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De ce să predai preşcolarilor
Fie că ai devenit învățător de curând sau ești unul cu multă experiență, ai ales să îți investești timpul într-una dintre
cele mai roditoare lucrări: învățarea preșcolarilor! De ce să predai preșcolarilor? Specialiștii în psihologie susțin că
primii cinci-șase ani din viața unui copil constituie perioada de dezvoltare cea mai sensibilă, receptivă și crucială din
viața sa. Acești ani în care el își dezvoltă voința de a învăța, creativitatea și capacitatea de a obține rezultate, afectează
întreg procesul său ulterior de învățare. Dacă dezvoltarea intelectuală este pe jumătate încheiată la vârsta de cinci
ani, atunci predarea Bibliei preșcolarilor așază bazele spirituale și intelectuale.

Egoiști

Din punct de vedere mintal, preșcolarii pun multe întrebări, observând și învățând tot
timpul. Ei învață cu toate cele cinci simțuri. Este important să folosești metode și materiale
diferite, care se adresează simțurilor lor, și ușurează învățarea. De asemenea, preșcolarii gândesc
literal, având nevoie de o terminologie clară – cuvinte care înseamnă ceea ce spun. Aceasta
nu înseamnă că nu trebuie să folosești niciodată cuvinte mai dificile. Este important să le
prezinți noțiuni biblice pe care nu le vor învăța în altă parte, cum ar fi „păcat“, „Mântuitor“,
„închinare“ etc. Această serie de lecții folosește cuvinte și explicații alese cu grijă, și experiențe
senzoriale.

Din punct de vedere social, preșcolarii consideră că lumea se învârte în jurul lor și a
nevoilor lor. Ei sunt limitați la propriul lor punct de vedere, de aceea trebuie să eviți
competiția, dar să-i răsplătești pentru efortul individual. Sugestiile de bun venit, jocurile
recapitulative și activitățile creative și de îmbogățire a programului din această serie de
lecții oferă preșcolarilor posibilitatea de a se bucura de succes fără competiție.

Din punct de vedere emoțional, preșcolarii sunt sensibili, iar sentimentele lor sunt adesea
superficiale. Oferă-le siguranță și un sentiment de dragoste și apartenență. Caută să dezvolți
respect de sine prin comentarii pozitive despre caracterul lor și despre felul în care cresc și învață
să facă mai multe lucruri. Preșcolarii sunt încrezători, deci fii exact și demn de încredere. Câștigăle încrederea, ținându-ți promisiunile și fiind consecvent. Obiectivele de predare, învățăturile
de bază și aplicațiile din această serie de lecții îi îndreaptă spre sursa principală de siguranță și
dragoste – o relație personală cu Isus Hristos.

Cred ce
li se spune

Curioși

Din punct de vedere fizic, mușchii principali ai preșcolarilor sunt în plină dezvoltare. Acești
mușchi în creștere le pot cauza disconfort, în cazul în care stau așezați prea mult timp. Preșcolarii
au nevoie de timp de joacă și de mult spațiu de mișcare. Au nevoie de diversitate și activitate în
orice situaţie în care trebuie să înveţe. Pune-i să interpreteze scene biblice, situații și aplicații,
pentru a permite mișcarea și pentru a repeta lecția. În această serie de lecții găsești activități
de interpretare, poezii cu semne și mișcare – împletite în lecțiile biblice, cântece și metode de
învățare a versetelor de memorat.

Vulnerabili

Jucăuși

Caracteristicile preşcolarilor

Din punct de vedere spiritual, preșcolarii acceptă cu entuziasm adevărul biblic, fiind
capabili să învețe doctrinele de bază exprimate în termeni simpli și conciși. Unii chiar
Îl primesc pe Hristos ca Mântuitor. Este esențial să repeţi ceea ce ai predat, și să le dai
posibilitatea să răspundă la întrebări. Gândește-te permanent la faptul că relația lor cu
tine, învățătorul lor, le va influența relația lor cu Dumnezeu. Încredințează Domnului în
rugăciune lucrarea ta de predare, și arată-le copiilor prin comportamentul tău dragostea
lui Dumnezeu pentru ei. Această serie de lecții oferă o bază pentru adevărurile Evangheliei,
exemple potrivite de păcate și aplicații biblice repetate în cuvinte, acțiuni și cântece.
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Cum să foloseşti această serie de lecţii
Această serie de lecții face parte dintr-un ciclu de lecții
editate de AMEC, special pentru lucrarea cu preșcolarii.
Convingerea noastră este că preșcolarii pot să Îl cunoască
pe Dumnezeu.
Acest material conține informațiile de care ai nevoie
pentru a preda grupului de preșcolari cu care lucrezi.
În timp ce predai lecția, încearcă să n-o citești, ci să
păstrezi contactul vizual cu copiii. O lecție predată,
nu citită, este mai convingătoare și mai interesantă
pentru copii. Învățătorii mai experimentați pot expune
ajutoarele vizuale pe un suport la nivelul ochilor copiilor.
Aceasta permite învățătorului să aibă mâinile libere
pentru a ține Biblia sau pentru alte activități, care se
împletesc cu lecţia.

prin activități de interpretare, poezii și cântece cu semne.
Evaluează nevoile grupului tău, și 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

Fiecare lecție cuprinde multe posibilități de participare,

Îndrumări pentru predare
Fii pregătit şi organizat
•

Studiază atent lecția și programul

•

Planifică-ți bine timpul

•

Pregătește-ți un program scris și respectă-l

•

Pregătește-ți materialele

•

Fii flexibil, pentru a împlini nevoile grupului de copii

•

Fii pregătit pentru întreruperi – și surprize!

Planif ică-ţi un timp de pregătire
a programului
Vino mai devreme la clasă, înainte de sosirea primului
copil, ca să fii pregătit pentru desfășurarea orei. Aceasta
oferă copiilor o senzație de siguranță.
Să ai pregătite ecusoanele. Acestea pot fi confecționate
din carton colorat (sau hârtie buretată) și prinse cu un
ac de siguranță sau cu bandă adezivă pe ambele părţi.
Pregătește și foi cu imagini pentru colorat, cărți cu
povestiri, care să poată fi răsfoite de copii, și povestiri
înregistrate sau muzică. Aceste activități pot fi realizate
în diferite părți ale camerei, și le poți numi „centre
de activități“. Activitățile pe care le alegi trebuie să
consolideze învățătura lecției din ziua respectivă sau să
recapituleze învățătura din lecția anterioară.
Sugestiile din partea de „bun venit“ sunt destinate
folosirii în timpul dinaintea programului.
Aceste idei sunt simple, dar totuși eficiente, și necesită
puține pregătiri. Este bine să ai întotdeauna o activitate
planificată, dar uneori cea mai bună activitate pentru
timpul dinaintea programului este de a sta pur și simplu
de vorbă cu copiii când sosesc.
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Stabileşte o rutină
Este important să stabilești o rutină, și să faci cunoscut
copiilor ce activități veți desfășura în fiecare parte a
camerei, și în fiecare parte a predării.
La începutul fiecărei lecții este sugerat un program, ca
linie călăuzitoare. Încearcă să urmezi programul tău,
dar fii sensibil la felul în care copiii răspund la fiecare
activitate, și adaptează-l.
Rutina care oferă siguranţă şi trezeşte interesul copiilor
poate fi stabilită prin: cântece la începutul și sfârșitul
programului; covorașe pătrate pe care ei să se așeze; locuri
(„centre“) ale încăperii destinate anumitor activități (de
ex. centrul povestirilor, centrul cântecelor; centrul de
lucru manual); poezii sau poezii cu semne, care să indice
începutul anumitei activități.

Implică copiii
w Ajutor – Roagă-i pe copii să țină planșele cu cântece
sau alte ajutoare vizuale și să împartă materialele.

w Jocuri de roluri – Pune-i să interpreteze anumite
scene din lecție.

w Rugăciune – Cere copiilor să se roage cu voce tare

pentru anumite lucruri.
w Cântece cu semne – Cântă cântece cu semne, și
include poezii cu semne.
w Întrebări – Pune întrebări pe parcursul predării, cât
și în timpul de recapitulare. Dă timp copiilor să pună
și ei întrebări.

Foloseşte simţurile
O predare eficientă include și experiențe care implică
toate cele cinci simțuri: văzul, auzul, mirosul, gustul
și pipăitul. Când îți planifici lecția și întreaga oră,
transpune-te în locul personajelor din povestire. Care
dintre simțuri l-ai fi folosit, dacă ai fi fost unul dintre
personaje? Ce ai fi văzut sau auzit? Ce ai fi mirosit sau
gustat? Sunt în povestire obiecte sau materiale pe care
le-ai fi atins? Aceste întrebări te vor ajuta să gândești
creativ, referitor la obiectele pe care le poți aduce în clasă,
pentru a-i ajuta pe copii să învețe. Iată câteva exemple:

w Gustul – Dă copiilor să guste alimente menționate
sau deduse din lecție, și mâncăruri din alte țări.

w Pipăitul – Pregătește obiecte legate de lecție, pe

care copiii să le poată atinge. Include diferite forme,
materiale și obiecte din natură. Pune-i pe copii să te
ajute să ții planșele, ajutoarele vizuale pentru cântece
și simbolurile pentru versetele de memorat.

Foloseşte ajutoare vizuale diversif icate
Folosește imagini și obiecte de forme, mărimi și culori
diferite. Ajutoarele vizuale pentru versete și cântece pot
fi prezentate în mai multe moduri:
• Montează-le pe niște bețișoare;
• Fixează-le cu ajutorul unor magneți pe spatele unei
tăvi de copt;
• Folosește cârlige de rufe pentru a le prinde de o
sârmă;
• Așază-le pe un suport, în buzunărașe;
• Lipește pe spatele lor bucăți de hârtie de flanel, rolă
de bucătărie sau hârtie de şlefuit, pentru a le putea
folosi pe tabla de flanelograf.

Predă cu ajutorul cântecelor
Cântecele oferă posibilități de mișcare, și captează
interesul ascultătorilor neatenţi. Nu este necesar să-i
înveți pe copii cântecele, cuvânt cu cuvânt. Este suficient
să le cânți. Copiii vor învăța cântecele foarte ușor, prin
ascultare și repetare. Încearcă să incluzi multe cântece
în program, chiar dacă nu ai înclinație muzicală. Adesea
preșcolarii învață cântecele mai repede decât oricare altă
parte a învățăturii.

Recapitulează des
Consolidează lecția în mai multe moduri. Folosește jocuri
recapitulative, cântece, jocuri pe roluri, lucru manual și
lecții cu obiect. Poți şi să-i lași pe copii să spună din nou
lecția, folosind ajutoarele vizuale de la lecţie.

w Văzul – Vorbește despre ajutoarele vizuale pe care le

folosești, și pune copiilor întrebări legate de ceea ce văd.
w Auzul – Folosește-ți vocea în mod creativ,
pentru a descrie personajele din lecție. Pune-i
pe copii să imite sunete sau să repete dialoguri.
Introdu cântece, pentru a întări mesajul lecției.
w Mirosul – Folosește lucruri care au legătură cu lecția
(de ex. alimente, condimente, parfumuri etc.). De
asemenea, pune-i pe copii să mimeze că miros lucruri
din povestire (de ex. o mâncare gătită, flori, animale).
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Fii prietenos
Zâmbește des. Vorbește-le copiilor la nivelul privirii
lor. Fii personal și încearcă să spui copiilor pe nume.
Manifestă interes față de fiecare copil în parte. Fii
răbdător și generos cu laudele și încurajările.

Disciplinează cu consecvenţă
Fii iubitor, dar și hotărât în disciplinare, și realist în
așteptări. Reține că preșcolarii au nevoie de multă mișcare
și 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).
Gândește-te că o pregătire bună și oferirea multor ocazii
de interacțiune elimină majoritatea problemelor.

w Stabilește reguli bine definite și fii consecvent în
aplicarea lor. La începutul fiecărei lecții, repetă
regulile verbal și chiar prin intermediul unui ajutor
vizual. Stabilește câți copii pot participa în fiecare
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 câți ani
are. Când timpul expiră, întreabă-l dacă este gata să
se poarte frumos. Dacă da, se poate alătura grupului.

w Planifică să ai un ajutor care să stea lângă copilul
care deranjează în mod repetat lecția. De multe ori
simpla atingere a brațului îl ajută pe copil să fie din
nou atent.

Cum să predai copiilor de 2 – 3 ani
Copiii de 2 – 3 ani învață cu ușurință. Unii chiar
numesc acești ani „vârsta descoperirii“. Deoarece
în această grupă de vârstă variază foarte mult
nivelul de maturitate, trebuie să fii sensibil față de
fiecare copil, în funcție de nivelul său individual.

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

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

Cântecele
Alege două sau trei cântece, pe care să le folosești
pe parcursul acestei serii de lecții. Pe parcursul
lecției cântă fiecare cântec de câteva ori. Când
folosești ajutoare vizuale pentru un cântec, roagă
de fiecare dată pe alt copil să țină ajutorul vizual.
Continuați să cântați același cântec, până când
au ținut ajutorul vizual toți copiii care au dorit
să facă aceasta.

Versetul de memorat
La preșcolari, cheia predării versetelor de
memorat este repetarea. Rostește o frază scurtă,
și pune-i pe copii să repete după tine. În cazul
unui grup mic, cere fiecărui copil să repete
versetul după tine. Folosește abțibilduri, pentru
a-i încuraja și răsplăti. Continuă să repeți același
verset pe parcursul ciclului de lecții, până când
l-au memorat toți copiii.

Prezentarea Evangheliei
Pentru prezentarea Evangheliei folosește de fiecare
dată același simbol (fie că este vorba de culoare,
imagine sau formă – ex: Dumnezeu – cerc galben).
Explică simplu semnificaţia fiecărui simbol, şi
pune-i pe copii să repete. La începutul fiecărei
ore, fă o recapitulare a mesajului Evangheliei
printr-un cântec sau verset de memorat. Încheie
fiecare oră cu prezentarea Evangheliei.
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De ce să-i conduci pe preşcolari la Hristos
Poate un preșcolar să fie mântuit? Domnul Isus a spus:
„… dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă
veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra
în Împărăția cerurilor“ (Matei 18:3). Isus a promis
mântuirea pentru „oricine crede“ (Ioan 3:16) fără alte
limitări. A vorbit despre „micuți“ care cred în El, și
pericolul de a-i face să păcătuiască (Matei 18:6).
Shirley Wisner, care a slujit timp de mulți ani ca
instructoare de învățători, a afirmat: „Orice copil normal
deosebește binele de rău înainte de vârsta preșcolară. El
învață devreme că nu trebuie să facă anumite lucruri,
pentru că sunt rele; și că dacă le va face, va fi pedepsit.
Același copil poate fi învățat cu ușurință și că Dumnezeu
numește aceste lucruri păcate, și că există un remediu
pentru păcat.“
Statisticile arată că 85% dintre cei care iau hotărârea să-L
urmeze pe Hristos, fac acest lucru între vârstele de 4 și
14 ani. Josh McDowell, un vorbitor şi autor renumit,
a vorbit despre această statistică şi a spus: „În următorii
cinci ani procentul va fi de 95%.” El a prezis de asemenea
că şi grupa de vârstă va scădea probabil la 4-8 ani. Deci
este clar că trebuie să-L prezentăm copiilor pe Hristos
la o vârstă fragedă, acest lucru prezentând un avantaj.
Mulți creștini renumiți L-au primit pe Isus la o vârstă

fragedă. De exemplu, Corrie Ten Boom L-a primit la
vârsta de 5 ani, iar dr. James Dobson și Amy Carmichael
la vârsta de 3 ani.
Cei mai mulți copii care L-au primit pe Isus la o vârstă
fragedă (ex. preșcolară) au avut privilegiul de a se fi născut
și de a crește într-o familie creștină.
Este important ca scopul nostru principal să fie
evanghelizarea copiilor. Dr. Howard Hendricks a afirmat:
„Să ceri unui copil să trăiască viața creștină pe care nu o
are, înseamnă a-ți bate joc de el. Doar atunci când Duhul
Sfânt locuiește în inima unei persoane, acea persoană
poate trăi o viață plăcută lui Dumnezeu.“
În Marcu 16:15, Domnul Isus ne poruncește să predicăm
Evanghelia „la orice făptură“. Aceasta îi include și pe
copii. Vestitul misionar și explorator scoțian, David
Livingstone, a spus: „Datoria noastră este să-i învățăm
pe copii despre păcat și despre Mântuitorul, 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 îndoiești de capacitatea copilului de a comunica
cu Dumnezeu, să nu te îndoiești de capacitatea lui
Dumnezeu de a comunica cu copilul.

Preşcolarii şi mântuirea
În lucrarea cu preșcolarii, ne străduim să clădim
„cărămidă cu cărămidă“ adevăruri biblice, pe care ei să le
înțeleagă. Fiecare parte de predare conduce la înțelegerea
unui adevăr biblic sau consolidarea unui adevăr deja
predat. În acest fel, copiii învață bazele Evangheliei, și
mult mai mult.
Predă, bazându-te pe Duhul Sfânt, că El le dă înțelegerea
spirituală, și îi atrage la Hristos. Reține însă și faptul
că preșcolarii vor cu tot dinadinsul să fie pe placul
învățătorului; deci trebuie să eviți mărturisiri de credință
făcute din acest motiv.

Dacă un copil are întrebări, răspunde la nivelul copilului;
dacă el nu este mulțumit cu răspunsul primit, va întreba
din nou sau va pune o altă întrebare pentru clarificare.
Lasă copilul să stabilească ritmul, și 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, ajută-l folosindu-te de îndrumările date la
sfârșitul acestui manual.		
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Plastilină, „instrumente muzicale“ şi costume
Mai jos sunt prezentate câteva obiecte pentru joacă și învățare. În timp ce recapitulezi lecția, pentru o activitate
creativă, copiii pot folosi plastilină sau lut, pentru a modela obiecte legate de lecție. Instrumentele muzicale de ţinut
ritmul sunt excelente să-i ajute pe copii să acompanieze cântecele. Costumele oferă copiilor bucuria „costumării“,
pentru a interpreta pe roluri scene din lecție.

Plastilină de casă
w
w
w
w
w

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

Prepararea:
Amestecă într-un castron 4 cești de făină cu una de sare
și 13 de apă călduță. Dacă vrei, împarte aluatul în mai
multe părți și adaugă colorant alimentar sau condimente,
apoi frământă-le pe fiecare, cinci sau zece minute. Vei
obține o cocă moale, ușor 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 și sclipici.
Rețete de preparare a plastilinei de casă se găsesc pe
pagina de internet:
http://www.injoaca.ro/tag/plastilina-de-casa/

• cutii de unică folosință, din plastic, găurite pe
margini, de care se prind clopoței (cu un fir de lână sau
o panglică), pentru a obține o tamburină;
• două bucăţi de lemn, care au lipit pe o parte
hârtie de şlefuit (vezi https://www.youtube.com/
watch?v=uVBpN3rKsqA).

Costume biblice
Acest costum tip togă poate fi folosit pentru personaje
biblice masculine și feminine. Folosește orice material,
dar tivește-l pe margini.
Folosește trei mărimi pentru copii: mic (60 × 120 cm),
mediu (70 x 152 cm) și mare (75 × 160 cm). (Pentru
adulți și tineri adaptează dimensiunile după mărimea lor.)
Confecționează pentru fiecare togă un brâu din material.
Pentru costume simple, pot fi folosite pungi mari din
hârtie. Decupează deschizături pentru brațe și cap.

Instrumente de ţinut ritmul

•

tuburile pot fi cornuri de suflat;

•

cutii din metal sau carton pot fi tobe;

•

seturi de câte două bețișoare, pentru a bate ritmul;
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coase

• clopoței prinși cu fâșii din piele sau panglici, pentru
clinchet de clopoței;

60 cm
coase

• cutiuțe cu o singură deschizătură, peste care sunt
puse elastice pentru a obține harpe;

îndoaie

taie

• cutiuțe din plastic cu capac, umplute cu câteva boabe
de fasole sau orez;

îndoaie

120 cm

Confecționează din obiecte casnice instrumente simple
de ținut ritmul, și decorează-le cu abțibilduri, hârtie
colorată, sclipici, carioci, creioane colorate sau alte
materiale. (Fă acest lucru împreună cu copiii, înainte de
lecție sau ca activitate creativă.) Lipește bine capacele la
instrumentele care conțin orez sau fasole. Instrumente
pentru menținerea ritmului pot fi:
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Planif icarea timpului
Mai jos este prezentat un program care să te ajute să planifici un timp de predare captivant, de 30 de minute, una
sau două ore, o dată pe săptămână sau în fiecare zi. Dacă predai o dată pe săptămână, ai la dispoziție numeroase
activități – dar nu destul timp ca să le realizezi pe toate. În cazul în care predai într-un centru de zi, aceste materiale
și idei suplimentare pot fi date responsabilului centrului sau educatorului, ca modalitate de repetare pe tot parcursul
săptămânii a lecției 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 lecții de lunea până vinerea, alege una dintre cele trei planificări, în funcție de timpul disponibil.
Dacă ai doar 30 de minute, împarte versetul de memorat și lecția biblică între primele patru zile, după cum este
sugerat mai jos. Un timp de recapitulare poate fi inclus zilnic sau la sfârșitul 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

Încheierea***

-

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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Privire generală
Lecţia
1. Dumnezeu
are un plan cu
Iosif
Geneza 37
Geneza 39:1-6,
20-23
Geneza 40:5-8,
12 – 15, 18 – 23

Adevăr
central
Dumnezeu
are un plan cu
copiii Lui

Bun venit

Închinare

Păpușa spune …

„Domnul e bun“
Rugăciune
„Nu sunt mare, ca munții cei
înalți“
Colectă

Recapitulare

Prezentarea
Evangheliei

Cântece cu semne

Haina lui Iosif

Haina colorată

„Dimineața“

Lecţia

Adevăr
central

Bun venit

Închinare

2. Iosif înţelege
planul bun al
lui Dumnezeu

Planul lui
Laudă-L pe
Dumnezeu este Dumnezeu
întotdeauna bun dimineața

Geneza 41:1
–46:7
Geneza 46:29

Recapitulare

Lecţia
3. Dumnezeu îi
poartă de grijă
bebelușului
Moise
Geneza 13:16
Exodul 1:8-11
Exodul 1:222:10

Prezentarea
Evangheliei

„Bună dimineața, Doamne“
Rugăciune
„Dimineața“
Colectă

Cântece cu semne

Verset de
memorat

Înviorare

„Isus a spus:
Activități zilnice
Eu sunt calea,
adevărul și viața …“
(Ioan 14:6)
Mergi pe urme
„Isus este calea“

Activitate
creativă

Activitate de
îmbogăţire

Haina lui Iosif în
multe culori
Fișă de lucru
manual
Plastilină

Calea lui
Dumnezeu,
calea mea
Talon pentru o
faptă bună

Verset de
memorat

Înviorare

(alege una)

(alege una)

„Isus a spus:
Eu sunt calea,
adevărul și viața.
Nimeni nu vine la
Tatăl, decât prin
Mine.“
(Ioan 14:6)
Mergi pe urme
„Isus este calea“

Activități de
dimineață

Activitate
creativă

Activitate de
îmbogăţire

(alege una)

(alege una)

Iosif și familia lui
Fișă de lucru
manual
Plastilină

Iosif își
întâlnește din
nou frații
Saci cu cereale

Înviorare

Umple sacul cu
cereale

Haina colorată
(recapitulare)

„Isus este calea“

Adevăr
central

Bun venit

Închinare

Verset de
memorat

Dumnezeu
poartă de grijă
copiilor Săi

Laudă-L pe
Domnul la
amiază

„Și peștele în apă“
Rugăciune
„Dimineața“
Colectă

„Lăudați pe
Domnul, căci este
bun!
(Psalmul 136:1)
Verset cu semne

Activități la
amiază

Recapitulare

Prezentarea
Evangheliei

Activitate
creativă

Activitate de
îmbogăţire

(alege una)

(alege una)

Bebelușul Moise
în coș
Fișă de lucru
manual
Plastilină

Cine te ajută?
Ce cuvinte arată
dragostea?

