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Anul A
Trimestrul 2

Lecţia 5

Oricând, oriunde
ÎNCHINARE       Ne închinăm lui Dumnezeu prin ceea ce facem.

Referinţe
Marcu 1,35-38; Hristos, Lumina lumii, pag. 259, 260, 362, 363, în original.

Text de memorat
„Mă veţi ruga și vă voi asculta.” (Ieremia 29,12)

Obiective
În această lecţie, copiii

• vor învăţa că rugăciunea este importantă, deoarece în felul acesta
putem vorbi cu Isus;

• vor simţi că putem vorbi cu Isus prin rugăciune oricând, oriunde și
• vor răspunde, vorbindu-I lui Isus oricând, oriunde.

Putem vorbi cu Isus oricând, oriunde.

Mesajul lecţiei

Pregătirea instructorului

L E C Ţ I A

deoparte pentru a fi singuri cu Isus. Când Îi
vorbim, ne închinăm lui Isus.

Pentru instructor

„Pentru a avea comuniune cu Dumnezeu,
trebuie să avem ceva să-I spunem cu privire la
viaţa noastră de fiecare zi. Rugăciunea este
deschiderea inimii noastre înaintea lui
Dumnezeu ca înaintea unui prieten.” (Calea

către Hristos, pag. 93, în original)
„Toată ziua muncea..., iar la apusul soarelui

sau în zorii zilei ieșea în sanctuarul munţilor
pentru comuniunea cu Tatăl Său. Adesea,
petrecea noaptea întreagă în rugăciune și
meditaţie, revenind la lucrul Său printre

O privire asupra lecţiei

Rugăciunea era importantă pentru Isus. Era
la fel de importantă pentru El ca dorinţa Sa de
a face lucruri bune pentru oameni. El Se trezea
dimineaţa devreme și mergea într-un loc
liniștit, unde putea să stea de vorbă cu Tatăl
fără a fi întrerupt de ceva sau de cineva. Isus
făcea lucrul acesta în fiecare zi. Tatăl Îl
asculta și Îi dăruia putere pentru fiecare zi.

Aceasta este o lecţie despre har.
Rugăciunea poate deveni o parte

importantă și în viaţa noastră. Putem vorbi cu
Isus oricând, oriunde, despre orice. Însă este
bine să avem în fiecare zi un timp liniștit pus
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Desfășurarea lecţiei

SECŢIUNEA LECŢIEI

Bun venit

1. Opţiuni pentru
    pregătire

* Rugăciune și
   laudă

2. Lecţia biblică

3. Aplicarea lecţiei

4. Transmiterea

    lecţiei

MINUTE

Pe măsura
sosirii

Max. 10

Max. 10

Max. 20

Max. 15

Max. 15

ACTIVITĂŢI

Întâmpinaţi-i pe elevi la ușă;
ascultaţi-le motivele de
bucurie sau de îngrijorare.

A. Traseul cu obstacole

B. Rugăciuni-balonaș

C. Cine vorbește?

Vezi pag. 44. Poate avea loc
oricând în timpul orei.

Experimentarea povestirii

Text de memorat

Când și unde?

Mâini în rugăciune

MATERIALE NECESARE

Fular sau sfoară, curtea sau o minge de
plajă, măsuţă sau bancă.

Soluţie, dispozitiv de făcut balonașe.

Ceva pentru legat la ochi.

Biblia

Fâșii de hârtie, coș sau castron, stilou sau
creion.

Hârtie de origami sau cartonașe, creioane,
foarfece, lipici, bandă magnetică sau
magneţi; opţional: sclipici, paiete, fire
textile etc.

C I N C I

oameni când se revărsa de ziuă.” (Hristos,

Lumina lumii, pag. 259, 260 în original)
„Într-o viaţă cu totul devotată pentru binele

altora, Mântuitorul a găsit necesar să Se
retragă din oboselile călătoriei și din mijlocul
gloatei care-L urma în fiecare zi. El trebuia să
Se retragă dintr-o viaţă de neîncetată activitate
și din contactul cu nevoile omenești, pentru a
căuta un loc liniștit și o legătură strânsă cu

Tatăl Său... În comuniunea cu Dumnezeu,
El a putut să Se descarce de întristările care
Îl zdrobeau. Aici, El găsea mângâiere și
bucurie.” (Idem, pag. 362, 363)

Decorarea sălii

Vezi Lecţia 1. Variantă: folosiţi flori, ramuri
și plante pentru a crea un simplu decor de
natură în sala voastră.

