat. Aşadar, crede tot ceea ce îţi
spune Biblia!
Cântec: „Eu cred în Scriptură“. Ridicaţi-vă în picioare în timpul cântecului.

Planşa PMIR 1-1
Când era pe pământ, Domnul Isus le-a vorbit întotdeauna oamenilor
despre Dumnezeu, şi i-a vindecat pe cei care erau bolnavi, arătându-le
prin aceasta că El este Fiul lui Dumnezeu. Biblia ne spune că Dumnezeu
ne iubeşte. Dumnezeu te iubeşte şi pe tine, şi Se îngrijeşte de tine. El
ştie totul despre tine – culoarea părului tău, mâncarea ta preferată,
lucrurile care te întristează sau te bucură. Dumnezeu vrea ca şi tu să Îl
cunoşti, şi lucrul acesta este posibil.
Cântec: „Nu sunt mare ca munţii cei înalţi“

Într-o zi Domnul Isus se af la într-o casă foarte aglomerată. Oamenii
veniseră să asculte ce-i învăţa El despre Dumnezeu. Ai fost şi tu vreodată
într-un loc foarte aglomerat?
Spune copiilor despre locuri aglomerate în care ai fost, şi îndeamnă-i să spună
şi ei experienţele lor.

În casa unde era Domnul Isus se adunaseră atât de mulţi oameni încât
unii stăteau şi afară, în faţa uşii. Poate că mulţi dintre ei se străduiau
să vadă pe ferestre ce se întâmpla în casă.
Mimează împreună cu copiii că te ridici pe vârfuri şi priveşti printr-o
fereastră.

De ce au venit atât de mulţi oameni să Îl vadă pe Isus? Ei auziseră despre
oameni care au fost vindecaţi de El, iar acum doreau să Îl vadă şi să Îl
audă ei înşişi. Erau curioşi să vadă ce avea să facă în acea zi. Nu toţi cei
care veniseră acolo credeau în El, dar toţi doreau să vadă ce va face.
Astăzi nu mai avem posibilitatea să ne ducem să-L vedem, dar învăţăm
despre El, ascultând întâmplările scrise în Biblie, şi astfel descoperim
cum putem să avem păcatele iertate.
Partea 2
Planşa PMIR1-2
În acea zi, patru bărbaţi voiau cu orice preţ să ajungă la Domnul Isus.
Ei aveau un prieten care nu putea să meargă. Era paralizat. Acesta
stătea toată ziua întins în patul lui. Imaginează-ţi cât îi părea de rău că
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nu putea să meargă, să alerge sau să sară. Aceasta era o mare problemă
pentru el. Patru prieteni îl transportau cu patul lui.
Numără împreună cu copiii prietenii celui paralizat.

Cei patru l-au luat cu grijă pe prietenul lor paralizat şi l-au transportat
în patul lui. Un om paralizat este un om care nu poate să se mişte.
L-au dus la casa unde era Domnul Isus. Dar … oh, nu … casa era deja
plină, şi nu puteau să ajungă nici măcar la uşă.
Prietenii însă nu au renunţat. Ei au crezut că Domnul Isus poate să-l
facă pe prietenul lor să meargă. Dar cum să ajungă cu el la Isus?
Ascultă sugestiile copiilor.

Planşa PMIR1-3
Casa în care era Domnul Isus avea scări, care duceau pe acoperişul
plat. Au urcat scările, ducând cu ei pe prietenul care era pe pat. Apoi,
au făcut o gaură în acoperiş.
Foloseşte cuburi Lego, pentru a arăta cum putea să f ie făcută gaura şi/sau jucaţi
pe roluri cum câţiva copii încearcă să treacă printr-o mulţime de oameni (un
grup mare de copii) cu un om paralizat (o păpuşă mare) pe o targă (un prosop
cu marginile rulate peste beţe şi f ixate bine).

Planşa PMIR1-4
Când gaura din acoperiş a fost suf icient de mare, cei patru prieteni au
coborât pe cel paralizat chiar în faţa Domnului Isus. Domnul Isus nu
S-a mâniat pe bărbaţi, f iindcă au stricat acoperişul. El nu S-a supărat
că L-au întrerupt în timp ce vorbea oamenilor. Isus îl iubea pe cel care
nu putea să meargă, şi voia să-i facă bine.
Partea 3
Planşa PMIR1-5
Domnul Isus a spus celui paralizat: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate“
(Marcu 2:5).
Chiar dacă acest om nu putea să meargă, nu aceasta era cea mai
mare problemă a lui, ci păcatul. El ne împiedică să f im plăcuţi lui
Dumnezeu. Fiecare dintre noi ne naştem păcătoşi, şi păcătuim când
încălcăm legea lui Dumnezeu. Minciuna este păcat. Să nu faci ceea
ce îţi spune mama şi tata este păcat. Să te baţi cu alţi copii este păcat.
Toţi păcătuim, dar vestea bună este că Domnul Isus poate să ne scape
de păcatele noastre.
Faceţi o scenetă în care să arătaţi ce înseamnă să ierţi. Ai nevoie de doi adulţi/
ajutoare şi câteva f lori într-o vază. Unul va lua rolul tatălui şi celălalt al
copilului. Furios „copilul“ rupe f lorile şi le aruncă pe podea. Se uită apoi la
faţa tatălui său, şi după un moment spune: „Îmi pare rău!“ „Tatăl“ răspunde cu
blândeţe: „Ai fost foarte obraznic. Am cumpărat f lorile pentru ziua de naştere a
mamei, iar tu le-ai rupt. Meriţi să f ii pedepsit, dar te iert, f iindcă te iubesc.“
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Biblia nu ne spune cum era patul lui.
Poate era doar o saltea sau o rogojină.
Poate prietenii au folosit o targă, ca
să-l transporte.
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Nişte conducători religioşi erau acolo şi Îl ascultau pe Isus. Ei nu
credeau că Domnul Isus putea să ierte păcatele. Credeau că El este un
om ca oricare altul.
Dar Domnul Isus ştia ce gândeau ei, aşa că le-a spus: „Ce este mai uşor
să spui: «Păcatele îţi sunt iertate» sau «Ridică-te, ia-ţi patul şi umblă»?“
(vezi Marcu 2:9).
Apoi s-a adresat celui paralizat şi i-a spus: „Scoală-te, ridică-ţi patul şi
du-te acasă“ (vezi Marcu 2:11).
Ce crezi că s-a întâmplat?
Planşa PMIR1-6
Omul paralizat s-a ridicat în picioare. Era atât de fericit! Dacă Domnul
Isus putea să-l facă să meargă, înseamnă că putea şi să-l ierte. Bărbatul
şi-a ridicat apoi patul pe care stătuse întins, şi a mers prin mulţime. Oh!
Dar cum a putut Domnul Isus să-l vindece? El este Fiul lui Dumnezeu
şi are putere să facă aceste lucruri. El i-a iertat păcatele, şi tot El l-a
făcut să şi meargă.
I-ai cerut tu Domnului Isus să te ierte? Dacă ai făcut aceasta, mulţumeşte-I lui Dumnezeu că te-a iertat. Când avem păcatele iertate, suntem
siguri că mergem în cer, ca să f im împreună cu Dumnezeu.
Oamenii au fost uimiţi de ceea ce au văzut. Un om paralizat să se ridice
şi să meargă! Ei L-au lăudat pe Dumnezeu pentru ceea ce au văzut.
Cântec: „Mare este marea“

Întrebări de recapitulare
Verset de memorat
1

Cine din Biblie se numeşte pe Sine Fiul Omului? (Domnul Isus)

2

Cine are putere peste tot pământul? (Domnul Isus)

3

Cine are putere să ierte păcatele? (Domnul Isus)

Lecţia (părţile 1-3)
1

Cine ştie totul despre tine şi te iubeşte? (Dumnezeu; Domnul Isus)

2

Spune un lucru pe care nu poate să îl facă un om paralizat. (Sunt
posibile mai multe răspunsuri. Exemplele date în lecţie sunt: nu poate
să meargă, să fugă, să sară.)

3

Care era cea mai mare problemă a celui paralizat, boala sau păcatul?
(păcatul)

4

Cum a ajuns cel paralizat înaintea Domnului Isus? (Patru prieteni
l-au dus la casa unde era Isus, apoi l-au coborât prin acoperiş.)

5

De ce l-au dus la Domnul Isus? (Ei credeau că Domnul Isus poate
să-l facă să meargă.)
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6

De ce a putut Domnul Isus să îl facă pe cel paralizat să meargă?
(El are putere, f iindcă este Fiul lui Dumnezeu.)

7

Fiindcă Domnul Isus are putere, ce a făcut El pentru cel paralizat?
(I-a iertat păcatele şi l-a făcut să meargă.)

8

Cum a demonstrat omul că poate să meargă? (S-a ridicat, şi-a luat
patul şi a ieşit afară în faţa tuturor.)

9

Ce au făcut oamenii prezenţi, când l-au văzut mergând? (L-au
lăudat pe Dumnezeu.)

Prezentarea Evangheliei
1

Ce este păcat? (Tot ceea ce gândeşti, spui şi faci şi nu-I place lui
Dumnezeu.)

2

Ce a făcut Domnul Isus, ca să ia asupra Lui pedeapsa păcatului
întregii lumi? (A murit pe cruce.)

3

Ce trebuie să faci ca să ai păcatele iertate? (Să crezi în Domnul
Isus ca Mântuitor.) Foloseşte această întrebare pentru a recapitula
învăţătura despre mântuire. Spune copiilor că pot să se roage:
„Doamne, ştiu că am păcătuit. Cred că Domnul Isus a murit pentru
păcatele mele, şi că a înviat. Te rog, iartă-mi păcatele şi fă-mă un
copil al Tău. În Numele Domnului Isus, Amin.“
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Lecţia 2

Vindecarea orbului Bartimeu
Text biblic
pentru învăţător

Marcu 10:46-52, Luca 18:35-43

Adevăr central

Dumnezeu Se îngrijeşte de toţi oamenii.

Aplicaţie

Nemântuit şi mântuit: Dumnezeu Se îngrijeşte de tine, de aceea Îi poţi
cere ajutor.

Verset de memorat

„El … îngrijeşte de voi“ (1 Petru 5:7)

Programul întrunirii

Bun venit

Închinare

Verset de
memorat

De ce ai nevoie

Ce să faci

 CD cu muzică şi CD
player
 ecusoane (pag. 72), unul
pentru f iecare copil
 obiecte care pot f i
recunoscute prin pipăire
 material de culoare
închisă

Bun venit

 CD cu muzică şi
CD player; versurile
cântecelor (pag. 14-16)
 simboluri pentru
cântecul: „Mare este
marea“
 coş pentru colectă

Cântec
Rugăciune

 simbolurile din pachet
 instrucţiuni (pag. 29)
 semne (pag.13)

Verset
Repetare

1 Petru 5:7
„Verset cu semne“

Activitate

„Capul, umeri, mâini, picioare“ (cu ochii
închişi)
În timp ce faci semnele cu copiii, spune sau cântă
următoarele cuvinte:
Capul, umeri, mâini, picioare
Urechiuşe, ochi, nas, gură.
Capul, umeri, mâini, picioare
Sunt ale lui Isus. /x2

Înviorare
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Activitate

Cântec
Colectă

Pune un CD cu muzică liniştită. Salută-i pe copii
pe nume şi dă-le ecusoane cu numele lor.
„Ghici ce este?“
Aşează un obiect sub materialul de culoare
închisă, şi pune pe f iecare copil să introducă
mâna sub material şi să recunoască obiectul,
pipăindu-l. Să ai mai multe obiecte pe care să
le ascunzi sub material, ca f iecare copil să aibă
ocazia să ghicească.
„Domnul e bun“
Condu copiii în rugăciune: „Doamne, Îţi mulţumim că eşti bun şi ne iubeşti atât de mult. Îţi
mulţumim că îi iubeşti şi pe prietenii noştri.
Ajută-i să te cunoască pe Tine. În Numele
Domnului Isus, Amin.“
„Mare este marea“
(opţional) Dă un coş din mână în mână, pentru
colectarea banilor pe care-i donează copiii.
(Informează părinţii despre modul în care vor f i
folosiţi banii.)
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Programul întrunirii

Lecţie
biblică

?

De ce ai nevoie

Ce să faci

 textul lecţiei (pag. 31)
Lesson
 imaginile PMIR2-1,
PMIR2-2, PMIR2-3,
PMIR2-4, PMIR2-5 şi
PMIR2-6.
 geantă cu lucruri pe care
le-ai lua într-o călătorie
(ex. tricou, săpun, pastă şi
perie de dinţi, hartă etc.)
 castron de lemn şi câteva
monede mici.
 o haină sau o jachetă.

Recapitulare w lanternă

Joc

„Luminează“
După ce un copil răspunde la o întrebare, el
aprinde lanterna, şi luminează cu ea un obiect
indicat de învăţător.

Prezentarea
Evangheliei

„Evanghelia – pliant“ (recapitulare)

w întrebări (pag. 33)

Prezentarea  instrucţiuni (pag. 30)
Evangheliei  Evanghelia – pliant

„Vindecarea orbului Bartimeu“
Predă întreaga lecţie sau câte o parte la f iecare
întâlnire. Pune planşele pe un stativ, la nivelul
privirii copiilor, ca mâinile să-ţi f ie libere pentru
activităţile din cadrul lecţiei.

(PMIR-e, PMIR-f,
PMIR-g, PMIR-h,
PMIR-i şi PMIR-j)

Gustare

Pauză
w Pregăteşte o gustare
(atenţie la copiii cu alergii
alimentare).
Rugăciune
Gustare

Activitate
creativă
(alege una)

 imagini din natură (pag.
75), două pentru f iecare
copil.
 culori sau carioci
 f işă de lucru manual, una
pentru f iecare copil
 lipici
 monede, una pentru
f iecare copil
 plastilină sau lut (pag. 8)

Fă o pauză pentru a permite copiilor să meargă
la toaletă şi să-şi spele mâinile.
Condu copiii în rugăciune, mulţumindu-I lui
Dumnezeu pentru gustare.
Îndreaptă conversaţia spre recapitularea lecţiei.
(Notă: Dă copiilor să guste în timpul lecţiei
diferite alimente, pentru a ajuta procesul de
învăţare, dar acestea trebuie să f ie în cantităţi
mici, ca să nu înlocuiască gustarea obişnuită.)

Lucru manual „Ce pot să vadă ochii“
Pune-i pe copii să înnegrească una dintre imagini
(să ţină creionul înclinat ca să înnegrească
uniform o suprafaţă mai mare), pentru a arăta
că orbii nu pot vedea lucrurile pe care le vedem
noi. Colorează apoi cealaltă imagine cu culori
aprinse, pentru a arăta că ne bucurăm de lucrurile
pe care le-a creat Dumnezeu.
Fişă de
„Vindecarea orbului Bartimeu“
lucru manual Fiecare copil să lipească o monedă în farfuria
cerşetorului Bartimeu.
Plastilină
„Farfuria cerşetorului şi bănuţii“
Confecţionează o farfurie mare, apoi copiii vin şi
pun în ea monede. Foloseşte acest timp pentru
a recapitula pe scurt lecţia.
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Programul întrunirii

Activitate
de
îmbogăţire

De ce ai nevoie

Legat la ochi

Ce să faci

Teatru

(alege una)

Recapitulare

28

„Cum este să f ii orb?“
(Atenţie, nu folosi această activitate dacă ai în
clasă un copil orb.)
Copiii sunt legaţi la ochi pe rând, sau ţin ochii
închişi (poate cei mici se tem să f ie legaţi la ochi).
Doi prieteni duc pe cel „orb“, prin încăpere.
Această activitate îi va ajuta să aibă idee despre
cum este să fii orb şi să depinzi de alţii. La sfârşitul
activităţii, pune-le aceste întrebări: „Cum te-ai
simţit atunci când nu ai văzut nimic?“ Ţi-a fost
teamă că te vei împiedica de ceva? Cum te-au
ajutat prietenii tăi?“
„Eu spionez“
Cere unui copil să aleagă în mintea lui un
obiect din încăpere, dar să nu spună ce este.
Copilul spune „Eu spionez cu ochii mei micuţi
ceva ce este …“ (adaugă culoarea). Ceilalţi
copii menţionează pe rând lucruri de culoarea
respectivă, încercând să ghicească despre ce
obiect este vorba. După ce ghicesc obiectul, spun
în cor: „Doamne, Îţi mulţumesc că pot să văd …
(numeşte obiectul). Continuă până când f iecare
copil a „spionat“ ceva.
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„El … îngrijeşte de voi“ (1 Petru 5:7).
Introducere
Arată copiilor o poză cu cineva drag ţie – copilul, soţul sau părintele
tău. Spune-le despre moduri practice în care îngrijeşti de acea persoană
şi de ce (f iindcă o iubeşti).
Dar este Cineva care Se îngrijeşte de persoana din poză mai mult
decât mă îngrijesc eu. Biblia ne spune Cine este acea Persoană.
Prezentare
Spuneţi adresa versetului împreună, explicând că acolo găsim scris
despre Persoana care Se îngrijeşte atât de mult de noi.
Ajută un copil să găsească versetul în Biblia ta, deschizând Biblia la
semnul pe care l-ai pus la 1 Petru 5:7. Apoi citeşte versetul.
Explicaţie
Dumnezeu Se îngrijeşte de noi când suntem trişti.
Cere copiilor să mimeze o faţă tristă.
Dumnezeu Se îngrijeşte de noi când suntem bucuroşi.
Cere copiilor să mimeze o faţă veselă.
El niciodată nu încetează să Se îngrijească de noi. Oricum te-ai
simţi şi oriunde ai f i, cere-I lui Dumnezeu să te ajute, f iindcă El
Se îngrijeşte de tine.
Repetare
„Verset cu semne“
Repetă de câteva ori, incluzând adresa.
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Prezentarea Evangheliei
Evanghelia – pliant (recapitulare)
Arată planşa PMIR-e.

w

Cine este Isus? (Fiul lui Dumnezeu)

 Cine a creat oamenii? (Dumnezeu)
Arată planşa PMIR-f.

