TRIMESTRUL 3

BIBLIA

MEA

SPUNE

Ghid pentru instructori

Primii pași • Lecțiile 27–39

Mesajul lecției
27. Putem spune altora despre Isus.
28. Putem să Îi oferim daruri lui Isus.
29. Ne predăm lui Isus.
30. Isus este Exemplul nostru.
31. Isus ne ajută să spunem „nu” Satanei.
32. Isus ne dă ceea ce avem nevoie.
33. Isus ne iubește și putem avea încredere în El.
34. Lui Isus Îi place să-I mulțumim.

35. Isus îi binecuvântează pe cei care dăruiesc dezinteresat.
36. Isus iubește copiii; ei sunt importanți pentru El.
37. Isus face familiile fericite.
38. Cu Isus nu trebuie să ne temem.
39. Toți copiii care Îl iubesc pe Isus vor fi din nou în
viață când va reveni Isus.

Sugestii pentru pregătirea și prezentarea lecției
Pregătite de Tammy Burak

Aceste sugestii opționale sunt o modalitate distractivă de a-i ajuta pe copii să anticipeze lecția din povestirea
biblică. Ele sunt potrivite în grupele care combină clasa de Primii pași cu cea de Grădiniță. Copiilor mai mari
le place în mod deosebit să anticipeze ceea ce urmează. Folosiți aceste sugestii aproape de începutul programului Școlii de Sabat sau chiar înainte de lecție!

#27

Puțin fân într-o pungă de hârtie: Am ceva în geanta mea, iar lucrul acesta se găsește în povestirea noastră de astăzi. Puteți pune mâna înăuntru ca să simțiți.
(Lăsați copiii să ghicească, apoi scoateți fânul pentru a-l simți și mirosi.) Pentru ce este util fânul? Da,
animalele îl mănâncă. Uneori, animalele dorm pe el.
Miroase frumos, a iarbă, nu-i așa? Când erai bebeluș,
mama ta a făcut un pat frumos de fân pentru tine ca
să dormi în el? Nu! Nu ai dormit pe un pat de fân!
Dar copilul din povestirea noastră biblică a dormit.
Cine a fost copilul acela? Isus.

#28

Cadou: Cutie mică învelită în hârtie aurie: Ce am
eu aici? Da, un cadou. Când oferim cadouri? (Zile de
naștere, nunți, petreceri pentru copii etc.) În povestirea de astăzi este vorba despre niște cadouri speciale. Vizitatorii dintr-un loc îndepărtat au adus daruri
pentru un copil special. Știți cine a fost acel copil? A
fost Isus.

#29

Certificat pentru binecuvântarea copiilor: (Creați
unul, dacă este necesar. Introduceți certificatul într-un plic.) Am ceva special în plicul meu. (Arătați
certificatul.) Știți ce este acesta? Se numește certificat. Un certificat este dat într-o zi specială, așa că ne
vom aminti ce s-a întâmplat în acea zi specială. Acest
certificat se numește certificat pentru binecuvântarea
copiilor. (Indicați numele, data și ocazia.) Câți dintre

voi ați văzut așa ceva? Povestirea de astăzi este despre
o binecuvântare specială pentru copii. Cine a fost acel
copil? A fost Isus.

#30

Ciocan mic într-o pungă de pânză: Am ceva în
geanta mea care vă va ajuta să vă dați seama despre
ce este vorba în povestirea de astăzi. Ați vrea să țineți punga și să încercați să ghiciți ce este în interior?
(Treceți punga pe la toți copiii ca să simtă ciocanul
prin pânză.) Este folosit pentru a construi lucruri din
lemn. Este folosit pentru a bate și a scoate cuie. Isus
a folosit unul când a lucrat în atelierul de tâmplărie
al lui Iosif. (Lăsați copiii să arunce o privire în pungă
înainte de a arăta ciocanul.) Astăzi, povestirea biblică
este despre Copilul Isus. Vom afla cum a fost Isus un
ajutor fericit în tot ce făcea.

#31

Piatră mică într-o pungă de hârtie: Am ceva în
această pungă. Puteți ține punga și o puteți strânge ca
să vedem dacă ghiciți ce este în interior. (Copiii ghicesc pe rând.) În povestirea biblică de astăzi aflăm că
Satana a vrut ca Isus să facă mâncare din ceea ce este
în punga aceasta. Dar Isus nu l-a ascultat pe Satana.
(După ce a băgat toată lumea mâna în pungă, arătați
piatra.) Mă bucur că Isus nu a ascultat de Satana și
nu a transformat pietrele în pâine, chiar dacă El ar fi
putut face asta. Isus ne va ajuta să ne supunem Lui și
să îi spunem „nu” lui Satana.

#32

Fotografie de nuntă: Priviți această imagine frumoasă! Ce fel de imagine este aceasta? Este o fotografie de
la o zi de naștere? Nu. Este o fotografie de nuntă. Ne
putem da seama că este o nuntă deoarece oamenii
poartă haine speciale. Cum se numește bărbatul care
se căsătorește? El se numește mire. Și cum se numește
femeia care se căsătorește? Se numește mireasă. Vedeți ce rochie frumoasă poartă ea? Ați fost vreodată
la o nuntă? Nunțile sunt speciale, nu-i așa? Povestirea
biblică de astăzi este despre un lucru minunat pe care
l-a făcut Isus la o nuntă.

#33

Plasture: Ce-i ăsta? Folosiți plasturi când vă răniți?
Dacă vă tăiați la deget sau vă zgâriați la genunchi, puneți un plasture. Plasturii ajută la protejarea tăieturii
sau a zgârieturii de murdărie. Dar dacă sunteți bolnavi, vă mai ajută un plasture? Nu. Când o persoană
este foarte, foarte bolnavă, s-ar putea să trebuiască să
meargă la spital, unde medicii și asistentele medicale
îi vor acorda ajutorul cuvenit. Povestirea biblică de
astăzi este despre un băiețel care era atât de bolnav,
încât doctorii spuneau că va muri. Dar Isus a făcut
ceva minunat pentru băiețel. Vom afla ce a făcut Isus
când va veni timpul pentru povestirea noastră.

#34

Felicitări pentru ziua de naștere, Crăciun și de
mulțumire: (Arătați diverse felicitări.) Știți ce sunt
acestea? Da, sunt felicitări. V-a trimis cineva o felicitare? Ne place să trimitem felicitări în perioadele speciale. Ați trimis vreodată o felicitare cuiva? Poate că
ați trimis o felicitare de mulțumire pentru cineva care
a făcut ceva frumos pentru voi. Părinții v-au ajutat
să scrieți „mulțumesc” pe felicitare. E frumos să spunem „mulțumesc” cuiva care ne-a oferit un cadou sau
care a făcut ceva frumos pentru noi. Ar fi trist dacă
am uita să spunem „mulțumesc”. Astăzi, povestirea
noastră biblică este despre un om care și-a amintit să
Îi spună „mulțumesc” lui Isus.

#35

Portofel mic cu două monede în interior: (Arătați
portofelul.) Ce este acesta? Ce credeți că e în portofelul meu? Puteți ghici? (Scuturați portofelul pentru
ca cei mici să poată auzi monedele.) Sună de parcă aș
avea o grămadă de bani? Sau doar puțini? Puteți ghici
câte monede sunt în interior? (Treceți portofelul pe la
fiecare și lăsați copiii să vadă și să numere banii.) Povestirea biblică de astăzi este despre o doamnă foarte
săracă care avea doar două monede în portofelul ei.

#36

Imagine cu copii: (Arătați imaginea.) Știți numele
acestor copii? Știți unde trăiesc? Nici eu nu-i cunosc
pe acești copii, dar Cineva le cunoaște numele și cunoaște locul în care trăiesc. Cineva îi iubește foarte
mult. Cine este Acela? Este Isus, într-adevăr! Și Isus
vă știe pe fiecare dintre voi pe nume. El știe unde
locuiți și vă iubește foarte mult. Povestirea biblică de
astăzi este despre niște copii ca voi. Mamele lor i-au
dus să-L vadă pe Isus.

#37

Frunză ascunsă într-un plic: Puteți ghici ce este în
interiorul plicului meu? Vi-l dau să îl țineți pe rând,
dar să nu îl deschideți! Lucrul din interiorul plicului
vine de la ceva care crește mare și înalt, și are o mulțime de astfel de lucruri pe el. În mare parte din timp
sunt verzi, dar, uneori, se fac roșii sau galbene. Când
devin roșii sau galbene, ele cad pe pământ. Ați ghicit
ce este? Să vedem dacă ați ghicit corect. (Utilizați un
creion pe partea exterioară a plicului pentru a face un
contur al frunzei.) Acum știți! (Scoateți frunza din
plic.) Frunzele cresc pe crengile copacilor. Povestirea
biblică de astăzi vorbește despre un om care s-a urcat
într-un copac ca să-L vadă pe Isus.

#38

Găleată mică: Ce-i asta? Este o găleată, aveți dreptate! Pentru ce este? (Sugerați utilizări diferite.) Ați
mai văzut vreodată o găleată în interiorul unei bărci?
Toate bărcile trebuie să aibă o găleată. Știți de ce? În
caz că apa intră în barcă, găleata ne ajută să o scoatem. Povestirea biblică de astăzi este despre o barcă
mică prinsă într-o furtună mare. Atât de multă apă
a intrat în barcă, încât oamenii se temeau ca se vor
îneca. Dar pentru că Isus a fost în barcă, s-a întâmplat
ceva deosebit.