Predarea lecţiei ________________
Bun venit

Uraţi-le copiilor, pe nume, un bun venit la intrarea în clasă. Întrebaţi-i despre cele mai frumoase
sau mai nedorite evenimente care s-au întâmplat în cursul săptămânii. Urmăriţi cum s-a
desfășurat activitatea propusă în lecţia trecută.
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Activităţi de pregătire
Alegeţi activitatea sau activităţile care vi se par cele mai potrivite pentru situaţia clasei voastre.

A. Traseul cu obstacole

Materiale necesare: � Fular sau sfoară,
� o minge de plajă,
� măsuţă sau bancă.

Așezaţi fularul sau sfoara la un capăt al sălii, măsuţa în centrul încăperii, iar mingea la celălalt
capăt.

Cereţi-le copiilor să se alinieze în spatele fularului. Spuneţi-le că urmează să plece într-o
excursie în care vor trebui să treacă peste o mare, pe sub un pod și pe lângă un munte. Expli-
caţi-le că fularul este marea, peste care trebuie să sară, masa este podul pe sub care trebuie să
meargă ghemuit, iar mingea este muntele dincolo de care trebuie să ajungă. Copiii vor călători pe
rând, parcurgând obstacolele. După ce toţi copiii au ajuns în celălalt capăt al camerei, apropiaţi
obiectele unele de altele. Continuaţi până când obiectele sunt în imediată apropiere.

Întrebări și răspunsuri

Spuneţi: Tocmai aţi călătorit peste o mare, pe sub un pod și dincolo de un munte. Știţi cine a
mai călătorit în felul acesta? Isus. Știţi ce a mai făcut Isus în aceste locuri? S-a rugat. Isus
vorbea cu Dumnezeu oricând, oriunde. Și noi putem face lucrul acesta.

Acesta este mesajul lecţiei de astăzi. Să-l spunem împreună.
__________

Adaptare după Susan L. Lingo, Saving Your Sanity: A Creative System for Teaching Preschoolers

(Loveland, Colo.: Group Publishing, Inc., 1997), pag. 51.

B. Rugăciuni balonaș

Materiale necesare: � Soluţie pentru balonașe,
� dispozitiv de făcut balonașe.

Cereţi-le elevilor să se așeze în cerc. Suflaţi pentru a forma câteva balonașe în direcţia lor.
Acordaţi timp pentru răspunsuri la următoarele întrebări: Vă place să vă jucaţi cu balonașe? De
ce? Cine a creat balonașele, astfel încât noi să ne putem bucura de ele? Ce spunem când cineva
face ceva drăguţ pentru noi? (Mulţumesc.) Da. Le mulţumim oamenilor care fac lucruri drăguţe
pentru noi. Credeţi că lui Isus Îi place să-I mulţumim pentru lucrurile pe care le face pentru noi?
Da, sunt sigur că da. Sunt multe lucruri pentru care noi îi putem mulţumi lui Isus.

Daţi-i fiecărui copil ocazia de a forma balonașe. Încurajaţi-i să numească un lucru pentru care
sunt recunoscători în timpul acesta. S-ar putea să fie nevoie să îi ajutaţi pe copii să-și amintească
binecuvântările de fiecare zi, precum aceea de a avea o casă, o familie, hrană, haine, animale de
companie, școală etc. (Dacă aveţi o grupă mare, puteţi pregăti câte un dispozitiv de format
balonașe pentru fiecare cinci copii.)

Spuneţi: Mai este un lucru pentru care doresc să Îi mulţumesc lui Isus. Sunt recunoscător
pentru că…

11111

Putem vorbi cu Isus oricând, oriunde.
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Acesta este mesajul pentru astăzi. Să-l spunem împreună.