 Cine te iubeşte cel mai mult? (Dumnezeu)
 Unde vrea Dumnezeu să ajungi tu într-o zi? (în cer)
Arată planşa PMIR-g.

 Ce te împiedica să ajungi în cer? (păcatul)
 Ce este păcatul (Orice gândeşti, spui sau faci şi nu Îi place lui
Dumnezeu.)
 Dă-mi un exemplu de păcat, pe care l-ar putea face cineva de vârsta
ta. (Sunt posibile mai multe răspunsuri. Poţi să foloseşti şi alte exemple
sau discută PMIR-a, PMIR-b, PMIR-c şi PMIR-d.)
Arată planşa PMIR-h.

 Cum a fost pedepsit Domnul Isus pentru păcatele tale? (El a fost
răstignit şi a murit.)
 De ce a acceptat Domnul Isus să f ie pedepsit pentru păcatele tale?
(El te-a iubit.)
 Ce S-a întâmplat cu Domnul Isus, la trei zile după ce a murit şi a
fost îngropat? (A înviat din morţi – 1 Corinteni 15:3-4).
Arată planşa PMIR-i.

 Cum poţi să f ii curăţit de păcatele tale? (Primindu-L pe Domnul
Isus ca Mântuitor, crezând în El – Ioan 1:12.)
Arată planşa PMIR-j.

 Ce face acum Domnul Isus în cer? (El pregăteşte locuinţe speciale
pentru toţi aceia care L-au primit ca Mântuitor.)
 Dacă L-ai primit pe Domnul Isus ca Mântuitor, unde vei locui
într-o zi? (cu Dumnezeu, în cer)
 Vrei să Îl primeşti pe Domnul Isus ca Mântuitor chiar acum?
Dacă ai nevoie de ajutor, spune-mi. Voi f i … (menţionează locul
şi timpul).
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Lecţia – partea 1
Ai făcut vreodată o călătorie lungă?
Arată copiilor o geantă cu lucrurile pe care le-ai lua într-o călătorie (de ex. tricou, săpun,
pastă şi perie de dinţi, hartă etc.) Arată-le lucrurile.

Domnul Isus Se af la şi El într-o călătorie. Mergea împreună cu ucenicii
Săi spre Ierusalim, capitala ţării Israel.
Repetă denumirea împreună cu copiii.

Împreună cu Domnul Isus călătoreau o mulţime de oameni. Ei mergeau
la Ierusalim, la o sărbătoare specială, o sărbătoare care avea loc în fiecare
an. Însă de data aceasta, în apropierea oraşului Ierihon s-a întâmplat
ceva nemaiauzit.
Mimează că mergi şi tu spre Ierusalim. Ce duci în bagajul tău? Mergi prin
cameră, apoi întoarce-te la locul unde sunt aşezaţi copiii. Ajută-i să înţeleagă
că această călătorie a fost una deosebită, f iindcă Isus era cu ei. Cântă în timp
ce „călătoreşti“. Şi cei ce mergeau la Ierusalim cântau.
Cântec: „Dimineaţa, cântă-ţi bucuria“

Planşa PMIR2-1
Pe drumul acesta, un om stătea pe marginea drumului şi cerşea. El era
în f iecare zi acolo, cerând oamenilor bani, f iindcă nu putea să lucreze.
Numele lui era Bartimeu.
Repetă numele împreună cu copiii.

Bartimeu era orb. „Orb“ înseamnă să nu vezi. Imaginează-ţi cât de
greu este să nu poţi vedea nimic.
Pune-i pe copii să îşi acopere ochii cu mâinile. Întreabă-i ce văd.

Planşa PMIR2-2
În zilele acelea, singura posibilitate a unui orb de a câştiga cât de cât
ceva bani, era să cerşească, aşa cum făcea şi Bartimeu.
Arată copiilor un castron cu câteva monede în el. Explică-le faptul că în f iecare
zi Bartimeu stătea pe marginea drumului, cerşind. Era singura modalitate de
a primi bani.

Crezi că Dumnezeu Se îngrijea de Bartimeu? Desigur. Dumnezeu
ştia că Bartimeu era orb. El ştia cum trăia el, şi că trebuia să cerşească
bani. Dumnezeu Se îngrijea de Bartimeu mai mult decât toţi ceilalţi
oameni. Dumnezeu Se îngrijeşte şi de tine. El ştie totul despre tine şi
Îl interesează starea ta. El Se îngrijeşte de tine oriunde mergi şi orice
faci. Dumnezeu Se îngrijeşte de tine, f iindcă te iubeşte. Şi părinţii tăi
se îngrijesc de tine. Se mai îngrijeşte de tine şi altcineva?
Aşteaptă răspunsul copiilor.

Este uimitor faptul că Dumnezeu Se îngrijeşte de noi mai mult decât
cei din familia noastră.
Cântec: „El ţine tot pământul“, strofele 1 şi 2
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Partea 2
Desigur, Bartimeu a auzit că se apropia o mulţime de oameni, şi şi-a
dat seama că se întâmpla ceva neobişnuit. Domnul Isus era între ei, şi
El era foarte cunoscut. Mulţi oameni auziseră de faptul că El vindecase
pe mulţi bolnavi. Poate că Bartimeu i-a auzit pe cei din jur vorbind
despre Domnul Isus, şi că era şi El în mulţimea care tocmai trecea
prin Ierihon.
Planşa PMIR2-4
Astfel, în timp ce mulţimea se apropia de Bartimeu, el a început să
strige: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!“ (Marcu 10:47).
Pune-i pe copii să repete împreună cu tine aceste cuvinte. Explică-le cuvântul
„milă“ – bunătate pe care nu o merităm.

Oamenii care erau aproape de Bartimeu i-au spus să tacă. „Ssst,
Bartimeu!“
Pune-i pe copii să-şi spună „ssst“ unii altora.

Ce crezi că a făcut Bartimeu? El a continuat să Îl strige pe Isus. Ştia
că aceea era singura lui şansă când putea să f ie vindecat, aşa că nu a
renunţat.
Isus S-a oprit şi a aşteptat. Îl auzise pe Bartimeu strigându-I Numele,
şi a poruncit să-l aducă la El.
„Îndrăzneşte, scoală-te, căci te cheamă“, i-au spus lui Bartimeu oamenii
de lângă el (Marcu 10:49).
Bartimeu şi-a aruncat haina, şi a sărit în picioare. A venit grăbit la
Domnul Isus. Oare ce va face Isus acum?
Pune-i pe copii să joace pe roluri această scenă. Un copil este Bartimeu, care stă la
marginea drumului, strigând: „Isuse, ai milă de mine!“ Nişte copii mimează că
sunt mulţimea care venea cu Domnul Isus, alţii sunt grupul de pe margine, care
îi spune lui Bartimeu să tacă. Unul dintre învăţători/ajutoare spune cuvintele
Domnului Isus. Apoi grupul de pe margine îi spune lui Bartimeu să se ridice.
El face acest lucru imediat, aruncându-şi haina.

Partea 3
Planşa PMIR2-5
„Ce vrei să-ţi fac?“, l-a întrebat Isus (Marcu 10:51).
Oare Îi va cere Bartimeu bani Domnului Isus? Nu. El dorea ceva mai
mult decât bani. Oare Îi va cere un loc de muncă? Nu. El dorea ceva
mai mult decât un loc de muncă. Bartimeu credea că Domnul Isus
putea să îl vindece.
Bartimeu a spus: „Să capăt vederea“ (vezi Marcu 10:51). Bartimeu
credea că Domnul Isus are puterea să-l facă să vadă. Crezi tu că Domnul
Isus putea să facă aceasta?
Isus i-a spus lui Bartimeu: „Du-te, credinţa ta te-a mântuit“ (vezi
Marcu 10:52).
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Planşa PMIR2-6
Chiar în acel moment, lui Bartimeu i s-au deschis ochii, şi a putut să
vadă! Vedea oamenii din jurul lui, norii, copacii şi pe Domnul Isus. Era
atât de fericit! Acum l-a urmat şi el pe Domnul Isus pe drum. Domnul
Isus S-a îngrijit de Bartimeu şi l-a ajutat.
Domnul Isus Se îngrijeşte şi de tine. Fiindcă El este Dumnezeu-Fiul, El
te poate ajuta. El aşteaptă să Îi vorbeşti în rugăciune şi să Îi ceri ajutor.
Poţi să vorbeşti cu El oricând – dimineaţa când te trezeşti, la amiază sau
seara sau înainte de a merge la culcare. Chiar dacă nu Îl putem vedea
pe Dumnezeu, El ne vede şi ne aude când ne rugăm Lui. Cere-I să te
ajute să înveţi mai multe despre El din Biblie; cere-I ajutor şi când eşti
la grădiniţă. Cere-I să te ajute să asculţi de părinţii tăi.
Condu copiii în rugăciune. Cere-le să spună câte un motiv de rugăciune. Dacă
grupul de copii este mic, f iecare copil poate să spună o rugăciune scurtă, cu
voce tare. Dacă grupul este mare, împarte-i în grupuri mici, f iecare grup f iind
condus de un adult.

Când oamenii din mulţime au văzut că Bartimeu a fost vindecat, L-au
lăudat pe Dumnezeu. Şi noi putem să Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru
că S-a îngrijit de Bartimeu şi că i-a auzit strigătul după ajutor. Putem
să Îl lăudăm pe Dumnezeu că Se îngrijeşte şi de noi, şi ne aude atunci
când Îi cerem ajutor.
Cântec: „Isus, ştiu, mă iubeşte“

Întrebări de recapitulare
Verset de memorat
1

De unde putem să af lăm despre Persoana care Se îngrijeşte de noi?
(din Biblie)

2

Cine nu va înceta niciodată să îţi poarte de grijă? (Dumnezeu)

3

De câţi oameni Se îngrijeşte Dumnezeu? (de toţi)

Lecţia (partea 1-3)
1

Ce făcea Domnul Isus la începutul lecţiei noastre? (Era într-o
călătorie.)

2

Ce făcea Bartimeu, ca să aibă bani de hrană? (Stătea la marginea
drumului şi cerşea.)

3

Cine Se îngrijea de Bartimeu? (Dumnezeu)

4

Se îngrijeşte Dumnezeu şi de tine? De ce? (Da, pentru că El te
iubeşte.)

5

Ce a făcut Bartimeu când a auzit că Domnul Isus venea pe drum?
(L-a strigat.)
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6

Ce a cerut Bartimeu Domnului Isus să facă pentru el? (Să îl facă
să vadă.)

7

Cum de a putut Domnul Isus să îl facă pe Bartimeu să vadă?
(Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu şi are putere.)

8

Cum poţi să-I ceri ajutor Domnului Isus? (Vorbind cu El în
rugăciune.)

9

Când poţi să vorbeşti cu El? (Oricând – dimineaţa, la amiază sau
seara)

Prezentarea Evangheliei
1

Ce te poate împiedica să ajungi în cer? (păcatul)

2

Dă exemplu de un păcat pe care un copil de vârsta ta poate să îl
facă. (Sunt posibile mai multe răspunsuri.)

3

Cum poţi să f ii iertat de păcatele tale? (Să-L primeşti pe Domnul
Isus ca Mântuitor.) Foloseşte această întrebare pentru a recapitula
învăţătura despre mântuire. Spune copiilor că pot să se roage:
„Doamne, ştiu că am păcătuit. Cred că Domnul Isus a murit
pentru păcatele mele, şi că apoi a înviat. Te rog, iartă-mi păcatele
şi fă-mă un copil al Tău.“
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Lecţia 3

Potolirea furtunii
Text biblic
pentru învăţător

Marcu 4:35-41

Adevăr central

Domnul Isus are putere peste toate lucrurile.

Aplicaţie

Nemântuit: Cere-I Domnului Isus să-Ţi ierte păcatele.
Mântuit: Încrede-te în Dumnezeu, care îţi poartă de grijă.

Verset de memorat
Programul întrunirii

„… Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme …“ (Evrei 13:6)
De ce ai nevoie

Ce să faci

Bun venit

 CD cu muzică şi CD
Bun venit
player
 ecusoane (pag. 72), unul Activitate
pentru f iecare copil
 foi A4, una pentru f iecare
copil
 culori sau carioci

Pune un CD cu muzică liniştită. Salută-i pe copii
pe nume, şi dă-le ecusoane cu numele lor.
„Desen – Joc cu apă“
Pune pe copii să deseneze o imagine cu un loc
în care au mers: la mare, la lac, la piscină etc.
După ce au desenat imaginile, adună copiii
într-un cerc, şi f iecare să povestească în ce fel
s-a jucat în apă.

Închinare

 CD cu muzică şi
CD player; versurile
cântecelor (pag. 14-16)
 simboluri pentru
cântecul: „El ţine tot
pământul“
 coş pentru colectă

Cântec
Rugăciune

„Eu cred în Scriptură“
Condu copiii în rugăciune: „Doamne, Îţi mulţumim pentru Biblie. Îţi mulţumim că în ea găsim
scris despre viaţa Domnului Isus. Îţi mulţumim
că Tu eşti bun şi ne iubeşti atât de mult! În
Numele Domnului Isus, Amin.“
„El ţine tot pământul“, strofele 1-4
(opţional) Dă un coş din mână în mână, pentru
colectarea banilor pe care-i donează copiii.
(Informează părinţii despre modul în care vor f i
folosiţi banii.)

 simbolurile din pachet
 instrucţiuni (pag. 38)
 CD cu muzică şi
CD player; versurile
cântecelor (pag. 14-16)
 semne (pag.13)

Verset
Repetare
Cântec

Evrei 13:6
„Verset cu semne“
„De e vânt sau de-i furtună“

Activitate

„Exerciţii la apă“
Spune propoziţiile de mai jos, şi fă exerciţiile
respective împreună cu copiii.
Ne legănăm cu barca. (Legănaţi-vă dintr-o parte
în alta.)
Înotăm în lac. (Înotaţi cu mâinile.)
Fugim pe plajă. (Fugiţi pe loc.)
Sărim în nisip. (Săriţi pe loc.)
Dormim pe mal. (Odihniţi-vă capul pe braţe.)

Verset de
memorat

Înviorare

Cântec
Colectă
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Programul întrunirii

Lecţie
biblică

?

De ce ai nevoie

 textul lecţiei (pag. 41)
 imaginile PMIR3-1,
PMIR3-2, PMIR3-3,
PMIR3-4, PMIR3-5 şi
PMIR3-6
 imagini din natură, în
diferite condiţii meteo
(ploaie, zăpadă, fulgere
etc.) sau un DVD cu ele
 un preş sau un covoraş
folosit pentru corabie,
sau o paraşută jucărie
(pânză), pentru a imita
valurile

Ce să faci

Lecţia

„Potolirea furtunii“
Predă întreaga lecţie sau câte o parte la f iecare
întâlnire. Pune planşele pe un stativ, la nivelul
privirii copiilor, ca mâinile să-ţi f ie libere pentru
activităţile din cadrul lecţiei.