#39

Flacon de medicamente: Ce este acesta? Uneori,
când oamenii sunt bolnavi, medicul le dă medicamente pentru a-i ajuta să se simtă mai bine. Povestirea biblică de astăzi este despre o fetiță care a fost
foarte, foarte bolnavă. Medicii au încercat să o ajute,
dar medicamentul pe care i l-au dat nu a făcut-o mai
bine. Dar Cineva a ajutat-o pe fetiță! Vom afla cine a
fost la momentul potrivit!

Mențiuni pentru instructorul Școlii de Sabat
Biblia mea spune este un ciclu de studii de un an zile, cuprinzând teme de la Creație și până la Noul Pământ.
Copiii mici vor începe să înțeleagă că există bine și rău; că Isus îi iubește și ei Îl pot iubi pe Isus; că Isus este
mare, puternic; că Isus ne protejează; ne ține departe de Satana, care încearcă să ne rănească; că putem alege să
avem încredere în Isus.

P

redarea lecției biblice nu este o sarcină ușoară.
Pentru a ajunge la nivelul de înțelegere al unui
copil mic este nevoie de multă gândire, de rugăciune
și de pregătire. Aceste povestiri pot pune bazele pe care
se va construi orice înțelegere viitoare a Bibliei. Pentru
unii dintre copiii noștri, Școala de Sabat este singurul
loc în care vor fi expuși la Biblie și la dragostea lui
Dumnezeu. Pentru unii ar putea fi singura ocazie de a
începe să înțeleagă diversele crezuri biblice pe care se
bazează credința Adventiștilor de Ziua a Șaptea.
Încurajați părinții să-și petreacă cel puțin câteva minute (chiar 3-5 minute) în fiecare zi, studiind
lecția cu copilul lor. Micuții nu se plictisesc să audă
aceleași povestiri din nou și din nou.

P

Pregătirea pentru
povestire

unctuația și accentul sunt doar pentru a ajuta
instructorul. Acestea nu respectă regulile gramaticale.
Lecțiile din broșura pentru instructori sunt doar pentru
a spune povestirile.
1. Citește lecția din broșura pentru instructori de
mai multe ori – și, cel puțin o dată, din broșura
pentru copii.
2. Nu încerca să memorezi cuvinte!
3. Simte povestirea, starea de spirit a povestirii, și
lecția care trebuie învățată.
4. Cuvintele subliniate și înclinate sunt cuvinte care ar trebui accentuate sau spuse încet și
cu expresivitate. Virgulele sunt adesea folosite
pentru a indica o pauză.
5. Stăpânește începutul și sfârșitul poveștii. Acestea sunt cele mai importante părți.
6. Conturează povestirea în mintea ta. Ce se întâmplă în primul rând, ce urmează și modul în
care vei trece de la una la alta. Dacă faci referire
doar la povestire, vei avea numai de „pierdut”!
7. Pregătește și revizuiește toate ajutoarele de predare: broșuri cu imagini, fetru (în ordinea utilizării), elemente necesare ilustrării lecției.
8. Spune povestirea cu voce tare – acest lucru te
ajută să ți-o fixezi bine în minte și să observi
eventualele puncte „slabe”.

Eficacitatea ta ca instructor reflectă ceea ce tu însuți
înțelegi și ai experimentat. Și numai Duhul Sfânt poate transforma povestirea în Pâinea Vieții din Cartea
Vieții. Rugați-vă înainte, în timpul și după ce spuneți
povestirea. Dumnezeu vă va folosi. Nu vă descurajați
niciodată. Satana va face tot ce stă în puterea sa pentru
a face ca aceste povestiri să nu aibă niciun efect. Dar
amintiți-vă că Dumnezeu este infinit mai puternic decât Satana, și El vă va binecuvânta!
Unele Sabate vor fi mai bune decât altele. Dați-I lui
Dumnezeu slavă pentru zilele bune și analizați-le pe
cele care au fost dezamăgitoare. Întrebați-vă: Am fost
cu adevărat pregătit? Au fost ajutoarele mele pregătite
să asculte și să se îngrijească de nevoile neașteptate?

Prezentarea povestirii

A

șază cercuri mari și colorate din fetru pe podea
pentru ca fiecare copil să se așeze pe câte unul.
Celor mici le place să aibă „locul” lor. Notă: Imaginile
se regăsesc în broșura pentru trimestrul 1.
1. Fii entuziast și „vioi”!
2. Așteaptă în liniște până când obții atenția tuturor – copii și părinți.
3. Începe imediat povestirea. De multe ori, dacă
începi în șoaptă, lucrul acesta poate face minuni.
4. Nu vorbi repede. Vorbește rar și încet.
5. Vorbește în cuvinte simple și cu propoziții scurte.
6. Învață să faci pauze pentru a crea suspans și
pentru a accentua ceva.
7. Accentuați cuvintele subliniate și înclinate.
8. Fii în povestire! Trăiește totul! Reflectă pe fața
ta și în acțiunile tale sentimentele provocate de
povestire.
9. Privește în ochi toți copiii.
10. Când pui întrebări, nu da răspunsul până nu le
oferi copiilor posibilitatea de a răspunde.
11. Ține imaginile astfel încât toți copiii să le poată
vedea – dă-le timp să se bucure de fiecare imagine.
12. Folosește piesele de fetru cu moderație. Prea
multe piese pot să creeze confuzie și să distragă
atenția de la povestire.
13. De multe ori, poți recâștiga atenția unui copil
spunându-i pe nume, iar apoi, punându-i o întrebare simplă.

27. Nașterea lui Isus
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(Matei 1:18-25, Luca 2:1-20)

Cântecel
Rugăciune: Dragă Isus, Îți mulțumim pentru povestirea noastră specială. Îți mulțumim pentru că ne-ai iubit
atât de mult. Și noi Te iubim. Amin!
Vedeți o mașină în această imagine? (Arată
piesele de fetru cu Maria stând pe un măgar și cu
Iosif.) Nu. Pe ce călărește doamna din imagine? Pe
un măgăruș. Și domnul merge alături de ea. Care
este numele doamnei? Dar al domnului? Unde
merg? La Betleem. Au mers pe jos o lungă perioadă
de timp. Sunt atât de obosiți. Maria este obosită.
Iosif e obosit. Măgarul e obosit. Când au ajuns
la Betleem, Maria și Iosif erau extrem de obosiți.
Au fost nevoiți să găsească un loc pentru a dormi.
Omul de la han a spus, clătinând din cap: „Nu mai
avem camere. Toate paturile noastre sunt ocupate.” Iosif și Maria au mers de-a lungul străzii, din
casă-n casă. Cioc-cioc! Cioc-cioc! Cioc-cioc! „Aveți
vreo cameră liberă? Suntem atât de obosiți. Maria
trebuie să se odihnească.” Dar oamenii au spus cu
toții: „Nu, nu avem nicio cameră. Toate paturile
sunt ocupate.” Ce vor face Maria și Iosif? În cele
din urmă, un om amabil a spus: „Paturile noastre
sunt ocupate, dar puteți dormi în grajdul nostru.”
Ce este un grajd? Oamenii dorm în grajduri? Cine
doarme în grajduri?
1 Iosif a făcut un pat, pe niște paie curate, pentru
Maria. Apoi, el a făcut un alt pat. A luat o iesle,
a pus paie curate în ea, apoi a pus o pătură
moale peste paie.
Imaginea #1: Pentru cine a fost patul? Pentru
Isus! Bebelușul Isus S-a născut în acel grajd. A mai
fost cineva acolo în afară de Iosif și Maria? (Numiți
animalele, dacă timpul permite.) Acum, gândiți-vă!
Au fost îngerii acolo? Da! Cât de fericiți au fost! Ei
Îl așteptaseră pe Isus.

Îngerii au privit. Pe cine au găsit? Niște păstori!
Și păstorii vorbeau despre Isus! „Când va veni?”
se întrebau ei.
Imaginea #2: Dintr-odată, a apărut o lumină
strălucitoare. Păstorii erau speriați. Acolo – chiar
deasupra lor, pe cer – era un înger strălucitor. Îngerul a spus: „Nu vă temeți! Pruncul Isus S-a născut!
Îl veți găsi într-un grajd.” Apoi, deodată, au apărut
mulți îngeri. Îngerii cântau despre Isus. Mai apoi,
totul s-a întunecat. Păstorii erau încântați. Ce au
făcut ei? Da. S-au grăbit să plece la Betleem. Au coborât pe stradă, căutând în toate grajdurile. Apoi,
au văzut o lumină. „Aici trebuie să fie Pruncul Isus”
au șoptit unii către alții, în timp ce au ciocănit la
ușa grajdului. (Ciocăniți.)

Imaginea #3: Iosif a deschis ușa, și păstorii au
intrat. Iată Pruncul, exact așa cum a spus îngerul!
Ce au făcut păstorii? Da, au îngenuncheat înaintea
Copilului și s-au închinat Lui. După ce păstorii au
părăsit grajdul, au spus tuturor: „Isus S-a născut!
Isus S-a născut!”
Imaginea #4: Suntem fericiți că Isus a venit? O,
da! Și vrem să spunem tuturor, așa cum au făcut și
păstorii.
Cântecel:
Verset de memorat: Îi vei pune numele Isus.
Matei 1:21

2 Biblia vorbise despre momentul în care Prun-

cul Isus avea să vină pe lume. Biblia spusese și
locul unde avea să Se nască. De ce nu au știut
cu toții? Trebuie să fi fost cineva care să fi știut.