Cărămizi și paie Ioan 14:6
„Calea ce duce“
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Cântece cu semne
„Domnul e bun“
„Calea ce duce“
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Privire generală
Lecţia
4. Poporul lui
Dumnezeu
traversează
Marea Roșie
Geneza 13:15
Geneza 28:15
Geneza 46:4
Exodul 2:23-25
Exodul 3:1 –
4:17
Exodul 6:6-8
Exodul 12
Exodul 13:17
–14:31

Lecţia
5. Dumnezeu
îi protejează pe
cei trei tineri în
cuptorul încins
Daniel 1:1-6
Daniel 3

Adevăr
central
Dumnezeu
veghează
asupra tuturor
lucrurilor

Recapitulare
Mută norul

Adevăr
central
Dumnezeu
poate să-i
protejeze pe
copiii Lui
oriunde ar fi ei

Recapitulare
Puncte secrete

Lecţia
6. Dumnezeu
îl protejează pe
Daniel
Daniel 1:1-8
Daniel 6

Adevăr
central
Dumnezeu
poate să-i
salveze pe copiii
Lui

Recapitulare
Sforile leului

Bun venit

Închinare

Verset de
memorat

Laudă-L pe
Domnul seara

„Și peștele în apă“
Rugăciune
„Dimineața“
Colectă

„Lăudați pe
Domnul, căci este
bun!
(Psalmul 136:1)
Verset cu semne

Activități de
seară

Activitate
creativă

Activitate de
îmbogăţire

(alege una)

(alege una)

Felicitare cusută
Fişă de lucru
manual
Plastilină

Confecţionează
o felicitare
Sunt un slujitor

Prezentarea
Evangheliei

Cântece cu semne

Înviorare

Ioan 14:6
(recapitulare)
„Calea ce duce
sus“

„Ori de câte ori“

Bun venit

Închinare

Verset de
memorat

Când mă tem

„Și peștele în apă“
Rugăciune
„Ori de câte ori“
Colectă

Dar eu strig către
Dumnezeu, și
Domnul mă va
scăpa.
(Psalmul 55:16)

Mă încred în
Dumnezeu

Prezentarea
Evangheliei

Cântece cu semne

Activitate
creativă

Activitate de
îmbogăţire

„Păsări mari și
mici“

„Ori de câte ori“
„Dimineața“

Bun venit

Închinare

Mă gândesc la
Dumnezeu

„Dimineața“
Rugăciune
„Ori de câte ori“
Colectă

Prezentarea
Evangheliei
„Păsări mari și
mici“
(recapitulare)

(alege una)

(alege una)

Cuptorul încins
Fișă de lucru
manual
Plastilină

Fă ceea ce este
corect
„Dimineața“

Verset de
memorat

Cântece cu semne
Bună dimineața, Doamne“
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Înviorare

Înviorare

Dar eu strig către
Dumnezeu, și
Domnul mă va
scăpa.
(Psalmul 55:16)
Verset cu semne

Cap și umeri,
mâini, picioare

Activitate
creativă

Activitate de
îmbogăţire

(alege una)

(alege una)

Lei care dau din
cap
Fișă de lucru
manual
Plastilină

Groapa leilor
Ce cântec este?

Suveranitatea lui Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor

Versete de memorat – semne
Lecţiile 1 şi 2

„Isus a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl, decât prin 		
Mine.“ Ioan 14:6
Mergi pe urme ‒ instrucțiunile sunt incluse în ambele lecții.
Lecţiile 3 şi 4
„Lăudați pe Domnul, căci este bun!“ Psalmul 136:1
Verset cu semne ‒ (1) Lăudați (2) pe Domnul, (3) căci este bun! (1) Ridică brațele către cer și deschide-le larg. (2)
Închide palma, și arată în sus cu degetul arătător al fiecărei mâini. (3) Închide palma și ridică în sus degetul mare.
Lecţiile 5 şi 6

„Dar eu strig către Dumnezeu, și Domnul mă va scăpa.“ Psalmul 55:16

Verset cu semne ‒ Dar eu (1) strig (2) către Dumnezeu, (2) Domnul (3) mă va scăpa.“ (1) Mâinile împreunate,
ca pentru rugăciune. (2). Arată în sus cu degetul arătător al fiecărei mâini. (3) Încrucișează mâinile la încheieturi,
apoi depărtează-le, în semn de eliberare.

Cântece – versuri, melodie şi semne
Înregistrarea cântecelor menționate aici se află ori pe CD-ul din pachet, ori pe site-ul www.edituraamec.ro (codul
de descărcare a negativelor este lipit pe caietul de idei din pachet). Seriile menționate și pachetele sunt disponibile
la AMEC. Textul acestor serii de lecții (unde sunt și versurile cântecelor) se află pe site-ul Teachkids.eu/ro.
Domnul e bun; Nu sunt mare, ca munții cei înalți; Cap și umeri, mâini, picioare – versurile, simbolurile,
notele și semnele acestor cântece se găsesc în seria de lecții „Creația, pe înțelesul preșcolarilor“.
Dimineața – versurile, simbolurile, notele și semnele cântecului se găsesc în seria de lecții „Lucrarea
Mântuitorului, pe înțelesul preșcolarilor“.
Ori de câte ori mă tem – versurile, simbolurile, notele și semnele cântecului se găsesc în seria de lecții
„Promisiunile lui Dumnezeu, pe înțelesul preșcolarilor“.

Isus este calea

12

Suveranitatea lui Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor

Calea ce duce

Bună dimineața, Doamne, eu Îți zic
Bună dimineața, Doamne
C

Pusă pe note de Brezoaie Rebeca

G

& 44 œ œ œ œ œ œ

Bu - nă di - mi - nea - ța,

œ œ œ œ

Doam - ne, eu Îți zic,
C

& .. œ œ œ œ œ œ

5

Mii de pă - să - re - le

Și

în zo-rii zi - lei

œ
œ œ œ 

zo - rii îi ves- tesc,

spre Ti-ne'mi în-drept

C

œ œœ œ œ œ

Bu - nă di - mi - nea - ța,
F

œ

œ

œ œ

când ochii'mi des - chid.
C

œ œ œ œ œ œ

Și în cânt cu e - le

și eu Te slă- vesc.

Lau-da și cân-ta - rea,

mă rog și Te'aș-tept.
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Și peștele în apă

Iubește indienii, iubește și chinezii
Și africanii negri, și albii, tot la fel,

Pe toți iubește Domnul Sfânt,
Dar pe noi, copiii, mult mai mult.

Părăsi mari și mici

În Cuvânt e scris / Că mult m-a iubit
Fiul Său cel scump L-a dat / Ca să fiu iertat.
Cine de păcat / Vrea să fiu iertat?
Domnul, mare Dumnezeu, Creatorul meu.

Isus a murit, / A fost îngropat
Dar din morţi a înviat, / Şi S-a înălţat.
Cine-n cer mă vrea / Sus, în slava Sa?
Domnul, mare Dumnezeu, Creatorul meu.
14

Ca s-ajung în cer / Trebuie să cred,
În Isus, ca să nu pier. / Azi iertare-mi cer.
Cine ruga mea / Îmi va asculta?
Domnul, mare Dumnezeu, Creatorul meu.
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Lecţia 1
Dumnezeu are un plan cu Iosif
Text biblic
pentru învăţător

Geneza 37 / Geneza 39:1-6, 20-23 / Geneza 40:5-8, 12-15, 18-23

Adevăr central

Dumnezeu are un plan cu copiii Lui

Aplicaţie

Nemântuit: Ca să fii un copil al lui Dumnezeu, trebuie să crezi în Domnul Isus.
Mântuit: Crede că Dumnezeu are un plan cu tine.

Verset de memorat „Isus a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața.“ (Ioan 14:6)
Programul întrunirii

Bun venit

Închinare

Verset de memorat

De ce ai nevoie

Ce să faci

 CD cu muzică și CD
player
 ecusoane (pag 74), unul
pentru fiecare copil
 păpușă de mână

Bun venit

Pune un CD cu muzică liniștită. Salută-i
pe copii pe nume, și dă-le ecusoane cu
numele lor.

Activitate

„Păpușa spune …“
Prezentați-vă, tu și ajutorul tău, folosind
păpușa. Apoi cere fiecărui copil să-și pună
păpușa pe mână, și să spună numele și alte
informații despre el.

 CD cu muzică și
CD player; versurile
cântecelor (pag. 12-14)
 „Nu sunt mare, ca
munții cei înalți“
(cântec vizualizat)
 coș pentru colectă

Cântec

„Domnul e bun“

Rugăciune

Condu copiii în rugăciune: „Doamne, Îți
mulțumim că ne iubești. Îți mulțumim
că ai un plan cu noi. Îți mulțumim că
vrei ca noi să Te cunoaștem. În Numele
Domnului Isus. Amin!“

Cântec

„Nu sunt mare, ca munții cei înalți“
(refrenul de două ori)

Colectă

(opțional) Dă un coș, din mână în mână,
pentru colectarea banilor pe care-i donează
copiii. (Informează părinții despre modul
în care vor fi folosiți banii.)

Verset

Ioan 14:6

Repetare

„Mergi pe urme“
„Isus este calea“

 simbolurile PSOV-e,
PSOV-f, PSOV-g,
PSOV-h și PSOV-i
 8 urme de pași (pag. 78)
 „Isus este calea“ (cântec
vizualizat)
 îndrumări (pag. 18)
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Programul întrunirii

De ce ai nevoie

Ce să faci
Activitate

„Activități zilnice“
Pune-i pe copii să mimeze aceste
activități (arată-le):
Dimineața când mă scol îmi întind
brațele. Apoi merg la dulap, îmi iau
jucăriile și mă joc. Mai târziu alerg în
parc cu prietenii mei. Seara, merg pe
vârfuri până la pat, îmi pun palmele sub
cap și mă culc.

 textul lecției (pag 20)
 planșele 1-1, 1-3, 1-4,
1-5 și 1-6
 CD cu muzică și
CD player; versurile
cântecelor (pag. 12-14)
 imagine cu o familie cu
câțiva copii
 seturi de câte 12 (ex. 12
oameni făcuți din lego,
12 oameni desenați pe
hârtie etc.)
 condimente și parfum

Lecţia

„Dumnezeu are un plan cu Iosif“
Predă la fiecare întâlnire întreaga lecție
sau câte o parte. Pune planșele pe un
stativ, la nivelul privirii copiilor, ca
mâinile să-ți fie libere pentru activitățile
din cadrul lecției.

 haina lui Iosif (pag. 75),
una albă și una colorată;
taie-o pe cea colorată în
6 bucăți de puzzle
 întrebări (pag. 24)

Joc

„Haina lui Iosif“
Pune haina albă pe dușumea sau pe
masă. Când un copil răspunde, vine și
pune în locul potrivit pe haina albă o
bucată din haina colorată.

 îndrumări (pag. 19)
 imaginea 1-1
 planșele PSOV-a,
PSOV-b, PSOV-c și
PSOV-d (opțional)

Prezentare

„Haina colorată“

Pregătește o gustare
(atenție la copiii cu alergii
alimentare).

Pauză

Fă o pauză, pentru a permite copiilor să
meargă la toaletă și să-și spele mâinile.

Rugăciune

Condu copiii în rugăciune, mulțumindu-I
lui Dumnezeu pentru gustare.

Gustare

Îndreaptă conversația spre recapitularea
lecției. (Notă: Dă copiilor să guste în
timpul lecției diferite alimente, pentru
a ajuta procesul de învățare, dar acestea
trebuie să fie în cantități mici, ca să nu
înlocuiască gustarea obișnuită.)

Înviorare

Lecţie biblică

?
Recapitulare

Prezentarea
Evangheliei

Gustare
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Programul întrunirii

Activitate creativă
(alege una)

De ce ai nevoie

Ce să faci

 haina lui Iosif în multe
culori (pag. 76), una
pentru fiecare copil
 dungi și brâu (pag. 77),
una pentru fiecare copil
 creioane colorate sau
carioci
 foarfece
 lipici
 fișă de lucru, una pentru
fiecare copil
 plastilină (pag. 8)

Lucru manual

„Haina lui Iosif în multe culori“
Pune-i pe copii să coloreze mai întâi haina,
apoi dungile și brâul, care se află separat,
iar la final să decupeze dungile și brâul, și
să le lipească pe haină.

Foaie de lucru
manual

„Iosif a avut încredere în planul lui
Dumnezeu“
Ajută-i pe copii să întindă lipici cu
sclipici pe marginea hainei lui Iosif.

Plastilină

„Construiește zidul închisorii“
Îndrumă-i pe copii, arătându-le cum să
ruleze bile de plastilină, pe care apoi să
le așeze, astfel încât să construiască zidul
închisorii. Spune-le copiilor cum s-a
încrezut Iosif în Dumnezeu, chiar și când
era în închisoare.

 fâșii de hârtie cu diferite
afirmații (pag. 78), puse
într-un plic
 talon pentru o faptă
bună (pag. 79), unul
pentru fiecare copil

Activitate

„Calea lui Dumnezeu, calea mea“
Pune-i pe copii să tragă din plic câte o
fâșie. Întreabă-i dacă afirmația descrie
„Calea lui Dumnezeu“ sau „cale mea“.
• Numai eu țin ursulețul în brațe.
• Dau voie și altora să se joace cu
jucăriile mele.
• Nu mănânc așa ceva! E groaznic!
• Ajut pe mama să facă ordine în camera
mea.
• După ce mama pleacă din cameră, mă
dau jos din pat și mă joc cu jucăriile.
• Ascult cu atenție, în timp ce învățătorul
spune povestirea.
• Îmi arunc hainele pe podea.
• Mă joc cu blândețe cu cățelul (pisica)
mea.

Activitate

„Talon pentru o faptă bună“
Spune-le copiilor : „Iosif s-a străduit
întotdeauna să facă totul cât putea de
bine, pentru că Îl iubea pe Dumnezeu.
Gândește-te la un lucru pe care ai putea
să-l faci săptămâna aceasta, din dragoste
pentru Dumnezeu.“ Completează
talonul fiecărui copil, și dă-i-l acasă.

Activitate de îmbogăţire
(alege una)
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„Isus a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața …“ (Ioan 14:6)
Introducere
Pe ce cale se poate intra în această cameră?
Așteaptă răspunsul copiilor. Acceptă și răspunsul care spune că se poate intra pe fereastră.
Pentru a intra în această cameră sunt mai multe căi, dar, pentru a intra în cer, este o singură cale. Așa ne
spune Domnul Isus în Biblie.
Prezentare
Pentru ca să putem să-l găsim mai ușor, fiecare verset din Biblie are o adresă. Versetul de astăzi se găsește în
cartea Ioan, capitolul 14, versetul 6.
Spuneți împreună adresa de trei ori, mai întâi arătând în sus, apoi în jos, apoi în spatele tău.
Cere unui copil să te ajute să găsești versetul, deschizând Biblia la un semn de carte pe care l-ai pus la Ioan 14:6.
Citește versetul, apoi arată simbolurile PSOV-e, PSOV-f, PSOV-g, PSOV-h și PSOV-i.
Explicație
„Isus a spus … – Când Isus a trăit ca om pe pământ, El a vorbit despre calea care duce în cer (casa lui
Dumnezeu). Isus a spus că El este singura cale către cer.
„Eu sunt calea…“ – Credința în Isus Hristos (Cel care poate să te scape de păcat) este singura cale de a
ajunge în cer. Atunci când a murit pe cruce, Isus, Fiul lui Dumnezeu, a fost pedepsit pentru păcatele tale
și ale mele. Numai Isus putea să ia asupra Lui păcatele noastre. Isus a înviat, pentru că El este DumnezeuFiul. Credința în Domnul Isus ca Mântuitor este singura cale de a fi salvat, scăpat, mântuit de păcate, și
singura posibilitate de a ajunge într-o zi în cer.
… adevărul … – Isus este singura cale adevărată a lui Dumnezeu, prin care putem să fim mântuiți. Cuvintele
Domnului Isus sunt scrise în Biblie, și acolo putem să le citim. Ele sunt adevărul. Isus nu minte.
… și viața … – Isus este Cel care dă viața veșnică tuturor celor care cred în El ca Mântuitor.
Aplicație
Nemântuit: Dumnezeu vrea să crezi în Isus ca Mântuitor. Dacă știi că ai păcătuit, îți pare rău, și crezi în Isus
ca Mântuitor, vei fi mântuit și vei avea viața veșnică (viață împreună cu Dumnezeu, viață care nu
se termină niciodată). Vei fi un copil al lui Dumnezeu.
Mântuit: Dacă ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor, atunci ești un copil al lui Dumnezeu și ai viața veșnică.
Poți să ai încredere că Dumnezeu te ajută să trăiești ca un copil al Lui. El te ajută să împlinești
planul Lui pe acest pământ, apoi să fii în veșnicie cu El.
Repetiție
„Mergi pe urme“
Pentru învățarea versetului, folosește simbolurile cu imagini. Apoi repetă versetul, în timp ce copiii pășesc
pe o cale formată din urme de pași, aranjate pe podea.
Ajută copiii să reţină versetul, învăţându-i cântecul: „Isus este calea“
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Prezentarea Evangheliei
Haina colorată
Culorile hainei lui Iosif ne ajută să ne gândim la câteva lucruri importante.
Arată culoarea aurie pe planșa 1-1.
Această culoare ne amintește de un loc așa de frumos, despre care Biblia spune că arată ca și cum ar fi făcut din
aur. Locul este numit „cer“, și acolo locuiește Dumnezeu. Cerul este un loc perfect, și toți cei ce sunt acolo sunt
fericiți tot timpul. Dumnezeu, care este sfânt, a creat cerul și pământul, și te-a creat și pe tine. Biblia spune că:
„… atât de mult a iubit Dumnezeu lumea“ (Ioan 3:16), că a dat pe singurul Lui Fiu. Dumnezeu te iubește!
Dumnezeu vrea să crezi în Domnul Isus, ca să trăiești cu El în cer pentru totdeauna.
Arată culoarea neagră (brâul).
Această culoare neagră ne amintește de lucrurile rele pe care le gândim, le spunem și le facem, și care se numesc
păcate. Păcatul ar strica cerul perfect al lui Dumnezeu, și de aceea păcatul nu poate intra în cer. Tu și eu ne-am
născut cu dorința de a merge pe calea noastră – dorința de a face lucruri rele, pe care Dumnezeu le numește
păcate. În loc să facem lucruri bune, care Îi fac plăcere lui Dumnezeu, noi facem lucruri rele (Iacov 4:17).
Dă exemple de păcate sau discută cu ei planșele PSOV-a, PSOV-b, PSOV-c și PSOV-d.
Din cauza păcatului, se cuvine să fim despărțiți pentru totdeauna de Dumnezeu. Dacă nu credem în Domnul
Isus, nu ne putem aștepta să ni se permită să ajungem în cer.
Arată culoarea roșie.
Această culoare roșie ne amintește că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult, că L-a trimis pe pământ pe Fiul Său,
Domnul Isus, ca să fie singurul Mântuitor pentru omenire. Isus a trăit pe pământ ca un copilaș, apoi a crescut.
Isus nu a avut niciun păcat – El întotdeauna a gândit, a vorbit și a făcut numai ceea ce era bine. Isus Și-a dat
de bunăvoie viața pe cruce, și a luat asupra Lui pedeapsa pentru păcatele noastre. El a murit și a fost îngropat,
dar a treia zi a înviat. Prin faptul că Și-a trimis Fiul pe pământ, Dumnezeu ne-a arătat marea Sa dragoste. Biblia
spune: „… pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi“ (Romani 5:8).
Arată culoarea albă.
Această culoare albă ne amintește că atunci când credem în Domnul Isus, suntem mântuiţi (curățiţi) de păcatele
noastre. Biblia spune: „Crede în Domnul Isus, și vei fi mântuit“ (Faptele apostolilor 16:31). Știi că ai păcătuit?
Crezi că Isus a murit, ca să te salveze de pedeapsa păcatului? Crezi că El a înviat? Îți pare rău că ai păcătuit?
Dacă da, atunci cere-I astăzi iertare lui Dumnezeu de păcatele tale și El te va mântui. Vei fi un copil în familia
lui Dumnezeu, dar în același timp și în familia părinților tăi. Într-o zi vei merge în cer, pentru a locui pentru
totdeauna cu Dumnezeu și cu toți cei ce au crezut în El. Dacă vrei să fii mântuit, dar încă ai întrebări despre
aceasta, vino și spune-mi la sfârșitul programului, și îți voi răspunde la întrebări.
Arată culoarea verde
Această culoare verde ne amintește de plantele care cresc. Dumnezeu are un plan cu toți cei care cred în El, și
acest plan este ca ei să crească. Ei nu cresc așa cum cresc plantele, ci cresc în cunoașterea lui Dumnezeu. Atunci
când învață din Biblie și împlinesc ceea ce scrie în ea, ei cresc în cunoașterea Lui. De asemenea, când se roagă
și merg la biserică, și acestea sunt moduri în care ei pot să crească în cunoașterea Lui.
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Lecţia – partea 1
Arată o imagine cu o familie.
Dacă ai frați sau surori, nu-i așa că te aștepți ca părinții să vă iubească
și să vă trateze pe toți la fel? Nu-i așa că dacă iubește pe unul, mai mult
decât pe ceilalți, aceasta creează probleme între voi? Așa s-a întâmplat
în familia lui Iacov.
Iacov, care făcea parte din poporul lui Dumnezeu, avea o familie mare.
Avea doisprezece fii.
Numără până la 12. Poți să le arăți 12 oameni făcuți din lego sau
desenează 12 oameni pe o hârtie.
Era o familie mare, dar nu era prea fericită. Iacov îl iubea pe unul
din fii săi, pe Iosif, mai mult decât pe toți ceilalți. Iosif era preferatul
tatălui. Nu era vina lui, dar, faptul că tatăl îl iubea mai mult, i-a adus
lui Iosif multe necazuri.
Iosif avea atunci șaptesprezece ani. Era mai tânăr decât majoritatea
fraților lui, dar el era iubit mai mult decât ei. Într-o zi tatăl i-a făcut o
haină foarte frumoasă.
Planşa 1-1
Haina era deosebită. Ai și tu câteva haine deosebite acasă? Poate că
părinții nu îți dau voie să le porți oricând, ci doar la nuntă sau la ocazii
speciale. Haina lui Iosif era foarte frumoasă, colorată în multe culori.
Probabil că nici el nu o purta când mergea la muncă sau când păzea
oile. Ce au gândit frații lui, când au văzut că tatăl lor i-a făcut lui Iosif
acea haină frumoasă? Biblia ne spune că au început să-l urască, și nu
puteau să-i spună nicio vorbă prietenească (Geneza 37:4).
Apoi Iosif a avut un vis. În acele zile, înainte ca Biblia să fie scrisă,
Dumnezeu vorbea uneori oamenilor prin visuri. Iosif le-a spus fraților
săi visul său. În vis, el a văzut cum el și frații lui erau pe câmp, la legatul
snopilor. Și snopul lui Iosif s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii
fraților lui l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea
lui. Frații lui mai mari s-au mâniat foarte tare.
„Doar n-ai să domnești tu peste noi? Doar n-ai să ne conduci tu?”, au
spus ei (vezi Geneza 37:8).
Iosif nu inventase acest vis. Era un mesaj de la Dumnezeu. Dumnezeu
avea un plan cu viața lui Iosif.
Dumnezeu are un plan și cu viața ta. Mai întâi, El vrea ca tu să crezi
în Domnul Isus ca Mântuitor. Apoi El dorește să trăiești în așa fel,
încât să-I fii plăcut, și faci aceasta împlinind ceea ce spune El în Biblie.
Arată Biblia.
Iosif a mai avut un vis. În acest vis, soarele, luna și unsprezece stele se
plecau înaintea lui. El a spus visul său fraților și tatălui lui. Era ca și cum
Iosif se lăuda cu aceste visuri. Se va pleca vreodată familia lui înaintea
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lui? El era printre cei mai tineri din familie. Frații lui îl urau. Cine
se credea Iosif? Frații lui erau mai mari, și nu s-ar fi plecat niciodată
înaintea lui. Ei îl invidiau pe Iosif. Tatăl lui l-a mustrat, dar a ținut
minte lucrurile pe care le-a spus Iosif.