Recapitulare  o folie mare de plastic

Joc

„Imagine cu marea“
Întinde folia de plastic pe podea. Aşează în mijloc
cartonul/foaia A3. Când un copil răspunde
corect la o întrebare, alege un recipient cu vopsea,
şi pulverizează pe carton/hârtie.

Prezentarea  instrucţiuni (pag. 39)
Evangheliei  simboluri: PMIR-k,

Prezentarea
Evangheliei

„Domnul mare e“ (cântec)

(care să acopere podeaua)
 carton/hârtie A3, de
culoare albă
 două recipiente cu
pulverizator, care să
conţină vopsea de
culoarea albastru închis şi
albastru deschis
 întrebări (pag. 43)

PMIR-l, PMIR-m,
PMIR-n
 CD cu muzică şi
CD player; versurile
cântecelor (pag. 14-16)

Gustare

Pauză
w Pregăteşte o gustare
(atenţie la copiii cu alergii
alimentare).
Rugăciune
Gustare
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Fă o pauză, pentru a permite copiilor să meargă
la toaletă şi să-şi spele mâinile.
Condu copiii în rugăciune, mulţumindu-I lui
Dumnezeu pentru gustare.
Îndreaptă conversaţia spre recapitularea lecţiei.
(Notă: Dă copiilor să guste în timpul lecţiei
diferite alimente, pentru a ajuta procesul de
învăţare, dar acestea trebuie să f ie în cantităţi
mici, ca să nu înlocuiască gustarea obişnuită.)
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Programul întrunirii

Activitate
creativă
(alege una)

Activitate
de
îmbogăţire
(alege una)

De ce ai nevoie

Ce să faci

 imagine cu marea (pag.
76), una pentru f iecare
copil
 lipici sclipitor albastru,
un tub pentru f iecare
învăţător
 confeti în formă de
peştişori
 paste nef ierte, în formă
de scoici
 mingi mici de vată
 lipici
 f işă de lucru manual, una
pentru f iecare copil
 plastilină sau lut (pag. 8)

Lucru manual „Imagine cu marea“
Ajută pe f iecare copil să adauge imaginii trei sau
patru „valuri“, folosind lipici sclipitor albastru.
Apoi să lipească confeti în formă de peştişori pe
lipiciul sclipitor. De asemenea, pot lipi pe mal
pastele scoică, şi pe cer, în loc de nori, mingi
micuţe de vată.
Fişă de
„Potolirea furtunii“
lucru manual Ajută pe copii să întindă un strat subţire de lipici
deasupra apei, apoi să îl lase să se usuce, făcând
astfel apa să f ie strălucitoare şi netedă.
Plastilină
„Două bărci“
Ajută-i pe copii să confecţioneze două bărci.
Recapitulează modul în care Dumnezeu a purtat
de grijă ucenicilor în timpul unei furtuni, şi
cum pot să se încreadă şi ei în Dumnezeu, care
le poartă de grijă.

 pungă mare cu fermoar,
pentru congelator
 5 linguri de făină albă
 ½ cană cu apă
 ½ cană cu ulei
 colorant alimentar de
culoare verde şi albastră,
8 picături din f iecare
 bandă izolatoare
 o sticlă transparentă de
2 litri, jumătate plină
cu apă colorată albastru
şi cealaltă jumătate
umplută cu ulei; se poate
adăuga confeti în formă
de peştişori; capacul să
f ie bine închis, sigilat cu
pistolul de lipit.

Teatru

Activitate

„Pungă – marea furtunoasă“
Pune în pungă, în faţa copiilor, făina, apa, câteva
picături de colorant alimentar şi apoi adaugă
uleiul. Pentru siguranţă, sigilează punga pe
margini cu bandă izolatoare. Lasă amestecul să
se odihnească cel puţin 10 minute. Apoi întinde
punga pe masă şi pune-i pe copii să apese cu
degetele, pentru a vedea cum se amestecă şi
se separă culorile, ca valurile mării în timpul
furtunii.
„Sticlă cu valuri“
Pune pe copii să agite sticla înainte şi înapoi.
Uleiul rămâne la suprafaţa apei, formând
valurile.
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„… Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme …“ (Evrei
13:6).
Introducere
Ţi-e frică atunci când este furtună? Sau ţi-e frică atunci când este
întuneric?
Discutaţi pe scurt.
Furtunile şi întunericul nu sunt atât de înfricoşătoare, când eşti cu
cineva mare şi puternic.
Prezentare
În Evrei 13:6, Biblia ne spune Cine este întotdeauna cu noi.
Spune împreună cu copiii de trei ori adresa – prima dată acoperindu-vă ochii, apoi urechile şi în f inal, ascunzându-vă faţa în mâini.
Cere unui copil să te ajute să găseşti versetul, deschizând Biblia la un
semn pus la Evrei 13:6. Citeşte versetul, apoi arată simbolurile lui.
Explicare
„Domnul … – „Domnul“ este o formă de adresare politicoasă, dar şi
un apelativ folosit pentru Dumnezeu sau Isus. Spunând „Domnul
Dumnezeu“ sau „Domnul Isus“, ne reamintim că Dumnezeu este
Stăpân peste toate lucrurile şi toţi oamenii.
… este ajutorul meu … – Dacă Isus este Mântuitorul tău, El este
întotdeauna cu tine. El vrea să te ajute în toate lucrurile. El vrea să
te ajute atât în lucrurile uşoare, cât şi în cele grele. El este ajutorul
tău întotdeauna.
… nu mă voi teme …“ – Dacă îţi aduci aminte că Domnul este
ajutorul tău, nu trebuie să te temi. Când te temi, aminteşte-ţi că
Domnul este cu tine. El are putere peste toate lucrurile şi peste toţi
oamenii. Încrede-te în El, şi nu te teme!
Aplicaţie
Nemântuit:

Mântuit:

Domnul este ajutorul celor ce sunt copii ai Lui. Poţi
deveni şi tu copilul lui Dumnezeu crezând în Isus
ca Mântuitor.
Dacă ai crezut deja în Isus ca Mântuitor, eşti copilul
lui Dumnezeu. Domnul este ajutorul tău întotdeauna. Când îţi este frică, încrede-te în Dumnezeu, care îţi poartă de grijă.

Repetare
Spune versetul cu copiii, şi fă semnele.
Cântec: „De e vânt sau de-i furtună“
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Prezentarea Evangheliei
Cântec: „Domnul mare e“
La acest cântec au mai fost adăugate două strofe, pentru a se potrivi
cu imaginile PMIR-m şi PMIR-n:
/: Domnul m-a iubit,
Fiul Şi-a jertf it,
De păcat să f iu eu mântuit. :/
Isus a murit, apoi a-nviat.
Revine-n curând să mă ia.
Domnul m-a iubit,
Fiul Şi-a jertf it,
De păcat să f iu eu mântuit.
Arată planşa PMIR-k.

Dumnezeu este măreţ, atotputernic şi sfânt, adică fără păcat. Dumnezeu
cunoaşte totul. El ne cunoaşte şi ne iubeşte pe f iecare. Biblia spune: „Şi
dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul
că El ne-a iubit pe noi“ (1 Ioan 4:10). Dumnezeu te-a iubit înainte
ca să-L f i iubit tu.
Arată planşa PMIR-l.

Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor. El a făcut munţii şi
copacii – chiar şi pe aceia de lângă casa ta. Dumnezeu a creat norii,
apa din râuri şi pe cea care curge la robinet. El a creat stelele pe care le
vezi noaptea sclipind pe cer. Dumnezeu le ţine pe toate prin puterea
Sa măreaţă. Dumnezeu poate să facă tot ceea ce El vrea să facă.
Arată planşa PMIR-m.

Dumnezeu a hotărât să Îl trimită pe pământ pe propriul Fiu, Domnul
Isus. Isus, Fiul lui Dumnezeu, a părăsit cerul, pentru a le arăta oamenilor
dragostea Sa. El S-a născut ca bebeluş, a crescut şi S-a făcut mare. El
a arătat oamenilor dragostea şi puterea lui Dumnezeu, făcând minuni
nemaiauzite (lucruri pe care le poate face numai Dumnezeu). Domnul
Isus a iubit oamenii, în ciuda păcatelor pe care le făceau. El ştie şi
păcatele pe care le faci tu. Fiecare dintre noi păcătuim împotriva lui
Dumnezeu, atunci când facem lucruri care nu-I plac lui Dumnezeu.
Biblia spune: „Deci cine ştie să facă bine, şi nu face, săvârşeşte un
păcat!“ (Iacov 4:17).
Dă următoarele exemple de păcat sau discută imaginile PMIR-a, PMIR-b, PMIR-c şi
PMIR-d.

Păcătuieşti atunci când faci ceva rău şi spui că n-ai făcut tu, sau când
vezi lucruri care aparţin altora, iar ţie îţi plac şi le iei. Este drept să f ii
despărţit de Dumnezeu din cauza păcatelor tale. Dar Isus te iubeşte şi
vrea să-ţi ierte păcatele.
Arată planşa PMIR-n.
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Domnul Isus nu a păcătuit niciodată. El Şi-a vărsat sângele şi a murit pe
cruce, pentru a lua asupra Lui pedeapsa pentru păcatele tale şi ale mele.
Atât de mult ne-a iubit El! Domnul Isus a fost pus într-un mormânt,
dar a treia zi a înviat (1 Corinteni 15:3-4). Astăzi, Domnul Isus este
în cer. Când crezi în El, eşti mântuit de păcatele tale, şi nu vei mai f i
despărţit de Dumnezeu. Devii un copil al lui Dumnezeu. Într-o zi vei
merge în cer, să locuieşti pentru totdeauna cu El.
Arată planşa PMIR-m.

Ştii că Dumnezeu te iubeşte şi vrea să-ţi ierte păcatele?
Arată planşa PMIR-n.

Ştii că Domnul Isus a fost pedepsit pe cruce pentru păcatele tale? Vrei
să crezi chiar acum în Domnul Isus ca Mântuitor (Fapte 16:31)? Dacă
ai nevoie de ajutor, spune-mi. Voi f i … (menţionează locul şi timpul).
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Lecţia – partea 1
Arată copiilor imagini din natură (mare, munţi, păduri, lacuri) în diferite
condiţii meteo (ploaie, zăpadă, fulgere) sau un scurt DVD cu fenomene ale
naturii. Întreabă-i dacă ei pot să facă să ningă, să oprească ploaia sau să facă
să răsară soarele.

Noi nu putem să poruncim vremii cum să fie, dar vom afla astăzi despre
Cineva care poate să facă acest lucru.
Într-o zi, Domnul Isus era pe malul Mării Galileii (un lac lung), şi o
mulţime de oameni veniseră acolo ca să asculte învăţăturile Lui. Toată
ziua El îi învăţase despre Dumnezeu, şi seara era foarte obosit. Deşi
Domnul Isus era Dumnezeu-Fiul, El era în acelaşi timp şi om, şi de
aceea a obosit şi El, la fel ca tine şi ca mine. Înainte să trăiască pe acest
pământ, El a fost în cer, împreună cu Dumnezeu-Tatăl. El cunoaşte tot
ceea ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, f iindcă El este Dumnezeu.
Imaginează-ţi cât de plăcut ar f i fost să stai să-L asculţi pe Domnul
Isus pe malul mării.
Astăzi avem încă posibilitatea să auzim lucrurile spuse de El, f iindcă
ele sunt scrise în Biblie. Şi este bine să ascultăm cu mare atenţie ce
spune El.
La sfârşitul acelei zile obositoare, Domnul Isus a spus ucenicilor Săi:
„Să trecem în partea cealaltă“ (vezi Marcu 4:35).
Planşa PMIR3-2
Domnul Isus şi ucenicii s-au urcat într-o corabie. Unii dintre ucenici
erau pescari, aşa că ştiau cum să conducă o corabie. Cunoşteau bine şi
Marea Galileii, deoarece timp de mulţi ani pescuiseră aproape zilnic
acolo. Domnul Isus a mers împreună cu ei.
Pune pe copiii să mimeze că stau într-o corabie (foloseşte un covoraş sau un preş).
Vorbiţi despre cum se simţeau ucenicii, legănându-se în corabie.
Sau puteţi să folosiţi o paraşută jucărie sau o pânză, pentru a imita valurile.
Copiii ţin de marginea paraşutei/pânzei, şi o mişcă astfel încât să creeze valuri
mai întâi mici, apoi mari.

La început totul a fost bine. Domnul Isus era obosit, aşa că S-a întins
în partea din spate a corăbiei, cu capul pe o pernă, şi a adormit
imediat.
Planşa PMIR3-3
Dar vremea s-a schimbat pe neaşteptate. Cerul s-a întunecat, vântul
a început să bată foarte tare şi valurile erau din ce în ce mai mari. Ce
avea să se întâmple cu corabia lor?
Partea 2
Dacă sunteţi încă aşezaţi în „corabie“ (pe covoraş), pune-i pe copii să se mişte
dintr-o parte în alta, ca şi cum ar f i furtună.
Dacă folosiţi o paraşută, copiii vor face valuri din ce în ce mai mari.
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Planşa PMIR3-4
Ucenicii erau foarte speriaţi. Apa intra în corabie. Vântul bătea puternic.
Dar ce făcea Domnul Isus?
Aşteaptă răspunsul copiilor.

Isus dormea adânc. Ucenicilor nu le venea să creadă. Cum putea El să
doarmă, pe o astfel de furtună? Ce crezi că au făcut ucenicii?
Ascultă sugestiile copiilor.

Biblia ne spune că ucenicii L-au trezit pe Domnul Isus.
Planşa PMIR3-5
„Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim?“ (vezi Marcu 4:38.)
Ucenicii uitaseră că Domnul Isus fusese Cel care le-a cerut să treacă
de partea cealaltă a mării. De frică, au uitat de toate lucrurile pe care
Domnul Isus le spusese mulţimii. Erau într-adevăr înspăimântaţi.
Partea 3
Domnul Isus S-a ridicat, a certat vântul şi a spus mării: „Taci! Fără
gură!“ (vezi Marcu 4:39).
S-a liniştit totul; şi furtuna a încetat.
Planşa PMIR3-6
Mimaţi în „corabia“ voastră că este furtună, iar apoi, când spui „Taci! Fără
gură!“, copiii se liniştesc.
Sau faceţi valuri mari cu paraşuta, apoi când strigi: „Taci! Fără gură!“, copiii
ţin paraşuta nemişcată.

După ce s-a oprit furtuna, Domnul Isus i-a întrebat pe ucenici: „Pentru
ce sunteţi aşa de fricoşi? Tot n-aveţi credinţă?“ (vezi Marcu 4:40).
Ucenicii încă aveau nevoie să înveţe că pot să se încreadă în Domnul
Isus, că El poate să aibă grijă de ei, să îi ajute. Domnul Isus poruncise
ucenicilor să se urce în corabie şi să traverseze marea, iar El putea să-i
păzească. Poate că sunt ocazii în care şi ţie îţi este frică – poate atunci
când te af li într-un loc nou, sau când mergi la culcare şi eşti singur în
camera ta.
Cere copiilor să spună temerile lor.