C. Cine vorbește?

Materiale necesare: � Eșarfe de legat la ochi.
Întrebaţi: Este cineva dintre voi un bun ascultător? Alegeţi un copil care spune că este un bun

ascultător. Spuneţi: Te voi lega la ochi, astfel încât să nu vezi, apoi voi arăta pe cineva din clasă.
Persoana aceasta îţi va vorbi, iar tu vei încerca să ghicești cine este. Ceilalţi băieţi și celelalte
fete vor face multă liniște. Invitaţi-l pe voluntar în faţa clasei și legaţi-l la ochi. Arătaţi spre unul
dintre copii și cereţi-i să înceapă să vorbească. Dacă cel legat la ochi ghicește în mod corect
imediat, repetaţi cu alţi câţiva copii sau încercaţi să-i rearanjaţi, astfel încât copilul să nu mai știe
locul fiecăruia. Permiteţi-le cât mai multor copii să treacă în locul celui legat la ochi, în funcţie de
timpul de care dispuneţi. (Notă: Dacă elevii care trebuie să vorbească nu prea știu ce să spună,
sugeraţi-le să rostească textul de memorat, să numere până la cinci etc.)

Întrebări și răspunsuri

Acordaţi timp pentru răspunsuri la următoarele întrebări: A fost ușor sau dificil să ghiciţi cine
vorbește? A fost greu sau ușor pentru ceilalţi colegi să păstreze liniștea? Cunosc o Persoană
care știe întotdeauna cine Îi vorbește și care este mereu gata să asculte tot ce avem de zis. Știţi
la cine mă refer? Da, este Domnul Isus. Sunt bucuros pentru că…

Repetaţi împreună cu mine.

Notă: Secţiunea „Rugăciune și laudă” se află la pagina 44.

Putem vorbi cu Isus oricând, oriunde.

Putem vorbi cu Isus oricând, oriunde.

22222

Lecţia biblică

Sunetele păsărilor de noapte.
Cântecul greierilor.

Povestirea
V-aţi trezit vreodată atât de devreme încât era

aproape întuneric afară? Aţi văzut cumva luna?
Dar stelele? Vi se părea că este dimineaţă? Nu,
nu încă. Părea că este încă noapte.

Era liniște? Dimineaţa devreme este foarte
liniște. Poţi auzi cum suflă vântul ușor prin
copaci. Ce sunet face? (Învăţaţi-i pe copii să
sufle ușor.) Unele păsări dorm în timpul zilei și se
trezesc noaptea. Puteţi să auziţi păsările

Experimentarea povestirii

Aranjarea decorului
Cereţi-le copiilor să se așeze cât mai aproape

de decorul care sugerează grădina, de preferat
pe podea, dacă nu folosiţi măsuţa. Învăţaţi-i să
ilustreze următoarele aspecte înainte de a
începe să citiţi povestirea.

Dormit (Se culcă sprijiniţi de ceva, își așază
capul în mâini.)

Întins (Se întind, așa cum fac oamenii care se
trezesc sau care sunt obosiţi.)

Căscat (Cu poftă de somn.)
Vântul suflă.
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Rugăciune și laudă
Părtășie

Împărtășiţi în clasă ocaziile de bucurie și de întristare care v-au fost împărtășite la sosire,
dacă acestea nu sunt de natură personală. Uraţi-le un bun venit călduros vizitatorilor și
prezentaţi-l pe fiecare pe nume. Anunţaţi zilele de naștere sau evenimentele speciale.
Recapitulaţi textul de memorat pentru săptămâna trecută.

Cântece sugerate

„De-acolo din ceruri”, nr. 12
„Azi în ceruri cântă”, nr. 22
„N-această zi frumoasă”, nr. 24 din Ciripit de păsărele
„Doamne Isuse, Tu știi”, nr. 11
„Este de ajuns”, nr. 50 din Flori și stele

Misiune

Citiţi o experienţă din broșura cu vești misionare pentru copii sau o altă povestire
adecvată.

Daruri

Spuneţi: Darurile noastre vor fi trimise pentru a-i ajuta pe oameni să afle că Isus îi
iubește și că ei pot să stea de vorbă cu El oricând, oriunde. Darurile noastre sunt o cale de
a-I arăta lui Isus că Îl iubim.

Rugăciune

Întrebaţi: Care este locul vostru preferat? Ce vă place să faceţi acolo? Acordaţi timp
pentru răspunsuri. Acestea pot fi toate locuri în care să vorbiţi oricând cu Isus. Să Îi vorbim
chiar acum. Rostiţi o rugăciune simplă, mulţumindu-I lui Isus pentru că a fost cu voi atunci
când (enumeraţi câteva dintre lucrurile care le fac plăcere copiilor). Încheiaţi spunând: Îţi
mulţumim, Isuse, că putem să vorbim cu Tine oricând și oriunde.

nocturne. (Îndemnaţi-i să le imite sunetul.) Ce
alte sunete auziţi dacă vă treziţi devreme, când
afară este încă întuneric? Credeţi că se aud
greieri? Ce sunet fac greierii? (Ajutaţi-i pe copii
să imite sunetele. Acceptaţi și părerile pe care le
au copiii cu privire la sunete.)