Partea 2
Cei 10 frați mai mari ai lui Iosif (numără până la 10) aveau grijă de
oile tatălui lor. Ei trebuiau să le păzească de animalele sălbatice, să le
ducă la apă proaspătă și la pășuni bogate. Ei nu stăteau într-un loc, ci
mergeau cu turma din loc în loc, căutând hrană pentru ea.
Pune-i pe copii să mimeze că sunt păstori, care conduc turma la
pășuni bogate și la apă proaspătă.
Într-o zi, tatăl i-a spus lui Iosif să meargă și să vadă ce fac frații lui mai
mari, și dacă oile sunt bine. Uneori, frații lui Iosif se purtau rău. Acum,
știind că ei sunt departe de casă, poate Iacov era îngrijorat.
Iosif a plecat să-și caute frații. Erau departe, dar el era hotărât să-i caute
până îi va găsi.
Pune-i pe copii să-și pună mâna streașină la ochi, uitându-se de
jur împrejur și în depărtare.
În sfârșit, i-a văzut. Și ei l-au văzut. El purta haina lui deosebită. Știau că
cel ce vine spre ei este Iosif. Oare s-au bucurat când l-au văzut că vine?
Planşa 1-3
Înainte ca Iosif să ajungă la frații lui, ei au făcut un plan foarte rău, și
anume, să-l omoare pe Iosif. Dar Dumnezeu avea și El un plan cu Iosif,
și planul lui Dumnezeu era diferit de cel al fraților lui. Al cui plan crezi
că se va împlini: al fraților lui Iosif sau al lui Dumnezeu?
Așteaptă răspunsul copiilor.
Haideți să vedem ce ne spune Biblia că s-a întâmplat.
„Iată că vine visătorul!“, și-au spus frații unul altuia. „Veniți acum să-l
omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi; vom spune că l-a
mâncat un animal sălbatic și vom vedea ce se va alege de visurile lui“
(vezi Geneza 37:19-20).
Dar Ruben, fratele cel mai mare al lui Iosif, s-a gândit că ceea ce vor
să facă nu este bine. El le-a spus celorlalţi: „Să nu-l omorâm. Mai bine
aruncați-l în groapa aceasta, și nu-i faceți rău“ (vezi Geneza 37:21-22).
Ruben avea și el un plan. Se gândea că se va putea furișa mai târziu
până la groapă, ca să-l salveze pe Iosif și să-l ducă înapoi la tatăl lor.
S-a împlinit planul lui Ruben? Să vedem.
Când Iosif a ajuns la ei, frații lui l-au dezbrăcat de haina lui deosebită
și l-au aruncat în groapă. Era o groapă în care se strângea apa de ploaie,
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dar în acel moment groapa era goală. Cum s-a simțit Iosif? Biblia ne
spune că el s-a rugat de frații lui să nu-i facă rău, dar frații lui nu l-au
ascultat (Geneza 42:21). Dimpotrivă, s-au așezat să mănânce. Iată-l pe
Iosif tremurând de frică în groapa întunecoasă, iar la gura gropii, frații
lui mâncând nepăsători. Ei îl urau pe Iosif. Nu le păsa de el.
În timp ce mâncau, s-au uitat și au văzut ceva în depărtare.
Uitați-vă în depărtare, ferindu-vă ochii de soare, cu mâna streașină
la ochi.
Era un grup de comercianți (oameni care cumpărau și vindeau lucruri).
Ei înaintau încet. Mergeau spre Egipt, o țară îndepărtată. Cămilele lor
erau încărcate cu condimente și parfumuri.
Dă copiilor să miroasă condimente și parfumuri.
Unul dintre frați, Iuda, a avut o idee.
„Haideți să-l vindem pe Iosif acestor comercianți!“, a spus el. „Să nu-l
omorâm – la urma urmei, este fratele nostru. Mai bine să obținem ceva
bani din vânzarea lui!“ (vezi Geneza 37:37).
Planşa 1-4
Celorlalți frați le-a plăcut ideea lui. L-au scos pe Iosif din groapă, și
l-au vândut comercianților pe douăzeci de monede de argint.
Ruben nu era acolo, ca să-i oprească să facă aceasta. Poate că avea grijă
de oi. Așadar, planul lui Ruben de a-l salva pe Iosif și de a-l duce înapoi
la tatăl său a eșuat. În loc de aceasta, Iosif a fost dus departe. Frații lui
nu se mai așteptau să-l vadă vreodată. Ei au înmuiat haina lui Iosif în
sângele unui animal, și, când au ajuns acasă, i-au arătat haina tatălui
lor. Voiau ca el să creadă că Iosif murise. Între timp, Iosif era dus tot
mai departe spre Egipt.

Partea 3
Comercianții l-au dus pe Iosif în Egipt, și l-au vândut unui om, numit
Potifar.
Cere copiilor să repete numele.
Potifar era un om important. Avea o casă mare. Acum Iosif trebuia
să lucreze pentru el. Poate că la început i s-a dat să facă munci grele,
neplăcute, dar Dumnezeu nu l-a uitat pe Iosif.
Planşa 1-5
Mimează câteva din muncile pe care poate a trebuit să le facă
Iosif în timp ce era nou venit în casa lui Potifar. Cere-le copiilor
să ghicească ce faci (ex. mături dușumeaua, tai lemne, cari apă etc.).
Faptul că Iosif era în Egipt făcea parte din planul lui Dumnezeu, iar
Dumnezeu era cu el. Iosif nu a rămas la muncile grele, de jos, ci, în
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curând, Potifar l-a pus responsabil peste toată casa lui. El a văzut că orice
lucru de care se apuca Iosif, îi ieșea bine. Biblia ne spune că Potifar a
văzut că Domnul era cu el, așa că Potifar nu s-a mai îngrijit de nimic,
odată ce l-a pus pe Iosif responsabil. Deoarece Domnul era cu Iosif,
toate lucrurile din casa lui Potifar mergeau bine.
Dar soția lui Potifar a spus o minciună despre Iosif, și el a fost aruncat
în închisoare. Era aceasta parte din planul lui Dumnezeu? Da, chiar și
lucrurile care sunt dificile, pot să facă parte din planul lui Dumnezeu.
Când crezi în Domnul Isus ca Mântuitor, nu înseamnă că toate lucrurile
vor fi perfecte în viața ta. Dar Dumnezeu va fi întotdeauna cu tine.
Dumnezeu încă era cu Iosif, chiar dacă el era în închisoare. În curând,
Iosif a fost pus responsabil peste alți întemnițați. Dumnezeu era cu el.
Dumnezeu avea un plan.
Într-o zi, doi întemnițați, care lucraseră înainte în palatul regal, i-au
spus lui Iosif visurile lor.
Planşa 1-6
Dumnezeu i-a descoperit lui Iosif ce însemna visurile celor doi. El
le-a spus ce avea să li se întâmple – unul nu avea să mai fie în slujba
împăratului Egiptului (faraon), iar celălalt avea să-și reia slujba avută
mai înainte.
Iosif i-a spus celui ce avea să fie iarăși în slujba împăratului: „Când îl
vei vedea pe faraon, și totul îți va merge bine, te rog să-i spui despre
mine. Eu nu ar trebui să fiu în închisoare, întrucât nu am făcut nimic
rău“ (vezi Geneza 40:14-15).
Dar când omul acela și-a primit slujba înapoi, a uitat cu totul de Iosif.
Trebuie să fi fost foarte greu pentru Iosif să fie în închisoare și așa de
departe de casă. Dar Domnul a fost cu el, și El avea un plan cu Iosif.
Frații lui au planificat să-i facă rău și să scape de el, dar Dumnezeu
veghea asupra tuturor lucrurilor care i s-au întâmplat lui Iosif.
Putem să-L lăudăm pe Dumnezeu, deoarece El veghează asupra a tot
ceea ce se întâmplă.
„Dimineața“ (strofa 1)
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Întrebări de recapitulare
Verset de memorat
1. Isus este calea către ce loc? (către cer)
2. Unde sunt scrise cuvintele Domnului Isus? (în Biblie, în Noul
Testament)
3. Ce fel de viață le dă Domnul Isus acelora care cred în El ca
Mântuitor? (Viața veșnică, viața împreună cu Dumnezeu, care nu
se termină niciodată, și pe care o primesc numai cei ce sunt copii ai
lui Dumnezeu.)
Lecţia (părțile 1-3)
1. Ce i-a dat Iacov fiului său Iosif, ca semn că îl iubește mult? (o haină
în multe culori)
2. Cum s-au purtat frații lui, când au văzut că tatăl lor îl iubeşte pe
Iosif mai mult? (L-au urât.)
3. Cine i-a dat lui Iosif visurile pe care le-a visat? (Dumnezeu)
4. Ce ocupație aveau Iosif și frații lui ? (Erau păstori, aveau grijă de oi.)
5. Ce a plănuit Ruben să facă? (Să-l salveze pe Iosif.)
6. Ce s-a gândit tatăl lui Iosif că i s-a întâmplat lui Iosif, când a văzut
haina plină de sânge? (Că Iosif a murit.)
7. De ce i-a mers lui Iosif așa de bine în casa lui Potifar? (Pentru că
Domnul era cu el.)
8. Ce i s-a întâmplat lui Iosif, când soția lui Potifar a spus o minciună
despre el? (Potifar l-a aruncat în închisoare.)
Prezentarea Evangheliei
1. Cum este cerul? (Este un loc perfect, este casa lui Dumnezeu.)
2. Ce nu poate să fie în cer? (păcat)
3. Cine a murit pe cruce, a fost îngropat și a înviat? (Isus)
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Lecţia 2
Iosif înţelege planul bun al lui Dumnezeu
Text biblic
pentru învăţător

Geneza 41:1-46:7 / Geneza 46:29

Adevăr central

Planul lui Dumnezeu este întotdeauna bun

Aplicaţie

Nemântuit: Crede în Domnul Isus ca Mântuitor al tău.
Mântuit: Mulțumește-I lui Dumnezeu că planul Său cu tine este bun.

Verset de memorat

„Isus a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât
prin Mine.“ (Ioan 14:6)

Programul întrunirii

Bun venit

Închinare

Verset de memorat

De ce ai nevoie

Ce să faci

 CD cu muzică și CD
player
 ecusoane (pag. 74), unul
pentru fiecare copil
 foi de hârtie A4, una
pentru fiecare copil
 creioane colorate sau
carioci

Bun venit

Pune un CD cu muzică liniștită. Salută-i
pe copii pe nume, și dă-le ecusoane cu
numele lor.

Activitate

„Laudă-L pe Domnul dimineața“
Dă fiecărui copil câte o foaie de hârtie.
Cere-le să deseneze diferite lucruri, pe care
le fac dimineața (ex. se scoală din pat, se
îmbracă, se spală pe față, mănâncă, se spală
pe dinți etc.). Amintește-le că dimineața
ei pot să-L laude pe Dumnezeu și să-I
mulțumească.

 CD cu muzică și
CD player; versurile
cântecelor (pag. 12-14)
 „Bună dimineața,
Doamne“; „Dimineața“;
(cântece vizualizate)
 coș pentru colectă

Cântec

„Bună dimineața, Doamne“

Rugăciune

Condu copiii în rugăciune: „Doamne,
Îți mulțumim că putem să te lăudăm
dimineața. Îți mulțumim că Tu ai un
plan bun cu noi pe tot parcursul zilei. Îți
mulțumim că putem să Te cunoaștem. În
Numele Domnului Isus, Amin.“

Cântec

„Dimineața“

Colectă

(opțional) Dă un coș din mână în mână,
pentru colectarea banilor pe care-i donează
copiii. (Informează părinții despre modul
în care vor fi folosiți banii.)

Verset

Ioan 14:6

Repetare

„Mergi pe urme“

 simbolurile PSOV-e,
PSOV-f, PSOV-g,
PSOV-h, PSOV-i,
PSOV-j, PSOV-k și
PSOV-l
 8 urme de pași (pag. 78)
 îndrumări (pag. 28)
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Programul întrunirii

De ce ai nevoie

Ce să faci

Activitate

„Activități de dimineață“
Cere copiilor să mimeze aceste activități.
„Dimineața mă întind, mă dau jos din pat,
mă îmbrac, mă spăl pe față, mănânc, mă
spăl pe dinți, alerg la locul cu jucării și mă
așez ca să mă joc.“

 textul lecției (pag. 30)
 planșele 1-1, 1-3, 1-4,
1-5 și 1-6
 planșele 2-1, 2-2, 2-3,
2-4, 2-5 și 2-6

Lecţia

„Iosif înţelege planul bun al lui Dumnezeu“
Predă la fiecare întâlnire întreaga lecție sau
câte o parte. Pune planșele pe un stativ, la
nivelul privirii copiilor, ca mâinile să-ți fie
libere pentru activitățile din cadrul lecției.

 o găletușă cu cereale
(grâu, porumb etc.)
 cupă (lingură)
 un săculeț de pânză
 întrebări (pag. 34)

Joc

„Umple sacul cu cereale“
Ia o găletușă cu cereale. Când un copil
răspunde la întrebare, vine și ia o cupă
de cereale și o pune în săculețul de pânză.

 îndrumări (pag. 29)
 imaginea 1-1
 planșele PSOV-a,
PSOV-b, PSOV-c și
PSOV-d (opțional)

Prezentare

„Haina colorată“ (recapitulare)

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

Pauză

Fă o pauză, pentru a permite copiilor să
meargă la toaletă, și să-și spele mâinile.

Rugăciune

Condu copiii în rugăciune, mulțumindu-I
lui Dumnezeu pentru gustare.

Gustare

Îndreaptă conversația spre recapitularea
lecției. (Notă: Dă copiilor să guste în
timpul lecției diferite alimente, pentru
a ajuta procesul de învățare, dar acestea
trebuie să fie în cantități mici, ca să nu
înlocuiască gustarea obișnuită.)

Înviorare

Lecţie biblică

?
Recapitulare

Prezentarea
Evangheliei

Gustare
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Programul întrunirii

Activitate creativă
(alege una)

De ce ai nevoie

 bucăți de material
 bețe de lucru manual
(mai late)
 lipici
 fișă de lucru manual,
una pentru fiecare copil
 creioane colorate sau
carioci
 plastilină (pag. 8)

 ecusoane făcute din
carton, cu numele
diferitelor personaje
 lână
 săculețe cu nisip

Activitate de îmbogăţire
(alege una)

Ce să faci

Lucru manual

„Iosif și familia lui“
Arată copiilor cum să folosească bățul de
lucru manual, pentru a face figura unui
om. Să-i facă haine, lipind bucăți de
material pe băț, apoi să-i deseneze fața (cu
carioci). Când termină, tu relatezi din nou
povestirea, iar ei participă la acțiunea din
povestire cu figurile confecționate.

Foaie de lucru
manual

„Iosif a înţeles planul bun al lui Dumnezeu“
Pune-i pe copii să coloreze pe Iosif, pe
Beniamin și mâncarea de pe masă.

Plastilină

„Pregătește o masă festivă“
Arată copiilor cum să facă din plastilină
fructe și legume. Discută cu ei despre
planul bun al lui Dumnezeu, de a ne da
mâncare, ca să putem să creștem și să trăim.

Scenetă:

„Saci cu cereale“
Copiii mimează că sunt în Egipt și
cumpără grâu (săculețe cu nisip). Săculețele
cu nisip pot fi folosite și la un joc: stabilește
un loc (poate fi un cerc pe podea). Cerele copiilor să arunce săculețul în locul
respectiv. Bateți din palme pentru fiecare
copil care aruncă săculețul.

Joc

„Iosif își întâlnește din nou frații“
Spune din nou povestirea, cerând copiilor
să interpreteze rolurile diferitelor personaje
(Iosif, frații lui, Iacov, slujitorii lui Iosif ).
Dă fiecărui copil câte un rol. Agață
ecusoanele la gâtul copiilor, ca să-ți
amintești ce personaj reprezintă fiecare,
în timp ce tu povestești și ei interpretează.
(Sau, în loc să interpreteze ei, cere-le să
folosească figurile de oameni confecționate
de ei.)
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„Isus a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl, decât prin Mine.“ (Ioan 14:6)
Introducere
Dacă mergi în alt oraș, cine poate să-ți arate calea către un muzeu, un parc de distracții sau un obiectiv
pe care îl cauți?
Așteaptă răspunsul copiilor.
Numai cineva care știe calea într-acolo poate să ți-o arate. Isus știe care este calea către Dumnezeu, și
El ne-o spune în versetul nostru de memorat.
Prezentare
Versetul nostru se află la Ioan 14:6.
Spune împreună cu copiii adresa de trei ori: în timp ce mergeți pe loc, apoi cățărându-vă, apoi sărind.
Cere unui copil să te ajute să găsești versetul, deschizând Biblia la un semn pus la Ioan 14:6. Citește versetul,
apoi arată simbolurile PSOV-e, PSOV-f, PSOV-g, PSOV-h, PSOV-i, PSOV-j, PSOV-k și PSOV-l.
Explicație
„Isus a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața … Mersul pe loc, cățăratul și săritul nu sunt căi prin care să
ajungi în cer, nu-i așa? Înainte de a veni pe pământ, Domnul Isus a locuit în cer, cu Dumnezeu-Tatăl.
Ca să ajungi în cer, trebuie să crezi în Domnul Isus ca Mântuitor – aceasta este calea, singura cale,
pentru a fi mântuit (salvat) de păcatele tale.
… Nimeni … niciun bărbat, nicio femeie, niciun copil nu este fără păcat, așa cum a fost Isus. Toți
păcătuim prin gândurile, vorbele și faptele noastre. Noi nu facem lucrurile bune pe care vrea Dumnezeu
să le facem. Noi ne-am născut cu dorința de a păcătui.
… nu vine la Tatăl … din cauza păcatului, nimeni nu poate să vină la Dumnezeu-Tatăl prin bunătatea
lui sau faptele lui bune. Din cauza păcatului nostru, se cuvine să fim despărțiți pentru totdeauna de
Dumnezeu-Tatăl. Biblia numește iad locul în care merg cei ce sunt despărțiți de Dumnezeu. Acesta
este un loc de întuneric și de chin.
… decât prin Mine.“ Doar prin credința în Domnul Isus ca Mântuitor, o persoană păcătoasă este mântuită
(curățită/scăpată de păcat). Datorită faptului că Domnul Isus a luat asupra Lui păcatele noastre, noi
putem să venim la Dumnezeu-Tatăl prin Domnul Isus.
Aplicație
Nemântuit: Dacă recunoști că ai păcătuit, îți pare rău de păcatele pe care le-ai făcut, și vrei să fii mântuit,
atunci crede în Domnul Isus. Când faci aceasta, devii un copil al lui Dumnezeu.
Mântuit:

Dacă deja ai crezut în Isus ca Mântuitor, mulțumește-I pentru planul Lui bun cu tine – planul
Lui de a de a te ajuta să trăiești pe acest pământ într-un fel plăcut Lui, și de a te duce într-o
zi în cer, ca să trăiești acolo veșnic cu El.

Repetiție
„Mergi pe urme“
În timp ce copiii spun versetul, arată-le simbolurile. Apoi cere-le să repete versetul, în timp ce pășesc
pe cărarea făcută din urmele de pași aranjate pe podea.
„Isus este calea“
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Prezentarea Evangheliei
Haina colorată (recapitulare)
 Vă amintiți ce înseamnă culorile de pe haina lui Iosif?
Arată culoarea aurie pe planșa 1-1.
 La ce ne ajută să ne gândim această culoare aurie? (la cer, la Dumnezeu)
 Spuneți-mi ce știți despre cer. (Este un loc minunat; Dumnezeu locuiește acolo; toți cei ce sunt acolo
sunt fericiți; Dumnezeu vrea ca și tu să locuiești acolo.)
 De ce vrea Dumnezeu să trăiești într-o zi cu El în cer? (El te iubește – Ioan 3:16.)
Arată culoarea neagră.
 La ce ne ajută să ne gândim această culoare neagră? (La lucrurile rele pe care le gândim, le spunem
sau le facem; la păcate.)
 Ce este păcatul? (A face lucruri rele; a nu face lucrurile bune pe care vrea Dumnezeu să le facem –
Iacov 4:17.
Dă copiilor exemple de păcat sau arată-le planșele PSOV-a, PSOV-b, PSOV-c și PSOV-d.)
 De ce păcătuim? (Fiindcă ne-am născut cu dorința de a păcătui.)
 Care este pedeapsa care ni se cuvine pentru păcat? (Să fim despărțiți pentru totdeauna de
Dumnezeu.)
Arată culoarea roșie.
 La ce ne gândim când vedem culoarea roșie? (La dragostea lui Dumnezeu și la sângele Domnului
Isus.)
 Al cui păcat a luat Domnul Isus asupra Lui, când a murit pe cruce? (al tău; al meu; al tuturor –
Romani 5:8)
 Ce s-a întâmplat a treia zi, după ce Domnul Isus a murit? (A înviat.)
Arată culoarea albă.
 La ce ne gândim când vedem culoarea albă? (La a fi curățit/scăpat de păcate.)
 Cum poți să fii scăpat de păcatele tale? (Crede în Domnul Isus, și vei fi mântuit – Faptele apostolilor
16:31.)
 Din a cui familie faci parte, când ești curățit de păcat? (din familia lui Dumnezeu)
Dacă vrei să crezi în Domnul Isus ca Mântuitor, dar încă ai întrebări, vino (spune locul și ora) și voi sta
de vorbă cu tine.
Arată culoarea verde.
 La ce ne gândim când vedem culoarea verde? (la creșterea în viața de credință)
 Ce înseamnă să crești în viața de credință? (Să crești în cunoașterea lui Dumnezeu, să înveți ce spune
Biblia, și să împlinești ce scrie în ea.)
 Ce poți să mai faci, ca să crești în viața de credință? (Să mergi la Biserică sau la Grupul Vestea Bună
și să te rogi).
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Lecţia – partea 1
Arată planșele cu Iosif din lecția precedentă, și recapitulează pe scurt lecția
de data trecută.
Planșa 1-1 Iosif este fiul preferat al tatălui său. Tatăl său îi dă o haină
deosebită. Dumnezeu îi dă lui Iosif câteva visuri.
Planșa 1-3 Frații lui Iosif îl urăsc și vor să-l omoare, dar în cele din urmă
îl vând.
Planșa 1-4 Iosif este dus în Egipt și vândut ca sclav.
Planșa 1-5 Lui Iosif îi merge bine, deoarece Dumnezeu este cu el.
Planșa 1-6 Soția lui Potifar spune o minciună despre el, și Iosif ajunge
în închisoare. Dumnezeu este cu el și acolo. Iosif spune la doi oameni din
închisoare ce înseamnă visurile lor.
Planşa 2-1
Iosif era încă în închisoare. El a ajutat un om, spunându-I ce înseamnă
visul său, dar omul a uitat cu totul de el. Au trecut astfel doi ani. Dar
Domnul nu a uitat de Iosif. Dumnezeu avea un plan cu el. Chiar și
lucrurile rele care i s-au întâmplat lui Iosif au făcut parte din acel plan.
Dacă I-ai cerut Domnului Isus să fie Mântuitorul tău, ai încredere în
Dumnezeu. Planul Său pentru tine este întotdeauna bun.
Într-o noapte, faraon, împăratul Egiptului, dormea (mimați că dormiți),
dar s-a trezit din cauza unui vis. În vis a văzut cum șapte vaci slabe
înghit șapte vaci grase. Faraon a adormit din nou …
Pune-i pe copii să mimeze că dorm.
… și a avut un alt vis. De data aceasta a visat că șapte spice goale
înghițeau șapte spice pline.
Dimineața, faraon a fost foarte tulburat din cauza visurilor pe care
le-a avut.
El s-a întrebat: „Ce înseamnă aceste visuri?“
Așa că a trimis să cheme magicienii și înțelepții din Egipt, ca să-i spună
semnificația visurilor. Dar nimeni nu o știa. Niciunul nu înțelegea ce
însemnau aceste visuri.
Dar, un om care era aproape de faraon, și-a amintit ceva.
El i-a spus: „Astăzi îmi aduc aminte de ceva ce trebuia să fac“ (vezi
Geneza 41:9).
Acesta era unul din cei doi oameni, care avuseseră câte un vis în
închisoare, și pe care i le-a interpretat Iosif. Iosif îi ceruse să intervină
la faraon pentru el, ca să-l scoată din închisoare; dar el a uitat. Acum
el și-a amintit, și i-a spus lui faraon ce visase și cum interpretarea dată
de Iosif s-a împlinit întocmai.
Ce a făcut faraon? A poruncit să fie adus Iosif. Vi-l puteți imagina pe
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Iosif? El își vedea de treburile lui în închisoare, când, deodată, cineva
i-a spus că trebuie să meargă la faraon. Iosif s-a spălat (mimați că vă
spălați), s-a ras (mimați că vă radeți) și și-a schimbat hainele (mimați
că vă îmbrăcați). A făcut repede toate acestea, ca să nu-l lase pe faraon
să aștepte!