Dumnezeu te înţelege atunci când îţi este frică. Dumnezeu poate să îţi
poarte de grijă. El este puternic. El a făcut toate lucrurile şi El stăpâneşte
peste toate. Poţi să vorbeşti cu El în rugăciune şi să Îi ceri să te ajute.
Când îţi este frică, spune versetul pe care l-am memorat azi, pentru
a-ţi reaminti că Dumnezeu poate să te ajute. Ai încredere în El, care
poate să te păzească acasă, la magazin sau la grădiniţă. Dumnezeu este
mai puternic decât oricine şi orice.
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Ucenicii erau uimiţi de ceea ce făcuse Domnul Isus. Biblia ne spune
că erau înspăimântaţi. Nu mai văzuseră pe nimeni vreodată care să
potolească o furtună.
„Cine este Acesta, de Îl ascultă chiar şi vântul şi marea?“, şi-au spus
unul altuia (vezi Marcu 4:41).
Ei constatau că Domnul Isus nu era un om obişnuit – El era şi este
Dumnezeu-Fiul. El are putere peste toate lucrurile. El este atât de
puternic încât şi vântul şi valurile ascultă de El. El este mult mai
puternic decât oricine altcineva. Putem să Îi mulţumim lui Dumnezeu
că Domnul Isus a venit pe pământ. El a venit f iindcă te iubeşte şi vrea
să f ie Mântuitorul tău. I-ai cerut să te ierte? Dacă I-ai cerut, aminteşte-ţi că atunci când îţi este frică, El poate să te ajute.
Condu copiii într-o rugăciune simplă: „Îţi mulţumesc, Tată ceresc, că L-ai trimis
pe Fiul Tău, Isus. Îţi mulţumesc că El este Dumnezeu-Fiul. Îţi mulţumesc că El
este mai puternic decât oricine altcineva. Amin.“
Cântec cu semne: „De e vânt sau de-i furtună“

Întrebări de recapitulare
Verset de memorat
1. Ce apelativ folosim atunci când ne adresăm lui Dumnezeu sau
Domnului Isus? (Domn)
2

Când te poate ajuta Domnul? (în lucruri grele, în lucruri uşoare – în
toate.)

3

De ce nu trebuie să se teamă copiii lui Dumnezeu? (Deoarece
Domnul este ajutorul lor.)

Lecţia (partea 1-3)
1

Ce făcuse Domnul Isus în ziua respectivă, de era obosit? (Învăţase
mulţimile despre Dumnezeu.)

2

Cum putem să auzim ce spune Domnul Isus? (Citind cuvintele Lui
scrise în Biblie.)

3

Unde a cerut Domnul Isus ucenicilor să meargă? (De partea cealaltă
a mării.)

4

Ce s-a întâmplat, în timp ce ei erau în corabie? (A început furtuna.)

5

Ce au făcut ucenicii în timpul furtunii? (S-au speriat.)

6

Ce făcea Domnul Isus? (Dormea.)

7

Ce a făcut Domnul Isus, când L-au trezit ucenicii? (A certat vântul
şi a spus mării: „Taci! Fără gură!“)

8

De ce a avut putere Domnul Isus să potolească furtuna? (El este
Dumnezeu-Fiul şi are putere peste toate lucrurile.)
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9

Ce trebuie să faci, atunci când îţi este frică? (Una sau mai multe
din următoarele: să te rogi lui Dumnezeu şi să-I ceri ajutor; să spui
versetul memorat astăzi, pentru a-ţi reaminti că Dumnezeu poate să
te ajute; să te încrezi în Dumnezeu, care îţi poartă de grijă.)

Prezentarea Evangheliei
1

Ce este păcat? (Să faci ceea ce nu-I place lui Dumnezeu.)

2

Ce pedeapsă meriţi să primeşti pentru păcatele tale? (Moartea,
despărţirea veşnică de Dumnezeu.)

3

Ce trebuie să faci pentru a f i mântuit? (Să crezi în Domnul Isus ca
Mântuitor.)
Foloseşte această întrebare pentru a recapitula învăţătura despre
mântuire. Spune copiilor că pot să se roage: „Doamne, ştiu că am
păcătuit. Cred că Domnul Isus a murit pentru păcatele mele, şi că
apoi a înviat. Te rog, iartă-mi păcatele şi fă-mă un copil al Tău.“
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Lecţia 4

Înmulţirea pâinilor
Text  biblic pentru
învăţător

Marcu 6:30-44
Ioan 6:8-9, 14

Adevăr central

Domnul Isus, Dumnezeu-Fiul, îi iubeşte pe oameni.

Aplicaţie

Nemântuit şi mântuit: Crede că Domnul Isus, Dumnezeu-Fiul,
te iubeşte.

Verset de memorat

Recapitulare Evrei 13:6

Programul întrunirii

De ce ai nevoie

Ce să faci

Bun venit

 CD cu muzică şi CD
Bun venit
player
 ecusoane (pag. 72), unul Activitate
pentru f iecare copil
 foi A4, una pentru f iecare
copil
 culori sau carioci

Pune un CD cu muzică liniştită. Salută-i pe copii
pe nume şi dă-le ecusoane cu numele lor.
„Cea mai mare petrecere a mea“
Pune-i pe copiii să deseneze sau să povestească
despre cea mai specială masă pe care au servit-o
într-un grup mare de oameni (la o zi de naştere,
reuniune familială, picnic etc.)

Închinare

 CD cu muzică şi
CD player; versurile
cântecelor (pag. 14-16)
 simboluri pentru
cântecul: „De e vânt sau
de-i furtună“
 coş pentru colectă

Cântec
Rugăciune

„De e vânt sau de-i furtună“
Condu copiii în rugăciune: „Doamne, Îţi mulţumim că putem să ne încredem în Tine, atunci
când ne este teamă. Îţi mulţumim că putem
să ne încredem în Tine, care ne porţi de grijă.
Îţi mulţumim pentru Cuvântul Tău care este
adevărat. În Numele Domnului Isus, Amin.“
„Eu cred în Scriptură“
(opţional) Dă un coş din mână în mână, pentru
colectarea banilor pe care-i donează copiii.
(Informează părinţii despre modul în care vor f i
folosiţi banii.)

 simbolurile din pachet
 instrucţiuni (pag. 48)
 CD cu muzică şi
CD player; versurile
cântecelor (pag. 14-16)
 semne (pag.13)

Verset
Repetare
Cântare

Evrei 13:6
„Verset cu semne“
„Mare este marea“

Activitate

„Pot să merg şi să îi ajut pe alţii“
Condu copiii prin cameră, făcând mişcări care
arată cum pot să ajungă la cineva care are nevoie
de ajutor (de ex. mers, sărit, alergat, mers într-un
picior).

Verset de
memorat

Înviorare

Cântec
Colectă
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Programul întrunirii

Lecţie
biblică

?

De ce ai nevoie

Ce să faci

 textul lecţiei (pag. 50)
Lecţia
 imaginile PMIR4-1,
PMIR4-2, PMIR4-3,
PMIR4-4, PMIR4-5 şi
PMIR4-6
 simboluri pentru
cântecul: „El ţine tot
pământul“, strofele 1 şi 2
 CD cu muzică şi
CD player; versurile
cântecelor (pag. 14-16)
 ceva de mâncare, (dar nu
destulă pentru toţi)
 cinci bucăţi mici de pâine
şi doi peştişori (reali, dacă
este posibil, dacă nu,
decupaţi din carton)
 „resturi“ de pâine
decupate din carton, şi
coşuleţe în care să adune
„resturile“

„Înmulţirea pâinilor“
Predă întreaga lecţie sau câte o parte la f iecare
întâlnire. Pune planşele pe un stativ, la nivelul
privirii copiilor, ca mâinile să-ţi f ie libere pentru
activităţile din cadrul lecţiei.

Recapitulare  pătrate cu peşti şi pâini

Joc

„X şi 0“
Prinde cu clame cele patru bucăţi de sfoară de
o tablă de f lanelograf, pentru a forma un careu
pentru X şi 0. Când un copil răspunde la o
întrebare, vine şi aşează un pătrat cu pâine în
careu. Următorul copil care răspunde aşează un
pătrat cu peşte. Continuaţi să vă jucaţi, până
când se va forma o linie orizontală, verticală sau
diagonală cu pătrate cu aceeaşi imagine. Împarte
copiii în echipe doar dacă ai preşcolari mai mari.
Cei mici se bucură să aşeze pătratele şi să aibă
surpriza de a le vedea trei la fel într-un şir.

Prezentarea w instrucţiuni (pag. 49)
Evangheliei w CD cu muzică şi

Prezentarea
Evangheliei

„Domnul mare e“ (recapitulare)

(pag. 77-78)
 patru bucăţi de sfoară
 clame pentru hârtie
 întrebări (pag. 53)

CD player; versurile
cântecelor (pag. ??)
w simboluri: PMIR-k,
PMIR-l, PMIR-m şi
PMIR-n

Gustare

Pauză
w pregăteşte o gustare
(atenţie la copiii cu alergii
alimentare).
Rugăciune
Gustare
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Fă o pauză, pentru a permite copiilor să meargă
la toaletă şi să-şi spele mâinile.
Condu copiii în rugăciune, mulţumindu-I lui
Dumnezeu pentru gustare.
Îndreaptă conversaţia spre recapitularea lecţiei.
(Notă: Dă copiilor să guste în timpul lecţiei
diferite alimente, pentru a ajuta procesul de
învăţare, dar acestea trebuie să f ie în cantităţi
mici, ca să nu înlocuiască gustarea obişnuită.)
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Programul întrunirii

Activitate
creativă
(alege una)

Activitate
de
îmbogăţire

De ce ai nevoie

Ce să faci

 pungi albe de hârtie, câte
una pentru f iecare copil
 culori sau carioci
 abţibilduri (opţional)
 cinci pătrate cu pâine
nedecupate, pentru
f iecare copil, (pag. 77)
 două pătrate cu peşte
nedecupate, pentru
f iecare copil (pag. 78)
 foarfece
 f işă de lucru manual, una
pentru f iecare copil
 lipici
 plastilină sau lut (pag. 8)

Lucru manual „Picnic“
Pune pe copii să decoreze pungile, colorându-le şi
lipind abţibilduri pe ele. Ajută-i apoi să coloreze
şi să decupeze pătratele cu pâini şi peşti, după
care le pun în pungă şi le iau acasă.
Fişă de
„Înmulţirea pâinilor“
lucru manual Pune pe copii să coloreze coşurile, pâinile şi peştii
din imagine.
Plastilină
„Pâini şi peşti“
Arată copiilor cum să facă din plastilină cinci
pâini şi doi peşti. Aminteşte-le că Domnul Isus,
Dumnezeu-Fiul, a hrănit cinci mii de bărbaţii,
plus femei şi copii, cu doar cinci pâini şi doi
peşti.

 peşte (pag. 72) cu o
clamă de hârtie şi mesaj
(pag. 73)
 undiţă (un băţ cu o
sfoară, la capătul căreia
este legat un magnet)

Activitate

„Prinde un peşte“
Pune-i pe copii să „pescuiască“ pe rând. După
ce a prins un peşte, citeşte mesajul de pe el.
Continuă până când fiecare copil a pescuit
(dacă este necesar, pune peşti înapoi pentru a
fi pescuiţi). Discutaţi în ce mod aceste mesaje
constituie feluri în care Dumnezeu îi poate folosi
pe copii să-i ajute pe alţii.
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„… Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme …“ (Evrei 13:6)
Introducere
Ţi-ai spus vreodată: „Eu sunt prea mic să fac un anumit lucru“?
Poate ai gândit aşa atunci când învăţătorul ţi-a cerut să înveţi un
verset lung, să colorezi doar între linii sau să faci ceva deosebit în
faţa clasei. Nu te teme să încerci. Ai în orice moment pe Cineva
care poate să te ajute.
Prezentare
În Evrei 13:6, Biblia ne spune Cine este acea Persoană care poate
să te ajute întotdeauna.
Spuneţi împreună versetul, de trei ori – prima dată în şoaptă, cu voce
normală, apoi cu voce tare.
Cere unui copil să te ajute să găseşti versetul, deschizând Biblia la
un semn pe care l-ai pus la Evrei 13:6. Citeşte versetul, apoi arată
simbolurile lui.
Explicaţie
„Domnul este ajutorul Meu, nu mă voi teme“ – „Domnul“ este un
apelativ folosit pentru Dumnezeu sau Isus, dar şi pentru diferite
persoane. Este o formă de adresare politicoasă, plină de respect.
Spunând „Domnul Dumnezeu“ sau „Domnul Isus“, ne reamintim
că Dumnezeu este Stăpân peste toate lucrurile şi toţi oamenii. Dacă
eşti copilul lui Dumnezeu, Domnul este întotdeauna cu tine. El
te va ajuta să îţi asculţi părinţii. Domnul te va ajuta să te porţi
frumos cu prietenii tăi. Domnul te va ajuta să-I slujeşti. Dacă îţi
aminteşti faptul că Domnul este ajutorul tău, nu trebuie să te temi
niciodată. Când ţi-e frică, aminteşte-ţi că Domnul este cu tine. El
are putere peste toate lucrurile şi peste toţi oamenii. Încrede-te în
El! Nu te teme!
Aplicaţie
Nemântuit:
		
		
Mântuit:

Domnul este ajutorul copiilor Săi. Poţi deveni
copil al lui Dumnezeu crezând în Domnul Isus ca
Mântuitor.
Dacă ai crezut deja în Domnul Isus ca Mântuitor,
eşti copilul lui Dumnezeu. Domnul este ajutorul tău
întotdeauna. Dumnezeu poate să te folosească să îi
ajuţi şi tu pe alţii.

Repetare
„Verset cu semne“
Cântec: „Mare este marea“
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Prezentarea Evangheliei
Cântec: „Domnul mare e“ (recapitulare …)
Arată planşa PMIR-k.

 Cine cunoaşte totul despre tine? (Dumnezeu)
 Cine te-a iubit înainte să-L f i iubit tu? (Dumnezeu – 1 Ioan 4:10)
Arată planşa PMIR-l.

 Spune-mi un lucru creat de Dumnezeu. (Sunt posibile mai multe
răspunsuri.)
 Cine poate să facă orice lucru? (Dumnezeu)
Arată planşa PMIR-m.

 Pe cine a trimis Dumnezeu pe pământ, f iindcă te-a iubit? (pe
Domnul Isus, Dumnezeu-Fiul)
 Ce este păcatul? (Să faci ce vrei tu, nu ce vrea Dumnezeu – Iacov
4:17.)
 Dă un exemplu de păcat pe care îl fac copiii de vârsta ta. (Sunt
posibile mai multe răspunsuri. Spune alte exemple sau discutaţi
PMIR-a, PMIR-b, PMIR-c şi PMIR-d.)
 De ce păcătuim? (Fiindcă ne-am născut cu o natură păcătoasă.)
 Care este pedeapsa pe care o dă Dumnezeu pentru păcat?
(despărţirea veşnică de Dumnezeu)
 Ce vrea Isus să facă pentru tine, f iindcă te iubeşte? (Vrea să-ţi ierte
păcatele, ca să nu f ii despărţit veşnic de Dumnezeu.)
Arată planşa PMIR-n.

 Cum a fost pedepsit Domnul Isus pentru păcatele tale? (A fost
răstignit şi a murit pe cruce – 1 Corinteni 15:3-4.)
 Ce s-a întâmplat cu Isus, la trei zile după ce a fost îngropat? (A
înviat.)
 Unde este Domnul Isus acum? (în cer)
 Ce se întâmplă cu cei ce au crezut în Domnul Isus ca Mântuitor?
(Sunt mântuiţi; devin copii ai lui Dumnezeu.)
Arată planşa PMIR-k.

 Îţi dai seama că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu, care este
sfânt, fără păcat?
Arată planşa PMIR-m.

 Ştii că Domnul Isus a fost pedepsit pe cruce pentru păcatele tale?
 Vrei să crezi azi în Domnul Isus ca Mântuitor (Fapte 16:31)? Dacă
ai nevoie de ajutor, spune-mi (desemnează locul şi timpul).
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Lecţia – partea 1
Vă e foame?
Să zicem că eu am o pungă cu biscuiţii voştri preferaţi. Acum vi-i voi împărţi.
Mimează că împarţi copiilor biscuiţi. Arată apoi mâinile goale.

Oh, nu! Nu sunt suf icienţi pentru toţi! Şi nu mai am de unde să iau
alţii.
Astăzi vă voi povesti o întâmplare din Biblie, despre Domnul Isus şi
despre mâncare.
Ucenicii, cei care-L urmau pe Domnul Isus, erau foarte obosiţi.
Călătoriseră prin multe cetăţi şi sate, spunând oamenilor despre
Dumnezeu. În acele zile ei mergeau pe jos în toate locurile. Nu existau
maşini sau autobuze. Apoi veneau înapoi la Domnul Isus şi Îi spuneau
despre lucrurile pe care le-au spus sau le-au făcut. Cum crezi că se
simţeau ucenicii, după atât de multe călătorii?
Aşteaptă răspunsul copiilor.