Acestea sunt sunetele pe care le auzea Isus
dimineaţa devreme. Știţi, Isus Se trezea foarte
devreme dimineaţa și mergea afară, în locuri
unde putea să fie singur. Oare, de ce dorea Isus
să fie singur dimineaţa devreme?

Isus dorea să fie singur pentru a putea avea
timp să stea de vorbă cu Dumnezeu, Tatăl Său
ceresc. În cursul zilei, mai târziu, oamenii veneau
să stea de vorbă cu Isus. Îi aduceau la El pe
bolnavi, pentru ca să-i facă sănătoși. Copiii Îi
cereau să le spună povestiri și să-i
binecuvânteze. Isus îi iubea pe oameni și dorea
să fie alături de ei.

Și, pe când îi învăţa, îi vindeca și le spunea
povestiri, El Se ruga lui Dumnezeu, rostind
cuvintele în gând. El Îi cerea lui Dumnezeu să-L
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ajute să-i vindece pe bolnavi. Îl ruga să-L ajute
să spună povestirile cele mai potrivite. Să-L ajute
să fie amabil și răbdător cu oamenii. Însă
cuvintele adresate în gând lui Dumnezeu pe
parcursul zilei nu erau de ajuns.

Știţi cum este când trebuie să-i împărţiţi pe
mama și pe tata cu fraţii, surorile sau bunicii
voștri? Nu este același lucru cu a sta singuri, numai
voi cu mama sau cu tata, nu-i așa? De aceea
Isus Se trezea atât de devreme – pentru a putea
avea un timp special numai El cu Tatăl ceresc.

Isus vorbea cu Dumnezeu despre oamenii pe
care urma să-i întâlnească în ziua aceea.
Vorbea despre prietenii Săi apropiaţi, ucenicii.
Vorbea despre oamenii bolnavi pe care avea
să-i vadă și despre copii. Vorbea cu Dumnezeu
chiar despre oamenii care se purtau urât cu El. Îi
spunea Lui tot ce Îl îngrijora și Îi cerea să-L ajute
să facă întotdeauna ce este bine.

Dumnezeu Îl asculta mereu pe Isus. Îl ajuta pe
Isus să se simtă calm și puternic. Îl ajuta în toată
lucrarea Lui.

Și noi putem vorbi cu Isus în fiecare zi. Putem
vorbi cu Isus oricând, oriunde, așa cum El vorbea
cu Tatăl ceresc în gândul Său pe parcursul zilei.
Putem să avem și clipe deosebite când să vorbim
cu Isus, așa cum El avea un timp deosebit
dimineaţa, în care să Se apropie de Dumnezeu.

Întrebări și răspunsuri

Acordaţi timp pentru răspunsuri la următoa-
rele întrebări: Ce credeţi că Îl ruga Isus pe Tatăl
Său ceresc? De ce Se ruga? Când Se ruga? De
ce credeţi că Se ruga atât de devreme, diminea-
ţa? Dar seara? Este important să vorbim cu Isus
în fiecare zi? De ce? Când este momentul potri-
vit să ne rugăm? (Oricând.) Unde mergeţi voi să
vă rugaţi? Să ne amintim mesajul pentru astăzi:

Repetaţi împreună cu mine.

Studiul Biblic

Materiale necesare: �  Biblia.

Ridicaţi Biblia, așa încât elevii să o poată
vedea. Deschideţi-o la Marcu 1,35-38, indicaţi

versetele și spuneţi: Aici se află povestirea de
astăzi în Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Citiţi
versetele 35-38 cu voce tare.

Spuneţi: Biblia spune că Isus Se trezea
devreme să Se roage. Biblia mai spune că Isus
mergea în locuri retrase. Aceasta înseamnă că
nu trecea nimeni pe acolo. Adică El alegea
locuri în care să poată fi singur. Uneori, Se
ducea într-o grădină. Alteori, Se ducea pe
munte. Poate că mergea și pe malul mării,
câteodată.