Partea 2
Faraon i-a spus lui Iosif visurile lui.
„Poți să-mi spui ce înseamnă?“, a întrebat el (vezi Geneza 41:15).
Iosif i-a răspuns: „Eu nu pot. Dar Dumnezeu îți va da un răspuns
potrivit“ (vezi Geneza 41:16). Iosif știa că el avea nevoie de ajutorul lui
Dumnezeu, și că El a fost Cel care l-a ajutat să înțeleagă ce însemnau
visurile. El i-a spus lui faraon că în țara Egiptului vor veni șapte ani de
recolte îmbelșugate, și va fi multă mâncare. Aceasta era o veste bună.
Dar apoi vor fi șapte ani, în care nu va crește nimic, și atunci nu va fi
nimic de mâncare. Aceasta era o veste rea.
Planşa 2-2
El i-a spus lui faraon că trebuie să păstreze o parte din mâncarea din anii
buni, ca oamenii să aibă ce mânca şi în anii de foamete care vor veni.
Faraon și-a dat seama că acesta este un plan bun, dar avea nevoie
de cineva care să-l pună în aplicare, să răspundă de toată mâncarea
depozitată. Pe cine ar putea alege faraon pentru o slujbă ca aceasta?
Așteaptă răspunsul copiilor.
Faraon l-a ales pe Iosif.
Planşa 2-3
Iosif a devenit a doua persoană ca importanță în Egipt, primul fiind
faraon. Dumnezeu avea un plan cu Iosif.
Timp de șapte ani a fost hrană din belșug în Egipt.
Numără până la șapte.
Iosif trebuia să strângă o parte din recoltă în toate cetățile din Egipt.
Dar apoi au venit anii de secetă, în care nu a crescut nimic. Nu era
nimic de recoltat, de adunat de pe câmp. Oamenii din Egipt au venit
la Iosif să cumpere grâu, ca să nu moară de foame.
În același timp, la mulți kilometri depărtare, într-o altă țară, era o
familie care avea nevoie de mâncare. Era tatăl lui Iosif și frații lui Iosif.
Ei nu mai aveau de mâncare, de aceea, Iacov, tatăl lui Iosif, când a auzit
că în Egipt se vindea grâu, a spus fiilor lui: „De ce vă uitați unii la alții?
Duceți-vă în Egipt și cumpărați grâu“ (vezi Geneza 42:1-2).
Așadar, cei zece frați ai lui Iosif au plecat spre Egipt. Un frate a rămas
acasă – Beniamin, fratele mai mic al lui Iosif. Iacov nu a vrut să-l lase
pe Beniamin să plece, căci îi era teamă să nu i se întâmple ceva rău,
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așa cum i s-a întâmplat și lui Iosif. Iar până în Egipt era o călătorie
destul de lungă.
Ia-i pe copiii din grup într-o „călătorie în Egipt“ mergând în
jurul camerei. Opriți-vă ca să dormiți în timpul nopții, apoi
continuați-vă „călătoria“.
Frații lui Iosif au ajuns în Egipt. Erau departe de casă, și totul era
diferit. Oamenii vorbeau o limbă diferită, hainele lor erau diferite, chiar
și tunsoarea lor era diferită. Omul care supraveghea vinderea grâului
arăta exact ca un egiptean. Și era un om foarte important.
Planşa 2-4
Frații s-au plecat cu fața până la pământ înaintea lui. Știți cine era
omul acesta important? Era Iosif! Visul lui devenise realitate – frații lui
mai mari se plecau înaintea lui. Acum se întâmpla ceea ce planificase
Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu se împlinește întotdeauna, și este
întotdeauna bun. Dumnezeu este așa de puternic, încât poate face ca
planul Lui să se împlinească.
Frații lui Iosif n-aveau nicio idee că acesta era Iosif, fiindcă el arăta așa
de diferit, dar Iosif i-a recunoscut. Iosif voia să știe dacă frații lui s-au
schimbat, de aceea nu le-a spus cine este. El le-a pus multe întrebări.
Iosif le-a vândut grâu fraților lui, dar le-a spus că trebuie să aducă în
Egipt pe fratele lor mai tânăr. Iosif voia să vadă cum l-au tratat pe
Beniamin.
Frații au fost foarte îngrijorați. Ei știau că tatăl lor nu-l lăsa pe Beniamin
să plece de acasă. Ce vor face ei?

Partea 3
Frații au mers acasă cu grâul pe care l-au cumpărat. Dar după un
timp, acesta s-a sfârșit. Știau că dacă vor să meargă din nou în Egipt,
să cumpere grâu, trebuiau să-l ia și pe Beniamin cu ei. Tatăl lor nu a
vrut să îl lase, dar în cele din urmă, fiindcă aveau nevoie de grâu, a
trebuit să-l lase să meargă cu ei.
Așadar, ei au mers încă o dată în Egipt.
Ia-i din nou pe copii într-o „călătorie în Egipt“. Cere-le copiilor
să-ți spună cum cred ei că se simțeau frații lui Iosif.
Când au ajuns, l-au întâlnit din nou pe Iosif. El a fost foarte bucuros
când l-a văzut pe Beniamin, dar nu le-a spus fraților săi cine este el.
Planşa 2-5
Ei au fost invitați să mănânce în casa lui Iosif, și el i-a așezat la masă
în ordine, de la cel mai mare până la cel mai mic. Frații au fost uimiți
când au văzut aceasta, dar le-a fost și teamă, fiindcă erau în casa lui Iosif.
După încă un test, prin care a vrut să vadă dacă frații lui s-au schimbat,
Iosif le-a spus cine este.
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„Eu sunt Iosif! Mai trăiește tatăl meu?“ (vezi Geneza 45:3).
Frații lui nu i-au putut răspunde.
Fă o pauză scurtă, arătând ca împietrit.
Erau îngroziți! Ei știau că l-au tratat pe Iosif cât se poate de rău. Le era
teamă că el îi va pedepsi. Dar Iosif a înțeles și a recunoscut planul lui
Dumnezeu, și s-a încrezut în Dumnezeu.
El le-a spus fraților lui: „Dumnezeu m-a trimis aici, ca să vă salvez
viața“ (vezi Geneza 45:5).
Dumnezeu l-a ajutat pe Iosif să planifice și să supravegheze depozitarea
recoltei Egiptului, ca familia lui să aibă hrană din belșug și să nu moară
de foame. Iosif a înțeles că planul lui Dumnezeu a fost bun.
Mai era o persoană pe care voia s-o vadă Iosif – tatăl lui. Frații s-au dus
acasă cu o mulțime de daruri pentru Iacov, și cu vești extraordinare:
„Iosif tot mai trăiește, și chiar el conduce toată țara Egiptului” (vezi
Geneza 45:26).
Planşa 2-6
Era o veste așa de bună, că la început Iacov nu i-a crezut! Dar când a
văzut toate darurile pe care i le-a trimis Iosif, i-a crezut. El s-a pregătit
să meargă la fiul său, Iosif.
Iacov și toată familia lui au plecat în Egipt. Aveau să locuiască pentru
un timp acolo. Pe drum, Dumnezeu i-a amintit lui Iacov că El era cu
el, și că Își va ține întotdeauna promisiunile pe care i le-a făcut.
Când au intrat în Egipt, Iosif le-a ieșit înainte. Iosif a fost așa de bucuros
să-și vadă tatăl! S-a aruncat pe gâtul lui și a plâns mult timp.
Lui Iosif i s-au întâmplat așa de multe lucruri. Unele au fost bune,
altele rele. Dar Dumnezeu a fost întotdeauna cu el, și Dumnezeu a
avut dintotdeauna un plan. Dumnezeu s-a folosit de Iosif ca să salveze
de la moarte familia lui. Planul lui Dumnezeu este întotdeauna bun.
Dacă ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor, atunci ai încredere în
planul lui Dumnezeu pentru tine. Dacă nu I-ai cerut să te mântuiască,
ceri-I să te ierte de păcate, ca să fii mântuit.
Isus este calea“
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Întrebări de recapitulare
Verset de memorat
1. Cine este calea către cer? (Isus)
2. De ce nu putem să ajungem în cer la Dumnezeu-Tatăl așa cum
suntem? (Din cauza faptului că suntem păcătoși, și mai întâi trebuie
să fim curățiți de păcate.)
3. În cine trebuie să crezi ca Mântuitor, ca să fii curățit de păcat? (în
Domnul Isus)
Lecţia (părțile 1-3)
1. Din lecția de azi, spune unul din lucrurile grele care i s-au întâmplat
lui Iosif? (A fost vândut de frații săi; a fost pus în închisoare pentru
ceva ce n-a făcut.)
2. Cine a avut un plan bun cu Iosif? (Dumnezeu)
3. Cine i-a spus lui faraon că visul înseamnă șapte ani roditori și șapte
ani de foamete? (Iosif )
4. Pe cine a pus faraon responsabil să supravegheze strângerea recoltei
din anii roditori? (pe Iosif )
5. Cine a venit în Egipt să cumpere grâu, și nu știa că supraveghetor
acolo este Iosif? (cei zece frați ai lui Iosif )
6. Ce voia Iosif să știe despre frații lui? (Dacă s-au schimbat; dacă l-au
tratat bine pe Beniamin.)
7. Când frații lui Iosif au venit a doua oară să cumpere grâu, ce veste
bună le-a dat Iosif? (Că el este Iosif.)
8. Cum s-au simțit frații lui Iosif când au aflat că el este Iosif? (Le-a
fost foarte frică.)
9. Cine a spus Iosif că a planificat tot ceea ce i s-a întâmplat?
(Dumnezeu)
Prezentarea Evangheliei
1. Cum a fost Domnul Isus pedepsit pentru păcatele noastre? (A
murit pe cruce.)
2. Spune unul din lucrurile pe care trebuie să le faci, ca să crești în
viața de credință. (Să înveți despre Dumnezeu; să împlinești ce spune
El; să mergi la biserică; să te rogi.)
3. Ce trebuie să faci ca să fii iertat de păcatele tale și să fii un copil
al lui Dumnezeu? (Să recunoști că ai păcătuit și să crezi în Domnul
Isus ca Mântuitor.)
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Lecţia 3
Dumnezeu îi poartă de grijă bebelușului Moise
Text biblic
pentru învăţător

Geneza 13:16 / Exodul 1:8-11 / Exodul 1:22 – 2:10

Adevăr central

Dumnezeu poartă de grijă copiilor Săi

Aplicaţie

Nemântuit: Cere-I Domnului Isus să fie Mântuitorul tău.
Mântuit: Ai încredere în Dumnezeu, că El Se îngrijește de tine.

Verset de memorat „Lăudați pe Domnul, căci este bun!“ (Psalmul 136:1)
Programul întrunirii

Bun venit

Închinare

De ce ai nevoie

Ce să faci

 CD cu muzică și CD
player
 ecusoane (pag. 74), unul
pentru fiecare copil
 foi de hârtie A4, una
pentru fiecare copil
 creioane colorate sau
carioci

Bun venit

Pune un CD cu muzică liniştită. Salută-i
pe copii pe nume, şi dă-le ecusoane cu
numele lor.

Activitate

„La amiază, cântă-ți bucuria“
Dă fiecărui copil o foaie de hârtie.
Cere-le să deseneze activități pe care le fac
în timpul zilei (ex. se joacă cu jucăriile,
se dau cu tricicleta, se dau în leagăn,
mănâncă, citesc o carte, se uită la TV).
Amintește-le că pot să-L laude pe Domnul
și să-I mulțumească întreaga zi.

 CD cu muzică și
CD player; versurile
cântecelor (pag. 12-14)

Cântec

„Și peștele în apă“

Rugăciune

Condu copiii în rugăciune: „Doamne, Îți
mulțumim că putem să Te lăudăm toată
ziua. Îți mulțumim că ne porți de grijă.
Îți mulțumim că ne iubești și că putem
să te cunoaștem. În Numele Domnului
Isus, Amin.“

Cântec

„Dimineața“

Colectă

(opțional) Dă un coș din mână în mână,
pentru colectarea banilor pe care-i donează
copiii. (Informează părinții despre modul
în care vor fi folosiți banii.)

Verset

Psalmul 136:1

Repetare

„Verset cu semne“

 „Și peștele în apă“,
„Dimineața“ (pag. 85);
(cântece vizualizate)
 coș pentru colectă

 simbolurile din pachet
 îndrumări (pag. 44)

Verset de memorat
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Programul întrunirii

De ce ai nevoie

Ce să faci

Activitate

„Activități la amiază“
Pune-i pe copii să mimeze aceste activități:
La amiază mănânc, mă plimb cu bicicleta,
sar pe trambulină, mă joc șotron, mă așez și
citesc o carte, mă odihnesc.

 textul lecției (pag. 40)
 planșele 3-1, 3-2, 3-3,
3-4, 3-5 și 3-6
 CD cu muzică și
CD player; versurile
cântecelor (pag. 12-14)
 „Isus este calea“;
„Domnul e bun“;
„Calea ce duce“ (cântece
vizualizate)
 costume (opțional)

Lecţia

„Dumnezeu îi poartă de grijă bebelușului
Moise“
Predă la fiecare întâlnire întreaga lecție sau
câte o parte. Pune planșele pe un stativ, la
nivelul privirii copiilor, ca mâinile să-ți fie
libere pentru activitățile din cadrul lecției.

 șase cărămizi (pag. 80)
 șase baloţi de paie (pag.
81)
 întrebări (pag. 43)

Joc

„Cărămizi și paie“
Joacă jocul cu toți copiii în aceeași echipă.
(Mulți preșcolari nu sunt destul de maturi,
ca să se bucure de competiție.) Pune cele
12 cartonaşe pe masă sau pe podea, cu
imaginea în jos. Când un copil răspunde
la o întrebare, el întoarce două cartonaşe.
Dacă imaginile se potrivesc, lasă cartonaşele
cu imaginea în sus, dacă nu, le întoarce
înapoi cu imaginea în jos. Jocul continuă
astfel, până când toți copiii au avut șansa să
întoarcă două cartonaşe. Poate că va trebui
să întorci toate cartonaşele cu fața în jos și
să începi din nou.

 îndrumări (pag. 39)
 PSOV-e, PSOV-f,
PSOV-g, PSOV-h,
PSOV-i, PSOV-j,
PSOV-k și PSOV-l.

Prezentare

„Ioan 14:6“

 Pregătește o gustare
(atenție la copiii cu
alergii alimentare).

Pauză

Fă o pauză, pentru a permite copiilor să
meargă la toaletă, și să-și spele mâinile.

Rugăciune

Condu copiii în rugăciune, mulțumindu-I
lui Dumnezeu pentru gustare.

Gustare

Îndreaptă conversația spre recapitularea
lecției. (Notă: Dă copiilor să guste în
timpul lecției diferite alimente, pentru
a ajuta procesul de învățare, dar acestea
trebuie să fie în cantități mici, ca să nu
înlocuiască gustarea obișnuită.)

Înviorare

Lecţie biblică

?
Recapitulare

Prezentarea
Evangheliei

Gustare
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Programul întrunirii

Activitate creativă
(alege una)

De ce ai nevoie

 farfurii mici de carton,
una pentru fiecare copil
(tai-o pe jumătate)
 fire de lână, sfoară sau
șireturi
 bebelușul Moise (pag.
79), unul pentru fiecare
copil
 creioane colorate sau
carioci
 lipici
 fișă de lucru manual,
una pentru fiecare copil
 plastilină (pag. 8)

 listă cu cuvinte de
acțiune

Activitate de îmbogăţire
(alege una)

Ce să faci

Lucru manual

„Bebelușul Moise în coș“
Taie farfuria pe jumătate. După ce ai
tăiat-o, ține jumătățile cu partea dreaptă
una peste alta, și perforează găuri în partea
rotunjită. Jumătățile trebuie să formeze
un coș. Cere copiilor să introducă fire
de lână, sfoară sau șireturi prin găuri,
pentru a „coase“ jumătățile și a face coșul
lui Moise. Apoi pot să decoreze coșul, să
coloreze imaginea cu bebelușul Moise și
să-l pună în coș.

Foaie de lucru
manual

„Dumnezeu i-a purtat de grijă bebelușului
Moise“
Ajută copiii să lipească fire de iarbă pe
malul râului.

Plastilină

„Moise în coș“
Arată copiilor cum să facă un coș și un
bebeluș, apoi să pună bebelușul în coș.

Scenetă

„Cine te ajută?“
Discută diferite situații, în care un copil
se roagă pentru a cere ajutor. Sugerează ce
persoane ar putea trimite Dumnezeu ca să-l
ajute (ex. dacă s-a pierdut în magazin – o
vânzătoare; dacă s-a împiedicat pe drum
– un vecin/coleg; i s-a blocat fermoarul
la geacă – educatoarea / învățătoarea; este
bolnav – un doctor sau o asistentă; este
singur – un prieten).

Scenetă

„Ce cuvinte exprimă dragostea?“
Cere copiilor să asculte cuvintele din
următoarea listă, și să sară de fiecare dată
când un cuvânt semnifică ceva bun pentru
familie. Cineva din familie:
• se roagă
• citește Biblia
• îi iubește pe ceilalți
• minte
• arată bunătate
• îi îmbrățișează pe ceilalți
• împarte cu alții ceea ce are
• este bosumflat
• se ceartă
• cântă
• este egoist
• ajută
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„Lăudați pe Domnul, căci este bun! …“ (Psalmul 136:1)
Introducere
Ce spui cuiva când se poartă cu bunătate? De exemplu, dacă ajută pe cineva să-şi tragă fermoarul la
geacă sau să-şi lege șireturile?
Așteaptă răspunsul copiilor. Dacă ei nu menționează faptul că îl lauzi, adaugă tu aceasta.
Biblia ne spune cine merită să primească toată lauda noastră.
Prezentare
Fiecare verset din Biblie are o adresă, care să ne ajute să-l găsim. Versetul de azi se găsește la Psalmul
136:1.
Spune adresa de trei ori, împreună cu copiii, mai întâi cu voce normală, apoi cu voce tare, și apoi mișcând
buzele, dar fără să se audă vreun sunet. Cere unui copil să te ajute să găsești versetul, deschizând Biblia la
un semn pe care l-ai pus la Psalmul 136:1. Citește versetul, apoi arată simbolurile din pachet.
Explicaţie
„Lăudați … – Sunt multe moduri în care poți să lauzi pe cineva. Poți să-i spui cuvinte de laudă, să-i
cânți un cântec şi să gândești lucruri bune despre el.
… pe Domnul … – Poți să lauzi persoanele care ți-au făcut bine, dar Cel care merită cel mai mult
lauda noastră este Domnul. El este Cel ce te-a creat. El a creat și această lume frumoasă în care trăim.
Domnul Dumnezeu este Singurul care te iubește mai mult decât oricine altcineva. El este Cel care Se
îngrijește de tine, așa cum nu poate s-o facă nimeni altcineva.
… căci este bun! …“ – Domnul merită toate laudele tale, nu pentru lucrurile pe care le face, ci cel mai
mult pentru că El este bun. Domnul Dumnezeu este desăvârșit în toate lucrurile. În Dumnezeu nu
este nimic rău. Tot ce face El este bine, pentru că El este bun.
Aplicaţie
Nemântuit: Pentru că El este bun, El te iubește și vrea să te mântuiască. În timp ce murea pe cruce,
Isus a fost pedepsit pentru păcatele noastre. El a înviat, și este Singurul Mântuitor.
Dacă recunoști că ai păcătuit și îți pare rău, crede în Domnul Isus, și vei fi mântuit
(curățit) de păcatele tale. Devii un copil al lui Dumnezeu și aparţii familiei Lui.
Mântuit:

Dacă ai crezut în Isus ca Mântuitor, laudă-L pe El în fiecare zi. Ai încredere că El îți poartă
de grijă. Laudă-L în fiecare zi pentru purtarea Lui de grijă.