Rugăciune: Dragă Isus, Îți mulțumim că ai venit ca să trăiești în lumea noastră. Îți mulțumim pentru că ai
devenit un Copil mic. Te iubim, Isus. Amin!
Note: 1 O cutie mică sau o „iesle” cu paie și o cârpă albă mică. Adăugați păpușa învelită într-o cârpă albă.
2 Arătați o Biblie. Biblia să fie deschisă, ca și cum ați citi.

Sugestii pentru piesele din fetru: scena grajdului, Iosif, Maria, Pruncul Isus, un măgar, ieslea, o vacă, o oaie,
păstori, îngeri.

28. Magii Îl găsesc pe Isus
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(Matei 2:1-12)

Cântecel
Rugăciune: Îți mulțumim, Isus, pentru că ai venit din cer ca să ne înveți cum să ne ferim de Satana. Te iubim foarte
mult. Amin!
Imaginea #1: Cine este acest Copil? Unde e? Cine
este mama Lui? Dumnezeu este adevăratul Tată al lui
Isus. Dar Dumnezeu i-a cerut lui Iosif să aibă grijă
de Isus.
Lecția 27. Imaginea #3: Vă amintiți cine au fost
primii oameni care l-au văzut pe Isus? Da! Păstorii!
Departe, într-un alt loc, niște oameni înțelepți
priveau stelele de pe cer.
„Uite! Privește acolo!” a spus unul dintre înțelepți.
Ce au văzut strălucind pe cer?
1 Da! O nouă și strălucitoare stea! Ei știau că
Dumnezeu promisese să trimită o stea pentru a arăta
că Regele Isus venise în lumea noastră.

Au vrut înțelepții să-l întâmpine pe Rege? Da! „Să
urmăm steaua!” au spus. „Să ducem cadouri Regelui!” Curând, erau gata să pornească la drum. 2 Ei
aveau darurile lor. Poate că au mers pe cămile.
Imaginea #2: Putem vedea stele în timpul zilei?
Nu. (Scuturați capul.) Când vedem stele? Noaptea!
Așadar, înțelepții au dormit în timpul zilei și doar
de îndată ce începea să se întunece urmăreau steaua
strălucitoare.
A fost o călătorie lungă, lungă. Dar, în cele din
urmă, au putut vedea orașul în care știau că Îl vor găsi
pe Rege. Îl vezi pe înțeleptul care arată cu degetul? E
fericit pentru că aproape a ajuns acolo.
Steaua s-a oprit chiar deasupra frumosului Templu din oraș, unde oamenii se închinau lui Dumne-

zeu. Apoi, steaua a dispărut. Înțelepții au intrat în
oraș. „Unde este noul Rege?” au întrebat ei.
Imaginea #3: Știa cineva din oraș despre Regele
nou-născut? Nu. Nimeni nu știa. Vedeți omul înțelept cum îl întreabă pe soldat: „Unde este noul rege?”
Dar soldatul nu știa.
Înțelepții erau triști. Oare trebuiau să se întoarcă
înapoi la casele lor, fără a-L vedea pe Rege? Ei voiau
să-i dea cadouri frumoase. În cele din urmă, au ieșit
din oraș. Era întuneric. Dar când au ridicat ochii spre
cer, ce au văzut? 1 Au fost fericiți? O, da!
Înțelepții au urmat din nou steaua! Unde s-a
oprit? Da! Chiar deasupra unui grajd! Ar putea un
rege să stea într-un grajd? Ei au luat cadourile. Cioc!
Cioc! Au bătut ușor la ușa acelui grajd. Iosif i-a lăsat
să intre.
Imaginea #4: Maria și Iosif au fost surprinși când
i-au văzut pe înțelepți. Și înțelepții au fost surprinși
când L-au văzut pe Copilul Isus. Dar ei știau că Pruncul Isus era cu adevărat Regele pe care Îl căutau.
Cu venerație, au îngenuncheat și I s-au închinat
Pruncului Isus. 2 I-au dat darurile lor.
Putem și noi să-i dăm daruri lui Isus? Ce aducem
noi la Școala de Sabat pentru Isus?
3 Banii noștri sunt un cadou pentru Isus. Acest
cadou ajută alte persoane să învețe despre Isus, ca
să-L poată iubi.

Cântecel
Verset de memorat: I-au oferit daruri. Matei 2:11

Rugăciune: Dragă Isus, Îți mulțumim pentru povestirea despre înțelepții care Te-au găsit. Ne bucurăm că Îți putem
aduce darurile noastre în fiecare Sabat. Te iubim, Isus. Amin!
Note: 1 Stea sau stea cu luminițe.
2 Arată daruri: parfum (smirnă), aur (monede înfășurate în folie aurie), tămâie (sau petale).
3 Arată coșul pentru daruri și monede.

Sugestii pentru piesele din fetru: scenă în aer liber / grajd, stele, înțelepți pe cămile, înțelepți îngenuncheați, Iosif,
Maria, bebeluș.

29. Dedicarea

7

(Luca 2:22-39)

Cântecel
Rugăciune: Îți mulțumim, Isus, pentru că ai venit în lumea noastră ca un Copilaș. Te rugăm să ne ajuți să învățăm
să fim ca Tine. Amin!
Imaginea #4: 1 Priviți omul din această imagine! Ce face? El ține copilul altcuiva. Cineva care Îl
iubește pe Isus și-a adus copilul la El. Omul Îi cere
lui Isus să dea copilului o binecuvântare specială.
Copilul este dedicat lui Isus. Isus va da copilului o
binecuvântare specială.
Poate că și unii dintre voi au fost dedicați lui
Isus. Poate că părinții voștri v-au adus la amvonul
bisericii, astfel încât pastorul să se poată ruga pentru
voi.
Imaginea #1: 2 Când Isus avea aproape șase săptămâni, Iosif și Maria L-au dus la Templu. Preotul
l-a luat ușor în brațe și a spus o rugăciune specială.
Apoi, preotul a întrebat: „Care este numele copilului?”
Ce i-au spus Iosif și Maria preotului?
Da, au spus: „Numele copilului este Isus.” Știa
preotul cât de special era Isus? Nu. (Scuturați din
cap.) Preotul a crezut că Isus era doar un alt copilaș
mic și drăguț. El nu știa că Isus era Singurul Fiu al
lui Dumnezeu.
El nu știa că Isus era Regele pe care Îl așteptau
toți. Oamenii credeau că regele lor avea să fie un om
mare, înalt. Ei credeau că regele lor avea să poarte
coroană. Ei nu credeau că El avea să fie un copil!
Imaginea #2: Un om foarte bătrân era în Templu
în acea zi. Așteptase multă vreme ca Isus să vină în
lumea noastră. Numele lui era Simeon. El l-a auzit pe
preot pronunțând numele lui Isus. Apoi, Dumnezeu

i-a șoptit lui Simeon: „Acesta este Pruncul pe care-L
așteptai!”
3 Simeon s-a dus repede la Maria. A luat ușor
Copilul din brațele Mariei și L-a ținut. Vezi zâmbetul mare și fericit de pe chipul lui Simeon! „Mulțumesc! Mulțumesc, Doamne!” a spus Simeon. „Îți
mulțumesc că m-ai lăsat să-L văd pe Pruncul Isus!”

În timp ce Simeon Îl ținea în brațe pe Isus, o
femeie a venit la Templu. Numele ei era Ana. Ana
era foarte bătrână. Și Ana așteptase să Îl vadă pe
Pruncul Isus.
Când Ana L-a văzut pe Isus, Dumnezeu i-a șoptit: „Acesta este Pruncul Isus!” Și Ana a fost fericită,
la fel ca Simeon. Ana a spus tuturor: „Acesta este
Pruncul Isus! El este Fiul lui Dumnezeu! El a venit
să ne salveze de Satana!”
Imaginea #3: Iosif și Maria au plecat cu Isus înapoi acasă. În fiecare zi, Dumnezeu i-a ajutat să-L învețe pe Isus din Biblie, la fel cum învățați și voi din
Biblie.
Isus vrea să dea fiecărui copil o binecuvântare specială. Dorești să Îi aparții lui Isus _______ ? (Întrebați fiecare copil care poate răspunde.) Și _________
(Numele copilului.) vrea să Îi aparțină lui Isus.
Cântecel
Verset de memorat: Fiii sunt o moștenire de la
Domnul. Psalmii 127:3

Rugăciune: Dragă Isus, Îți mulțumim pentru povestirea despre dedicarea Fiului Tău. Ajută-ne să ne amintim întotdeauna că Îți aparținem. Amin!
Note: 1 Dacă este posibil, arătați imagini cu un serviciu de binecuvântare/dedicare pentru copiii din propria
biserică.
2 Țineți o păpușă învelită într-o cârpă albă. Copiii țin păpușa pe rând, după caz.
3 Cântecel

Sugestii pentru piesele din fetru: scena de la Templu, Iosif, Maria, Pruncul Isus, preot, bătrân, bătrână, rege.
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30. Copilul Isus
(Luca 2:39,40)

Cântecel
Rugăciune: Dragă Isus, Îți mulțumim pentru povestirile din Bibliile noastre. Vrem să fim ca Tine. Noi Te iubim,
Isus. Amin!
1 Când a venit în lumea noastră, Isus arăta așa
(bărbat) sau așa (băiat)? Sau așa (copil)? Isus a fost la
fel de mic ca ___________ și __________ (numele
copiilor din grupă). Noi toți am fost odată bebeluși.
Dar bebelușii cresc? Da, cu toții creștem. Isus a
trebuit să învețe să meargă, să vorbească și să Se
hrănească singur, așa cum și voi a trebuit să învățați.