Chiar şi în timpul în care Îi spuneau Domnului Isus despre lucrurile
care li s-au întâmplat, mulţi oameni îi întrerupeau, venind şi plecând.
Domnul Isus era foarte cunoscut, şi oamenii veneau să Îl vadă. Dar
ucenicii erau obosiţi şi nu avuseseră timp nici măcar să mănânce.
Aşa că Isus le-a spus: „Veniţi singuri la o parte, într-un loc pustiu, şi
odihniţi-vă puţin“ (vezi Marcu 6:31).
Domnul Isus Se îngrijea de ucenicii Săi, f iindcă Îi iubea. Ei aveau
nevoie de odihnă. Când suntem obosiţi şi f lămânzi, avem nevoie să
ne odihnim şi să ne hrănim.
Planşa PMIR4-1
Aşa că Domnul Isus şi ucenicii s-au urcat într-o corabie să meargă într-un loc liniştit. Dar oamenii L-au recunoscut. Ce crezi că au făcut?
Îndeamnă-i pe copii să spună ideile lor.

Biblia ne spune că oamenii au venit din sate şi oraşe, alergând către
malul lacului, şi au ajuns acolo înaintea Domnului Isus. Când corabia
s-a apropiat de mal, o mare mulţime de oameni era deja acolo.
Planşa PMIR4-2
Nu mai era locul liniştit dorit de ucenici, ci dimpotrivă, un loc foarte
aglomerat.
Crezi că Domnul Isus S-a supărat pe acei oameni care-L aşteptau? Ei
Îi stricaseră planul de a avea un timp de linişte şi odihnă. Biblia ne
spune că Domnului Isus i-a fost milă de mulţimea de oameni (Marcu
6:34). Aceasta înseamnă că era preocupat de ei. Se îngrijea de ei, fiindcă
erau ca nişte oi, fără un păstor care să aibă grijă de ele şi să le spună
ce să facă.
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Domnul Isus Se îngrijea de oameni, f iindcă Îi iubea. El vrea ca toţi
oamenii să ştie că El doreşte ca ei să vină la El. El vrea să Îi ajute să
trăiască plăcut înaintea lui Dumnezeu. Domnul Isus vrea ca şi tu să Îl
cunoşti pe El ca Mântuitor.
Şi tu, şi eu, avem nevoie de un Mântuitor. Am încălcat legea lui
Dumnezeu. Dumnezeu îţi spune în Biblie să asculţi de tatăl şi de mama
ta. Câteodată nu faci asta, nu-i aşa? Biblia ne spune că toţi aceia care
nu cred în Domnul Isus, vor f i pedepsiţi într-o zi. Dumnezeu L-a
trimis pe Domnul Isus să scape pe oameni de pedeapsa pe care o merită
pentru păcatele lor. De aceea Domnul Isus este numit Mântuitorul/
Salvatorul. El a venit pe pământ să scape pe oameni de pedeapsa lui
Dumnezeu. Cere-I Domnului Isus să-ţi ierte lucrurile greşite pe care
le-ai făcut. El va f i Mântuitorul tău şi te va ajuta să-ţi trăieşti viaţa aşa
cum vrea El.
Partea 2
Domnul Isus nu voia să le spună acelor oameni să plece. Ucenicii au
observat că ziua se apropia de sfârşit.
Ei s-au dus la Isus şi I-au spus: „Ziua este pe sfârşite. Dă-le drumul să
se ducă în … satele dimprejur, ca să-şi cumpere pâine, f iindcă n-au ce
mânca“ (vezi Marcu 6:35-36).
Domnul Isus, ucenicii şi mulţimea de oameni se af lau într-un loc
pustiu. Nu erau magazine, şi nimeni, în afară de un copilaş, nu se
gândise să îşi ia mâncare cu sine. De aceea, ucenicii s-au gândit să
trimită oamenii să-şi cumpere mâncare din satele apropiate.
Planşa PMIR4-3
Dar Domnul Isus le-a spus ucenicilor: „Daţi-le voi să mănânce“ (vezi
Marcu 6:37).
Ucenicii au rămas uimiţi. „Oare să ne ducem să cumpărăm pâini de
două sute de lei şi să le dăm de mâncare?“, au spus ei (vezi Marcu
6:37).
Ucenicii nu aveau nici ei mâncare, şi erau acolo foarte mulţi oameni
de hrănit.
„Câte pâini aveţi?“, a întrebat Isus.
Ucenicii s-au dus să af le. Un ucenic, pe nume Andrei, a găsit un băieţel
care avea ceva mâncare la el.
Planşa PMIR4-4
Au adus băieţelul la Domnul Isus. „Este aici un băieţel care are cinci
pâini de orz şi doi peşti“ (vezi Marcu 6:38 şi Ioan 6:8-9).
Arată copiilor cele cinci chif le şi peştişorii aduşi de tine.

„Dar tot nu sunt suf iciente pentru toţi aceşti oameni!“
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Partea 3
Domnul Isus avea un plan. El ştia cum urma să hrănească mulţimea.
Le-a spus ucenicilor să aşeze oamenii pe iarbă, în grupuri. Domnul
Isus avea să se folosească de mâncarea băieţelului, pentru a-i hrăni pe
toţi.
Domnul Isus vrea şi astăzi să se folosească de copii – copii ca şi tine.
El vrea să folosească lucrurile pe care tu le poţi face. Poţi să inviţi un
prieten să audă despre Domnul Isus. Poţi să te rogi pentru ceilalţi.
Domnul Isus vrea să te folosească în lucrarea Lui.
El a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti şi I-a mulţumit lui Dumnezeu
pentru ele. Apoi, Domnul Isus a făcut ceva uimitor. A împărţit pâinile
şi peştii tuturor celor care erau acolo.
Planşa PMIR4-5
Niciunul dintre noi nu am f i putut să facem acel lucru. Domnul Isus a
dat suf icientă hrană f iecărei persoane care a fost acolo. Toţi s-au săturat.
Nimănui nu-i mai era foame. Era atât de multă mâncare, încât după
ce toată lumea a mâncat, ucenicii au mai adunat încă douăsprezece
coşuri cu resturi.
Planşa PMIR4-6
Cere copiilor să te ajute să strângi „resturile“ (pâini şi peşti din hârtie) pe care
le-ai aşezat dinainte prin încăpere. Dă f iecărui copil câte un coşuleţ, în care
să le adune.

Cum a putut Domnul Isus să hrănească atât de mulţi oameni, cu atât de
puţină mâncare? Nu a fost o scamatorie. Nu a fost ca şi cum deodată,
toţi au găsit în sacoşă hrana necesară lor. Domnul Isus a făcut o minune.
A făcut ceva ce numai Dumnezeu putea să facă. El ne arată că El este
Dumnezeu. Domnul Isus poate să facă lucruri pe care noi nu putem
să le facem. El Şi-a folosit puterea, pentru a purta de grijă oamenilor.
Şi astăzi Domnul Isus poartă de grijă oamenilor. El a promis că-i va
ajuta pe cei ce-L iubesc. Crezi tu că Domnul Isus este Dumnezeu-Fiul?
Biblia spune acest lucru despre El.
Oamenii care au fost acolo în ziua aceea, au văzut ce a făcut Isus şi
au început să se întrebe: Cine este El? Cum a reuşit El să hrănească
atât de mulţi oameni, cu atât de puţină mâncare? Biblia ne spune că
Domnul Isus a putut face această minune extraordinară, f iindcă El
este Dumnezeu-Fiul. Nu este minunat să ştii că El te iubeşte şi vrea să
f ie Mântuitorul tău?
El a venit pe pământ şi a murit pe cruce, pentru a lua pedeapsa care o
merităm f iecare dintre noi. După trei zile a înviat. Acum El este în cer.
Dacă vrei să f ii şi tu în cer cu El, roagă-L să-ţi ierte păcatele.
Cântec: „El ţine tot pământul“
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Întrebări de recapitulare
Verset de memorat
1

Pe cine numim noi cu apelativul „Domn“? (Dumnezeu şi Isus)

2

Daţi exemple de situaţii, în care Domnul te poate ajuta (Sunt
posibile mai multe răspunsuri. Exemplele date în lecţie: când ţi-e
teamă, când eşti tentat să nu asculţi de părinţi, când trebuie să te
porţi frumos cu prietenii.)

3

De ce poate Domnul să te ajute în orice lucru? (El are putere peste
toate lucrurile.)

Lecţia (partea 1-3)
1

De ce au plecat ucenicii împreună cu Domnul Isus într-un loc
liniştit? (Erau obosiţi şi aveau nevoie de odihnă.)

2

Cine se af la deja acolo când au ajuns la locul acela? (o mulţime de
oameni)

3

Ce a simţit Domnul Isus faţă de mulţimea de oameni? (I-a fost
milă de ei.)

4

Domnul Isus a venit pe pământ ca să ne mântuiască. De ce
avem nevoie să f im mântuiţi? (Ca să nu f im despărţiţi veşnic de
Dumnezeu.)

5

De ce merităm pedeapsa lui Dumnezeu? (Fiindcă ne-am născut
păcătoşi şi am păcătuit.)

6

Locul era pustiu şi se apropia seara. De ce aveau nevoie oamenii?
(de hrană)

7

Ce mâncare avea băieţelul cu el? (cinci pâini şi doi peşti)

8

Ce a făcut Domnul Isus cu cele cinci pâini şi cei doi peşti? (A hrănit
şi săturat pe toţi cei ce erau acolo.)

9

Cum a putut Domnul Isus să facă acest lucru? (Isus este DumnezeuFiul.)

Prezentarea Evangheliei
1

Cine a păcătuit? (tu, eu, toţi)

2

Cum a fost pedepsit Domnul Isus pentru păcatele noastre? (A fost
răstignit pe cruce şi a murit.)

3

Ce trebuie să faci pentru a f i mântuit de păcatele tale? (Să crezi
în Domnul Isus ca Mântuitor.) Foloseşte această întrebare pentru
a recapitula învăţătura despre mântuire. Spune copiilor că pot să
se roage: „Doamne, ştiu că am păcătuit. Cred că Domnul Isus a
murit pentru păcatele mele, şi că apoi a înviat. Te rog, iartă-mi
păcatele şi fă-mă un copil al Tău.“
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Lecţia 5

Învierea f iicei lui Iair
Text biblic
pentru învăţător

Marcu 5:21-24, 35-43

Adevăr central

Domnul Isus este Mântuitorul.

Aplicaţie

Nemântuit: Crede în Domnul Isus, ca Mântuitor.
Mântuit: Crede în Domnul Isus, care îţi poartă de grijă.

Verset de memorat

Programul întrunirii

„… darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică, în Isus Hristos …“ (Romani
6:23).
De ce ai nevoie

Ce să faci

Bun venit

 CD cu muzică şi CD
Bun venit
player
 ecusoane (pag. 72), unul Activitate
pentru f iecare copil
 foi A4, una pentru f iecare
copil
 culori sau carioci

Pune un CD cu muzică liniştită. Salută-i pe copii
pe nume şi dă-le ecusoane cu numele lor.
„În vizită la doctor“
Pune pe copii să deseneze o scenă din timpul
când au fost la doctor sau la spital. După ce au
desenat, se aşează într-un cerc şi povestesc, pe
rând, cum a fost în vizită la doctor.

Închinare

 CD cu muzică şi
CD player; versurile
cântecelor (pag. 14-16)
 simboluri pentru
cântecele: „El ţine tot
pământul“ şi „Mare este
marea“
 coş pentru colectă

Cântec
Rugăciune

„Mare este marea“
Condu copiii în rugăciune sau spune-le să repete
după tine f iecare propoziţie: „Doamne, Îţi mulţumim pentru puterea Ta mare. Îţi mulţumim
că Tu faci minuni. Îţi mulţumim că ne iubeşti.
În Numele Domnului Isus, Amin.“
„El ţine tot pământul“
(opţional) Dă un coş din mână în mână, pentru
colectarea banilor pe care-i donează copiii.
(Informează părinţii despre modul în care vor f i
folosiţi banii.)

 simbolurile din pachet:
PMIR-o, PMIR-p,
PMIR-q, PMIR-r
 instrucţiuni (pag. 57)
 semne (pag. 13)
 cutie de cadou

Verset
Repetare

Verset de
memorat
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Minunile Domnului Isus, pe înţelesul preşcolarilor

Programul întrunirii

De ce ai nevoie

Înviorare

Activitate

„Dumnezeu m-a făcut puternic“
Spune propoziţiile următoare şi cere copiilor să
facă exerciţiile împreună cu tine:
Dumnezeu m-a făcut puternic – pot să merg.
(Mergeţi pe loc.)
Dumnezeu m-a făcut puternic – pot să sar
(Săriţi pe loc.)
Dumnezeu m-a făcut puternic – pot să fug.
(Fugiţi pe loc.)
Dumnezeu m-a făcut puternic – pot să mă întind.
(Întindeţi-vă braţele şi picioarele.)
Dumnezeu m-a făcut puternic – pot să mă aşez.
(Aşezaţi-vă pe scaune.)

Lecţia

„Învierea f iicei lui Iair“
Predă întreaga lecţie sau câte o parte la f iecare
întâlnire. Pune planşele pe un stativ, la nivelul
privirii copiilor, ca mâinile să-ţi f ie libere pentru
activităţile din cadrul lecţiei.

Recapitulare  plasturi coloraţi, câte

Joc

„Recapitulare cu plasturi“
Când un copil răspunde la o întrebare, desface
ambalajul unui plasture şi îl lipeşte pe imaginea
cu persoana.

Prezentarea  instrucţiuni (pag. 58)
Evangheliei  PMIR-p, PMIR-q şi

Prezentarea
evangheliei

„Romani 6:23“

Lecţie
biblică

?

Ce să faci

 textul lecţiei (pag. 59)
 imaginile PMIR5-1,
PMIR5-2, PMIR5-3,
PMIR5-4, PMIR5-5 şi
PMIR5-6
 un scaun
unul pentru f iecare copil
 o imagine mare cu o
persoană
 întrebări (pag. 62)

PMIR-r

Gustare

 Pregăteşte o gustare
Pauză
(atenţie la copiii cu alergii
alimentare).
Rugăciune
Gustare

Fă o pauză, pentru a permite copiilor să meargă
la toaletă şi să-şi spele mâinile.
Condu copiii în rugăciune, mulţumindu-I lui
Dumnezeu pentru gustare.
Îndreaptă conversaţia spre recapitularea lecţiei.
(Notă: Dă copiilor să guste în timpul lecţiei
diferite alimente, pentru a ajuta procesul de
învăţare, dar acestea trebuie să f ie în cantităţi
mici, ca să nu înlocuiască gustarea obişnuită.)
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Programul întrunirii

Activitate
creativă
(alege una)

Ceva ce numai Dumnezeu poate să facă

Activitate
de
îmbogăţire

De ce ai nevoie

Ce să faci

 tablou – Minunea (pag.
79), una pentru f iecare
copil
 abţibilduri
 culori sau carioci
 10 cm de f ir de lână, unul
pentru f iecare copil
 bandă scotch
 f işă de lucru manual, una
pentru f iecare copil
 lipici
 plastilină sau lut (pag. 8)

Activitate

„Tablou – Minunea“
Pune pe copii să unească punctele, ca să formeze
cuvântul, apoi să decoreze rama cu abţibilduri.
După aceea să lipească pe tablou cu scotch bucata
de sfoară, ca să poată f i agăţat pe perete. Apoi să
deseneze în tablou o fetiţă bucuroasă.
Fişă de
„Învierea f iicei lui Iair“
lucru manual Desenează o farfurie cu mâncare, în mâna
mamei fetiţei.
Plastilină
„Fiica lui Iair“
Ajută copiii să modeleze o f igurină care să o
reprezinte pe f iica lui Iair. Foloseşte acest timp
pentru a-i ajuta pe copii să înţeleagă ce este
moartea – fiica lui Iair nu mai putea să vorbească,
să se mişte, sau să facă altceva. Nimeni nu putea
să o readucă la viaţă. Domnul Isus a înviat-o.

w trusă de prim ajutor
 tavă

Activitate

(alege una)