Repetare
Spune de mai multe ori versetul, împreună cu copiii, în timp ce le arăți simbolurile. Repetă versetul,
făcând semnele.
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Prezentarea Evangheliei
Ioan 14:6
Arată planșa PSOV-f (Isus).
Isus este Dumnezeu-Fiul. Isus a venit din cer, și S-a născut pe pământ ca un bebeluș. Apoi a crescut și a ajuns
adult. Isus le-a spus oamenilor de pe pământ despre Dumnezeu-Tatăl, și despre calea pe care pot să vină la
El, pentru a fi copii ai Lui. Isus știa calea către cer, și a spus oamenilor cum pot să ajungă acolo într-o zi.
Arată planșa PSOV-g (crucea).
Isus a spus: „Eu sunt calea“ (Ioan 14:6). Singura cale de a ajunge în cer este prin credința în Domnul
Isus. Isus, Fiul lui Dumnezeu, a fost pedepsit pentru păcatele noastre, când a murit de bunăvoie pe cruce.
Numai Isus putea să facă aceasta pentru noi. Biblia spune: Hristos a murit pentru păcatele noastre … a
fost îngropat, și a înviat a treia zi … (1 Corinteni 15:3-4). A crede în Domnul Isus este singura cale prin
care poți fi mântuit (curățit) de păcate, și ajunge într-o zi în cer.
Arată planșa PSOV-h (Biblia).
Isus este calea oferită de Dumnezeu pentru a fi mântuiți. Nu este nicio altă cale. Dumnezeu a spus aceasta
în Biblie, și Cuvântul Lui este adevărat. Noi trebuie să citim Cuvântul Lui și să-l credem.
Arată planșa PSOV-i (cerul).
Dumnezeu dă viața veșnică tuturor celor ce cred în Domnul Isus ca Mântuitor. Această viață veșnică începe
în momentul când crezi. Dumnezeu-Duhul Sfânt locuiește în fiecare dintre copiii Lui, ca să-i ajute să-L
cunoască pe Dumnezeu și să crească în viața de credință. Apoi, într-o zi, toți copiii lui Dumnezeu vor locui
în cer, pentru totdeauna, împreună cu Dumnezeu-Tatăl și cu Fiul Său, Domnul Isus.
Arată planșa PSOV-j (fețe).
Niciun bărbat, nicio femeie, nicio fată și niciun băiat nu sunt atât de buni cum este Domnul Isus. Biblia
ne spune că „Toți au păcătuit …“ (Romani 3:23).
Dă exemple de păcat sau arată planșele PSOV-a, PSOV-b, PSOV-c și PSOV-d.
Tu te-ai născut cu dorința de a păcătui, și asta faci – păcătuiești. Biblia spune că plata păcatului este
moartea ‒ despărțirea de Dumnezeu pentru totdeauna. Toți cei ce nu cred în Domnul Isus, nu sunt iertați
de păcatele lor, ajung în iad.
Arată planșa PSOV-k (cercul auriu).
Dar Dumnezeu-Tatăl te iubește. El este Creatorul tuturor lucrurilor și al tuturor oamenilor. Dumnezeu
te-a iubit încă înainte ca tu să te naști. El te iubește și astăzi. El iubește întreaga lume (Ioan 3:16), și dorește
ca niciunul să nu fie despărțit de El. De aceea L-a trimis pe Domnul Isus – ca să fie Mântuitorul tău și să
te salveze din păcat.
Arată planșa PSOV-l (Isus).
Dumnezeu vrea să crezi în Isus ca Mântuitor, datorită a ceea ce El a făcut la cruce pentru tine. Când o
persoană crede în Domnul Isus ca Mântuitor, ea este mântuită, are păcatele iertate. Prin Domnul Isus, tu
și eu putem să fim curățiți de păcat, și să venim la Dumnezeu-Tatăl. Biblia spune: „Sângele lui Isus Hristos,
Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat“ (1 Ioan 1:7). Știi că și tu ai păcătuit? Îți pare rău? Ai crezut în Domnul
Isus ca Mântuitor? Dacă vrei să crezi astăzi în El, dar nu știi cum să faci, te rog să-mi spui, și îți voi arăta
ce spune Biblia (spune locul unde copiii pot fi sfătuiți în timpul următoarei activități).
Ajută-i pe copii să rețină mesajul versetului, învățându-i cântecul: „Calea ce duce“.
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Lecţia – partea 1
Israeliții locuiau în Egipt. Vă amintiți cum a ajuns Iosif în Egipt?
Vă amintiți cum i-a interpretat Iosif visurile lui faraon? Vă amintiți
cum Iosif a cerut să fie depozitată mâncarea, ca oamenii să aibă ce să
mănânce? Apoi, toată familia lui Iosif s-a mutat în Egipt. Dumnezeu
spusese că va face din familia aceasta o națiune mare – o familie mare,
mare, formată din multe persoane (Geneza 13:16).
Au trecut mulți ani. Iosif, tatăl lui și frații lui au murit, dar copiii lor
au crescut și au avut copii, și aceia au crescut și ei și au avut și mai
mulți copii. Și astfel, numărul israeliților, poporul lui Dumnezeu, a
crescut foarte mult. A devenit un popor așa de numeros, încât faraon a
început să se îngrijoreze. Nu era faraonul în timpul căruia trăise Iosif,
ci un altul; iar acesta nu știa ce a făcut Iosif pentru poporul lui. El s-a
uitat la israeliți, și nu i-a plăcut ce a văzut.
„Iată“, a spus el egiptenilor, „israeliții, poporul lui Dumnezeu, este prea
mare pentru noi. Trebuie să luăm măsuri, altfel, în cazul unui război,
ei s-ar putea uni cu dușmanii noștri, și să lupte împotriva noastră“
(vezi Exod 1:9-10).
Lui faraon nu-i păsa de Dumnezeu și de israeliţi, poporul ales al lui
Dumnezeu, așa că a făcut un plan groaznic. S-a hotărât să-i facă sclavi.
Poporul lui Dumnezeu a trebuit să muncească pentru egipteni, fără
să i se plătească.
Planşa 3-2
Israeliţii făceau cărămizi. Cu ele aveau să fie construite cetăți pentru
egipteni. Israeliţii erau obligați să muncească și pe câmp. Nu aveau
concediu sau pauze. Erau forțați să muncească din greu, în fiecare zi,
sub soarele dogoritor. Dacă nu munceau destul de repede, egiptenii se
mâniau pe ei și îi pedepseau. Era foarte greu pentru israeliți, poporul
lui Dumnezeu.
Mimează că amesteci paie cu pământ, pentru a face cărămizi.
Dar Dumnezeu nu i-a uitat pe cei din poporul Său. Dumnezeu știa ce
li se întâmpla, și El Își împlinea promisiunea de a face din ei o națiune
mare. Chiar dacă erau sclavi, Dumnezeu le purta de grijă, și numărul
lor creștea tot mai mult. Planul lui faraon nu funcționa. Nu faraon
conducea lucrurile, ci Dumnezeu.

Partea 2
Așadar, faraon a făcut alt plan. Acest plan a fost și mai groaznic. El a
dat ordin ca toți bebelușii băieți care se nasc, să fie omorâți.
Planşa 3-1
În poporul lui Dumnezeu era o anumită familie.
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Spune numele membrilor familiei în timp ce le arăți planșele. Pune-i pe
copii să repete de mai multe ori în timpul lecției numele băiatului și al fetei.
Numele tatălui era Amram, iar al mamei era Iochebed. Fata se numea
Maria, iar băiatul Aaron. Apoi, femeia a mai avut un bebeluș. Credeți
că era fată sau băiat?
Așteaptă răspunsul copiilor.
Era un băiețel. Și era așa de frumos! Dar, din cauza ordinului pe
care îl dăduse faraon, bebelușul era în pericol. Faraon spusese că toți
bebelușii băieți care se nasc, trebuie să moară. Dar Amram și Iochebed
s-au hotărât să păstreze copilul, și să-l țină ascuns. Ei nu voiau ca el să
moară. Așadar, în loc să spună tuturor despre fiul lor nou-născut, ei l-au
ascuns. Iochebed nu îl scotea afară. Ea avea grijă să nu-l audă nimeni
plângând. Poate adesea îl legăna ca să adoarmă, și îi cânta cântecele.
Poate Maria și Aaron o ajutau pe Iochebed să-l țină pe bebeluș liniștit
și fericit.
Pune-i pe copii să mimeze că leagănă bebelușul, în timp ce îi cântă
încet „Domnul e bun“.
Dar băiețelul creștea, și acum plângea mai tare, așa că, la trei luni, nu au
mai putut să-l țină ascuns. Era prea mare și prea gălăgios. Ce vor face?
Planşa 3-3
Iochebed a făcut un coș. L-a uns cu smoală, ca să nu pătrundă apa în
el, și să rămână uscat înăuntru.
Cere copiilor să mimeze că împletesc un coș de nuiele și îl ung cu
smoală.
Iochebed a înfășat bebelușul și l-a pus cu grijă în coș.
Planşa 3-4
Ea a dus coșul la râu și l-a pus în apă, între trestiile de pe malul râului.
Sora lui mai mare, Maria, urmărea de departe, să vadă ce se va întâmpla
cu fratele ei. Iochebed a plecat acasă. Ea a avut încredere că Dumnezeu
îi va purta de grijă bebelușului. Ea credea că Dumnezeu poartă de grijă
copiilor Săi. Dumnezeu știa unde este bebelușul ei. El putea să aibă
grijă de el.
Dacă ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor, ai încredere că Dumnezeu
poate să aibă grijă și de tine. Dacă cineva se poartă urât cu tine,
amintește-ți că Dumnezeu poartă de grijă fiecărei persoane, și aceasta
te include și pe tine. Spune-I lui Dumnezeu îngrijorările tale. Cere-I
să te ajute. Când alți oameni te ajută și au grijă de tine, să știi că și
aceasta face parte din planul lui Dumnezeu, ca ei să te ajute. Ajutorul
poate să vină imediat sau după un timp; dar fii sigur că El te va ajuta.
Când ești trist sau fericit, ai încredere că Dumnezeu are grijă de tine.
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Partea 3
Maria a mers la o depărtare oarecare, şi, dintr-un loc ascuns, urmărea
coșul.
În timp ce urmărea și aștepta să vadă ce se va întâmpla cu fratele ei mai
mic, câteva femei s-au coborât la râu să facă baie. Dar ele nu erau orice
femei din popor, ci una dintre ele era chiar foarte importantă. Era fiica
lui faraon, iar celelalte femei erau servitoarele ei. În timp ce mergeau
pe malul fluviului, fiica lui faraon a văzut ceva neobișnuit între trestii,
ceva ce nu fusese acolo până atunci. Ce putea să fie obiectul acela care
se ridica și se cobora, lovit de valurile apei? Ce a văzut ea? Fiica lui
faraon a fost curioasă, așa că a trimis pe una dintre slujitoare să ia coșul.
Planşa 3-5
Când a scos coșul din apă și l-a adus fiicei lui faraon, aceasta l-a deschis,
și iată că înăuntru era un bebeluș. El plângea. Fetei lui faraon i-a fost
milă de el. Știa că este unul din bebelușii israeliților, dar ea nu avea de
gând să-i facă rău, ci voia să-l protejeze. Dumnezeu a folosit-o pe fiica
lui faraon, ca să ajute bebelușul, și acesta să fie în siguranță.
Sora mai mare a lui Moise, Maria, a văzut ce s-a întâmplat. Ea a venit
și a întrebat-o pe fiica lui faraon: „Să mă duc să chem o femeie israelită,
ca să aibă grijă de bebeluș pentru tine?“ (vezi Exodul 2:7). „Da, du-te“,
i-a spus fiica lui faraon (vezi Exodul 2:8).
Maria știa exact unde să se ducă și pe cine să aducă. Ea știa cine era
cea mai potrivită persoană pentru acea slujbă. S-a dus și chemat-o pe
mama ei. Vă puteți imagina cât de încântată a fost Iochebed?
Doi învățători / două ajutoare pot să facă o scenetă, spunând ce i-a spus
poate Maria mamei ei. Dacă este posibil, costumează-i pe cei doi.
Iochebed a mers cu Maria la fiica lui faraon, care i-a spus: „Ia acest
bebeluș, și ai grijă de el. Și eu îți voi plăti“ (vezi Exodul 2:9).
Așadar, Iochebed și-a luat înapoi acasă fiul cel mic. Cât de fericită era!
Fiul ei cel frumos era în siguranță, iarăși acasă.
Planşa 3-6
Fiica lui faraon i-a dat un nume – Moise. Familia lui Moise a avut
grijă de el.
Când a crescut, Iochebed l-a dus la fiica lui faraon, în palatul lui faraon.
Dumnezeu putea să-i poarte mai departe de grijă lui Moise, chiar și
în palat. Dumnezeu avea un plan special pentru Moise. Când acesta
va fi mare, Dumnezeu îl va folosi pentru a-i conduce pe israeliți afară
din Egipt, către țara lor. Mulți ani mai târziu, Isus avea să Se nască în
țara aceea. Isus a venit să-i mântuiască pe oameni de păcatele lor. I-ai
cerut Domnului Isus să fie Mântuitorul tău?
„Calea ce duce“
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Întrebări de recapitulare
Verset de memorat
1. Cine trebuie să-L laude pe Domnul? (tu și eu)
2. De ce trebuie să-L lauzi pe Domnul? (Pentru că este bun.)
3. Cum poți să-L lauzi pe Domnul? (Să-L lauzi în rugăciune,
cântându-I sau spunându-I cuvinte de laudă în gândul tău.)
Lecţia (părțile 1-3)
1. Care erau numele primilor doi copii din familia lui Amram și
Iochebed? (Aaron și Maria)
2. Cine conduce toate lucrurile, și face ca toate să se desfășoare după
planul Său? (Dumnezeu)
3. Ce i-a pus noul faraon (împăratul) pe israeliți să facă? (Să lucreze
din greu ca sclavi la cărămizi sau pe câmp; să construiască cetăți.)
4. Ce plan îngrozitor a făcut faraon, prin care voia să împiedice
creșterea numărului de israeliți? (A ordonat uciderea bebelușilor
băieți.)
5. Ce obiect a făcut Iochebed, în care să-și pună copilul? (un coș)
6. Cine a găsit bebelușul care plutea în coșul de pe râu? (prințesa,
fiica lui faraon)
7. Ce făcea copilul, când prințesa s-a uitat în coș? (Plângea.)
8. Pe cine a pus prințesa să aibă grijă de bebeluș până când el avea
să meargă la palatul lui faraon și să locuiască acolo? (pe Iochebed
și familia ei)
9. În cine poți să ai încredere că are grijă de tine? (în Dumnezeu)
Prezentarea Evangheliei
1. Care este singura cale prin care să ajungi în cer? (Să crezi în Domnul
Isus ca Mântuitor.)
2. Spune-mi un păcat pe care îl poate face cineva de vârsta ta? (Sunt
diferite răspunsuri.)
3. Ce trebuie să faci, ca să fii iertat de păcatele tale și să fii un copil
al lui Dumnezeu? (Să crezi în Isus ca Mântuitor.)
Amintește-i copilului că poate să se roage astfel: „Doamne, știu că am
păcătuit, și îmi pare rău. Cred că Domnul Isus a murit pentru mine,
și a înviat. Te rog să-mi ierți păcatele și să mă faci copilul Tău.“)
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Lecţia 4
Poporul lui Dumnezeu traversează Marea Roșie
Text biblic
pentru învăţător

Geneza 13:15 / Geneza 28:15 / Geneza 46:4 / Exodul 2:23-25 /
Exodul 3:1 – 4:17 / Exodul 6:6-8 / Exodul 12 / Exodul 13:17-14:31

Adevăr central

Dumnezeu veghează asupra tuturor lucrurilor

Aplicaţie

Nemântuit: Crede în Domnul Isus ca Mântuitor.
Mântuit: Mulțumește-I lui Dumnezeu că El veghează asupra tuturor lucrurilor.

Verset de memorat Recapitularea versetului: Psalmul 136:1
Programul întrunirii

Bun venit

Închinare

De ce ai nevoie

Ce să faci

 CD cu muzică și CD
player
 ecusoane (pag. 74), unul
pentru fiecare copil
 foi de hârtie A4, una
pentru fiecare copil
 creioane colorate sau
carioci

Bun venit

Pune un CD cu muzică liniștită. Salută-i
pe copii pe nume, și dă-le ecusoane cu
numele lor.

Activitate

„Pe-nserate, cântă-ți bucuria“
Dă fiecărui copil câte o foaie de hârtie.
Cere-le să deseneze activități pe care le fac
seara (ex. se joacă cu jucării, se uită la TV,
mănâncă, se îmbracă în pijama, se spală
pe dinți, se roagă, se culcă). Amintește-le
că pot să-L laude pe Dumnezeu și să-I
mulțumească în fiecare seară.

 CD cu muzică și
CD player; versurile
cântecelor (pag. 12-14)
 „Și peștele în apă“;
„Dimineața“ (pag. 85);
(cântec vizualizat)
 coș pentru colectă

Cântec

„Și peștele în apă“

Rugăciune

Condu copiii în rugăciune: „Doamne
Dumnezeule, Îți mulțumim că Tu ne
porți de grijă și noaptea. Îți mulțumim
că ne iubești și L-ai trimis pe Domnul
Isus să moară pentru noi. Ajută-ne să
te cunoaștem mai bine. În Numele
Domnului Isus, Amin.“

Cântec

„Dimineața“

Colectă

(opțional) Dă un coș din mână în mână,
pentru colectarea banilor pe care-i donează
copiii. (Informează părinții despre modul
în care vor fi folosiți banii.)

Verset

Psalmul 136:1

Repetare

Verset cu semne.

 simbolurile din pachet
 îndrumări (pag. 47)

Verset de memorat
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Programul întrunirii

De ce ai nevoie

Ce să faci

Activitate

„Activități de seară“
Pune-i pe copii să mimeze aceste
activități: „Seara merg la plimbare, merg
la înot, mănânc, mă îmbrac în pijama, mă
spăl pe dinți, mă rog și mă culc.“

 textul lecției (pag. 49)
 planșele 4-1, 4-2, 4-3,
4-4, 4-5 și 4-6
 CD cu muzică și
CD player; versurile
cântecelor (pag. 12-14)
 biscuiți sau lipie
 două cearceafuri albastre

Lecţia

„Poporul lui Dumnezeu traversează Marea
Roşie“
Predă la fiecare întâlnire întreaga lecție sau
câte o parte. Pune planșele pe un stativ, la
nivelul privirii copiilor, ca mâinile să-ți fie
libere pentru activitățile din cadrul lecției.

 nor (pag. 82)
 tablă de flanelograf (cu
fundal albastru, dacă este
posibil)
 întrebări (pag. 53)

Joc

„Mută norul“
Pune norul în partea stângă a tablei, cât
mai aproape de margine. Dacă tabla are
fundal albastru este mai bine, deoarece va
arăta ca cerul. De fiecare dată când un copil
răspunde la o întrebare, vine și mută norul
puțin către dreapta. Dacă norul ajunge în
partea dreaptă a tablei, înainte să răspundă
toți copiii, mută norul înapoi în stânga, și
începe din nou.

 îndrumări (pag. 48)
 PSOV-e, PSOV-f,
PSOV-g, PSOV-h,
PSOV-i, PSOV-j,
PSOV-k și PSOV-l

Prezentare

„Ioan 14:6“ (recapitulare)

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

Pauză

Fă o pauză, pentru a permite copiilor să
meargă la toaletă și să-și spele mâinile.

Rugăciune

Condu copiii în rugăciune, mulțumindu-I
lui Dumnezeu pentru gustare.

Gustare

Îndreaptă conversația spre recapitularea
lecției. (Notă: Dă copiilor să guste în
timpul lecției diferite alimente, pentru
a ajuta procesul de învățare, dar acestea
trebuie să fie în cantități mici, ca să nu
înlocuiască gustarea obișnuită.)

Înviorare

Lecţia biblică

?
Recapitulare

Prezentarea
Evangheliei

Gustare

45

Suveranitatea lui Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor

Programul întrunirii

Activitate creativă
(alege una)

De ce ai nevoie

 hârtie maro, o foaie
pentru fiecare copil
 hârtie albastră, o foaie
pentru fiecare copil
 creioane colorate sau
carioci
 foarfece
 lipici
 fâșii de șmirghel de
aprox. 10 x 20 cm, una
pentru fiecare copil
 abțibilduri cu pești,
scoici etc. (opțional)
 fișă de lucru manual,
una pentru fiecare copil
 plastilină (pag. 8)

Ce să faci

Lucru manual

„Să pășim în Marea Roșie“
Trasează conturul tălpii fiecărui copil pe
hârtie maro. Fiecare copil îngroașă apoi
conturul cu un creion, decupează urma
și o lipește pe fața bucății de șmirghel
(partea aspră), apoi lipește partea din spate
a șmirghelului în centrul foii albastre, cu
foaia pusă pe orizontală. Acum îndoaie
foaia albastră în sus, pentru a forma două
ziduri de apă. Pune-i pe copii să deseneze
sau să lipească pe zidurile de apă lucruri
care sunt în mare (ex. pești, alge sau scoici).

Foaie de lucru
manual

„Poporul lui Dumnezeu traversează Marea
Roşie“
Ajută-i pe copii să lipească abțibilduri cu
pești pe zidurile de apă.

Plastilină

„Fă un drum prin mare“
Ajută-i pe copii să facă din plastilină două
ziduri de apă, pe care le culcă la pământ, ca
să formeze marea. Apoi să le pună în poziție
verticală, cu „drumul uscat“ între ele.

Joc

„Trecerea Mării Roșii“
Joacă acest joc, cântând pe melodia „Podul
de piatră“ următoarele versuri:
„Trecem prin mare ca pe uscat.
Ziduri de apă s-au înălțat.
Domnul de grijă azi ne-a purtat.
El este bun, fie lăudat!“
Doi copii își dau mâinile și își ridică
brațele, timp în care ceilalți copii trec pe
sub brațele lor. La finalul cântecului, cei
doi își lasă mâinile în jos. Copilul care este
prins trebuie să spună: „Îți mulțumim,
Doamne, că ai avut grijă de noi.“

Activitate de îmbogăţire
(alege una)
Joc

„Urmează conducătorul“
Condu-i pe copii prin cameră, și cere-le
să mimeze că merg pe cărări, traversează
munți, își așază cortul etc. La fiecare
popas, sugerează copiilor un lucru pentru
care pot să-I mulțumească lui Dumnezeu.
Dă fiecărui copil posibilitatea să conducă
grupul.
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„Lăudați pe Domnul, căci este bun!“ (Psalmul 136:1)
Introducere
Laudă câţiva copii (sau adulți) pentru lucruri bune pe care le-au făcut sau pentru anumite calități ale
caracterului lor.
Uneori lăudăm persoanele care au făcut ceva bun sau au anumite calități. Dar versetul nostru biblic ne
spune cine este Persoana care merită cel mai mult toate laudele noastre.
Prezentare
Versetul de astăzi se găsește în Psalmul 136:1.
Spuneți adresa împreună de trei ori, dând mâna cu o altă persoană, bătând pe cineva pe spate și bătând
palma cu cineva.
Cere unui copil să te ajute să găsești versetul, deschizând Biblia la un semn pe care l-ai pus la Psalmul 136:1.
Citește versetul, apoi arată simbolurile din pachet.
Explicație
„Lăudați pe Domnul … – Domnul Dumnezeu merită să primească toate laudele noastre, deoarece El
este Creatorul nostru. El veghează asupra a tot ceea ce ni se întâmplă. El face întotdeauna numai ceea ce
este bine. El ne iubeşte. El L-a dat pe Fiul Său să moară pentru noi. El merită să fie lăudat în fiecare zi.
… căci este bun!“ – Domnul Dumnezeu merită laudele noastre nu doar pentru ceea ce face, ci şi pentru
ceea ce este. El este bun. Dumnezeu este perfect în toate lucrurile. Tot ceea ce gândește El este bine.
Tot ceea ce spune El este bine. Tot ceea ce face El este bine, pentru că El este bun.
Aplicație
Nemântuit: Deoarece Dumnezeu este bun, El te iubește și poate să te mântuiască, să te scape de păcat.
Când a murit pe cruce, Isus a fost pedepsit și pentru păcatul tău. El a înviat, și este singurul
Mântuitor. Dacă știi că ai păcătuit și îți pare rău, crede în Domnul Isus și vei fi mântuit
(curățit/scăpat) de păcat. Vei fi un copil al lui Dumnezeu.
Mântuit:

Dacă ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor, laudă-L pe Domnul pentru că îți poartă de
grijă. Poți să-L lauzi prin rugăciune și cântece. Dimineața, laudă-L că a avut grijă de tine toată
noaptea. În timpul zilei, laudă-L pentru mâncare și îmbrăcăminte, pentru familie și prieteni,
și pentru soare și ploaie. Când mergi seara la culcare, laudă-L pe Dumnezeu că ți-a purtat de
grijă toată ziua.

Repetiție
Spune versetul cu copiii de mai multe ori, arătând simbolurile. Apoi spuneți-l, făcând semnele (pag.
12-14).
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Prezentarea Evangheliei
Ioan 14:6 (recapitulare)
Arată planșa PSOV-f (Isus).
•

Unde era Isus, Fiul lui Dumnezeu, înainte să Se nască pe pământ ca bebeluș? (în cer)

•

Domnul Isus a spus că orice om de pe pământ poate să devină copil al lui …? (Dumnezeu)

•

Unde vor locui copiii lui Dumnezeu într-o zi? (în cer)

Arată planșa PSOV-g (crucea).
•

Ce a făcut Domnul Isus, ca să fie singura cale spre cer? (A murit pe cruce.)

•

Ce S-a întâmplat cu Domnul Isus la trei zile de la moartea Lui? (A înviat – 1 Corinteni 15:3-4.)