Lecția 31. Imagine #1: 2 Îi plăcea lui Isus să
asculte povestiri din Biblie? Biblia Lui arăta așa?
(Biblie) Sau așa? (sul) Arăta așa! (sul) Maria L-a
învățat pe Isus Cele Zece Porunci ale lui Dumnezeu.
Isus iubea să învețe versete din Biblia Sa.
Poem*
(Instructorul citește fiecare vers, apoi asistentul îl
repetă cu copiii.)
Isus iubea povestirile biblice. (mâinile peste inimă)
Asculta (cu mâna la ureche) în tăcere. (deget peste buze)
Și mie îmi plac povestirile biblice. (mâinile peste inimă)
Voi asculta (mâna la ureche) în liniște. (degetul peste
buze)
Copyright © 2006 by Tammy Burak

3 ___________ (nume), îți place să te joci cu
jucăriile tale? Da, îți place. Dar poți să te joci cu
jucăriile tot timpul? Nu. Uneori trebuie să mănânci,
să dormi, să o ajuți pe mama. Când mama te strigă,
„_____, te rog să vii aici”, tu ce faci? Lași jucăriile
jos și te duci repede la ea, nu-i așa?

Imaginea #1: Ce făcea Isus atunci când mama
Lui Îl chema? El venea imediat la ea.
Imaginea #2: Micul Isus iubea să o ajute pe mama
lui. Erau multe lucruri pe care le putea face. Putea
aduce lemne. O putea ajuta să scoată apă din fântână.
Să spele vasele.

Imaginea #3: Iosif era tâmplar. El putea să-I spună: „Isus, am nevoie de ajutorul Tău. Ține scândura
aceasta ca să o pot tăia.” Și Isus alerga repede la Iosif.
„Da, tati!” El ținea bucata de scândură cât de bine
putea. Isus putea să măture podeaua din atelierul lui
Iosif. Putea să facă o mulțime de treburi mici.
Imaginea #4: ______________ (nume), îți place
să te joci cu prietenii tăi? Și lui Isus Îi plăcea să se joace cu prietenii Săi. Și prietenilor lui Isus le plăcea să
se joace cu El! Era distractiv să se joace cu Isus. Acest
băiețel fredonează o melodie în timp ce Isus bate din
palme, și acești copii mici se învârt în cerc. Ce frumos se distrează! 4 Isus a iubit animalele și păsările și
toate lucrurile minunate pe care le-a creat Dumnezeu. Le puteți numi? ____________ (Nume), crezi
că Isus știe totul despre copii? Da, El știe – pentru
că și El a fost odată copil ca tine. Puteți vorbi cu El
despre orice vă face fericiți sau triști sau vă sperie. Isus
știe întotdeauna cum ne simțim.
Poem*
Suntem mici cum a fost și Isus. Și suntem în creștere, la fel ca Isus când era mic.
Isus era mic. (ghemuiți-vă)
El tot creștea. (ridicați-vă treptat)
Până când a crescut mare! (stați pe vârful degetelor de
la picioare, cu brațele în sus)
Acum sunt mic. (ghemuiți-vă)
Voi tot crește. (ridicați-vă treptat)
Până când voi fi mare! (stați pe vârful degetelor de la
picioare, cu brațele în sus)
Copyright © 2006 de Tammy Burak

Cântecel
Verset de memorat: Chiar și un tânăr se face cunoscut prin faptele lui. Proverbele 20:11

Rugăciune: Dragă Isus, Îți mulțumim că ai fost un copil mic. Te rugăm, ajută-ne să fim ca Tine. Noi te iubim, Isus.
Amin!
Note: 1 Piese din fetru sau poze cu: bărbat, băiat, copil.
2 Biblia și sulul – pâslă, hârtie sau țesătură lipită pe două bețe.
3 Jucărie mică.
4 Piese din fetru sau poze cu diferite animale și păsări.
Sugestii pentru piesele din fetru: scenă în aer liber, Maria, Iosif, Isus, fântână, vase cu apă, mătură, copii.

31. Isus îi spune „Nu” lui Satana

9

(Matei 4:1-11, Marcu 1:9-13, Luca 4:1-13)

Cântecel
Rugăciune: Dragă Isus, Îți mulțumim pentru povestirile biblice. Îți mulțumim că ai venit din cer pentru a trăi în
lumea noastră. Noi Te iubim, Isus. Amin!
Imaginea #1: Isus creștea. Curând, a putut citi de
unul singur. A învățat multe versete. Probabil că arăta
ca acest băiat. (Imaginea #1) Hainele Lui sunt ca ale
tale? Ale tale seamănă mai mult cu hainele acestui băiețel. Și el citește din Biblia lui ilustrată, la fel ca tine.
Când Isus a crescut, Tatăl Său din ceruri a vorbit
cu El. „Fiul meu”, I-a spus, „este timpul să le spui
oamenilor despre Mine. Le vei arăta cât de mult îi
iubesc și îi vei ajuta să îi spună „nu” lui Satana.”
Imaginea #2: Isus și-a luat rămas-bun de la Maria și de la frații și surorile Sale. El a mers la un râu
și a fost botezat. Ai văzut vreodată pe cineva care se
boteza?
Imaginea #3: Mai apoi, Isus a plecat într-un loc
liniștit, singuratic. Era frumos locul acela? Erau pâraie? Sau copaci? Sau lacuri? Sau flori? Nu. Locul singuratic numea pustie. (Repetați cuvântul.) Lui Isus nu-I
păsa că era în pustie. El voia doar să fie singur.
Isus voia să Se roage și să Se gândească. A trecut
o zi. Au trecut două zile. Au trecut zece zile. Au trecut aproape șase săptămâni! Îți amintești de câte ori a
mâncat Isus? Nici măcar o singură dată!
Ți-a fost foame vreodată? Îți place să îți fie foame?
Oh, cât de foame Îi era lui Isus! Erau magazine acolo?
Erau oameni care să-I aducă mâncare? Nu. Isus a așteptat ca Tatăl din ceruri să-I spună ce să facă.
Imaginea #4: Apoi, într-o zi, un înger frumos
a venit lângă Isus. Îngerul I-a vorbit lui Isus cu o
voce blândă, încântătoare. „Isus, dacă Tatăl Tău este
într-adevăr Dumnezeu, 1 ai putea transforma cu

ușurință aceste pietre în pâini. Atunci, nu îți va mai
fi foame!”
Isus știa că nu era îngerul lui Dumnezeu. Cine
era acest înger? Da, era Satana! Ar fi ascultat Isus de
Satana? Nu! Isus nu l-ar fi ascultat niciodată pe Satana. Isus a spus un verset din memorie. (Matei 4:4)
Atunci, Satana a încercat din nou. El L-a dus
pe Isus într-un loc foarte înalt și a spus: „Sari, Isus!
Îngerii lui Dumnezeu Te vor prinde!” Isus a spus un
alt verset din memorie, ca răspuns pentru Satana.
(Matei 4:5-7)
Apoi, Satana a încercat încă o dată. Ce a făcut el
de data aceasta? 2 El I-a arătat lui Isus niște lucruri
frumoase. Apoi, Isus a spus un alt verset din memorie. (Matei 4:8,9) Satana a trebuit să plece? Da, a
trebuit!
3 Cine I-a adus lui Isus ceva de mâncare? Unul
dintre îngerii frumoși ai lui Dumnezeu I-a adus lui
Isus mâncare. Isus știa că putea avea încredere în
Dumnezeu.
Oare Satana ne ispitește și pe noi? Oh, da! Isus
a ales să asculte de Dumnezeu, iar Dumnezeu L-a
ajutat. ______ (Numele copilului), Isus ne va ajuta
întotdeauna când Satana ne ispitește? Da! El ne va
ajuta întotdeauna.
Vom alege cu toții să ascultăm întotdeauna de
Isus? Haideți să cântăm cântecul nostru special!
Cântecel
Verset de memorat: Domnului, Dumnezeul tău să
te închini. Matei 4:10

Rugăciune: Îți mulțumim, Isus, pentru că i-ai spus „nu” Satanei. Ajută-ne să spunem mereu „nu” când Satana ne
ispitește să fim obraznici. Noi Te iubim, Isus. Amin!
Note: 1 Arătați două sau trei pietre mici, rotunde.
2 Arătați imagini cu lucruri frumoase: case, flori, cascade, palate etc.
3 Coș cu pâine/alimente.
Sugestii pentru piesele din fetru: scena din pustie, Isus, Satana, înger, stânci, pâine.
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32. Isus merge la o nuntă
(Ioan 2:1-11)

Cântecel
Rugăciune: Dragă Isus, Îți mulțumim pentru Bibliile noastre. Ne plac povestirile biblice. Ne ajută să aflăm mai
multe despre Tine. Te iubim, Isus. Amin!