Care sunt locurile în care voi puteţi să vorbiţi
cu Dumnezeu? (Acceptaţi răspunsurile. Dacă
este necesar, sugeraţi-le copiilor locuri precum
acasă, la școală, acolo unde sunt duși până
când vin părinţii de la serviciu, la biserică etc.)

Isus vorbea cu Dumnezeu oricând și oriunde.
De asemenea și noi...

Să spunem împreună.

Text de memorat

Materiale necesare: �  Biblia.

Deschideţi Biblia la Ieremia 29,12 și arătaţi-le
copiilor unde se află versetul. Spuneţi: Aici se
află textul nostru de memorat în Cuvântul lui
Dumnezeu, Biblia. Citiţi cu voce tare: „Mă veţi
ruga și vă voi asculta.” Închideţi Biblia și spu-
neţi: Acesta este textul de memorat pentru
săptămâna care urmează. Să-l învăţăm
împreună.

Folosiţi următoarele gesturi pentru a-i învăţa
pe copii textul de memorat:

„Mă veţi ruga Uniţi palmele.
și vă voi asculta.” Duceţi mâinile la urechi.
Ieremia 29,12 Uniţi palmele, apoi

deschideţi-le ca pe o carte.

Repetaţi până când copiii îl pot rosti fără
ajutor.

Acordaţi timp pentru răspunsuri la
următoarele întrebări: Cine vorbește în textul
acesta? Da, Dumnezeu. Dumnezeu folosește
acest verset pentru a ne spune că, dacă ne vom
ruga Lui, El ne va asculta.

Putem vorbi cu Isus oricând, oriunde.

Putem vorbi cu Isus oricând, oriunde.
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Aplicarea lecţiei

Când și unde?

33333

Din timp, notaţi fiecare dintre următoarele
situaţii pe o bucată de hârtie. Alegeţi dintre ele
pe acelea care vi se par potrivite pentru grupa
dvs. Puteţi adăuga altele.

Așezaţi hârtiile într-un coș. Cereţi-i unuia
dintre copii să aleagă un bilet. Citiţi ce scrie pe el
și cereţi-i copilului să se gândească ce ar fi
dacă i s-ar întâmpla lui. Întrebaţi-l: Cum te-ai
simţi? Ce I-ai spune lui Isus? Lăsaţi-l să ceară
sugestii de la colegi. Repetaţi până când se
epuizează biletele.

1. Conduci mașina și începe să plouă atât de
mult încât nu mai vezi drumul.

2. Cineva de la grădiniţă te lovește.
3. Noaptea auzi un zgomot ciudat în casă.
4. Mama are un nou bebeluș și acesta îi

ocupă aproape tot timpul.
5. Primești un animal de casă.
6. Nimeni nu vrea să se joace cu tine.

7. Frăţiorul îţi tot umblă prin lucruri.
8. Începe o furtună puternică.
9. Cineva drag se îmbolnăvește foarte grav.

10. Ești în pat și te gândești la ziua minunată pe
care ai avut-o.

11. Mama ţi-a pregătit mâncarea preferată.
12. Copiii se joacă un joc nou, pe care tu nu-l știi.
13. Ești nou la grădiniţă sau la școală și nu

cunoști pe nimeni.
14. Te trezești mai devreme decât ceilalţi din casă.

Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la următoa-

rele întrebări: Câţi dintre voi au experimentat
astfel de situaţii? Ce aţi făcut atunci? Când și
unde putem vorbi cu Isus? Nu uitaţi:

Repetaţi împreună cu mine.

Materiale necesare: �  Fâșii de hârtie,     �  castron sau coș, �  creion sau stilou.

Putem vorbi cu Isus oricând, oriunde.

Transmiterea lecţiei

Mâini în rugăciune

Materiale necesare: �  Hârtie cartonată, � creioane, � foarfece, � lipici,
�  sclipici, paiete, fire colorate, la alegere, �  bandă magnetică.

Cereţi-le copiilor să-și deseneze conturul
mâinilor și să le decupeze. Puteţi pregăti dvs.,
acasă, decupajele. Lipiţi cele două mâini, astfel
încât să poată fi unite ca pentru rugăciune. Pe
palme, scrieţi textul de memorat. Lăsaţi-i pe copii
să decoreze mâinile cu sclipici, paiete, fire
colorate etc. Atașaţi pe spate bandă magnetică.