•

În cine trebuie să crezi, ca să fii mântuit? (în Isus)

Arată planșa PSOV-h (Biblia).
•

Ce carte ne spune care este singura cale adevărată prin care putem fi eliberați de păcat? (Biblia)

Arată planșa PSOV-i (cerul).
•

Când devine cineva copil al lui Dumnezeu? (Când crede în Isus și este mântuit.)

•

Cine locuiește în copiii lui Dumnezeu, și îi ajută să-L cunoască pe Dumnezeu și să crească în
credința în El? (Dumnezeu-Duhul Sfânt).

•

Cu cine vor locui copiii lui Dumnezeu într-o zi în cer? (cu Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul și
Dumnezeu-Duhul Sfânt)

Arată planșa PSOV-j (fețe).
•

Cine a păcătuit? (Tu, eu și toți oamenii, cu excepția lui Isus – Romani 3:23.)

•

Ce păcate fac copiii de vârsta ta? (Dă exemple de păcat sau arată planșele PSOV-a, PSOV-b,
PSOV-c și PSOV-d.)

•

Ce pedeapsă ți se cuvine din partea lui Dumnezeu, din cauza păcatului tău? (Să fii despărțit de
Dumnezeu, acum și pentru totdeauna.)

Arată planșa PSOV-k (cercul auriu).
•

Spune câteva lucruri pe care le știi despre Dumnezeu. (Este sfânt, face totul bine, a creat toate
lucrurile și pe toți oamenii, iubește lumea – Ioan 3:16.)

Arată planșa PSOV-l (Isus).
•

Când crezi în Isus ca Mântuitor, ce face El pentru tine? (Te mântuiește, te eliberează, te curăță de
păcat – 1 Ioan 1:7.)

Recunoști că ai păcătuit? L-ai primit pe Domnul Isus ca Mântuitor? Dacă vrei să faci lucrul acesta
astăzi, dar încă ai întrebări, sunt gata să vorbesc cu tine și să-ți arăt ce spune Biblia (spune locul în care
copiii pot fi sfătuiți în timpul următoarei activități).
„Calea ce duce sus în ceruri“

48

Suveranitatea lui Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor

Lecţia – partea 1
Dumnezeu a auzit rugăciunea israeliților. Ei aveau nevoie de ajutorul lui
Dumnezeu. Israeliții, poporul lui Dumnezeu, fuseseră sclavi mulți ani
(400 de ani). Faraon și conducătorii egipteni se purtaseră cu cruzime
față de poporul lui Dumnezeu. Ştia Dumnezeu ce se întâmpla? Da,
Dumnezeu știa. Oamenii au strigat la Dumnezeu, și s-au rugat Lui să-i
ajute. Dumnezeu i-a auzit, și El le-a făcut promisiuni oamenilor Lui. El
Se îngrijea de ei. El a făcut un plan, prin care să-i elibereze din Egipt.
Dumnezeu Se îngrijește întotdeauna de copiii Lui. Dacă ai crezut în
Isus ca Mântuitor, atunci Dumnezeu îți poartă de grijă întotdeauna.
Planşa 4-1
Dumnezeu l-a trimis pe Moise să spună poporului Lui că este timpul
să meargă în țara pe care i-o promisese. Moise avea atunci vârsta de 80
de ani. Dumnezeu folosise toate situațiile din viața lui Moise, pentru
a-l pregăti pentru această lucrare deosebită. A fost un timp când Moise
era un bebeluș într-un coș, care a plutit pe apă, până când l-a luat de
acolo fiica lui faraon. A fost un timp când Moise a trăit în palatul din
Egipt, ca fiul adoptiv al fiicei lui faraon. Au fost mulți ani în care Moise
a locuit și a lucrat în deșert, ca păstor. În toate aceste situaţii, Dumnezeu
veghea asupra vieţii lui Moise. Dumnezeu veghează asupra tuturor
lucrurilor. Dacă ai crezut în Isus ca Mântuitor, atunci amintește-ți că
Dumnezeu veghează asupra ta. Laudă-L pentru aceasta.
Acum era timpul ca Moise să conducă poporul Israel afară din Egipt,
într-o țară pe care Dumnezeu promisese că i-o va da. La început Moise
nu a vrut să-şi asume această lucrare grea. El nu era sigur că putea să
meargă la faraon să-i ceară să lase pe poporul lui Dumnezeu să plece
din Egipt. Moise nu voia să facă ce i-a cerut Dumnezeu. Îi era teamă
că nu va fi destul de curajos, ca să-i poată spune lui faraon cuvintele lui
Dumnezeu. Îi era teamă că oamenii nu vor asculta de el. Dar Dumnezeu
i-a spus lui Moise că El veghează asupra tuturor lucrurilor, și va fi cu
el, ca să-i arate ce trebuie să facă și să-i spună ce trebuie să spună. În
cele din urmă Moise a ascultat de Dumnezeu.
Voia faraon să-i lase pe israeliții să plece din Egipt? Nu, nu voia! Lui
faraon nu-i păsa de Dumnezeu, și el nu voia să-și piardă sclavii care
făceau cărămizi și construiau cetăți. Dumnezeu a trebuit să trimită mari
nenorociri peste faraon și peste egipteni. Dumnezeu Și-a arătat marea
Lui putere asupra apei și pământului, asupra luminii și întunericului,
asupra animalelor și asupra oamenilor. Dumnezeu voia ca faraon să
știe că El, adevăratul Dumnezeu, veghează asupra tuturor lucrurilor.
Înainte de ultima nenorocire și cea mai mare, pe care Dumnezeu
avea s-o aducă peste faraon și egipteni, Dumnezeu le-a dat israeliților
porunci speciale cu privire la ultima masă pe care aveau s-o mănânce
în Egipt. El le-a spus să o mănânce, fiind îmbrăcați de călătorie, fiindcă
Dumnezeu știa că de data aceasta faraon îi va lăsa să plece.
Mimați că vă îmbrăcați. Mâncați biscuiți sau lipie, în timp ce
stați în picioare, pregătiți de călătorie.
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În final, faraon s-a supus lui Dumnezeu. Nenorocirea trimisă de
Dumnezeu asupra egiptenilor a fost atât de mare, că faraon l-a chemat
pe Moise la el la miezul nopții.
„Sculați-vă și plecați! Părăsiți Egiptul! Luați-vă cu voi toate lucrurile și
toate animalele!“, le-a spus faraon (vezi Exodul 12:31-32).
Egiptenii voiau cu disperare ca israeliții să plece. Le-au cerut să se
grăbească, și le-au dat israeliților și hainele, aurul și argintul pe care
aceștia le-au cerut. Egiptenii nu voiau să mai aibă și alte necazuri din
cauza israeliților.

Partea 2

Așadar, israeliţii au părăsit în sfârșit țara Egiptului. Era o mare mulțime
de oameni – mame, tați, copii și bunici. Toți oamenii din poporul lui
Dumnezeu au fost eliberați. Nu mai erau sclavi. Erau liberi să meargă
în țara despre care Dumnezeu le spusese că va fi a lor. Luaseră cu ei
toate turmele lor de oi și cirezile de vite. În brațe duceau bebelușii.
Trebuiau să care și oalele, hainele și tot aurul și argintul pe care li-l
dăduseră egiptenii. Toți israeliții călătoreau acum spre noua lor țară.
Unii dintre copiii care călătoreau în acest grup aveau vârsta ta. Dar
cum aveau să găsească ei drumul către Canaan, țara promisă? Nu aveau
nicio hartă, și nu erau indicatoare de drum. Da … dar nici nu aveau
nevoie de ele. Dumnezeu i-a arătat lui Moise calea pe care trebuie să
meargă. El i-a însoțit, și le-a arătat drumul pe care trebuia să meargă.
Planşa 4-2
În timpul zilei, un stâlp de nor mergea înaintea lor, iar noaptea un
stâlp de foc. Dumnezeu era întotdeauna cu poporul Lui; îi purta de
grijă și îi arăta calea pe care trebuia să meargă.
Astăzi Dumnezeu nu le arată oamenilor prin stâlpi de nor și de foc ce
trebuie să facă, ci noi aflăm care este planul lui Dumnezeu citind Biblia.
Arată Biblia.
În același timp, în Egipt, faraon și-a dat seama ce a făcut. A dat drumul
tuturor sclavilor, care munciseră pentru ei! Acum cine avea să mai facă
aceste lucrări?
„Ce am făcut?“, a spus el (vezi Exodul 14:5).
Planşa 4-3
În grabă, faraon și-a adunat armata. Au luat carele, și au plecat să-i
urmărească pe israeliți. În care, egiptenii mergeau foarte repede, astfel
că în curând au ajuns aproape de locul în care israeliții își făcuseră
tabăra. Egiptenii erau hotărâți să-i prindă pe toți israeliții și să-i aducă
înapoi, ca să fie iarăși sclavi în Egipt. Nu voiau să-i lase să plece. Acum
alergau cu disperare să-i prindă și să-i aducă înapoi.
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Planşa 4-4
Israeliții își făcuseră tabăra lângă Marea Roșie. Dumnezeu îi
condusese acolo. Dar, la mare distanță, se vedea ceva. Ce venea
înspre ei așa de repede? Ei s-au uitat, și iată că în depărtare se vedeau
carele! Oh, nu! Venea armata egipteană! Erau prinși la mijloc!
De o parte era marea, de cealaltă armata – nu era nicio cale de
scăpare!
Oamenii au strigat la Moise: „De ce ne-ai adus aici, ca să murim?“
(vezi Exodul 14:11).
Oamenii erau îngroziți. Le era greu să se încreadă în Dumnezeu.
Moise le-a spus: „Nu vă temeți de nimic, stați pe loc, și veți vedea
eliberarea pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta; căci pe egiptenii
aceștia, pe care-i vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată“ (vezi
Exodul 14:13).
Citește acest verset din Biblie.
Dumnezeu avea să-i scape de egipteni. Dumnezeu veghea asupra
tuturor lucrurilor, chiar dacă acum se părea că totul merge rău.

Partea 3
Dumnezeu a văzut că israeliților le era teamă. A auzit strigătele lor
după ajutor. Dumnezeu a mutat norul. Acesta mergea acum în urma
lor, între israeliți și armata lui faraon. Norul era complet întunecos
pe partea dinspre armata lui faraon, dar luminos pe partea unde erau
israeliții. De partea întunecoasă, armata lui faraon nu vedea pe unde
mergea. Nu vedea niciun drum prin nor sau în jurul norului. Nu
putea să facă nimic pentru a-i ataca pe israeliți. De partea luminoasă
a norului israeliții vedeau pe unde merg, deși era noapte. Dumnezeu
i-a spus lui Moise să întindă toiagul către Marea Roșie.
Planşa 4-5
Oamenii au văzut cum vântul a început să bată spre mare. Vântul a
bătut toată noaptea. Dumnezeu a despărțit marea în două, ca să facă
un drum pe unde să treacă israeliții.
Dumnezeu are putere și asupra vântului și a apei. Dumnezeu stăpânește
peste toate lucrurile. El veghează și asupra a tot ceea ce se întâmplă în
viața ta. El veghează asupra lucrurilor bune, dar și a celor grele. Uneori
ni se întâmplă lucruri rele, și ne este greu să înțelegem de ce, dar știm că
Dumnezeu îi iubește pe copiii Lui și le poartă de grijă. Dacă ai crezut
în Isus ca Mântuitor, laudă-L că El Se îngrijește de tine în fiecare zi și
că este întotdeauna cu tine. El veghează întotdeauna asupra tuturor
lucrurilor care se întâmplă.
Israeliții au văzut zidurile mari de apă. Prin mijlocul lor, ei au trecut
ca pe uscat, fiindcă Dumnezeu făcuse un drum pentru ei.
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Planşa 4-6
Era un zid de apă la dreapta lor, și altul la stânga lor. Era o minune,
ceva ce numai Dumnezeu putea să facă!
Mimează că traversezi Marea Roșie, trecând printre ziduri făcute din foi
albastre și ținute de ajutoarele tale.
În curând, israeliții au ajuns în siguranță de partea cealaltă a Mării Roșii.
Dar ce putem spune despre armata egipteană? Ea era hotărâtă să-i
prindă și să-i readucă în Egipt. Dar Dumnezeu Și-a protejat poporul
Său. Dumnezeu a produs învălmășeală în armata egipteană. El le-a scos
roțile de la care și le-a îngreunat mersul. Egiptenii și-au dat seama că
Dumnezeu luptă pentru poporul Lui.
„Haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul Se luptă pentru
el împotriva egiptenilor“, au strigat ei (vezi Exodul 14:25).
Dar era prea târziu. Marea a revenit la normal. Armata lui faraon a
fost prinsă în mare.
Dar israeliții erau în siguranță. Egiptenii nu îi vor mai urmări niciodată.
Israeliții au văzut puterea măreaţă a lui Dumnezeu. Ei au văzut că El
a vegheat asupra tuturor lucrurilor, și ei și-au pus încrederea în El.
Și noi, fiecare dintre noi, trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Dacă
nu I-ai cerut Domnului Isus să fie Mântuitorul tău, poți să faci aceasta
chiar acum. Crede în Domnul Isus, ca să te mântuiască (să te elibereze)
de păcate, adică cere-I lui Dumnezeu să te ierte de lucrurile rele pe care
le-ai făcut. Isus a murit pe cruce ca să ia asupra Lui pedeapsa care ți
se cuvenea ție, apoi a fost îngropat și a înviat. Poți să crezi în El chiar
astăzi, ca să fii mântuit, apoi să ai încredere că El veghează asupra
tuturor lucrurilor care se întâmplă în viața ta.
„Ori de câte ori mă tem“
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Întrebări de recapitulare
Verset de memorat
1. Cine merită să primească toate laudele noastre? (Domnul Dumnezeu)
2. Când poți să-L lauzi pe Dumnezeu? (Oricând: când te rogi și Îi
cânți.)
3. Pentru ce ai putea să-I mulțumești lui Dumnezeu chiar acum?
(Sunt diferite răspunsuri. Exemplele date în lecție sunt: să-L lauzi
pentru că îți poartă de grijă în timpul zilei/nopții; pentru mâncare
și îmbrăcăminte; pentru familie și prieteni; pentru soare și ploaie.)
Lecţia (părțile 1-3)
1. Cine voia să-i elibereze pe israeliți din Egipt? (Dumnezeu)
2. Cui i-a cerut Dumnezeu să-i conducă pe israeliți afară din Egipt?
(lui Moise)
3. Ce le-au dat egiptenii israeliților când au plecat? (aur, argint și haine)
4. De unde au știut israeliții unde trebuie să meargă? (Dumnezeu îi
conducea printr-un stâlp de foc și de nor, ca să le arate drumul pe care
trebuie să meargă.)
5. Ce a făcut faraon după ce i-a lăsat pe sclavii israeliți să plece? (Și-a
luat armata și i-a urmărit ca să-i aducă înapoi.)
6. Cum s-au simțit israeliții, când au văzut că sunt urmăriți de armata
egipteană? (Le-a fost foarte frică.)
7. Ce a făcut Dumnezeu ca israeliții să poată să treacă Marea Roșie
și să fie în siguranță? (Dumnezeu a trimis un vânt, care a bătut și a
făcut un drum uscat prin Marea Roșie. După ce ei au trecut, apa a
acoperit armata care-i urmărea.)
8. Cine veghează asupra tuturor lucrurilor? (Dumnezeu)
Prezentarea Evangheliei
1. Când devine cineva un copil al lui Dumnezeu? (În momentul în
care a crezut în Domnul Isus.)
2. Cine locuiește în copiii lui Dumnezeu, ca să-i ajute să-L cunoască
pe Dumnezeu și să crească în viața de credință? (DumnezeuDuhul Sfânt)
3. Ce trebuie să faci ca să fii iertat de păcatul tău și să fii un copil
al lui Dumnezeu? (Să recunoști că ai păcătuit, să-ți pară rău de
păcatele tale și să crezi în Domnul Isus ca Mântuitor.)
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Lecţia 5
Dumnezeu îi protejează pe cei trei tineri în cuptorul încins
Text biblic
pentru învăţător

Daniel 1:1-6 / Daniel 3

Adevăr central

Dumnezeu poate să-i protejeze pe copiii Lui oriunde ar fi ei

Aplicaţie

Nemântuit: Crede în Isus ca Mântuitor.
Mântuit:
Ai încredere că Dumnezeu poate să-ți poarte de grijă.

Verset de memorat „Dar eu strig către Dumnezeu, și Domnul mă va scăpa.“ (Psalmul 55:16)
Programul întrunirii

Bun venit

Închinare

Verset de memorat

De ce ai nevoie

Ce să faci

 CD cu muzică și CD
player
 ecusoane (pag. 74), unul
pentru fiecare copil
 foi de hârtie A4, una
pentru fiecare copil
 creioane colorate sau
carioci

Bun venit

Pune un CD cu muzică liniștită. Salută-i
pe copii pe nume și dă-le ecusoane cu
numele lor.

Activitate

„Când mă tem“
Pune-i pe copii să deseneze situații în care
se tem (ex. când văd un câine mare, când
este furtună). Amintește-le că pot să se
încreadă în Dumnezeu, și El poate să-i
protejeze.

 CD cu muzică și
CD player; versurile
cântecelor (pag. 12-14)
 „Și peștele în apă“; „Ori
de câte ori“ (cântece
vizualizate)
 coș pentru colectă

Cântec

„Și peștele în apă“

Rugăciune

Condu copiii în rugăciune sau spune-le
să repete după tine fiecare propoziție:
„Doamne Dumnezeule, Te laud că ești
mare și puternic. Îți mulțumesc că mă
iubești. Doamne, am încredere că tu poți
să mă protejezi toată ziua. În Numele
Domnului Isus, Amin.“

Cântec

„Ori de câte ori“

Colectă

(opțional) Dă un coș din mână în mână,
pentru colectarea banilor pe care-i donează
copiii. (Informează părinții despre modul
în care vor fi folosiți banii.)

Verset

Psalmul 55:16

Repetare

„Verset cu semne“






simbolurile din pachet
îndrumări (pag. 57)
sfoară / cordon
semne (pag. 12)
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Programul întrunirii

De ce ai nevoie

Ce să faci

Activitate

„Mă încred în Dumnezeu“
Pune-i pe copii să mimeze aceste activități.
Să stea „în patru labe“ și să latre ca un câine
înfricoșător; să se legene înainte și înapoi,
în timp ce bat din palme ca tunetul; să se
întindă pe podea, mimând că sunt noaptea
în pat, în timp ce afară este furtună. După
fiecare activitate, copiii trebuie să spună:
„Mă încred în Dumnezeu“.

 textul lecției (pag. 59)
 planșele 5-1, 5-3, 5-4,
5-5 și 5-6
 CD cu muzică și
CD player; versurile
cântecelor (pag. 12-14)
 o imagine cu o clădire
care poate fi comparată
ca înălțime cu statuia
din lecție
 material – unul cu miros
de fum, și unul curat

Lecţia

„Dumnezeu îi protejează pe cei trei tineri
în cuptorul încins“
Predă la fiecare întâlnire întreaga lecție sau
câte o parte. Pune planșele pe un stativ, la
nivelul privirii copiilor, ca mâinile să-ți fie
libere pentru activitățile din cadrul lecției.

 cincisprezece cercuri
(pag. 84)
 întrebări (pag. 63)

Joc

„Puncte secrete“
Pune cercurile pe masă sau pe dușumea,
cu numerele în jos. Cere fiecărui copil să
răspundă la câte o întrebare de recapitulare.
Când răspunde, copilul ia un cerc. Adună
punctele, apoi bateți din palme.

 îndrumări (pag.58)
 CD cu muzică și
CD player; versurile
cântecelor (pag. 12-14)
 „Păsări mari și mici“
PSOV-m, PSOV-n –
cântec vizualizat
 PSOV-a, PSOV-b,
PSOV-c și PSOV-d
(opțional)

Prezentare

„Păsări mari și mici“

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

Pauză

Fă o pauză, pentru a permite copiilor să
meargă la toaletă şi să-şi spele mâinile.

Rugăciune

Condu copiii în rugăciune, mulţumindu-I
lui Dumnezeu pentru gustare.

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 fie în cantităţi mici, ca să nu
înlocuiască gustarea obişnuită.)

Înviorare

Lecţia biblică

?
Recapitulare

Prezentarea
Evangheliei

Gustare
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Programul întrunirii

Activitate creativă
(alege una)

Activitate de îmbogăţire
(alege una)

De ce ai nevoie

Ce să faci

 cuptor încins (pag. 83),
unul pentru fiecare copil
 celofan galben,
portocaliu și roșu
 patru bărbați (pag. 84),
o foaie pentru fiecare
copil
 foarfece
 lipici
 creioane colorate sau
carioci
 fișă de lucru manual,
una pentru fiecare copil
 plastilină sau lut (pag. 8)

Activitate

„Cuptorul încins“
Dă copiilor să taie fâșii din celofan galben,
portocaliu și roșu, și să le lipească pe
cuptor, ca niște flăcări. Apoi cere-le să
deseneze feţele celor patru oameni, să
coloreze oamenii și să decupeze pe conturul
imaginii. Introdu şi scoate imaginea cu cei
patru, prin spate, pe linia orizontală.

Foaie de lucru
manual

„Dumnezeu îi protejează pe cei trei tineri
în cuptorul încins“
Ajută-i pe copii să lipească celofan pe
flăcări.

Plastilină

„Confecționează un sul“
Arată copiilor cum să facă suluri. Vorbiți
despre sârguinţa cu care au studiat cei trei
prieteni, ca să fie bine pregătiţi pentru a
sluji împăratului Nebucadnețar.

 „Dimineața“ – cântec
 cercuri (pag. 85), unul
pentru fiecare copil
 creioane colorate sau
carioci
 bețe pentru lucru
manual
 CD cu muzică și
CD player; versurile
cântecelor (pag. 12-14)

Activitate

„Fă ceea ce este corect“
Cere copiilor să se gândească la situații în
care trebuie să facă ceea ce este corect, și să
spună „Nu“ lucrurilor rele. De exemplu:
Nu voi … (minții; lua dulciuri din geanta
mamei; trage pisica de coadă; lovi câinele;
necăji pe fratele meu etc.) După fiecare
negație, cere-le să spună: „Voi asculta de
Dumnezeu și voi face ceea ce este corect.“

Activitate

„Dimineața“ – cântec
Pune-i pe copii să coloreze cercurile, să
le decupeze, să lipească la baza fiecăruia
câte un băț de lucru manual, apoi să
mărșăluiască, cu ele în mână, în timp ce
cântă: „Dimineața …“
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„Dar eu strig către Dumnezeu, și Domnul mă va scăpa.“ (Psalmul 55:16)
Introducere
Imaginează-ți că te-ai încurcat într-o sfoară lungă.
Arată aceasta, înfășurându-ți o sfoară în jurul încheieturilor de la mâini și de la picioare.
Poate ai nevoie de cineva să te scape, să te elibereze. Poate că atunci strigi pe cineva.
Biblia ne spune cine poate să ne scape, atunci când suntem într-un necaz și strigăm către Dumnezeu.
Prezentare
Fiecare verset din Biblie are o adresă, care să ne ajută să-l găsim. Versetul de astăzi se găsește la Psalmul
55, versetul 16.
Spune adresa de trei ori, împreună cu copiii, mai întâi cu mâinile încrucișate în zona încheieturilor, apoi
ținându-le una lângă alta, apoi ridicându-le, pentru a exprima bucuria.
Cere unui copil să te ajute să găsești versetul, deschizând Biblia la un semn pe care l-ai pus la Psalmul 55:16.
Citește versetul, apoi arată simbolurile lui.
Explicare
„Dar eu strig către Dumnezeu … – Cum Îl strigăm pe Dumnezeu? Vorbind cu El în rugăciune, și spunându-I
tot necazul inimii noastre. Poți să te rogi lui Dumnezeu în gând, cu voce tare sau chiar plângând. El te
aude, te vede și poate să te ajute.
… și Domnul … – Domnul este un alt nume pentru Dumnezeu. Dumnezeu este mare, atotputernic,
înțelept și bun. Dumnezeu ne iubește. El nu numai că vrea să ne ajute, dar și poate să ne ajute. Să venim
la El cu încredere, în rugăciune, și să-I spunem problemele noastre.
… mă va scăpa. Dumnezeu poate să ne scape (să ne elibereze) de păcat și de pedeapsa care ni se cuvine
ca urmare a păcatelor pe care le-am făcut. Dumnezeu poate să ne scape și din pericole sau necazuri.
Dumnezeu poate să-Și protejeze copiii Lui.
Aplicare
Nemântuit: Dumnezeu vrea să te scape de păcat și de pedeapsă. Când a murit pe cruce, Isus a fost
pedepsit pentru păcatul tău. El a înviat, și este singurul Mântuitor. Dacă recunoști că ai
păcătuit și Îl primești pe Domnul Isus ca Mântuitor, El te va scăpa de păcat.
Mântuit:

Dacă L-ai primit pe Isus ca Mântuitor, cere-I lui Dumnezeu ajutor când ești în pericol.
El poate să te scape sau să îți dea putere să treci prin situația respectivă.