Lecția 31. Imaginea #3: Vă amintiți unde a fost
Isus în povestirea noastră de săptămâna trecută? Era
într-un loc numit pustie. (Copiii repetă.) A fost frumos? Nu!
Isus a avut ajutoare speciale care L-au iubit foarte
mult. Prietenii Lui speciali voiau să fie cu El tot timpul. Acei prieteni speciali se numeau ucenici. (Repetați cuvântul.)
Imaginea #1: Într-o zi, Isus și ucenicii Săi au fost
invitați la o sărbătoare specială. Cine își amintește
ce sărbătoare era? Da! Era o nuntă! O nuntă este un
moment fericit.
Oamenii care se căsătoreau erau prietenii lui Isus.
Când Isus și ucenicii Lui au ajuns la nuntă, au spus
bărbatului și femeii care se căsătoreau: „Dumnezeu
să vă binecuvânteze!”
O, ce mâncare bună s-a servit la nuntă! 1 Și
aveau și foarte mult must de băut.
Mama lui Isus ajuta la nuntă. Ea le spunea servitorilor ce să facă.
„Au nevoie de mai mult must”, a spus Maria
unui servitor. Servitorul a luat o sticlă de must. 2
Era goală! A luat o altă sticlă de must. Și aceea era
goală! Oh, nu mai era must! Ce aveau să facă? Aveau
nevoie de mai mult must! Ei nu voiau ca oamenilor
să le fie sete.
Maria s-a gândit repede. Și-a amintit cât de util
fusese Isus, chiar și atunci când era un băiețel. Ea
și-a adus aminte că El era Fiul lui Dumnezeu. Era
sigură că El putea să-i ajute.
„Isus, nu mai avem must”, i-a spus Maria lui
Isus. „Ce vrei să fac, mamă?” a întrebat-o Isus pe
Maria.

Maria nu știa ce ar fi trebuit să facă Isus. Doar le-a
spus slujitorilor să facă orice avea să le ceară Isus.
Imaginea #2: Isus S-a uitat la sticlele goale. Ce
le-a spus Isus servitorilor să pună în sticle? 3 Da!
Apă! Cât de ciudat!
Apoi, Isus le-a spus: „Acum, umpleți paharele
oamenilor!” Cu apă?
Ei voiau mai mult must. Dar servitorii au ascultat.
Imaginea #3: Ce a curs din sticle? Apă? Nu! 4
Era must! Era un must bun? Era cel mai bun must
pe care oamenii aceia îl gustaseră vreodată! Mmm!
Era atât de bun!
Imaginea #4: „De unde a venit acest must bun?”
Toată lumea voia să știe. Apoi, slujitorii le-au spus
oamenilor ce făcuse Isus. Dar oamenii nu-L cunoșteau pe Isus.
„Unde este Isus? Toată lumea voia să-L cunoască,
dar Isus plecase în liniște. Nimeni nu-L putea găsi pe
Isus. Dar prietenii lui speciali erau încă acolo.
„Vă rugăm, spuneți-ne despre Isus!” insistau oamenii. Credeți că ucenicii au vrut să le spună despre Isus?
O, da! Le-au spus cu bucurie oamenilor despre Isus.
Isus este atât de minunat! El ne ajută atunci când
avem nevoie de El. El ne dă părinți grijulii. Ce altceva ne mai dă Isus? (Bunici, case, alimente, animale
de companie etc.) Și noi le putem spune oamenilor
despre El!
Cântecel
Verset de memorat: Faceți orice vă va spune. Ioan 2:5

Rugăciune: Dragă Isus, ești atât de bun și ne dai atât de multe lucruri. Îți mulțumim că ai venit în lumea noastră
ca să ne ajuți. Te iubim, Isus. Amin!
Note: 1 Sticlă cu must… aveau mult must de băut.
2 Sticla goală de must… servitorul a luat o sticlă de must. Era goală!
3 Sticla de must umplută cu apă... Ce le-a spus Isus servitorilor să pună în sticle?
4 Arată sticla cu must din nou… Ce a curs din sticle… must!
Sugestii pentru piesele din fetru: scenă de interior, Isus, Maria, ucenici, bărbat, femeie, masă, alimente, oale mari,
pahare de suc, servitori

33. Isus vindecă un copilaș

11

(Ioan 4:46-54)

Cântecel
Rugăciune: Dragă Isus, Îți mulțumim pentru Bibliile noastre. Ne plac povestirile din Bibliile noastre. Ajută-ne pe
măsură ce ascultăm mai mult despre tine. Amin!

Povestirea de astăzi este despre ceea ce s-a
întâmplat cu un băiețel foarte bolnav. Doctorul a
venit să-l vadă pe băiețel. 1 Acesta i-a dat medicamente, dar medicamentele nu l-au făcut bine.
„Băiatul va muri”, le-a spus doctorul părinților.
2 Tatăl băiatului avea mulți bani, dar puteau

banii să-l vindece pe băiețelul său? Nu, nu puteau.
Cât de triști au fost părinții lui! Ei nu voiau ca
băiețelul lor să moară.
„Știai că Isus este prin apropiere?” l-a întrebat cineva pe tatăl băiatului. Oh! Tatăl băiețelului știa despre minunea cu mustul făcut din apă. Poate că Isus
l-ar fi putut vindeca și pe micuțul său…
Tatăl s-a grăbit cât de mult a putut. Știa că băiatul
lui putea muri înainte de a-L găsi pe Isus. Așadar, el
a mers cât de repede a putut. O, cât a sperat că-L va
găsi pe Isus la timp! Cât a sperat că Isus îl putea ajuta
pe copilul său!
Imaginea #1: L-a găsit tatăl pe Isus? Da! L-a găsit
pe Isus. Isus vorbea cu mulți oameni.
Tatăl s-a strecurat printre oameni, apoi s-a oprit în
fața lui Isus. Nu Îl mai văzuse niciodată pe Isus. Tatăl
credea că Isus avea să arate ca un om bogat și important. El a crezut că Isus avea să poarte haine speciale,
precum preoții și învățătorii.
Dar purta Isus haine speciale? Era bogat? Nuuu!
(Scuturați capul.) Isus arăta ca un om obișnuit. Știa
Isus ce gândea tatăl băiețelului? Da. Isus știa exact
ce gândea tatăl băiatului. Tatăl se întreba: „Este Isus
într-adevăr capabil să-l facă pe băiețelul meu bine?”

„Nu vei crede că te pot ajuta decât dacă Mă vei
vedea făcând o minune”, i-a spus Isus.
Tatăl băiatului a fost surprins. Isus știa exact ce
gândea. Imediat, el a spus: „O, Te rog, ajută-mă,
Isus!” Mai apoi, tatăl I-a spus lui Isus totul despre
băiețelul său.
L-a ajutat Isus? Da! Când s-a însănătoșit băiețelul? Se însănătoșise chiar în clipa aceea! Febra lui a
dispărut. Ochii i s-au deschis larg. El a sărit din pat
și probabil că a spus: „Mi-e foame!” O, cât de fericită
era mama lui!
Imaginea #2: Un servitor s-a grăbit să meargă în
întâmpinarea tatălui băiatului. „Băiatul tău e bine!”
i-a spus servitorul. „Știu!” a spus tatăl. „Când s-a
însănătoșit?” Servitorul i-a răspuns. Tatăl a zâmbit.
Băiatul se însănătoșise în același minut în care Isus
spusese că nu mai era bolnav.
Imaginea #3: Când tatăl băiatului a ajuns acasă,
cine crezi că a fugit să-l întâmpine? Tatăl și băiețelul
par fericiți? Desigur! S-a bucurat tatăl băiețelului că a
ales să aibă încredere în Isus? O, da!
Imaginea #4: Au aflat și alte persoane despre Isus,
în urma întâmplării cu băiatul? (Arătați persoanele
din imagine.)
Nu este Isus minunat? El te iubește la fel de mult
cum îl iubea și pe băiețelul acela. Eu Îl iubesc pe Isus.
Îl iubești și tu pe Isus?
Cântecel
Verset de memorat: El ne va vindeca. Osea 6:1

Isus i-a zâmbit tatălui. Vocea lui Isus era amabilă.

Rugăciune: Dragă Isus, Te iubim și ne încredem în Tine. Îți mulțumim pentru că ne ajuți întotdeauna. Amin!
Note: 1 Arată tubul cu medicamente.
2 Arată câteva monede.
Sugestii pentru piesele din fetru: scenă de interior sau de exterior, Isus, mamă, tată, băiat culcat în pat, băiat în
picioare, servitor.
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34. Zece bărbați bolnavi
(Luca 17:11-19)

Cântecel
Rugăciune: Îți mulțumim, Isus, pentru povestirile biblice. Te rugăm să ne ajutați să aflăm mai multe despre Tine
astăzi, pe măsură ce ascultăm lecția. Te iubim, Isus. Amin!