Activitate
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„Primul ajutor“
Adu la oră o trusă de prim ajutor. Ia articolele din
trusă pe rând şi aşează-le pe o tavă (dacă ai în grup
o soră medicală, să facă ea aceasta.) Discută ce
scop are f iecare obiect şi când este folosit. Vorbiţi
despre faptul că niciunul din aceste obiecte nu
puteau să o ajute pe fetiţa din povestire. Doar
Isus putea să o învieze.
Joc – Memorează
După ce ai vorbit despre trusa de prim ajutor,
ascunde tu sau unul dintre cei care te ajută un
obiect din tavă (copiii să nu vadă ce obiect a fost
îndepărtat), apoi cere copiilor să ghicească ce
obiect a fost ascuns.
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„… darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică, în Isus Hristos, Domnul
nostru.“ (Romani 6:23)
Introducere
Vă place să primiţi cadouri? (Aşteaptă răspunsul copiilor.) Ştiai că
Dumnezeu are un cadou pentru tine? Despre acest cadou este scris
în Biblie.
Prezentare
Romani 6:23 este adresa versetului.
Spune-ţi împreună versetul, de trei ori – prima dată sărind cu
bucurie într-un picior, apoi pe celălalt, şi ultima oară cu amândouă
picioarele.
Roagă un copil să te ajute să găseşti versetul, deschizând Biblia la un
semn pe care l-ai pus la Romani 6:23. Citeşte versetul, apoi arată fiecare
simbol: PMIR-o, PMIR-p, PMIR-q.
Explicaţie
„… darul lui Dumnezeu … – Acesta este un dar din partea lui
Dumnezeu. Nu-l poţi obţine, făcând fapte bune. Nu-l poţi
cumpăra. Este un dar pentru tine, din partea lui Dumnezeu. Poţi
să primeşti acest dar, doar crezând în Domnul Isus ca Mântuitor.
… este viaţa veşnică … – „veşnic“ înseamnă „fără sfârşit“. Viaţa
veşnică este viaţa cu Dumnezeu, de care au parte cei ce cred în
Domnul Isus. Ea nu se va sfârşi niciodată. Ea începe în momentul
în care crezi în Domnul Isus ca Mântuitor, şi nu va avea sfârşit.
… în Isus Hristos, Domnul nostru“ – Toţi aceia care vor să aibă viaţa
veşnică, trebuie să Îi ceară iertare lui Dumnezeu de păcatele lor încă
de aici de pe pământ. Să creadă că sunt păcătoşi şi că Domnul Isus
a murit pentru ei, ca să-i scape de pedeapsa veşnică.
Arată cutia de cadou.
Dacă acest cadou ar f i pentru tine, ce ar trebui să faci ca să f ie al tău?
Eu ţi-l dăruiesc, iar tu îl primeşti – îl iei din mâna mea şi apoi este
al tău. Tot aşa îţi oferă şi Dumnezeu darul vieţii veşnice. Primeşti
viaţa veşnică, crezând în Domnul Isus ca Mântuitor.
Aplicaţie
Nemântuit: Vrei să crezi astăzi în Domnul Isus ca Mântuitor? El
îţi oferă darul vieţii veşnice.
Mântuit:

Dacă ai crezut deja în Domnul Isus, mulţumeşte-I
lui Dumnezeu pentru viaţa veşnică pe care El ţi-a
dăruit-o.

Repetare
„Verset cu semne“
Repetă versetul, propoziţie cu propoziţie, făcând semnele. Foloseşte
apoi simbolurile, pentru a spune versetul.
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Prezentarea Evangheliei
Romani 6:23
Arată planşa PMIR-p.

Vă place să primiţi daruri?
Aşteaptă răspunsul copiilor.

Vă plac darurile care vi se potrivesc, nu-i aşa? De mărimea potrivită,
culoarea preferată sau un lucru (o jucărie) care vă place foarte mult.
Pentru a-ţi dărui ceea ce ţi se potriveşte, o persoană trebuie să te
cunoască şi să ştie ce îţi place sau de ce ai nevoie. Dacă persoana care
îţi face cadoul te iubeşte, îţi va da cel mai bun dar.
Eu ştiu pe Cineva care dă cele mai bune daruri – Dumnezeu. Fiindcă
Dumnezeu te cunoaşte, El ştie exact de ce ai nevoie. El ştie vârsta ta.
Ştie totul despre tine, şi te iubeşte. În Biblie, Dumnezeu spune: „Te
iubesc cu o iubire veşnică“ (Ieremia 31:3). Dumnezeu te iubeşte mai
mult decât te-ar putea iubi cineva vreodată – şi dragostea Lui ţine
pentru totdeauna.
Aşa că, atunci când Dumnezeu îţi dă un dar, poţi să f ii sigur că este
un dar care ţi se potriveşte.
Arată planşa PMIR-q.

Dumnezeu ştie că viaţa veşnică împreună cu El în cer este darul cel
mai bun care l-ai putea primi vreodată. Viaţa veşnică nu se termină
niciodată. Cerul este real şi este un loc minunat. În cer nu sunt lacrimi.
Este locul în care locuieşte Domnul Isus. În cer nu este moarte. Să
trăieşti cu Dumnezeu în cer, pentru totdeauna, este cel mai extraordinar
dar pe care l-ai putea primi vreodată.
Spuneţi Romani 6:23 în timp ce faceţi semnele.
Arată planşa PMIR-r.

Cum poţi primi acest dar al vieţii veşnice? Crezând în Domnul Isus
ca Mântuitor. Domnul Isus a venit pe pământ, a crescut şi S-a făcut
mare, dar nu a păcătuit niciodată. Noi toţi am păcătuit. Biblia spune
că: „Toţi au păcătuit“ (Romani 3:23). Păcătuieşti atunci când nu asculţi
de Dumnezeu.
Vorbeşte cu copiii despre următoarele exemple de păcat sau discutaţi imaginile PMIR-a,
PMIR-b, PMIR-c şi PMIR-d.

Păcătuieşti când nu asculţi de părinţi. Păcătuieşti când nu îţi împarţi
cu alţii jucăriile. Domnul Isus ştie că ai păcătuit (şi că meriţi să f ii
pedepsit), dar El a fost gata să ia pedeapsa în locul tău, murind pe cruce.
Domnul Isus a înviat după trei zile (1 Corinteni 15:3-4). Domnul Isus
este Mântuitorul lumii, adică al tuturor celor ce cred în El. El vrea să
te mântuiască de păcatele tale.
Biblia spune că oricine crede în El, nu piere (Ioan 3:16). Dacă crezi
în Domnul Isus ca Mântuitor, nu vei pieri (nu vei f i despărţit de
Dumnezeu pentru totdeauna), ci vei trăi veşnic. Într-o zi vei merge
să locuieşti cu Dumnezeu în cer pentru totdeauna. Dacă doreşti să
primeşti darul vieţii veşnice, din partea lui Dumnezeu, dar nu ştii ce
trebuie să faci, spune-mi şi te ajut (desemnează locul şi timpul).
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Lecţia – partea 1
Să ai credinţă înseamnă să crezi în lucruri pe care nu le vezi. Înseamnă
să f ii sigur că acele lucruri sunt adevărate, şi să acţionezi conform cu
ceea ce crezi.
Cere unui adult/adolescent să te ajute. El trebuie să stea cu faţa la copii, iar
tu în spatele lui, ceva mai departe. Spune-i: „În spatele tău nu este scaun, dar
am unul în apropiere. Când îţi voi spune: «Aşează-te», arăţi că ai credinţă
dacă te aşezi. Eu voi pune scaunul exact unde trebuie, la momentul potrivit.“
Foarte uşor, ia scaunul şi pune-l la locul potrivit, şi spune-i: „Acum, aşeză-te!“
Adultul/adolescentul care te ajută, se va aşeza pe scaun, arătând astfel că a
crezut ce i-ai spus.

Acest exemplu este doar pentru a te ajuta să înţelegi ce înseamnă
credinţa. Înseamnă să f ii sigur că un lucru este adevărat, şi să acţionezi
conform cu ceea ce crezi.
Planşa PMIR5-1
Domnul Isus a învăţat pe oamenii din Israel să aibă credinţă în El.
Pentru a arăta că este Fiul lui Dumnezeu şi are aceeaşi putere ca şi
Dumnezeu, Domnul Isus a făcut minuni (lucruri pe care numai
Dumnezeu putea să le facă).
Fă referire la imaginile în formă de nori, pentru a le reaminti copiilor de
înmulţirea pâinilor şi a peştilor, de vindecarea lui Bartimeu, a omului paralizat
şi de potolirea furtunii. Pune copiilor întrebări simple din aceste lecţii.

Tot mai mulţi oameni auzeau despre lucrurile pe care le făcea Domnul
Isus. Mulţi dintre ei erau curioşi. Cine era această Persoană, care făcea
lucruri nemaiauzite? De aceea, pe oriunde mergea Domnul Isus,
mulţimi de oameni se adunau în jurul Lui.
Într-o zi, când Domnul Isus S-a coborât dintr-o corabie, o mulţime
de oameni s-au adunat în jurul Lui. Un om pe nume Iair şi-a făcut loc
prin mulţime. Dorea cu disperare să vorbească cu Domnul Isus. Ştia
că nimeni nu-l putea ajuta.
Planşa PMIR5-2
Iair era un conducător al sinagogii (un loc asemănător cu o biserică, în
care oamenii se adunau să asculte Cuvântul lui Dumnezeu). Iair dorea
neapărat să ajungă la Domnul Isus.
După ce a reuşit să treacă prin mulţime, s-a aruncat la picioarele
Domnului Isus şi l-a implorat:
„Fiica mea este pe moarte. Te rog, vino să Îţi pui mâinile peste ea, ca
să f ie vindecată şi să trăiască“ (vezi Marcu 5:23).
Iair era foarte îngrijorat, de aceea a venit la Domnul Isus. El a crezut
că Domnul Isus este Persoana potrivită căreia să Îi ceară ajutor în
problema lui.
Şi tu şi eu avem nevoie să-I cerem ajutor Domnului Isus, întrucât şi noi
avem o problemă pe care numai Domnul Isus o poate rezolva. Şi tu şi
59

Minunile Domnului Isus, pe înţelesul preşcolarilor

eu am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Biblia spune că „nu este om
care să nu păcătuiască“ (vezi 2 Cronici 6:36). Dumnezeu a spus că noi
trebuie să ascultăm de mama şi de tata, aşa că atunci când nu facem
ceea ce spun ei, păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Păcatul trebuie
pedepsit. Pedeapsa pentru păcat înseamnă despărţirea de Dumnezeu
pentru totdeauna, într-un loc de chin. Dar Domnul Isus a murit
pe cruce, pentru a lua asupra Lui pedeapsa care ni se cuvine. Cere-I
Domnului Isus să te ierte, şi crede în El ca Mântuitor!
Partea 2
Crezi că Domnul Isus putea să îl ajute pe Iair? Putea să o ajute pe fetiţa
care era pe moarte? Haideţi să af lăm împreună.
Planşa PMIR5-3
Domnul Isus a plecat împreună cu Iair şi se îndrepta spre casa acestuia.
Dar, după El mergea mult norod şi-L îmbulzea. Este foarte greu să te
deplasezi repede, când eşti îmbulzit de mulţime, nu-i aşa? Iar Isus S-a
mai oprit să vorbească şi cu o femeie care era bolnavă (Marcu 5:25-34).
Imaginează-ţi, oare ce gândea Iair? Probabil că el dorea ca Domnul Isus
să se grăbească şi să ignore mulţimea, dar Domnul Isus s-a oprit.
În timp ce El vorbea cu femeia care fusese bolnavă timp de mulţi ani
şi acum fusese vindecată, nişte oameni au venit să îi aducă un mesaj
lui Iair.
Planşa PMIR5-4
Aceşti oameni aduceau o veste cât se poate de tristă.
„Fiica ta a murit; pentru ce mai superi pe Învăţătorul?“, au spus ei
(Marcu 5:35).
Acum că fetiţa murise, cei ce veniseră de la casa lui Iair nu credeau că
Domnul Isus o mai putea ajuta. Ei veniseră să-i spună lui Iair să se
întoarcă acasă.
Neţinând cont de ce spuseseră oamenii care veniseră, Domnul Isus I-a
spus lui Iair: „Nu te teme, crede numai“ (vezi Marcu 5:36).
Nu este întotdeauna uşor să crezi în ajutorul cuiva. Probabil că nici
lui Iair nu i-a fost uşor să creadă în Isus în acea situaţie. El venise să Îi
ceară ajutor Domnului Isus când fata lui mai trăia, iar acum, din cauză
că au întârziat, nu se mai putea face nimic. Sigur, Iair era foarte trist,
dar a crezut că Domnul Isus încă îl mai putea ajuta.
Crezi că Domnul Isus poate să te ajute?
Arată copiilor prima planşă (PMIR5-1). Aminteşte-le despre lucrurile pe care le-au
învăţat despre Domnul Isus în lecţiile anterioare.

Putem să credem că Domnul Isus ne poate ajuta şi pe noi, f iindcă
am auzit despre celelalte lucruri pe care El le-a făcut. Domnul Isus a
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fost om, dar şi Dumnezeu. El este Dumnezeu-Fiul şi El poate să facă
minuni. Dacă ai crezut în Domnul Isus, f ii sigur că El te poate ajuta.
Vorbeşte cu El în rugăciune şi spune-I despre lucrurile pe care le faci
în f iecare zi. El se bucură când I te adresezi în rugăciune.
Dă un exemplu de o situaţie în care Dumnezeu te-a ajutat.
Cântec: „De e vânt sau de-i furtună“

Partea 3
Domnul Isus şi Iair au continuat să meargă spre casa lui Iair. De această
dată, Domnul Isus nu a mai dat voie nimănui să Îl urmeze, decât la
trei dintre ucenicii Săi (vezi Marcu 6:37). Când s-au apropiat de casă,
au auzit gălăgie mare, f iindcă oamenii strânşi acolo plângeau moartea
fetiţei lui Iair. Domnul Isus a intrat în casă.
„Pentru ce faceţi atâta gălăgie şi pentru ce plângeţi? Copila n-a murit,
ci doarme“, a spus El (vezi Marcu 5:39).
Ce ciudat suna acest lucru! Ea nu adormise, ci murise. Dar Domnul
Isus avea putere asupra vieţii şi asupra morţii, şi ştia că El poate să
schimbe lucrurile. Dar oamenii din casă nu au înţeles aceasta. Ei nu
credeau în El, ci râdeau de ceea ce a spus El.
Planşa PMIR5-5
Domnul Isus i-a scos afară din casă pe toţi, în afară de mama și tatăl
fetiţei şi cei trei ucenici. Au intrat în camera în care era fetiţa.
Isus a luat-o de mână, şi i-a spus: „Fetiţo, scoală-te !“ (vezi Marcu
5:41).
Planşa PMIR5-6
Fetiţa s-a ridicat imediat şi a început să meargă. Ea avea 12 ani.
„Daţi-i ceva să mănânce“, le-a spus Isus (vezi Marcu 5:43).
Iair a crezut că Domnul Isus îl putea ajuta. El s-a dus la Domnul Isus
cu marea lui durere – f iica lui era pe moarte. Şi Isus a putut să-L ajute
pe Iair, f iindcă El este Fiul lui Dumnezeu.
Şi tu şi eu putem să credem în Domnul Isus. El poate f i Mântuitorul
tău. El a venit pe pământ şi a murit pe cruce, pentru a lua pedeapsa
pe care o meritai tu. Trei zile mai târziu a înviat. Acum este în cer. Poţi
să Îi ceri chiar astăzi să îţi ierte păcatele şi să devină Mântuitorul tău.
Dacă ai făcut deja aceasta, ştii că Domnul Isus poate să te ajute, f iindcă
El este Fiul lui Dumnezeu. Domnul Isus nu vindecă întotdeauna pe
cei bolnavi sau schimbă situaţiile grele, dar trebuie să credem că El
întotdeauna face ceea ce este bine pentru noi, deoarece ne iubeşte.
Cântec: „Isus, ştiu, mă iubeşte“
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Întrebări de recapitulare
Verset de memorat
1

Cine are un dar pentru tine, un dar pe care nu îl poţi câştiga sau
cumpăra? (Dumnezeu)

2

Care este darul lui Dumnezeu pentru tine? (Viaţa veşnică, viaţa
trăită cu Dumnezeu pentru totdeauna.)

3

Cum poţi să primeşti darul lui Dumnezeu? (Crezând în Domnul
Isus ca Mântuitor.)

Lecţia (partea 1-3)
1

Ce este credinţa? (Să crezi într-un lucru care nu se vede. Să f ii sigur
că este adevărat, şi să acţionezi conform cu ceea ce crezi.)