Repetare
Repetă versetul împreună cu copiii, făcând semnele. Apoi arată-le simbolurile, și mai repetă de
câteva ori.
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Prezentarea Evangheliei
„Păsări mari şi mici“
Strofa 1 (planșa PSOV-m)
Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor. Biblia ne spune cum a creat Dumnezeu lumea și toate lucrurile
din ea. Și ceea ce spune Biblia este adevărat. Dumnezeu a făcut munții și văile, cerul și copacii. A făcut
animalele, păsările care zboară și peștii care înoată în mare. Dumnezeu i-a făcut și pe oameni. El te-a făcut
și pe tine. Dumnezeu este sfânt – fără păcat. El este desăvârșit. Dumnezeu este atotputernic, și are putere
peste toate lucrurile pe care le-a creat. Dumnezeu te-a făcut exact așa cum ești, și El te iubește (Ioan 3:16).
Deoarece Dumnezeu te iubește, Lui Îi pasă de tine și vrea să fii copilul Lui, să fii în familia Lui.
Strofa 2 (planșa PSOV-n, acoperă cu un carton mormântul gol)
Biblia ne spune și despre Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. Dumnezeu ne-a iubit atât de mult,
că L-a trimis pe Fiul Său, Domnul Isus, să vină din cer, și să Se nască pe acest pământ. Isus a trăit pe acest
pământ ca bebeluș, apoi a crescut. Isus a fost desăvârșit – întotdeauna a făcut numai ceea ce este bine. Noi
nu suntem perfecți – ne naștem cu dorința de a păcătui. Biblia spune: „Nu este niciun om neprihănit,
niciunul măcar (Romani 3:10). Noi alegem să facem lucrurile așa cum ne place nouă, în loc să le facem
așa cum îi place lui Dumnezeu, și în felul acesta facem ceea ce nu-I place lui Dumnezeu.
Dă-le copiilor exemple de păcate sau arată-le planșele PSOV-a, PSOV-b, PSOV-c și PSOV-d.
Strofa 3 (planșa PSOV-n, descoperă mormântul gol)
Din cauza păcatului tău, se cuvine să fii despărțit de Dumnezeu pentru totdeauna. Dar Isus a acceptat de
bunăvoie să fie pedepsit pentru păcatul tău și al meu. Când Isus era pe pământ, El a murit pe cruce, ca să ia
asupra Lui pedeapsa pentru păcatele altora. „[Isus] Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi
… a fost îngropat, și a înviat a treia zi, după Scripturi“. Isus a fost îngropat, dar după 3 zile a înviat. Apoi
a umblat și a vorbit mai multe zile cu urmaşii Săi, înainte să Se înalțe la cer.
Strofa 4 (nicio planșă)
Isus, Mântuitorul, este astăzi în cer. El vrea să fie și Mântuitorul tău. 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“. Dacă
Îl primești pe Isus, crezi în El ca Mântuitor, eşti un copil al lui Dumnezeu și faci parte din familia Lui.
Dumnezeu-Duhul Sfânt va locui în tine, ca să te ajute să-L cunoști pe Dumnezeu-Tatăl mai mult, și să
asculți de El. El te va ajuta chiar să spui această povestire adevărată și altora. Apoi, într-o zi, vei locui cu
Dumnezeu și cu toți copiii Lui în cer, pentru totdeauna.
„Păsări mari şi mici“ (tot cântecul)
Dacă recunoști că ai păcătuit, îți pare rău și crezi că Isus a murit și pentru păcatele tale, poți să-L primești
pe El chiar azi. Dacă ai întrebări, vino aici în faţă la sfârşitul programului şi îi voi răspunde la întrebări
(sau adaptează, spunând copiilor când şi unde să vină).
Păsări mari şi mici, / Peştişori zglobii,
Fluturi şi albine mii / Râuri şi câmpii.
Cine le-a creat, / Şi viaţă le-a dat?
Domnul, mare Dumnezeu, Creatorul meu.

Isus a murit, / A fost îngropat
Dar din morţi a înviat, / Şi S-a înălţat.
Cine-n cer mă vrea / Sus, în slava Sa?
Domnul, mare Dumnezeu, Creatorul meu.

În Cuvânt e scris / Că mult m-a iubit
Fiul Său cel scump L-a dat / Ca să fiu iertat.
Cine de păcat / Vrea să fiu iertat?
Domnul, mare Dumnezeu, Creatorul meu.

Ca s-ajung în cer / Trebuie să cred,
În Isus, ca să nu pier. / Azi iertare-mi cer.
Cine ruga mea / Îmi va asculta?
Domnul, mare Dumnezeu, Creatorul meu.
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Lecţia – partea 1
Ai fost vreodată în altă țară? Poate ai fost în vacanță sau ați mers să
vizitați o familie de prieteni. Când mergi în altă țară, oamenii vorbesc
o limbă diferită, și mâncarea este diferită.
În Biblie ni se spune că o mare parte din israeliţi a trebuit să meargă
să locuiască în altă țară. Nu aveau de ales, fiindcă acum erau robi. Țara
lor fusese ocupată de alţi oameni, dintr-o țară numită Babilon.
Cere copiilor să repete acest nume.
Poporul lui Dumnezeu a fost neascultător, și, de aceea, țara pe care
i-o dat-o Dumnezeu era acum ocupată de altcineva. Era greu pentru
poporul lui Dumnezeu, israeliţii. Dar Dumnezeu totuși îi iubea și încă
veghea asupra a tot ceea ce li se întâmpla.
Împăratul Babilonului se numea Nebucadnețar.
Repetați împreună acest nume.
El era un împărat foarte puternic. El a hotărât ca toți tinerii din familii
importante, care aparțineau poporului lui Dumnezeu, să fie aduşi la
palatul împărătesc. El voia ca ei să uite de Dumnezeu, să uite că fac parte
din poporul lui Dumnezeu, și să devină ca babilonienii. El a poruncit
ca tinerii aceia să învețe limba babiloniană, să primească educație în
această limbă, și să mănânce mâncare babiloniană. Chiar și numele lor
aveau să fie schimbate cu nume babiloniene.
Planşa 5-1
Trei dintre tinerii care au fost aleși au primit alte nume: Șadrac, Meșac
și Abed-Nego.
Repetă cu copiii aceste nume.
Acești tineri fuseseră duși departe de casa lor, în Babilon. Dar
Dumnezeu era cu ei.
Dumnezeu stăpânește peste toate lucrurile. El știe întotdeauna ce este
corect și ce este cel mai bine să facă, și El are puterea să le împlinească.
Dumnezeu nu Își uită niciodată copiii. Dacă ai crezut în Isus ca
Mântuitor, atunci și tu ești unul dintre copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu
știe tot ceea ce se întâmplă în viața ta, și El veghează asupra tuturor
lucrurilor care se întâmplă, atât bune, cât și rele. Ai încredere că El
poate să Se îngrijească de tine!
Tinerii erau în Babilon, și timp de trei ani au învățat să scrie şi să
citească în limba ţării în care se aflu.
Numără cu copiii până la trei.
Ei au lucrat din greu și au încercat să facă totul cât se poate de bine.
Apoi au fost puși responsabili peste diferite regiuni din Babilon. Dar
ei nu au uitat de Dumnezeu. Ei știau că făceau parte din poporul lui
Dumnezeu.
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Într-o zi, împăratul Nebucadnețar a cerut să se adune toți cei ce
erau responsabili de diferite regiuni din împărăția lui. El voia ca ei să
participe la un eveniment special. Construise o statuie de aur imensă,
și voia ca toți oamenii importanți să vină la sfințirea ei.Așadar, Șadrac,
Meșac și Abed-Nego au trebuit să participe și ei. Acolo erau mulți alți
oameni importanți. Au ajuns la locul unde era statuia uriașă și au stat
în fața ei. Probabil statuia strălucea în bătaia soarelui. Avea 27 de metri
înălțime și 2,5 metri lățime.
Găsește o imagine cu o clădire pe care copiii o recunosc, și care este cam de
aceeași înălțime cu statuia. Arat-o, ca să le dai o idee despre dimensiunea
statuii.
Statuia se vedea de la mare distanță! Oamenilor li s-a spus ce trebuie
să facă.
„Când veți auzi sunetul instrumentelor muzicale, să vă aruncați cu fața
la pământ, înaintea statuii“ (vezi Daniel 3:4-5).

Partea 2
Șadrac, Meșac și Abed-Nego credeau în Dumnezeu și voiau să-I fie
plăcuți Lui. Ei știau că era greșit să se plece înaintea statuii. Dumnezeu
spusese că oamenii trebuie să se plece și să se închine numai înaintea
Lui.Noi toți trebuie să ne închinăm și să ne supunem lui Dumnezeu,
pentru că El ne-a făcut. El este singurul Dumnezeu adevărat.
Ce vor face cei trei prieteni? Se vor supune lui Dumnezeu sau lui
Nebucadnețar? Dacă nu se vor închina statuii, vor fi aruncați într-un
cuptor încins. Cei trei prieteni aveau de ales
Muzica a început. Flautul, harpa și alte instrumente se auzeau tare Ce
trebuiau oamenii să facă?
Așteaptă răspunsul copiilor.
De îndată ce au auzit sunetul instrumentelor, oamenii au căzut cu fața
la pământ și s-au închinat statuii. O mulțime mare de oameni, așezați în
rânduri, au îngenuncheat; dar în mijlocul tuturor, trei oameni stăteau
în picioare – Șadrac, Meșac și Abed-Nego.
Planşa 5-3
Ei au ales să asculte de Dumnezeu. Era cea mai bună alegere. A asculta
de Dumnezeu este întotdeauna cea mai bună alegere, chiar dacă este
greu. Oare a observat cineva? Da, câțiva oameni, care au văzut că ei nu se
închină s-au dus și i-au spus împăratului Nebucadnețar. „Șadrac, Meșac
și Abed-Nego nu țin seama deloc de tine. Ei nu slujesc dumnezeilor
tăi și nu se închină!“ (vezi Daniel 3:12).
Ce se va întâmpla cu cei trei prieteni? Dumnezeu nu a uitat de ei. El
încă veghea asupra tuturor lucrurilor. Șadrac, Meșac și Abed-Nego
se încredeau în Dumnezeu. Dacă I-ai cerut Domnului Isus să fie
Mântuitorul tău, încrede-te în Dumnezeu și atunci când lucrurile nu
merg bine. Amintește-ți, Dumnezeu poate să poarte de grijă copiilor
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Lui oriunde sunt ei și în orice situație. Poți să vorbești cu Dumnezeu
în rugăciune despre orice lucru care te îngrijorează.
De asemenea, încurajează-i pe copii să vorbească cu părinții/tutorii lor
despre îngrijorările și preocupările lor.
„Ori de câte ori“
Dacă nu ai crezut în Isus, și vrei să faci aceasta, trebuie să-I ceri să
te ierte de toate lucrurile rele pe care le-ai făcut, și să-L rogi să fie
Mântuitorul tău.
Dă copiilor exemple de păcat. Folosește și planșa 5-4.
Isus a venit pe pământ și a trăit o viață fără păcat. El nu a păcătuit
niciodată. Dar El a fost pedepsit în locul tău, atunci când a murit pe
cruce. După trei zile a înviat, și acum este în cer. Dacă vrei ca Isus să
fie Mântuitorul tău, spune-I lui Dumnezeu trei lucruri:
„Știu că am păcătuit și îmi pare rău.“
„Cred Domnul Isus a murit pentru mine, ca să mă mântuiască.
„Te rog să mă ierți și să mă faci un copil al Tău.“

Partea 3
Șadrac, Meșac și Abed-Nego au refuzat să se plece înaintea statuii lui
Nebucadnețar. Ei știau că este mult mai important să se supună lui
Dumnezeu, decât să se supună împăratului.
Câțiva oameni i-au spus lui Nebucadnețar ce făceau cei trei prieteni.
Cum s-a simțit împăratul? S-a mâniat foarte tare. A poruncit ca cei
trei să fie aduși înaintea lui.
Planşa 5-5
„Este adevărat?“, i-a întrebat el. „Când auziți sunetul instrumentelor,
plecați-vă! Niciun dumnezeu nu vă poate scăpa din mâna mea.
Închinați-vă, altfel veți fi aruncați în cuptorul încins!“ (vezi Daniel
3:14-15).
Șadrac, Meșac și Abed-Nego au răspuns împăratului: „Dumnezeul
nostru căruia Îi slujim poate să ne scoată din cuptorul încins, și ne
va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi,
împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina
chipului de aur pe care l-ai înălțat!“ (vezi Daniel 3:17-18).
Citește aceste versete din Biblie.
Ce a gândit împăratul acum? Era furios! A poruncit să fie încins
cuptorul și mai mult. Cei trei prieteni au fost legați și aruncați în
cuptor. Putea Dumnezeu să-i scape?
Împăratul Nebucadnețar s-a uitat în cuptor. El s-a ridicat repede în
picioare.
Pune-i pe copii să se ridice repede în picioare.
El a fost uimit de ceea ce a văzut.
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„N-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni?“, a întrebat el.
„Ei bine, eu văd patru oameni umblând prin mijlocul focului“ (vezi
Daniel 3:24-25).
Dumnezeu trimisese pe îngerul Său ca să fie cu cei trei prieteni în
cuptor. El a avut grijă de ei. Dacă Isus este Mântuitorul tău, ai încredere
că El poate să aibă grijă de tine. El te iubește și Îi pasă de tine. Nu
contează unde ești, El poate să aibă grijă de tine.
Nebucadnețar a chemat pe cei trei tineri: „Slujitorii Dumnezeului celui
preaînalt, ieșiți afară și veniți încoace!“ (vezi Daniel 3:26).
Planşa 5-6
Prietenii au ieșit afară. Focul nu îi rănise deloc. Nici măcar nu miroseau
a fum.
Dă copiilor să miroasă materialul curat și cel afumat.
Dumnezeu i-a protejat pe cei trei prieteni. Împăratul Nebucadnețar
s-a închinat lui Dumnezeu. El a poruncit ca nimeni să nu spună ceva
rău despre Dumnezeul adevărat, altfel va suferi consecințele. El s-a
închinat Dumnezeului celor trei prieteni.
Și noi putem să facem aceasta. Putem să ne închinăm Dumnezeului
adevărat, cântându-I cântece de laudă.
„Dimineața“
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Întrebări de recapitulare
Verset de memorat
1. Cine stăpânește peste toate lucrurile? (Dumnezeu)
2. Ce înseamnă „să fii scăpat“? (Să fii scos dintr-o primejdie, dintr-o
încurcătură, salvat, scăpat.)
3. Din ce poate Dumnezeu să te scape? (din păcat, din pericol, din
situații grele)
Lecţia (partea 1-3)
1. Cine merită închinarea ta? (Dumnezeu)
2. Spune-mi unul din cele trei nume ale oamenilor din povestire.
(Șadrac, Meșac și Abed-Nego)
1. Ce lucru a făcut împăratul Nebucadnețar, și voia ca toată lumea
să i se închine acelui lucru? (o statuie mare)
2. Ce au făcut Șadrac, Meșac și Abed-Nego, când toți ceilalți s-au
închinat statuii? (Ei au rămas în picioare, și au refuzat să se închine
statuii.)
3. Cum i-a pedepsit împăratul Nebucadnețar pe cei trei? (I-a aruncat
în cuptorul încins.)
4. În cine a avut încredere Șadrac, Meșac și Abed-Nego că îi va ajuta?
(în Dumnezeu)
5. Ce s-a întâmplat cu Șadrac, Meșac și Abed-Nego în cuptor? (Nu
au ars.)
6. Dacă Isus este Mântuitorul tău, cine poate să aibă grijă de tine
oriunde ai fi? (Dumnezeu)
7. Ce a făcut împăratul Nebucadnețar când cei trei prieteni au ieșit
din cuptorul încins? (S-a închinat lui Dumnezeu.)
Prezentarea Evangheliei
1. Spune câteva din lucrurile pe care le-a creat Dumnezeu? (Sunt
răspunsuri diferite. Exemplele date includ lumea și tot ce este în ea:
pești, păsări, flori, câmpii, ape, munți, văi, cer, copaci, animale,
oameni, pe tine.)
2. Ce a făcut Isus pentru mine și pentru tine, când a venit pe pământ?
(A murit pe cruce.)
3. Ce trebuie să faci, ca să fii iertat de păcat și să fii un copil al lui
Dumnezeu? (Să-ți pară rău de păcatele pe care le-ai făcut, și să crezi
în Isus ca Mântuitor.)
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Lecţia 6
Dumnezeu îl protejează pe Daniel
Text biblic
pentru învăţător

Daniel 1:1-8 / Daniel 6

Adevăr central

Dumnezeu poate să-i scape pe copiii Lui

Aplicaţie

Nemântuit: Cere-I Domnului Isus să te scape de pedeapsa care ți se cuvine.
Mântuit:
Mulțumește-I lui Dumnezeu că te-a scăpat de pedeapsa care ți se
cuvenea.

Verset de memorat Recapitularea Psalmului 55:16
Programul întrunirii

Bun venit

Închinare

Verset de memorat

De ce ai nevoie

Ce să faci

 CD cu muzică și CD
player
 ecusoane (pag. 74), unul
pentru fiecare copil
 foi de hârtie A4, una
pentru fiecare copil
 creioane colorate sau
carioci

Bun venit

Pune un CD cu muzică liniştită. Salută-i
pe copii pe nume şi dă-le ecusoane cu
numele lor.

Activitate

„Mă gândesc la Dumnezeu“
Dă fiecărui copil câte o foaie de hârtie.
Cere-le să deseneze o imagine care îi face
să se gândească la Dumnezeu. Amintește-le
că Dumnezeu poate să-i protejeze.

 CD cu muzică și
CD player; versurile
cântecelor (pag. 12-14)
 „Dimineața“ (cântec
vizualizat – pag. 85);
„Ori de câte ori“
 coș pentru colectă

Cântec

„Dimineața“

Rugăciune

Condu copiii în rugăciune sau spune-le
să repete fiecare propoziție după tine:
„Doamne, Te laud că ești un Dumnezeu
măreț. Îți mulțumesc că ne iubești și că poți
să ne protejezi. Ajută-ne să ne încredem în
Tine. Amin.“

Cântec

„Ori de câte ori“

Colectă

(opțional) Dă un coș din mână în mână,
pentru colectarea banilor pe care-i donează
copiii. (Informează părinții despre modul
în care vor fi folosiți banii.)

Verset

Psalmul 55:16

Repetare

„Verset cu semne“






simbolurile din pachet
îndrumări (pag. 67)
o pungă din hârtie
semne (pag. 12)
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Programul întrunirii

De ce ai nevoie

Ce să faci

Activitate

„Cap și umeri, mâini, picioare“
Pune-i pe copii să cânte cântecelul, făcând
și semnele:
„Cap și umeri, mâini, picioare
Urechiușe, ochi, nas, gură.
Cap și umeri, mâini, picioare
Sunt ale lui Isus.“

 textul lecției (pag. 69)
 planșele 6-1, 6-3, 6-4,
6-5 și 6-6.
 CD cu muzică și
CD player; versurile
cântecelor (pag. 12-14)
 hârtie și carioci

Lecţia

„Dumnezeu îl protejează pe Daniel“
Predă la fiecare întâlnire întreaga lecție sau
câte o parte. Pune planșele pe un stativ, la
nivelul privirii copiilor, ca mâinile să-ți fie
libere pentru activitățile din cadrul lecției.

 capul leului (pag. 74)
 15 fire de lână, fiecare
de 10 cm
 întrebări (pag. 73)

Joc

„Sforile leului“
Lipește cu scotch fiecare cap de ață pe
partea din spate a capului leului. Trece
celălalt capăt al sforii printr-una dintre
găuri, lăsând în afară atât cât este necesar
copilului să o apuce. Pune leul pe o masă
sau pe dușumea. Când un copil răspunde la
o întrebare, vine și trage de un fir de sfoară
dintr-o gaură, ca să formeze coama leului.

 îndrumări (pag. 68)
 CD cu muzică și
CD player; versurile
cântecelor (pag. 12-14)
 „Păsări mari și mici“
PSOV-m, PSOV-n –
cântec vizualizat
 PSOV-a, PSOV-b,
PSOV-c și PSOV-d
(opțional)

Prezentare

„Păsări mari și mici“ (recapitulare)

 Pregătește o gustare
(atenţie la copiii cu
alergii alimentare).

Pauză

Fă o pauză, pentru a permite copiilor să
meargă la toaletă şi să-şi spele mâinile.

Rugăciune

Condu copiii în rugăciune, mulţumindu-I
lui Dumnezeu pentru gustare.

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 fie în cantităţi mici, ca să nu
înlocuiască gustarea obişnuită.)

Înviorare

Lecţia biblică

?
Recapitulare

Prezentarea
Evangheliei

Gustare
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Programul întrunirii

Activitate creativă
(alege una)

Activitate de îmbogăţire
(alege una)

De ce ai nevoie

Ce să faci

 lei (pag. 86), unul
pentru fiecare copil
 pioneze cu piciorușe,
una pentru fiecare copil
 lipici
 foarfece
 creioane colorate sau
carioci
 fișă de lucru manual,
una pentru fiecare copil
 blană sintetică
 fire de lână
 plastilină (pag. 8)

Activitate

„Lei care dau din cap“
Pune-i pe copii să coloreze și să decupeze
fiecare din cele trei părți ale leului. Taie de
jur împrejur cercul din afară, de la margine
către cercul interior, ca să formezi coama.
Fixează coama de corp, cu ajutorul unei
pioneze cu piciorușe. Lipește fața leului
peste pioneza cu piciorușe. Copiii pot să
miște capul leului.

Foaie de lucru
manual

„Dumnezeu îl protejează pe Daniel“
Ajută-i pe copii să lipească blană sintetică
pe coama leilor sau fire de lână pe coada lor.

Plastilină

„Fă un leu“
Ajută-i pe copii să facă din plastilină un
leu, apoi să lipească de capul lui bucăți de
plastilină rulate, ca să-i formeze coama.

 cearșaf de pat
 CD cu muzică și
CD player; versurile
cântecelor (pag. 12-1415)
 „Păsări mari și mici“;
„Bună dimineața,
Doamne“; „Isus este
calea“; „Calea ce duce“;
„Și peștele în apă“; „Nu
sunt mare ca munții cei
înalți“ etc.

Activitate

„Groapa leilor“
Pune un cearșaf pe o masă (cearșaful
să atârne pe marginile mesei), și spune
copiilor că aceea este groapa leilor. Copiii
mimează pe rând că sunt împăratul Dariu,
Daniel, leii și îngerul. Spune din nou
povestirea, în timp ce copiii joacă rolul
diferitelor personaje.