Vă puteți simți urechea? Vă puteți simți nasul?
Dacă se întâmplă să cădeți, plângeți pentru că vă
doare? Știe mama cum să vă facă să vă simțiți mai
bine? O, da! 1 Uneori, mama pune un plasture pe
rană și, curând, totul e mai bine.
Povestirea noastră este despre 10 oameni care
aveau același tip de răni teribile. (Ridicați 10 degete.)
Puteau medicii să le facă rănile să dispară? Nu.
Medicii nu le puteau vindeca rănile. Toată lumea se
temea să se apropie de cei bolnavi. Ei nu voiau să ia
boala.
Toți cei care aveau boala aceasta nu puteau locui
împreună cu familiile lor. Bărbații aceia bolnavi fuseseră nevoiți să plece din casele lor. Ei nu mai puteau
merge la biserică. Nu se puteau apropia de alți oameni.
Unora le era milă de bărbații bolnavi. Poate că puneau bani într-un coșuleț sau ceva de mâncare pentru
ei. Totul era foarte trist.
Imaginea #1: Unii oameni spuneau că cei care
aveau acele răni teribile nu aveau să meargă niciodată la cer. Era adevărat? Nu! Dumnezeu îi iubește pe
toți. Și Isus îi iubea pe toți. El era Singurul care nu
se temea să-i atingă pe oamenii care aveau acele răni.
În apropierea locului unde se aflau bărbații bolnavi era un oraș. Într-o zi, oamenii bolnavi au auzit
că Isus urma să meargă prin oraș. Oh, dacă L-ar putea vedea pe Isus!
Isus a intrat pe poarta cetății. Erau mulți oameni
care se înghesuiau în jurul lui Isus. Cei 10 bărbați
bolnavi stăteau deoparte, dar puteau striga. „Isus!” au
strigat ei. „Isus! Te rugăm să ne ajuți!” I-a auzit Isus?
Da, Isus i-a auzit. El S-a oprit. S-a uitat la cei 10 bolnavi și I-a părut tare rău pentru ei.

„Mergeți și arătați-vă preoților de la Templu!” le-a
spus Isus.
Cei 10 bărbați bolnavi erau siguri că Isus avea să
îi facă bine. Ascultând de Isus, s-au grăbit către Templu. Ce s-a întâmplat pe drum? Da! Rănile lor teribile
dispăruseră! Nu mai aveau nici măcar o rană mică!
Oh! Cât de minunat!
Preotul de la Templu s-a uitat la ei. „Nu mai aveți
răni” le-a spus el. „Vă puteți întoarce la casele voastre.
Puteți locui din nou cu familiile voastre. Puteți veni
iar la Templu.”
Imaginea #2: Credeți că acei bărbați au fost fericiți? O, da! S-au grăbit la casele lor și la familiile lor.
Imaginea #3: Ce a făcut un singur om înainte de
a se duce acasă? Da! S-a întors repede la Isus. De ce
s-a întors la Isus? Da, voia să-I spună: „Mulțumesc,
Isus!”
Isus a fost foarte fericit că omul și-a amintit să
spună „Îți mulțumesc!” Dar El a fost trist că toți ceilalți uitaseră! Câți oameni fuseseră vindecați? (Copiii
ridică mâinile.) Câți au uitat? Câți și-au amintit? (Ridicați un deget.)
Imaginea #4: 2 Gândiți-vă acum! Câte lucruri
face Isus pentru noi în fiecare zi? Este Isus fericit
când ne amintim să spunem „Mulțumesc”? Să
exersăm! Câte lucruri fac părinții și bunicii pentru
voi în fiecare zi? Vă amintiți să le mulțumiți?
Cântecel
Verset de memorat: Bine este să se aducă mulțumiri
Domnului. Psalmii 92:1

Rugăciune: Îți mulțumim, Isus, pentru toate lucrurile pe care le faci pentru noi. Te rugăm să ne ajuți să ne amintim
să spunem „Te rog” și „Mulțumesc”. Noi Te iubim, Isus. Amin!
Note: 1 Arată un plasture.
2 Arată imagini ale lucrurilor pe care ni le dă Isus: hrană, case, familie, animale de companie etc.
Sugestii pentru piesele din fetru: scenă în aer liber, 10 bărbați, Isus, preot, om îngenuncheat.

35. Bănuțul văduvei
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(Marcu 12:41-44)

Cântecel
Rugăciune: Dragă Isus, Îți mulțumim pentru Bibliile noastre. Îți mulțumim pentru povestirile din Biblie. Amin!

(Țineți Biblia.) Povestirea biblică de astăzi este
despre o văduvă săracă. Poate cineva să-mi spună ce
este o văduvă? Când un tătic moare, mămica devine
văduvă. O văduvă nu mai are soț. Când o mămică
și un tătic mor, copiii sunt orfani. Biblia spune: „Fii
bun cu văduvele și orfanii!”
Imaginea #1: Într-o zi, Isus se afla în Templul cel
frumos. Ucenicii lui Isus erau, de asemenea, în Templu. 1 Oamenii își aduceau banii pentru a-i pune
în cutia pentru daruri. 2 Mulți oameni bogați își
aduceau banii. Oamenii de rând îi priveau pe bogați
cum puneau bani de aur și de argint în cutia pentru
daruri. Și ucenicii priveau. Oamenii bogați voiau ca
ceilalți să-i privească.
Imaginea #2: „Oh”, șopteau oamenii între ei,
„cât de mulți bani pun oamenii bogați în cutia pentru daruri!”
Și Isus îi privea, dar părea trist. Isus știa că acei
oameni bogați erau foarte mândri.
Apoi, Isus a zâmbit. Privea o văduvă săracă. Femeia stătea și se uita la cei bogați. Ea a văzut toți banii pe care aceștia îi puneau în cutia pentru daruri.
3 S-a uitat la darul ei mic. (Priviți în mână.)
Doar doi bănuți. (Arătați doi bani.)
4 Mai avea bani în poșetă? (Caută în poșetă.)
Nu. Mai avea bani în casa ei? Nu. Cei doi bănuți
erau tot ce avea sărmana văduvă. Dar ea a vrut să-i
dea lui Dumnezeu, pentru că Îl iubea foarte mult!
Imaginea #3: Când a crezut că nimeni nu se uita,
văduva și-a pus repede cei doi bănuți în cutia pentru
daruri. Se bucura că își adusese darul.
Imaginea #4: Apoi, ea s-a întors pentru a merge
înapoi acasă. Și chiar atunci, L-a auzit pe Isus spunând ceva. Isus o privise! El le ceruse și ucenicilor Săi
să o privească. Toți au văzut-o pe văduva săracă pu-

nând cei doi bănuți în cutia pentru daruri. Au auzit
cu toții ce a spus Isus. Isus a spus: „Văduva săracă a
dat mai mult decât oamenii bogați!” (Spuneți încet.)
Văduva s-a uitat repede la Isus. Isus i-a zâmbit.
Oh, cât de fericită era! Dar văduva se întreba: „Ce a
vrut să spună Isus? Oamenii bogați oferiseră o mulțime de bani. Ea dăruise doar doi bănuți.
Și ucenicii se întrebau același lucru. Văzuseră cu
toții banii pe care îi dăduseră oamenii bogați. Văzuseră și cei doi bănuți pe care îi oferise sărmana văduvă.
Cum puteau cei doi bănuți să reprezinte mai mult
decât darurile oamenilor bogați?
Isus le-a spus apoi ce însemnau cuvintele Sale.
Oamenii bogați aveau mulți bani în buzunare și
acasă? O, da! Mult mai mult! Aveau mâncare acasă?
O, da! Aveau multă mâncare.
4 Văduva săracă avea mai mulți bani în poșetă
sau acasă? Nu, nu avea nici măcar un bănuț. Avea
ea mâncare acasă? Nu, nu avea. Ea avea încredere că
Dumnezeu urma să aibă grijă de ea. Îi dăduse tot ce
avea lui Dumnezeu.
Își amintește cineva cât de mult au dăruit oamenii bogați? Nu. Nimeni nu-și amintește care a fost
darul oamenilor bogați. Ne amintim cât a dăruit
văduva? Da, ne amintim cu toții cât a dăruit biata
văduvă. Povestirea despre cei doi bănuți ai ei este în
Biblie!
Imaginea #5: Dacă ne simțim vreodată egoiști și
nu vrem să-i oferim banii noștri lui Isus, ne putem
aminti de văduva săracă. Atunci nu vom mai dori să
fim egoiști. Putem fi dătători voioși, la fel cum a fost
și văduva cea săracă.
Cântecel
Verset de memorat: Dumnezeu îl iubește pe dătătorul voios. 2 Corinteni 9:7

Rugăciune: Dragă Isus, Te rugăm, ajută-ne mereu să fim neegoiști ca sărmana văduvă din povestirea noastră. Te
iubim, Isus. Amin!
Note: 1 Cutie pentru daruri - cutie, borcan sau farfurie.
2 „Pungă” mare umplută cu monede.
3 Doi bani.
4 Pungă mică, goală sau pungă de schimb.
Sugestii pentru piesele din fetru: scena de la Templu, Isus, ucenici, om bogat, sac de bani, văduvă.
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36. Binecuvântând copiii

(Matei 19:13-15, Marcu 10:13-16, Luca 18:15-17)
Cântecel
Rugăciune: Dragă Isus, Îți mulțumim că iubești copilașii. Îți mulțumim pentru povestirile noastre biblice. Noi Te
iubim, Isus. Amin!