2

Ce lucruri uimitoare a făcut Domnul Isus pentru a-Şi arăta
puterea? (Minuni – El a vindecat un om paralizat, a vindecat pe
orbul Bartimeu, a potolit furtuna, a hrănit o mulţime de oameni cu
cinci pâini şi doi peşti etc.)

3

Cum a arătat Iair că are credinţă în Domnul Isus? (I-a cerut
Domnului Isus să o vindece pe fetiţa lui bolnavă.)

4

Ce s-a întâmplat cu fetiţa, în timp ce Domnul Isus şi Iair mergeau
spre casa lui? (A murit.)

5

Ce i-a spus Domnul Isus lui Iair să facă, în timp ce mergeau spre
casa lui Iair? (Să nu se teamă, ci să creadă.)

6

Oamenii din casă nu au crezut că Domnul Isus putea s-o învieze.
Ce au făcut ei? (Au râs de El.)

7

Ce a spus Isus fetiţei? („Fetiţo, scoală-te.“)

8

Ce s-a întâmplat, când Domnul Isus a spus fetiţei moarte să se
scoale? (Ea a înviat şi s-a ridicat.)

9

În cine trebuie să crezi, ca să-ţi ierte păcatele? (în Domnul Isus,
Mântuitorul)

Prezentarea Evangheliei
1

Care este cel mai bun dar pe care l-ai putea primi vreodată? (viaţa
veşnică)

2

Când începe viaţa veşnică şi când se sfârşeşte? (Începe atunci când Îl
primeşti pe Domnul Isus ca Mântuitor, şi nu se sfârşeşte niciodată.)

3

Ce trebuie să faci, ca să devii un copil al lui Dumnezeu? (Să crezi
în Domnul Isus ca Mântuitor.) Foloseşte această întrebare pentru
a recapitula învăţătura despre mântuire. Spune copiilor că pot să
se roage: „Doamne, ştiu că am păcătuit. Cred că Domnul Isus a
murit pentru păcatele mele, şi că apoi a înviat. Te rog, iartă-mi
păcatele şi fă-mă un copil al Tău.“
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Lecţia 6

Învierea lui Lazăr
Text biblic
pentru învăţător

Ioan 11:1-7, 17-44 (citeşte şi versetele 8-16)

Adevăr central

Dumnezeu are putere asupra vieţii şi asupra morţii.

Aplicaţie

Nemântuit şi mântuit: Crede că Domnul Isus este mai puternic decât
moartea.

Verset de memorat

„Isus i-a zis: «Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă
ar f i murit, va trăi».“ (Ioan 11:25)

Programul întrunirii

De ce ai nevoie

Ce să faci

Bun venit

 CD cu muzică şi CD
Bun venit
player
 ecusoane (pag. 72), unul Activitate
pentru f iecare copil
 foi A4, una pentru f iecare
copil
 culori sau carioci

Pune un CD cu muzică liniştită. Salută-i pe copii
pe nume şi dă-le ecusoane cu numele lor.
„Familia mea“
Pune pe f iecare copil să deseneze o imagine cu
familia lui. După ce au desenat, să se aşeze într-un
cerc şi să vorbească pe rând despre familia lor.

Închinare

 CD cu muzică şi
CD player; versurile
cântecelor (pag. 14-16)
 simboluri pentru
cântecul: „Mare este
marea“
 coş pentru colectă

Cântec
Rugăciune

„Nu sunt mare ca munţii cei înalţi“
Condu copiii în rugăciune sau spune-le să
repete f iecare propoziţie după tine: „Doamne,
Îţi mulţumim că ne iubeşti. Îţi mulţumim că ai
un plan minunat cu viaţa noastră. Ajută-ne
să spunem altora despre Tine. În Numele
Domnului Isus, Amin.
„Mare este marea“
(opţional) Dă un coş din mână în mână, pentru
colectarea banilor pe care-i donează copiii.
(Informează părinţii despre modul în care vor f i
folosiţi banii.)

w instrucţiuni (pag. 66)

Verset
Repetare

Ioan 11:25
Exerciţii

Activitate

„Urmează conducătorul“
Pune pe copii să facă exerciţiile pe care le faci tu:
fugi pe loc, sari, balansează-ţi braţele, întinde
braţele cât poţi de sus, atinge-ţi vârful picioarelor.
Apoi, pune pe alţi copii să facă aceste exerciţii
în locul tău.

Verset de
memorat
Înviorare

Cântec
Colectă
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Programul întrunirii

Lecţie
biblică

?

De ce ai nevoie

 textul lecţiei (pag. 68)
 imaginile PMIR6-1,
PMIR6-2, PMIR6-3,
PMIR6-4, PMIR6-5 şi
PMIR6-6
 obiecte pentru
introducere (de ex. o
conservă de supă, o cutie
goală de plastic, un băţ
gros etc.)

Ce să faci

Lecţia

„Învierea lui Lazăr“
Predă întreaga lecţie sau câte o parte la f iecare
întâlnire. Pune planşele pe un stativ, la nivelul
privirii copiilor, ca mâinile să-ţi f ie libere pentru
activităţile din cadrul lecţiei.

Recapitulare  feţe triste şi feţe

Joc

„Feţe triste şi feţe zâmbitoare“
Aşează feţele triste pe tabla de f lanelograf. Când
un copil răspunde la o întrebare, poate să ia o faţă
tristă şi să o înlocuiască cu una zâmbitoare.

Prezentarea  instrucţiuni (pag. 67)
Evangheliei  PMIR-p, PMIR-q şi

Prezentarea
evangheliei

„Romani 6:23“ (recapitulare)

zâmbitoare (pag. 80, 81),
douăsprezece din f iecare
 întrebări (pag. 70)

PMIR-r

Gustare

Pauză
w Pregătește o gustare
(atenţie la copiii cu alergii
alimentare).
Rugăciune
Gustare

Activitate
creativă
(alege una)

 pietre plate, netede şi
mari, câte una pentru
f iecare copil
 carioci, acuarele şi
pensule sau abţibilduri
 f işă de lucru manual, una
pentru f iecare copil
 lipici
 1,5 cm de tifon, tăiat
dintr-o rolă cu lăţimea
de 5 cm, patru pentru
f iecare copil
 plastilină sau lut (pag. 8)
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Fă o pauză, pentru a permite copiilor să meargă
la toaletă şi să-şi spele mâinile.
Condu copiii în rugăciune, mulţumindu-I lui
Dumnezeu pentru gustare.
Îndreaptă conversaţia spre recapitularea lecţiei.
(Notă: Dă copiilor să guste în timpul lecţiei diferite alimente, pentru a ajuta procesul de învăţare,
dar acestea trebuie să f ie în cantităţi mici, ca să
nu înlocuiască gustarea obişnuită.)

„Pietre colorate“
Dă f iecărui copil câte o piatră. Pune-i să o
coloreze cu carioci sau acuarele sau să lipească pe
ea abţibilduri. Reaminteşte-le că piatra a fost dată
la o parte, şi Lazăr a ieşit din mormânt.
Fişă de
„Învierea lui Lazăr“
lucru manual Ajută-i pe copii să lipească fâşii de tifon peste
Lazăr.
Plastilină
„Mormânt pentru Lazăr“
Ajută-i pe copii să modeleze un mormânt şi
vorbeşte despre faptul că Lazăr a fost mort timp
de patru zile şi a stat în mormânt. Apoi, ajută-i
să modeleze o f igurină care să-l reprezinte pe
Lazăr, şi să o pună în mormânt. Să spună apoi:
„Lazăre, vino afară!“ Şi să îl scoată pe Lazăr din
mormânt.
Activitate
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Programul întrunirii

Activitate
de
îmbogăţire
(alege una)

De ce ai nevoie

 costume (vezi pag. 8)
 prosop, rolă de bucătărie
sau hârtie igienică
 povestiri – sugestii
(pag. 82)
 simboluri pentru
cântecul: „El ţine tot
pământul“

Ce să faci

Joc de roluri

Activitate

„Lazăr a înviat!“
Pune-i pe copii să joace povestirea pe roluri, în
timp ce tu o repovesteşti rar. Atribuie rolurile.
Să ai la îndemână diferite costume/haine. Pune
pe câţiva copii să înfăşoare cu prosopul, rola de
bucătărie sau hârtia igienică copilul care joacă
rolul lui Lazăr. Aşează copilul într-o peşteră
închipuită. După ce „Lazăr“ a fost învelit şi pus
în peşteră, întreabă copiii ce a spus Domnul
Isus. Toţi copiii să strige împreună: „Lazăre,
vino afară!“, şi vor bate din palme, în timp ce
el va ieşi. Toţi copiii vor ajuta la îndepărtarea
prosopului/hârtiei.
„Povestiri – sugestii“
Foloseşte sugestiile, pentru a spune o povestire
de genul: „Să presupunem că …“, dar acţiunea
este întreruptă de ceva neplăcut (oh!). Spune-le
copiilor să mimeze o faţă tristă la acest moment.
După f iecare povestire, copiii cântă: „El ţine tot
pământul“ sau spun: „Planul lui Dumnezeu este
cel mai bun“.
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„Isus i-a zis: «Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar
dacă ar f i murit, va trăi».“ (Ioan 11:25)
Introducere
Câteodată oamenii ne spun lucruri pe care nu ştim dacă să le credem
sau nu. Oamenii fac promisiuni şi nu le respectă. Dar întotdeauna
putem să credem ceea ce spune Domnul Isus. Vă voi citi ceva ce
a spus El.
Prezentare
Citeşte versetul din Biblie. Arată copiilor că este scris acolo.
Ioan 11:25 este adresa versetului.
Spuneţi împreună versetul, de trei ori.
Explicaţie
„Eu sunt Învierea şi Viaţa.“ – „Înviere“ înseamnă „a readuce la viaţă“.
Domnul Isus are puterea să readucă la viaţă oamenii care au murit.
„Cine crede în Mine, chiar dacă ar f i murit, va trăi.“ – Aceia care cred
în Domnul Isus ca Mântuitor, vor trăi veşnic. Chiar dacă vor muri,
Domnul Isus le va da viaţa veşnică în cer.
Aplicaţie
Nemântuit: Dacă doreşti să trăieşti pentru totdeauna în cer cu
Dumnezeu, trebuie să crezi în Domnul Isus. Trebuie
să crezi că El a venit pe pământ ca Mântuitorul lumii,
adică a murit pe cruce pentru a lua pedeapsa pentru
păcatele noastre.
Mântuit: Dacă ai crezut în Domnul Isus şi El este Mântuitorul
tău, mulţumeşte-I că într-o zi vei locui cu El în cer.
Repetare
Exerciţii
Spuneţi versetul aşezaţi pe podea, apoi îngenunchind, apoi stând
ghemuiţi, apoi în picioare. Repetaţi.
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Prezentarea Evangheliei
Romani 6:23 (recapitulare)
Arată planşa PMIR-p.

 Cui îi place să îţi dea daruri? (Sunt posibile mai multe răspunsuri,
spre exemplu: unei persoane care te iubeşte.)
 Ce ar trebui să ştie o persoană, pentru a-ţi da un dar care ţi se
potriveşte? (Să te cunoască, să ştie ce îţi place, ce ai nevoie.)
 Cine dăruieşte cele mai bune daruri, f iindcă te cunoaşte cel mai
bine? (Dumnezeu – Ieremia 31:3)
 Care este cel mai bun dar pe care vrea să ţi-l dea Dumnezeu? (viaţa
veşnică)
Arată planşa PMIR-q.

 Cât timp durează viaţa veşnică? (pentru totdeauna)
 Dacă ai viaţa veşnică, unde vei locui într-o zi? (în cer)
 Ce ştii despre cum va f i în cer? (Acolo nu este tristeţe, păcat, lacrimi,
moarte; este un loc unde este prezent Domnul Isus; viaţa în cer nu se
va sfârşi niciodată.)
Arată planşa PMIR-r.

 Cum primeşti darul vieţii veşnice? (Crezând în Domnul Isus ca
Mântuitor.)
 De ce pedeapsă ai nevoie să f ii scăpat? (de pedeapsa pentru păcat
– Romani 3:23)
 Dă un exemplu de păcat pe care ar putea să îl facă cineva de vârsta
ta. (Sunt posibile mai multe răspunsuri.)
Spune şi alte exemple sau discutaţi pe baza imaginilor PMIR-a, PMIR-b, PMIR-c şi
PMIR-d.

 A păcătuit vreodată Domnul Isus? (Nu, El nu a păcătuit
niciodată.)
 Cum a fost pedepsit Domnul Isus pentru păcatele tale? (A murit
pe cruce – 1 Corinteni 15:3-4.)
 Dacă Îl iubeşti pe Dumnezeu, unde vei locui cu El într-o zi? (în
cer)
 Dacă doreşti să primeşti darul vieţii veşnice, din partea lui
Dumnezeu, şi nu ştii ce trebuie să faci, spune-mi şi te ajut (desemnează locul şi timpul).
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Lecţia – partea 1
Fă câteva exerciţii ca să vezi cât de „puternici“ sunt copiii.

Cine dintre voi poate să ridice o conservă cu supă? Cine dintre voi
poate să suf le o cutie de plastic cât mai departe? Cine dintre voi poate
să rupă un băţ gros?
Pentru unele lucruri, copiii vor f i suf icient de puternici. Pregăteşte cel puţin un lucru, pe
care ei să încerce, dar să nu poată să îl facă (ai grijă să nu se rănească). Explică faptul că
noi, oamenii, putem să f im puternici, dar este Cineva care este cel mai puternic.

Nimeni nu este mai puternic decât Dumnezeu. El stăpâneşte peste
toate lucrurile din această lume.
Cântec: „El ţine tot pământul“

Planşa PMIR6-1
Un om pe nume Lazăr era foarte bolnav. El locuia într-un sat numit
Betania.
Repetă denumirile împreună cu copiii.

El avea două surori pe nume Maria şi Marta.
Fă referire la faţa îngrijorată a celor două surori de pe planşă.

Cum crezi că se simţeau cele două surori, Maria şi Marta? Erau foarte
triste şi îngrijorate, deoarece l-au îngrijit pe fratele lor cum au ştiut ele
mai bine, dar el nu s-a făcut bine. Ele însă cunoşteau pe Cineva care
putea să-l facă bine. Maria, Marta şi Lazăr erau prietenii Domnului
Isus. Ei ştiau că El avea putere, şi au crezut că El îi va ajuta. Aşa că i-au
trimis un mesaj Domnului Isus.
„Doamne, iată că acela pe care-l iubeşti, este bolnav“ (vezi Ioan
11:3).
Planşa PMIR6-2
Domnul Isus a primit mesajul. Unul din prietenii Lui era foarte bolnav.
Ce crezi că a făcut Domnul Isus? Poate te aştepţi ca Domnul Isus să f i
alergat repede spre Betania, unde locuia Lazăr, dar El nu a făcut aşa.
După ce Domnul Isus a primit mesajul, a spus: „Boala aceasta nu este
spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu
să f ie proslăvit prin ea“ (Ioan 11:4).
Era o veste bună, dar era ciudat să Îl auzi spunând aceste cuvinte. Oare
ce spunea de fapt Isus? Am aflat din Biblie că El este Fiul lui Dumnezeu.
Aşa că această boală avea să arate oamenilor cine era El.
Biblia ne spune că Domnul Isus o iubea pe Maria şi pe Marta, dar nu
s-a grăbit să meargă să îl vindece pe Lazăr. A rămas încă două zile în
locul unde era. Abia după aceea a spus ucenicilor: „Să ne întoarcem în
Iudeea“ (locul unde era Betania).
Când Domnul Isus şi ucenicii au ajuns în Betania (satul unde locuia
Lazăr şi surorile lui), au af lat că Lazăr murise de patru zile.
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Numără împreună cu copiii pe degete, până la patru.