Joc

„Ce cântec este?“
Fredonează un cântec din această serie.
Cere copiilor să spună ce cântec este.
Când un copil răspunde corect, permite-i
să-i dirijeze pe ceilalți, în timp ce cântă
cântecul respectiv. Continuă cu alte
cântece din această serie.
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„Dar eu strig către Dumnezeu, și Domnul mă va scăpa.“ (Psalmul 55:16)
Introducere
În ce situații strigi?
Așteaptă răspunsul copiilor.
De obicei strigi când te afli într-un pericol: poate ești pe drum și îți iese înainte un câine, poate un
copil vrea să-ți facă rău sau poate ai căzut și nu mai poți să te ridici. Atunci strigi, și te aștepți ca
cineva să vină să te ajute. Biblia ne spune ce face Dumnezeu, când cineva strigă către El.
Prezentare
Versetul de astăzi se află la Psalmul 55:16.
Spune adresa de trei ori împreună cu copiii, făcându-vă mâinile pâlnie la gură. Mai întâi spuneți tare (dar
nu strigați – Cuvântul Domnului trebuie tratat cu respect), apoi cu voce normală și apoi șoptit.
Cere unui copil să te ajute să găsești versetul deschizând Biblia la un semn pe care l-ai pus la Psalmul 55:16.
Citește versetul, apoi arată simbolurile lui.
Explicație
„Dar eu strig către Dumnezeu …“ – Dumnezeu este atotputernic, și El vrea și poate să-ți vină în ajutor.
Când poți să strigi către Dumnezeu? În orice moment, ori de câte ori ai nevoie să te ajute. Cum strigi
către El? Prin rugăciune.
Spune-I lui Dumnezeu că îți pare rău că ai păcătuit, și să Îl rogi să te ierte de păcate și să te facă un copil
al Lui. Apoi poți să-I spui toate necazurile tale. Poate tu sau cineva din familia ta este bolnav, poate ai
anumite nevoi, poate ți-e frică de anumiți copii mai mari, care te necăjesc, poate ai anumite temeri etc.
Spune-I-le pe toate lui Dumnezeu, în rugăciune, și El te poate ajuta. El te poate scăpa din aceste situații
sau îți dă putere să treci prin ele și să le suporți.
… și Domnul mă va scăpa“ – Dumnezeu, care este atotputernic, poate să facă tot ceea ce Îi cerem.
Dumnezeu poate să ne scape (să ne elibereze, să ne salveze) de păcat și de pedeapsa care ni se cuvine
din cauza păcatului. Dumnezeu poate să ne scape și din diferite pericole sau situații.
Aplicație
Nemântuit: Dumnezeu vrea să te elibereze de păcat și de pedeapsa lui. Când a murit pe cruce, Isus a
fost pedepsit pentru păcatele noastre. El a înviat și este Singurul Mântuitor. Dacă știi că
ai păcătuit și îți pare rău, primește-L pe Isus ca Mântuitor, și vei fi iertat de păcatele tale.
Mântuit:

Dacă deja L-ai primit pe Domnul Isus ca Mântuitor, ai încredere că El poate să te ajute
să-I rămâi credincios, până când vei ajunge în cer. De asemenea, El poate să te păzească de
pericole și să te scape din situații grele, cât ești aici pe pământ. Mulțumește-I că te protejează
în fiecare zi.

Repetație
Repetă versetul împreună cu copiii, arătând simbolurile. Apoi spuneți versetul, făcând semnele.
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Prezentarea Evangheliei
„Păsări mari şi mici“
Strofa 1 (planșa PSOV-m)
•

Cine a creat toate lucrurile? (Dumnezeu)

•

Spune-mi câteva lucruri pe care le-a creat Dumnezeu. (Diferite răspunsuri. Include și răspunsul:
„Dumnezeu te-a creat și pe tine.“)

•

În ce carte scrie adevărul despre Dumnezeu? (în Biblie)

•

Cum se poartă Dumnezeu cu tine? (cu dragoste – vezi Ioan 3:16 – te iubește)

•

Fiindcă Dumnezeu te iubește, în a cui familie vrea să fii? (în familia lui Dumnezeu)

Strofa 2 (planșa PSOV-n, acoperă cu un carton mormântul gol)
•

Cine a venit din cer, și S-a născut pe pământ, ca bebeluș? (Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu)

•

În ce fel a fost Domnul Isus diferit de oameni? (A fost singurul fără păcat – Romani 3:10.)

•

Ce este păcatul? (A face lucrurile în felul în care ne place nouă, în loc de a le face în felul în care Îi place
lui Dumnezeu; a face lucruri care nu Îi plac lui Dumnezeu. Spune exemple de păcate sau arată planșele
PSOV-a, PSOV-b, PSOV-c și PSOV-d.)

•

Ce pedeapsă ni se cuvine de la Dumnezeu pentru păcatele noastre? (despărțirea de Dumnezeu pentru
totdeauna, iadul)

Strofa 3 (planșa PSOV-n, descoperă mormântul gol)
•

Ce a făcut Domnul Isus de bunăvoie pentru mine și pentru tine? (A murit pe cruce, ca să ia asupra
Lui pedeapsa care ni se cuvenea nouă.)

•

Ce s-a întâmplat la trei zile, după ce Domnul Isus a fost îngropat? (A înviat – 1 Corinteni 15:3-4.)

•

A mai rămas Domnul Isus pe pământ după învierea Sa? (Da, El a umblat și a vorbit cu ucenicii Săi
patruzeci de zile.)

•

Unde este Isus astăzi? (în cer)

Strofa 4 (nicio planșă)
•

Dacă Îl primești pe Isus ca Mântuitor, cine va locui în tine, ca să te ajute să înveți despre Dumnezeu
și să asculți de El? (Dumnezeu-Duhul Sfânt)

•

Unde vor locui într-o zi copiii lui Dumnezeu? (în cer)

•

Cui ai putea să spui despre faptul că Dumnezeu îi iubește și vrea să-i mântuiască? (oricui)
„Păsări mari şi mici“ (tot cântecul)

Dacă îți dai seama că ai păcătuit, îți pare rău și crezi că Isus a murit și pentru păcatele tale, nu vrei să-I ceri
lui Dumnezeu chiar astăzi să te ierte? Dacă nu știi ce trebuie să faci, te ajut cu plăcere (spune copiilor unde
şi când poţi să-i sfătuieşti).
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Lecţia – Partea 1
Daniel, un tânăr din poporul lui Dumnezeu, a fost luat împreună
cu mulți alți tineri din poporul lui şi dus departe de casă, într-o țară
străină, ca să locuiască acolo. Armata împăratului Nebucadnețar i-a
luat pe toţi aceştia şi i-a dus în Babilon.
Repetă cu copiii acest nume.
În Babilon, Daniel a trebuit să învețe multe lucruri noi. A învățat limba
vorbită de babilonieni și a citit cărțile lor. Chiar dacă era departe de
casă, înconjurat de o mulțime de oameni care nu credeau în Dumnezeul
adevărat, Daniel voia să trăiască în așa fel încât să-I fie plăcut lui
Dumnezeu. De aceea, el a făcut și ceea ce făcea când era în țara lui – a
vorbit cu Dumnezeu în rugăciune în fiecare zi.
Planşa 6-1
Dumnezeu nu l-a uitat pe Daniel, ci a fost cu el și l-a ajutat să facă totul
bine. În curând, Daniel a ajuns un om important în Babilon. Chiar
și atunci, el nu L-a uitat pe Dumnezeu. El s-a rugat lui Dumnezeu și
și-a amintit lucrurile pe care le-a învățat despre El.
Împăratul Nebucadnețar a murit, și a ajuns fiul lui împărat. Apoi și el
a murit, și a venit un alt împărat numit Dariu.
Pune-i pe copii să repete aceste nume.
Chiar dacă acum domnea un împărat nou în țara în care locuia Daniel,
Dumnezeu era Cel care veghea asupra a tot ceea ce se întâmpla.
Dumnezeu este mult mai puternic și mai important decât orice împărat
sau domnitor. El este Cel care a făcut toate lucrurile din lume. El are
un plan pentru lumea aceasta, și El poate să facă întotdeauna ca planul
Lui să se împlinească.
Planul principal al lui Dumnezeu pentru lume a fost să trimită un
Mântuitor, pe Cineva care să-i mântuiască pe oameni, să-i scape de
păcatele lor. La mulți ani după moartea lui Dariu, S-a născut Isus. El a
venit să-i mântuiască pe oameni. Toți oamenii, de peste tot, păcătuiesc
împotriva lui Dumnezeu. Ei fac ceea ce vor ei, în loc să facă ce dorește
Dumnezeu. Ei au nevoie de Isus, ca să-i salveze de pedeapsa pe care o
merită. I-ai cerut Domnului Isus să fie Mântuitorul tău?
Deoarece Dariu era noul împărat, el a făcut câteva schimbări. El a pus
pe mai mulți oameni să fie responsabili de diferite regiuni ale țării, apoi
a desemnat trei oameni, trei conducători, care să-i supravegheze pe cei
responsabili de aceste regiuni. Cine era unul din acești trei conducători?
Da, era Daniel.
Daniel a lucrat din greu în slujba lui cea nouă. El într-adevăr l-a
impresionat pe împărat. Așa că împăratul Dariu s-a gândit că ar fi foarte
bine dacă l-ar pune pe Daniel într-o poziţie chiar mai importantă.
Numai împăratul avea să fie mai important decât Daniel.
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Partea 2
Conducătorii și responsabilii au auzit de planul împăratului de a-l pune
pe Daniel într-o poziție mai importantă decât a oricăruia dintre ei. Oare
s-au bucurat? Nu, erau invidioși. A fi invidios înseamnă a fi supărat din
cauză că altcineva are ceva frumos, ce tu nu ai, poate o jucărie sau o
haină nouă. Oamenii erau invidioși, deoarece împăratul voia să-l pună
pe Daniel într-o poziție atât de importantă, mai importantă decât a lor.
Ei s-au hotărât să facă ceva, ca să-l împiedice pe Daniel să ajungă în
poziția aceea importantă. Au vrut să găsească vreo greşeală în viaţa sau
în lucrarea lui Daniel. Dar nu au găsit nici un lucru, nici în Daniel,
nici în lucrarea lui, de care să se plângă împăratului. Tot ceea ce făcea
Daniel era bine. El nu înșela. Nu își încălca promisiunile. Lucra din
greu și își îndeplinea bine toate sarcinile.
După ce au încercat să găsească ceva greșit la Daniel, oamenii și-au
spus unii altora: „Nu vom găsi la el nimic rău de care să ne plângem
împăratului, afară numai dacă am găsi vreunul în legea Dumnezeului
lui!“ (vezi Daniel 6:5).
Așa că s-au dus toți la împărat.
„Să trăiești veșnic, împărate! Toți suntem de părere că ar trebui să dai
o poruncă nouă, care să nu poată fi schimbată, ca timp de 30 de zile,
nimeni din împărăția ta să nu se roage nimănui, decât ție. Dacă cineva
face așa ceva, să fie aruncat în groapa cu lei“ (vezi Daniel 6:6-8).
Planşa 6-3
Împăratului Dariu i-a plăcut ideea. L-a făcut să se simtă foarte
important. El a scris porunca şi a semnat-o.
Scrie porunca pe o foaie de hârtie, ca fiecare copil să poată să o vadă.
Odată ce porunca împărătească era scrisă și semnată, nu mai putea fi
schimbată nici măcar de împărat. Așadar, pentru următoarele treizeci
de zile, nimănui din împărăție nu i se permitea să se roage altcuiva,
decât împăratului Dariu.
Daniel a auzit și el de această poruncă nouă. El a mers acasă și a urcat
în camera de sus.
Toți copiii mimează că urcă scările.
El a îngenuncheat în fața ferestrei și s-a rugat lui Dumnezeu.
Toți copiii îngenunchează.
De trei ori pe zi, Daniel îngenunchea și se ruga lui Dumnezeu. El Îi
mulțumea lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut pentru el; și făcea
aceasta la fel cum făcuse și înainte ca să fie dată porunca.
Conducătorii invidioși, care îi ceruseră împăratului să dea această
poruncă, îl urmăreau pe Daniel. Ei voiau să-l prindă rugându-se lui
Dumnezeu, și astfel încălcând poruncă noua a împăratului. Și ce au
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văzut când s-au uitat? Au văzut că Daniel se roagă lui Dumnezeu, așa
că s-au dus și i-au spus împăratului.
Planşa 6-4
„Împărate, n-ai scris tu o poruncă, prin care ai spus că nimeni nu are
voie să se roage altcuiva, în afară de tine? Și dacă cineva va face așa, va
fi aruncat în groapa cu lei?“ (vezi Daniel 6:12).
„Da, așa am spus“, a răspuns Dariu, „și nu se poate schimba!” (vezi
Daniel 6:12).
„Ei, bine, un om, numit Daniel, se roagă de trei ori pe zi. Lui nu-i pasă
de porunca ta“, au spus oamenii invidioși (vezi Daniel 6:13).
Împăratul a fost foarte mâhnit. El îl iubea pe Daniel, şi nu voia ca el
să fie dat la lei. Împăratul a fost foarte supărat de faptul că el a dat o
poruncă prin care i-a adus necazuri lui Daniel. A încercat întreaga zi să
găsească o soluție, prin care Daniel să nu fie aruncat în groapa cu lei. Era
hotărât să-l salveze. Dar împăratul nu putea să schimbe porunca. Nu
putea să facă nimic pentru a-l salva pe Daniel, chiar dacă el era împărat.
La asfințitul soarelui, oamenii invidioși au venit din nou la împărat.
„Să știi, împărate, că nicio poruncă pe care ai dat-o tu nu se poate
schimba!“, i-au spus ei (vezi Daniel 6:15).
Ei erau așa de mulțumiți că îi găsiseră în sfârșit o vină lui Daniel!

Partea 3
Planşa 6-5
Așadar, împăratul a poruncit ca Daniel să fie aruncat în groapa cu lei.
Ei l-au adus pe Daniel la împărat, care i-a zis:
„Dumnezeul tău, căruia Îi slujești necurmat, să te scape!“ (vezi Daniel
6:16).
Împăratul nu mai putea să-l scape pe Daniel acum. O piatră mare a
fost pusă la gura gropii unde erau leii. Nu era nicio cale de scăpare.
Acum Daniel avea nevoie de cineva să-l scape de lei. Crezi că Dumnezeu
putea să-l scape?
Și tu și eu avem nevoie să fim scăpați – dar nu de lei, ci de pedeapsa care
ni se cuvine din cauza faptului că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu.
Toți am făcut lucruri care sunt împotriva lui Dumnezeu. Dar vestea
bună este că Dumnezeu L-a trimis pe Domnul Isus ca Mântuitor. El
a trăit o viață perfectă, iar când a murit pe cruce, a fost pedepsit în
locul nostru. El a înviat, și acum este în cer. Dacă vrei ca Isus să fie
Mântuitorul tău, cere-I să te ierte și crede în El.
Dacă deja ai crezut în Isus ca Mântuitor, mulțumește-I că te-a scăpat
de pedeapsa care ți se cuvine.
Acum Daniel era în groapa cu lei. Împăratul nu putea să-l ajute în
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niciun fel. Mâhnit, împăratul s-a întors la palat. În mod normal, ar
fi mâncat, și i s-ar fi adus cântăreţe şi dansatoare, dar în seara aceasta
el nu a mâncat și nu s-a distrat în niciun fel. Mai mult, el nu a putut
să doarmă toată noaptea.
A doua zi, dimineața devreme, împăratul Dariu s-a dus la groapa cu lei.
Toți copiii aleargă pe loc.
El a strigat: „Daniele, a putut Dumnezeu să te scape?“ (vezi Daniel
6:20).
Pune-i pe copii să repete aceasta cu voce tare.
Planşa 6-6
„Da“, a răspuns Daniel, „El a trimis un înger, care a închis gura leilor;
și ei nu mi-au făcut niciun rău“ (vezi Daniel 6:22).
Împăratul s-a bucurat nespus de mult. El a poruncit oamenilor lui
să-l scoată pe Daniel din groapa cu lei. Daniel nu avea nici măcar o
zgârietură. Dumnezeu îl protejase de lei. Dumnezeu veghease asupra
lui Daniel, și leii nu i-au făcut nimic.
Dumnezeu veghează întotdeauna asupra a ceea ce se întâmplă. Noi
nu înțelegem mereu de ce se întâmplă anumite lucruri în lume sau în
familiile noastre, dar putem se ne încredem în Dumnezeu, știind că
El este întotdeauna bun și are grijă de noi.
Împăratul Dariu a dat o altă poruncă. El le-a poruncit tuturor să se
închine Dumnezeului lui Daniel, deoarece El este un Dumnezeu viu,
Care există dintotdeauna și a Cărui împărăție nu va avea sfârșit.
Tu și eu putem să ne închinăm lui Dumnezeu acum, cântându-I laude.
„Bună dimineața, Doamne“
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Întrebări de recapitulare
Verset de memorat
1. De ce poate Dumnezeu să ne scape? (Deoarece El stăpânește peste
toate lucrurile. El este atotputernic. El poate să facă orice.)
2. Care sunt anumite lucruri din care poate să ne scape Dumnezeu?
(păcat, pericole, situații grele)
3. Cum poți să ai păcatele iertate? (Să crezi în Isus ca Mântuitor.)
Lecţia (părţile 1-3)
1. Cine era cu Daniel în Babilon? (Dumnezeu)
2. Care a fost planul măreț al lui Dumnezeu pentru lume? (să trimită
un Mântuitor)
3. De ce avem nevoie de un Mântuitor? (Deoarece toți am păcătuit și
se cuvine să fim pedepsiți.)
4. Daniel lucra foarte bine pentru împăratul Dariu. De ce voiau să-i
creeze necazuri anumiți oameni? (Erau invidioși. Voiau să fie la fel
de importanți ca Daniel.)
5. Care sunt câteva lucruri pentru care ai putea fi tu invidios? (Sunt
diferite răspunsuri.)
6. Împăratul Dariu a fost înșelat de oamenii invidioși să dea o poruncă
rea. Ce poruncă a dat? (Oricine se va ruga timp de 30 de zile, unui
alt dumnezeu, în afară de împărat, va fi aruncat în groapa cu lei.)
7. Ce a făcut împăratul, când Daniel a călcat porunca dată de împărat
și s-a rugat lui Dumnezeu? (L-a aruncat pe Daniel în groapa cu lei.)
8. Cine l-a protejat pe Daniel în groapa cu lei? (Dumnezeu. El a trimis
un înger care a închis gura leilor.)
9. Cine veghează întotdeauna asupra a ceea ce se întâmplă?
(Dumnezeu)
Prezentarea Evangheliei
1. Cărei familii vrea Dumnezeu să aparții? (familiei Lui)
2. Ce este păcatul? (A face lucrurile în modul în care vrei tu, în loc să
le faci în modul în care vrea Dumnezeu. A face lucruri care nu Îi
plac lui Dumnezeu.)
3. Ce trebuie să faci, ca să fii iertat de păcatele tale și să fii un copil
al lui Dumnezeu? (Să crezi în Isus ca Mântuitor.)
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Modele de ecusoane
Lecţiile 1-6

Copiază suficiente ecusoane (vezi modelele de mai jos) și decupează-le, pentru a da fiecărui copil; să ai
și câteva în plus. Ecusoanele pot fi copiate pe carton colorat, căruia i se atașează un ac de siguranță sau o
bandă adezivă pe ambele feţe.

Sac (lecțiile 1 și 2)

Coș (lecțiile 3 și 4)

Cap de leu (lecțiile 5 și 6)

Sforile leului (lecția 6)

Mărește imaginea și lipește-o pe hârtie mai tare sau pe carton. Fă cincisprezece găuri pe margine.
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Suveranitatea lui Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor

Haina lui Iosif
Lecţia 1

Copiază două copii, pe carton. Colorează una dintre copii, ca să semene cu planșa 1-1, și decupeaz-o, astfel
încât să formezi piesele de puzzle (vezi imaginea numerotată de mai jos).
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Suveranitatea lui Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor

Haina lui Iosif din multe culori
Lecţia 1

Copiază una pentru fiecare copil.

76

Suveranitatea lui Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor

Haina lui Iosif din multe culori (continuare)
Lecţia 1

Copiază una pentru fiecare copil.
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Suveranitatea lui Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor

Mergi pe urme
Lecţiile 1-2

Copiază pe carton 8 urme de pași, laminează-le și decupează-le.

Calea lui Dumnezeu, calea mea
Lecţia 1

Copiază și taie în fâșii. Îndoaie-le și pune-le într-un plic.

Numai eu țin ursulețul în brațe.
Dau voie și altora să se joace cu jucăriile mele.
Nu mănânc așa ceva! E groaznic!
O ajut pe mama să facă ordine în camera mea.
După ce mama pleacă din cameră, mă dau jos din pat și mă joc cu jucăriile.
Ascult cu atenție, în timp ce învățătorul spune povestirea.
Îmi arunc hainele pe podea.
Mă joc cu blândețe cu cățelul (pisica) mea.
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Suveranitatea lui Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor

Talon pentru o faptă bună
Lecţia 1

Copiază un talon pentru fiecare copil. Taie pe linia întreruptă.

Săptămâna aceasta voi
pentru că Îl iubesc pe Dumnezeu

Săptămâna aceasta voi
pentru că Îl iubesc pe Dumnezeu

Bebelușul Moise în coș
Lecţia 3

Copiază pe carton, și decupează un bebeluș pentru fiecare copil.
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Suveranitatea lui Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor

Cărămizi și paie – joc
Lecţia 3

Copiază pe carton și decupează-le.
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Suveranitatea lui Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor

Cărămizi și paie – joc (continuare)
Lecţia 3

Copiază pe carton și decupează-le.
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Suveranitatea lui Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor

Mută norul
Lecţia 4

Folosește acest model, pentru a face un nor din hârtie de flanelograf sau din finet.
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Suveranitatea lui Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor

Cuptorul încins
Lecţia 5

Copiază pe carton, unul pentru fiecare copil. Taie pe linia orizontală.
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Suveranitatea lui Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor

Cuptorul încins (continuare)

Copiază pe carton, una pentru fiecare copil. (Fă cel puțin cinci copii din întreaga pagină, ca să obții 15
cercuri, ca cele de mai jos, pentru jocul „Puncte secrete“.)

Puncte secrete
Lecţia 5

Copiază pe carton cinci seturi de cercuri, și decupează-le. (Dacă ai făcut cel puțin cinci copii din întreaga
pagină pentru activitatea „Cuptorul încins“ de mai sus, ai destule cercuri pentru jocul „Puncte secrete“.)

1 3 5
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Suveranitatea lui Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor

„Dimineaţa“ – cântec
Lecțiile 2, 3, 4, 5 și 6

Copiază pe carton, un set pentru fiecare copil. Copiază și un set pentru învățător, pentru a fi folosit de-a
lungul seriei. Fixează-le pe bețe de lucru manual.
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Suveranitatea lui Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor

Leu care dă din cap
Lecţia 6

Copiază un set pentru fiecare copil.

coama
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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).

Starea copilului înaintea lui
Dumnezeu

 Păcat înseamnă orice gândeşti, spui sau faci, și
nu-I place lui Dumnezeu.
 Te-ai născut cu o „dorinţă“ de a face lucrurile așa
cum îți place ție.
 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 – despărțirea 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 murit de bunăvoie pe cruce pentru
a lua pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcat.
 Biblia spune că „sângele lui Isus Hristos, Fiul
Lui, ne curăţă de orice păcat“ (1 Ioan 1:7).
 Isus a murit, şi după trei zile a înviat (1 Corinteni 15:3, 4).
 Isus este acum în cer.
Ce să faci ca să fii mântuit

 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. Versetul 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)
 Spune-mi 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
15:3, 4.)
 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? (Marcu
28:20b)
 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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