Imaginea #3: Îi iubește Isus pe copii? Pe toți copiii? Da! Când citim Biblia, ni se spune că Isus iubește
toți copiii lumii. Isus îi iubește pe japonezi, spanioli,
chinezi, africani, indieni, olandezi – pe toți copiii!
Lui Isus nu-i pasă unde trăiesc copiii. Lui Isus nu-i
pasă cum arată ei. Lui Isus nu-i pasă dacă părinții lor
au o grămadă de bani sau nu au bani deloc. Isus iubește toți copiii. Povestirea noastră biblică este despre
Isus și despre niște copii!
Imaginea #1: (A se vedea imaginea alb-negru de
pe pagina din spate pentru a se potrivi cu numele
personajelor sau pentru a vă alege alte nume.) Într-o zi, mama bebelușei Anna (1) a spus: „Vino, (2)
Estera, vino, (3) Rachel, să mergem să-L găsim pe
Isus! Vreau ca Isus să o binecuvânteze (4) pe Anna. Și
vreau ca Isus să vă binecuvânteze și pe voi.
Estera și Rachel erau entuziasmate. „Oh, ce bine!
Mergem să-L vedem pe Isus!”
Mama Annei, Esterei și Rahelei a pornit la drum
împreună cu fetele ei. Poate că locuiau în casa din
vârful dealului. (Arătați!) Curând, ele au trecut pe
lângă casa învecinată. Mama de la următoarea casă a
întrebat: „Unde vă duceți?”
„Mergem să-L găsim pe Isus”, i-a spus mămica.
La casa următoare, (5) Ghedeon, (6) David și
mama lor (7) li s-au alăturat. „Voi culege niște flori
pentru Isus”, i-a spus David mamei lui. Și așa a
făcut. 1 (Arătați florile din imagine sau alte flori.)
Curând, au ajuns acolo unde Se afla Isus. Isus vorbea cu mulți oameni. Când Petru și ceilalți ucenici
le-au văzut pe acele mame și pe copiii lor, au spus:
„Plecați! Isus este ocupat să vorbească cu oamenii
mari!”
„Dar vrem ca Isus să ne binecuvânteze copiii”, au
răspuns femeile.
Isus i-a auzit pe ucenici. Și Isus le-a auzit și pe
mame. Isus a spus: „Nu goniți copiii! Lăsați-i să vină
la Mine!”

Oh! Cât de fericiți au fost copiii și mamele lor!
Isus l-a binecuvântat pe copilașul (8) Ben și a binecuvântat-o pe micuța Anna. El i-a binecuvântat pe
Ghedeon, pe David, pe Estera, pe Rahela, (9) pe Caleb și (10) pe Ana.
David i-a dat lui Isus florile pe care le culesese.
Isus i-a spus: „Mulțumesc, David! Îmi plac florile frumoase!”
Au venit mai multe mămici cu copiii lor. (Arătați
către drum!) „Mai vin și alții!” a spus Rahela.
Isus a aflat cum îi chema pe toți. Probabil că i-a
întrebat și câți ani aveau. Crezi că Isus le-a spus o poveste de pe vremea când era și El un băiețel?
Oamenii mari priveau? Da. Și ucenicii priveau.
Puteți vedea unul în imaginea aceasta? Poate că este
(11) Petru. La început, fața lui era încruntată. Se încruntă acum? Nu, el zâmbește. El a aflat că Isus iubește copiii foarte mult.
Imaginea #2: Isus a binecuvântat pe fiecare dintre copii. El Și-a pus mâna pe capul fiecăruia. (Puneți mâna pe capul copilului.) El a vrut ca fiecare să
crească și să fie un ajutor bun. Isus le-a spus tuturor
că oamenii care vor locui în cer vor fi ca niște copii
fericiți și ascultători.
Apoi, mamele și copiii s-au întors acasă. „Întotdeauna îmi voi aminti de Isus”, a spus David. „I-au
plăcut florile mele.” „Vreau să fiu ajutorul lui Isus
când voi crește!” a spus Ghedeon. „Și eu!” au spus
ceilalți copii. Și unii dintre acei copii chiar au devenit
ajutoarele lui Isus!
_________ (numele copilului), îți dorești să fi
fost cu Isus în acea zi? (Cere altora să ridice mâinile!)
Amintiți-vă întotdeauna că Isus vă iubește la fel cum
îi iubea și pe copiii din povestirea noastră. Și voi puteți fi ajutoarele lui Isus.
Cântecel
Verset de memorat: Lăsați copilașii să vină la
Mine. Matei 19:14

Rugăciune: Dragă Isus, Te iubim. Îți mulțumim pentru că ne-ai iubit atât de mult. Vrem să fim ajutoarele Tale în
fiecare zi. Amin!
Note: 1 Flori proaspete sau artificiale. (Chiar și păpădia este potrivită.)
Sugestii pentru piesele din fetru: scenă în aer liber, Isus șezând, ucenici, alți adulți, mame, copii, bebeluși.

37. Zacheu găsește un prieten
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(Luca 19:1-10)

Cântecel
Rugăciune: Dragă Isus, Îți mulțumim pentru povestirile biblice. Te rugăm să ne binecuvântezi pe măsură ce vom
învăța o mulțime de lucruri despre dragostea Ta. Amin!

Cine știe numele omului din povestirea noastră
de astăzi? Da! Numele lui era Zacheu. Zacheu era
un om mare, înalt? Nu. El era un om scund. Zacheu
era un om sărac sau un om bogat? Era un om bogat.
Avea mulți bani.
Dar îl plăceau oamenii pe Zacheu? Nu. Locul de
muncă al lui Zacheu presupunea ca el să colecteze
bani de la oameni. El era vameș/colector de taxe. (Copiii repetă.) Dar știți ce? (Înclinați-vă înainte și vorbiți
cu o voce joasă.) Zacheu aduna mai mult decât
trebuia. 1 Și știți ce? Zacheu punea banii în plus în
buzunarul său și îi păstra. (Pauză, scuturați capul.)
Zacheu fura? Da! Zacheu fura. El nu respecta poruncile lui Dumnezeu. Nu e de mirare că oamenilor
nu le plăcea de Zacheu! Ei credeau că nici Dumnezeu
nu-l plăcea pe Zacheu. Dar Dumnezeu îl iubea pe
Zacheu.
__________ (numele copilului), părinții și bunicii te iubesc chiar dacă ai fost obraznic? Sigur ca da!
Nu le place când faci obrăznicii, dar ei tot te iubesc!
Într-o zi, Dumnezeu i-a vorbit lui Zacheu prin
conștiința lui. (Arătați la frunte.) „Zacheu, tu furi!”
Zacheu s-a gândit: „Oh, eu fur! Eu nu respect poruncile lui Dumnezeu.
Îi părea rău lui Zacheu? Da, lui Zacheu îi părea
foarte rău. El a spus: „Doamne Dumnezeule, îmi pare
foarte rău! Te rog, iartă-mă!” 2 Zacheu a păstrat banii
pe care îi furase? Nu, Zacheu a dat banii înapoi.
Imaginea #1: Într-o zi, Zacheu a auzit că Isus
avea să treacă prin orașul în care locuia el. Zacheu a
fost entuziasmat. Ce voia Zacheu să facă? Da, Zacheu
voia să-L vadă pe Isus. El s-a grăbit să-L vadă pe Isus.
Dar el nu-L putea vedea. De ce? Da, era prea scund!
Ce a făcut? Da, el s-a urcat într-un copac mare aflat
lângă drum.

Imaginea #2: Zacheu a fugit cât de repede a putut și s-a urcat pe o ramură a copacului. Acum, avea
să-L vadă pe Isus!
Imaginea #3: Isus a trecut chiar pe sub copacul
în care se afla Zacheu. Câți dintre voi știți ce i-a spus
Isus? (Repetați împreună: „Zacheu, coboară...” sau
cântă: „Zacheu”)
Toți oamenii au fost surprinși. Zacheu era vameș!
Ei credeau că Zacheu încă fura bani de la oameni!
„Isus va mânca cu un vameș”, și-au spus unii altora.
„De ce mânca Isus cu un vameș?”
Isus voia să fie prieten cu Zacheu. Isus voia să vorbească cu Zacheu și cu familia lui.
Imaginea #4: Oamenii Îl priveau pe Isus. El chiar
a mers acasă la Zacheu. Oamenii au spus: „Isus chiar
merge în casa lui Zacheu!” Chiar și acest băiețel privește cum Isus merge în casa lui Zacheu. (Arătați către băiețel!) Poate că se gândește: „Isus iubește oamenii ca Zacheu. Poate că mă iubește și pe mine, chiar
dacă sunt doar un băiețel.”
Îi iubește Isus pe copii? Sigur ca da!
Imaginea #5: Isus s-a întâlnit cu familia lui Zacheu.
O, cât de fericit a fost Zacheu! Isus a spus: „Zacheu,
Dumnezeu te iubește. Dumnezeu îți iubește întreaga
familie! Voi toți puteți fi în cer cu mine într-o zi!”
Au fost fericiți Zacheu și membrii familiei lui? A
fost Zacheu bucuros că a dat înapoi banii pe care i-a
furat de la oameni? O, da! Crezi că a mai furat vreodată bani? Nu!
Crezi că Isus vrea să locuiască în casa ta? (Spune
numele copiilor!) Vrem cu toții ca Isus să vină în casele noastre?
Cântecel
Verset de memorat: Eu fac întotdeauna ceea ce Îi
este plăcut. Ioan 8:29

Rugăciune: Îți mulțumim, Isus, pentru că ne-ai iubit atât de mult. Te rugăm să vii în fiecare dintre casele noastre.
Alegem să Îți aparținem, Isus. Amin!
Note: 1 Arătați niște bani. Puneți-i în buzunar.
		 2 Scoateți banii din buzunar.
Sugestii pentru piesele din fetru: scenă în aer liber, Isus, Zacheu, mulțime, copac, casă, femeie, copii (ai lui Zacheu).
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38. Liniștind furtuna

(Matei 8:23-27, Marcu 4:35-41, Luca 8:22-25)
Cântecel
Rugăciune: Îți mulțumim, Isus, pentru Bibliile noastre. Îți mulțumim pentru că ai avut grijă de noi și pentru că
ne-ai iubit atât de mult. Te iubim, Isus. Amin!