Nu era o surpriză pentru Domnul Isus. El ştia că Lazăr a murit.
În acele zile, în ţara unde trăia Domnul Isus, oamenii erau puşi în
morminte săpate în stâncă. Era ceva asemănător cu o peşteră, şi o
piatră mare era pusă peste intrare. Prietenii, familia şi vecinii au venit
să plângă împreună cu Maria şi Marta, pentru a le arăta cât de întristaţi
sunt de moartea lui Lazăr.
Când o persoană moare, trupul ei nu mai funcţionează, dar suf letul
continuă să trăiască. Prietenii lui Lazăr erau trişti, f iindcă ştiau că nu
aveau să-l mai vadă vreodată.
Partea 2
Planşa PMIR6-3
Când Marta a auzit că Domnul Isus vine la ei, a mers în întâmpinarea Lui.
„Doamne, dacă ai f i fost aici, n-ar f i murit fratele meu!“ (Ioan 11:21).
Crezi că Marta a avut dreptate când s-a gândit că Domnul Isus ar f i
putut să îl vindece pe fratele ei? Crezi că Domnul Isus mai putea să
facă ceva, chiar dacă Lazăr a murit?
Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu. Nimeni nu este puternic ca El. El
are toată puterea în cer şi pe pământ. El iubeşte oamenii şi Se îngrijeşte
de ei. Domnul Isus Se îngrijea de Lazăr, de Maria şi de Marta. Domnul
Isus Se îngrijeşte întotdeauna şi de tine, şi atunci când în viaţa ta se
întâmplă lucruri triste. Roagă-te Lui şi cere-I să te ajute.
Marta a spus Domnului Isus: „Ştiu că orice vei cere de la Dumnezeu,
Îţi va da Dumnezeu“ (vezi Ioan 11:22). Marta ştia că Domnul Isus
are toată puterea.
Apoi Domnul Isus i-a spus: „Fratele tău va învia“ (Ioan 11:23).
Domnul Isus îi spunea Martei că fratele ei va învia. Marta a crezut că
lucrul acesta se va întâmpla, dar nu atunci, ci la înviere, în ziua de apoi,
când lumea avea să se sfârşească. Ea avea să înveţe un lucru extraordinar
despre Domnul Isus.
Domnul Isus i-a spus: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine,
chiar dacă ar f i murit, va trăi.“
Citeşte cu voce tare acest verset din Ioan 11:25.

Ce spunea Domnul Isus? El îi spunea Martei că aceia care cred în El,
vor trăi împreună cu El în cer pentru totdeauna, chiar dacă trupurile lor
vor muri. Domnul Isus are putere asupra morţii. El este mai puternic
decât oricine şi orice.
Marta a crezut ceea ce spunea Domnul Isus. „Cred că Tu eşti Hristosul,
Fiul lui Dumnezeu“ a spus ea (Ioan 11:27).
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Marta a intrat înapoi în casă şi a chemat-o pe Maria. Maria s-a ridicat
repede şi a venit la Domnul Isus. Împreună cu ea au venit şi oamenii
care erau în casă, şi care veniseră să o mângâie.
Partea 3
Planşa PMIR6-4
Maria a venit şi a îngenuncheat înaintea Domnului Isus. La fel ca
sora ei, şi ea a crezut că dacă El ar f i venit mai devreme, fratele ei nu
ar f i murit. Maria şi ceilalţi oameni care erau cu ea, erau îndureraţi şi
plângeau. Biblia ne spune că şi Domnul Isus plângea. El simţea durerea
lor, şi era alături de ei. El Îi iubea pe aceşti oameni.
Planşa PMIR6-5
Domnul Isus şi toţi ceilalţi au ajuns la mormânt, unde era aşezat
trupul.
„Daţi piatra la o parte“, a spus El (Ioan 11:39).
Era ciudat să ceară acest lucru, f iindcă după patru zile, mirosul era
groaznic. Dar ei au făcut cum a spus Isus.
Apoi Domnul Isus a strigat cu voce tare: „Lazăre, vino afară!“ (vezi
Ioan 11:43).
Oamenii stăteau şi aşteptau. Probabil că erau şocaţi. Era un lucru foarte
ciudat să chemi un om mort. Dar s-a întâmplat ceva de necrezut.
Planşa PMIR6-6
Lazăr, cel care murise şi fusese îngropat, a ieşit viu din mormânt!
Domnul Isus este mai puternic decât oricine şi orice. El este Fiul lui
Dumnezeu. Astăzi, oamenii care mor nu sunt înviaţi din morţi, cum
a fost Lazăr. Aceasta a fost o minune deosebită, pe care Domnul Isus
a făcut-o, ca cei prezenţi şi noi să credem în El. Toţi cei care cred în
El, vor trăi pentru totdeauna în cer cu El. Putem să-I mulţumim lui
Dumnezeu pentru că Domnul Isus este mai puternic decât moartea.
Condu copiii într-o rugăciune simplă.
Cântec: „Domnul mare e“

Întrebări de recapitulare
Verset de memorat
1

Ce ştim cu privire la lucrurile spuse de Domnul Isus? (Că ele sunt
adevărate.)

2

Ce înseamnă „înviere“? (A reda viaţa cuiva care a murit.)

3

Cine va putea să trăiască într-o zi cu Domnul Isus pentru totdeauna
în cer? (Cei care au crezut în Domnul Isus.)
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Lecţia (părţile 1-3)
1

De ce a trimis Maria şi Marta după Domnul Isus? (Pentru că fratele
lor, Lazăr, era bolnav.)

2

Ce a făcut Domnul Isus când a auzit că Lazăr este bolnav? (A mai
rămas acolo două zile, înainte de a pleca spre Betania.)

3

Ce s-a întâmplat cu Lazăr, înainte să ajungă Domnul Isus? (A
murit.)

4

A fost o surpriză pentru Domnul Isus, faptul că Lazăr murise? (Nu,
El ştia înainte să ajungă acolo că Lazăr a murit.)

5

Cine a avut puterea să îl învieze pe Lazăr? (Domnul Isus, Fiul lui
Dumnezeu)

6

Ce a cerut Domnul Isus oamenilor să facă, atunci când a ajuns
la mormântul unde se af la trupul lui Lazăr? (Să dea piatra la o
parte.)

7

Ce a spus Domnul Isus cu voce tare? („Lazăre, vino afară!“)

8

Ce s-a întâmplat când Domnul Isus l-a strigat pe Lazăr să iasă afară
din mormânt? (Lazăr a înviat şi a ieşit din mormânt.)

9

Cine este mai puternic decât moartea? (Domnul Isus)

Prezentarea Evangheliei
1

Ce înseamnă să păcătuieşti? (Să f ii neascultător de Dumnezeu; să
faci lucruri care nu-I plac lui Dumnezeu.)

2

Ce a făcut Domnul Isus, ca să poţi f i mântuit tu? (A murit pe cruce
şi a luat asupra Lui pedeapsa pentru păcatele tale.)

3

Ce trebuie să faci pentru a primi darul vieţii veşnice dat de
Dumnezeu? (Să crezi în Domnul Isus ca Mântuitor.)
Foloseşte această întrebare pentru a recapitula învăţătura despre
mântuire. Spune copiilor că pot să se roage: „Doamne, ştiu că am
păcătuit. Cred că Domnul Isus a murit pentru păcatele mele, şi că
apoi a înviat. Te rog, iartă-mi păcatele şi fă-mă un copil al Tău.“
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Modele de ecusoane
Lecţiile 1-6

Fotocopiază suf iciente ecusoane (vezi modelele de mai jos) şi decupează-le, pentru a da f iecărui copil, şi a
avea câteva în plus. Ecusoanele pot f i copiate pe carton colorat, căruia i se ataşează un ac de siguranţă sau
o bandă dublu adezivă.
Monedă
(Lecţiile 1 şi 2)

Peşte (Lecţiile 3 şi 4)
Pregăteşte ecusoanele după indicaţiile de mai
sus.
Pentru lecţia 4 la activitatea „Prinde un peşte“ –
fotocopiază şi decupează cel puţin 12 peşti, din
hârtie/carton. Lipeşte f iecare mesaj pe un peşte
(pag. 73) şi agaţă o agrafă de hârtie la gura f iecărui
peşte.

Mormântul gol
(lecţiile 5 şi 6)
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Omul paralizat
Lecţia 1

Fotocopiază setul de oameni pe carton, câte unul pentru f iecare copil.

Mesaje
Lecţia 4

Multiplică mesajele şi decupează-le. Lipeşte f iecare mesaj pe un peşte (pag. 72), apoi agaţă o agrafă de
hârtie la gura f iecărui peşte.
Împarte cu cineva jucăriile

Zâmbeşte unui prieten.

Îmbrăţişează un prieten.

Ajută la

Ajută la

Spune „mulţumesc“ cuiva

strângerea mesei.

strângerea jucăriilor.

care ţi-a făcut un bine.

Fă o poză

Fă o poză

Fă o poză pentru cineva

cuiva din familie.

cuiva care este bolnav.

care este departe.

Spune unui prieten despre

Cântă cuiva un cântec despre

Roagă-te pentru cineva, ca să

Dumnezeu şi dragostea Lui.

dragostea lui Dumnezeu.

Îl cunoască pe Dumnezeu.

sau dulciurile tale.
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Casă şi ţigle
Lecţia 1

Decupează
fereastra.

Decupează
fereastra.

Decupează
fereastra.

Fotocopiază casa şi ţiglele pe carton colorat. Lipeşte pe spate hârtie de rolă de bucătărie sau f lanel. Dacă vrei
colorează, apoi decupează pe liniile îngroşate casa, ţiglele şi geamurile. Taie în partea de sus şi din stânga
a uşii, apoi îndoaie pe partea dreaptă, pentru a crea balamale.
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Imagini din natură
Lecţia 2

Fotocopiază şi taie la mijloc. Dă f iecărui copil două imagini.
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Imagine cu marea
Lecţia 3

Fotocopiază pe carton alb, câte o imagine pentru f iecare copil.
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Minunile Domnului Isus, pe înţelesul preşcolarilor

Pâini şi peşti
Lecţia 4

Fotocopiază pâinile şi peştii pe carton colorat. Pentru jocul recapitulativ, decupează cinci din f iecare, şi
lipeşte pe spate hârtie de rolă de bucătărie sau f lanel. Pentru activitatea creativă, dă f iecărui copil un set
de cinci pâini şi doi peşti.
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Pâini şi peşti (continuare)
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Minunile Domnului Isus, pe înţelesul preşcolarilor

Tablou – Minunea
Lecţia 5

Ceva ce numai Dumnezeu poate să facă

Fotocopiază tabloul pe carton, unul pentru f iecare copil.
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Minunile Domnului Isus, pe înţelesul preşcolarilor

Feţe triste şi feţe zâmbitoare
Lecţia 6

Fotocopiază două seturi din f iecare, pe carton colorat. Lipeşte pe spate hârtie de rolă de bucătărie sau
f lanel, apoi decupează cercurile.
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Feţe triste şi feţe zâmbitoare
(continuare)
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Oh, …
la magazin nu au ceea
ce vrei tu.

Oh, …
nu are îngheţata ta preferată.

Oh, …
doctorul spune că trebuie
să-ţi facă o injecţie.
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Oh, …
a venit o învăţătoare nouă,
pe care nu o cunoşti încă.

Oh, …
mama îl hrăneşte pe cel mic
şi nu poate să te îmbrăţişeze
acum.

Oh, …
tu pierzi şi celălalt câştigă.
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Oh, …
prietenul tău este bolnav.

Oh, …
începe să plouă.

Oh, …
tati este prea ocupat
să te asculte.

Oh, …
hainele preferate trebuie
spălate.

Să ne prefacem că … Să ne prefacem că … Să ne prefacem că … Să ne prefacem că …
mergem acasă la unul dintre
mergem în parc.
mergi să îi spui ceva lui tata.
vrei să te îmbraci cu hainele
prietenii tăi.
tale preferate.

Oh, …
mama şi tata au schimbat
planul.

Să ne prefacem că … Să ne prefacem că … Să ne prefacem că … Să ne prefacem că …
mergem într-un loc frumos,
mergem la şcoală sau
vrei să o îmbrăţişezi
ne jucăm un joc preferat.
cu mami şi tati.
la şcoala duminicală.
pe mama.

Oh, …
bunica nu e acasă.

Să ne prefacem că … Să ne prefacem că … Să ne prefacem că … Să ne prefacem că …
mergem la casa bunicii.
mergem la magazin.
mergem să mâncăm o
mergem la doctor.
îngheţată.

Minunile Domnului Isus, pe înţelesul preşcolarilor

Povestiri – sugestii

Lecţia 6

Cum să conduci un copil la Hristos
Următoarele simboluri reprezintă părţi cheie ale mesajului Evangheliei. Mai jos sunt enumerate adevăruri
şi versete care pot f i folosite cu f iecare simbol.
Persoana lui Dumnezeu şi
dragostea Lui pentru copil






Dumnezeu este Creatorul; El te-a făcut.
Dumnezeu este sfânt (fără păcat, perfect).
Dumnezeu te iubeşte.
Biblia spune, „atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea“ (Ioan 3:16).

Problema sau starea copilului
ca păcătos înaintea lui Dumnezeu

 Păcat înseamnă orice gândeşti, spui sau faci care
nu este pe placul lui Dumnezeu.
 Te-ai născut cu o „dorinţă“ de a face lucrurile
după placul tău.
 Păcătuieşti _________ (dă exemple la nivelul
preşcolarilor).
 Biblia spune că „toţi au păcătuit“ (Romani 3:23).
 Pedeapsa pe care o dă Dumnezeu pentru păcat
este moartea – separarea de Dumnezeu pentru
totdeauna.
Remediul lui Dumnezeu:
iertarea de păcat prin Isus Hristos

 Isus este Fiul lui Dumnezeu.
 Isus nu a păcătuit niciodată.
 Isus a sângerat şi a murit de bunăvoie pe cruce
pentru a lua pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcat.
 Biblia spune că „sângele lui Isus Hristos, Fiul
Lui, ne curăţeşte de orice păcat“ (1 Ioan 1:7).
 Isus a murit şi după trei zile a înviat (1 Corinteni 15:34).
 Isus este acum în cer.
Calea prin care să te încrezi
în Hristos ca Mântuitor

 Fii gata să spui „nu“ păcatului.
 Mulţumeşte-I Domnului Isus că a murit pe
cruce pentru tine.
 Cere-I să-ţi ierte toate păcatele şi să-ţi dea viaţa
veşnică.
 Biblia spune, „Fiindcă atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să
aibă viaţa veşnică“ (Ioan 3:16). (Citeşte acest
verset de tip condiţie/promisiune sau altul cum
ar f i Fapte 16:31 sau Ioan 1:12. Un verset de tip
condiţie/promisiune – prezintă condiţia care trebuie
îndeplinită pentru ca Dumnezeu să împlinească
o anumită promisiune faţă de tine. În Ioan 3:16
condiţia este credinţa în Isus, iar promisiunea este
viaţa veşnică. Spune copiilor când şi unde pot vorbi
cu tine pe parcursul următoarei activităţi, dacă vor
să creadă în Hristos.)

Întrebări cheie pentru sfătuire
Nevoia

 Cred că-mi dau seama de ce ai venit să vorbeşti cu mine, dar vrei totuşi să-mi spui tu?
 De ce ai nevoie de Domnul Isus?
 Ce este păcatul? Cine a păcătuit? (Romani
3:23)
 Poţi să te gândeşti la un lucru pe care l-ai
făcut şi pe care Dumnezeu îl numeşte păcat?

Remediul

 De ce L-a trimis Dumnezeu pe Domnul
Isus pe pământ?
 Cine este Domnul Isus?
 Ce a făcut Isus cu păcatul tău? (1 Corinteni
15:34.)
 Ce s-a întâmplat la trei zile după ce Isus a
murit şi a fost îngropat?

Calea

 (Citeşte copilului un verset de tip condiţie/
promisiune; de ex. Ioan 3:16, Ioan 1:12 sau
Fapte 16:31.) Ce promite Dumnezeu că va
face pentru tine?
 Ce doreşti ca Dumnezeu să facă pentru tine
acum? (Dacă copilulul îşi dă seama că are
nevoie de mântuire şi vrea să vină la Domnul
Isus, îndeamnă-l să-I spună lui Dumnezeu
că îi pare rău de păcatele pe care le-a făcut,
că el crede că Domnul Isus a murit şi pentru
păcatele lui şi să-şi ceară iertare de păcate.)

Siguranţă şi creştere

 Ce a făcut Dumnezeu pentru tine chiar
acum? De unde ştii asta? (Arată copilului
acelaşi verset condiţie/promisiune.) Mulţumeşte-I lui Dumnezeu că te-a mântuit.
 Te va părăsi Dumnezeu vreodată? (Evrei
13:5)
 Dumnezeu te va ajuta să spui „nu“ păcatului. Dacă păcătuieşti, ce trebuie să faci?
(1 Ioan 1:9)
 Îndeamnă copilul să rostească o rugăciune
de mulţumire.
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