Imaginea #1: În povestirea noastră de astăzi aflăm
că Isus vorbea cu mulți oameni. Isus ajuta mulți oameni. Erau oameni foarte bolnavi. Isus i-a vindecat.
Erau oameni mari și copii mici. Tuturor le plăceau
povestirile pe care le spunea Isus. „Dumnezeu vă iubește”, le-a spus Isus. Acolo unde vorbea Isus cu oamenii era un lac mare.
După ce le-a vorbit mult timp, Isus s-a simțit foarte obosit. S-a uitat la lac. „Să mergem de cealaltă parte a acestui lac mare”, le-a spus El ucenicilor. „Sunt
atât de obosit.”
Imaginea #2: Isus și ucenicii au urcat într-o barcă. Isus s-a întins la unul dintre capetele bărcii.
1 El Și-a pus capul pe o pernă și a adormit. Totul
era liniștit. (Șoptiți). Ucenicii vorbeau încet, în timp
ce vâsleau pe lacul liniștit. Luna strălucea. Stelele
străluceau pe cer. Isus dormea.
Dar, dintr-odată, vântul a început să sufle tare.
Nori mari și negri au ascuns luna. Au ascuns stelele.
Vântul făcea barca să se legene în sus și în jos. Vântul
provocase valuri mari. Erau tunete puternice și fulgere luminoase, și o ploaie deasă cădea din cer.
Ucenicii erau puternici. Au început să vâslească
mai repede. Dar vântul sufla mult prea tare. Ei nu
puteau face barca să meargă unde voiau ei, iar furtuna s-a înrăutățit.
Tunetul puternic l-a trezit pe Isus? Nu. Tunetul
nu l-a trezit pe Isus. Fulgerele luminoase și ploaia
L-au trezit pe Isus? Nu. Fulgerele și ploaia nu L-au
trezit pe Isus.
Oare mișcările haotice ale bărcii L-au trezit pe
Isus? Nu. Isus a continuat să doarmă.

Ucenicii erau atât de speriați. Valurile mari
loveau chiar în barcă! 2 Imediat, ucenicii au luat
gălețile. Au încercat să scoată apa din barcă, dar
valurile mari continuau să lovească în barcă. („Scoateți” apa!)
„Barca se va scufunda!” strigau ucenicii. „Cu toții
ne vom îneca! Avem nevoie de Isus!” Ce și-au amintit? Isus era în barcă cu ei, dar era întuneric. Ei nu
Îl puteau vedea pe Isus. Unde se dusese? „Isus!” au
strigat ei. „Isus! Unde ești?”
Imaginea #3: Un alt fulger luminos i-a ajutat
să-L vadă pe Isus. Ce făcea Isus? 3 El încă dormea
pe o pernă la capătul bărcii. „Isus!” au strigat ei.
„Barca noastră se va scufunda! Cu toții ne vom îneca!” Isus a deschis ochii. A văzut fulgerul și a auzit
tunetul. A simțit vântul și legănarea bărcii. Era Isus
speriat? Nu. Isus nu era deloc speriat.
Imaginea #4: S-a ridicat în barca ce se legăna. El
a spus doar trei cuvinte. Știți ce a spus Isus? (Copiii
repetă: „Taci, fii liniștită!”)
Imaginea #5: Ce s-a întâmplat? Vântul s-a oprit?
Fulgerul s-a oprit? Tunetul s-a oprit? Da. Valurile au
dispărut. Norii au dispărut. Totul era din nou liniștit.
(Șoptiți.) Isus i-a privit cu dragoste pe ucenicii Săi.
„Trebuie să aveți mai multă încredere în Mine”, le-a
spus el. Vrea Isus să ne încredem și noi în El? Da. Isus
vrea să avem încredere că El are grijă de noi. Noi nu
trebuie să ne temem.
Cântecel
Verset de memorat: Atunci (...) El a spus (...):
„Taci! Fără gură!” Marcu 4:39

Rugăciune: Dragă Isus, ajută-ne să învățăm să ne încredem mereu în Tine. Știm că Îți pasă de noi. Amin!
Note: 1 Pernă mică.
		 2 Găleată pentru „a scoate apa”.
		 3 Pernă mică, din nou.
Sugestii pentru piesele din fetru: scena de pe apă, Isus, oameni, barcă, fulgere, nori întunecați, valuri.

39. Isus ajută o fetiță
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(Marcu 5:21-43, Luca 8:40-56)

Cântecel
Rugăciune: Dragă Isus, Îți mulțumim pentru minunatele povestiri biblice. Îți mulțumim pentru că ne iubești la fel
cum i-ai iubit și pe oamenii din povestirile biblice. Amin!

Vă amintiți povestirea noastră de săptămâna trecută? Isus era obosit și a mers să doarmă în barcă.
Ce s-a întâmplat? A venit o furtună mare, iar ucenicii erau siguri că aveau să se înece cu toții. Mai apoi,
Isus S-a trezit. El a spus doar trei cuvinte și furtuna
s-a oprit. (Bateți din palme!)
Isus a stat pe cealaltă parte a lacului pentru o
perioadă de timp. Apoi s-a întors. Unul dintre ucenicii lui Isus avea niște prieteni. „Vreau să vorbești
cu prietenii mei” i-a spus el lui Isus. Isus era bucuros
să vorbească cu prietenii acestuia. Au mâncat o cină
specială împreună.
Imaginea #1: În timp ce mâncau, a venit un tată
și a îngenuncheat înaintea lui Isus. „Isus, Te rog,
ajută-mă! Fetița mea moare! Medicii nu o pot vindeca. Isuse, fetița mea moare chiar acum! Te rog, ajută-ne! Te rog, vino și vindec-o pe fiica noastră dragă!
O iubim atât de mult...
Isus S-a ridicat de la masă imediat. A mers împreună cu tatăl. Nu erau foarte departe de locul
unde locuia fetița, dar oamenii Îl tot opreau pe Isus.
Și Isus îi ajuta întotdeauna. El pur și simplu nu Se
putea grăbi. Bietului tată îi era atât de frică că Isus
nu avea să ajungă la timp la fetița lui.
Apoi, cineva a venit aproape de tatăl fetiței. „Fetița ta a murit”, i-a spus el tatălui. „Nu-L mai obosi
pe Isus!” (Vorbește încet.)
Oh, tatăl se simțea atât de trist. Acasă, mama
fetiței era atât de tristă! Fetița lor murise.
Dar știți ce? Isus a auzit ce i-a spus omul tatălui
fetiței. „Nu fi trist!” a spus Isus. „Fetița ta va fi bine.”

nu mai plângeți!” Și El i-a rugat să iasă din casă. Toți
au ieșit afară. Apoi, Isus și trei dintre ucenicii Lui
împreună cu părinții au intrat în camera unde era
fetița. Ea nu mai respira pentru că murise.
Imaginea #2: Isus a mers la pat. El a luat mâna
fetiței. Mâna ei mică era rece. El a ținut mâna ei
rece în mâna Lui caldă. Apoi a strigat-o: „Fetițo, e
timpul să te trezești!” a spus Isus. S-a trezit fetița?
Da!
Imaginea #3: Ochii fetiței s-au deschis larg. Ea
privea fața zâmbitoare a lui Isus. Apoi, ea s-a uitat
la mama și la tatăl ei. „Mămico! Tăticule! Sunt mult
mai bine!”
Imaginea #4: Fetița a sărit imediat din pat! Ce
familie fericită! Și cât de fericit era și Isus! Apoi, Isus
Și-a amintit ceva.
Fetița nu mâncase de multă vreme. Trebuie să-i fi
fost foarte foame. „Fetița ta trebuie să mănânce”, i-a
amintit El mamei.
Mama s-a grăbit să pregătească o cină bună pentru fetiță. Familia era atât de fericită! Ei au spus:
„Mulțumim, Isus! Te iubim!”
Imaginea #5: Într-o zi, curând, Isus va reveni.
Toți băiețeii și fetițele care aleg să Îl iubească și să
creadă în El, dar au murit, vor învia la fel ca fetița
din povestirea noastră. Te face fericit gândul acesta?
Să-I spunem lui Isus că vrem să fim copilașii Lui!
Cântecel
Verset de memorat: Nu te teme, crede doar. Marcu
5:36

Când au ajuns la casa fetiței, mulți oameni plângeau pentru că fetița murise. Isus a spus: „Vă rog să

Rugăciune: Îți mulțumim, Isus, pentru că ai înviat-o pe fetiță. Îți mulțumim pentru că Te vei întoarce în curând și
vei învia o mulțime de oameni. Amin!
Sugestii pentru piesele din fetru: scenă de interior, Isus, tatăl, mama, fetița (culcat - așezat în sus), pat.
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