Întrebări și răspunsuri
Încurajaţi-i pe copii să ducă acasă mâinile pe

care le-au făcut și să le ofere cuiva. Solicitaţi

răspunsuri pentru următoarele întrebări: Cine
credeţi că s-ar bucura să primească ce aţi
pregătit voi? Luaţi acasă aceste mâini în rugă-
ciune și bucuraţi-vă de ele împreună cu familia
sau cineva drag. Nu uitaţi să spuneţi textul de
memorat. Spuneţi-le celor care văd mâinile că
acesta este un semn de aducere-aminte că Isus
ascultă întotdeauna rugăciunile.

Încheiere
Într-o rugăciune scurtă, mulţumiţi-I lui Isus pentru fiecare copil, cereţi-I binecuvântarea

pentru săptămâna care urmează și mulţumiţi-I în mod special pentru că ne ascultă oricând
și oriunde ne rugăm.



47

LECŢIA 5

Care este locul cel mai liniștit pe care îl cunoști?
Există afară vreun loc pe care îl preferi? Ai vreun loc
în care îţi place să meditezi?

Era foarte, foarte întuneric. Păsările uguiau, iar
greierii cântau. În rest, se așternuse tăcerea. Aceasta
pentru că trecuse de miezul nopţii și vieţuitoarele
dormeau. Însă cineva era treaz și Se plimba în liniște
pe drumul satului. El a trecut de case și a ajuns pe
câmp. S-a îndreptat spre munte și, la un moment dat,
S-a oprit și a căzut în genunchi.

Era Isus. În fiecare dimineaţă, Domnul Isus Se
trezea foarte devreme, înaintea tuturor celorlalţi. Îi
plăcea timpul acela pentru că era atâta liniște.
Aceasta Îi dădea ocazia să Se bucure de câteva
ceasuri în care să fie numai El cu Dumnezeu.

Mai târziu, în cursul zilei, oamenii se îngrămădeau
în jurul lui Isus, ca să-l asculte și să-I pună întrebări.
Erau aduși la El tot felul de bolnavi pentru a fi
vindecaţi. Copiii Îi cereau să le povestească ceva
special pentru ei.

Domnului Isus Îi plăcea să povestească, să-i ajute
și să-i vindece pe oameni. Dar, înainte de a putea sta
în mijlocul oamenilor o zi întreagă, știa că avea nevoie
să vorbească El singur cu Tatăl ceresc.

Isus I-a spus Tatălui Său, lui Dumnezeu, cât de
mult Îl iubea. I-a spus lui Dumnezeu despre păcatul
din jurul Lui și despre toate lucrurile care Îl întristau.
I-a spus lui Dumnezeu despre oamenii care erau
bolnavi sau care aveau nevoie de ajutor. I-a spus
despre prietenii Săi cei mai apropiaţi, ucenicii. Domnul
Isus L-a rugat pe Dumnezeu să-I dea putere pentru a-i
putea ajuta pe ceilalţi.

Dumnezeu Îi răspundea întotdeauna la rugăciune.
El avea să-L ajute pe Isus să Se simtă în siguranţă și
liniștit. Când Domnul Isus Și-a terminat rugăciunea,
inima Sa era plină de iubire. Acum era pregătit să
înceapă o nouă zi alături de oameni.

Isus vorbea cu Dumnezeu în fiecare dimineaţă.
Apoi, în decursul zilei, pe când predica și vindeca sau
povestea, El rostea, în gând, rugăciuni spre Tatăl
ceresc. Îl ruga pe Dumnezeu să-L ajute să îi vindece
pe bolnavi, să spună povestirile cele mai potrivite, să
fie blând și răbdător. El vorbea cu Tatăl Său ceresc
toată ziua.

Și noi putem vorbi cu Isus oricând și oriunde. Poţi
vorbi cu Isus oricând ești trist sau fericit, sau
înspăimântat. Poţi vorbi cu Isus în mașină, la grădiniţă
sau acasă. El te va asculta întotdeauna, pentru că te
iubește.

Material pentru copiicopiicopiicopiicopii

Lecţia 5  Oricând, oriunde

Referinţe:  Marcu 1,35-38; Hristos, Lumina lumii, pag. 259, 260, 362, 363, în original.

Text de memorat: „Mă veţi ruga și vă voi asculta.” Ieremia 29,12

Mesaj: Putem vorbi cu Domnul Isus oricând, oriunde.

ActivităţiActivităţiActivităţiActivităţiActivităţi
Sabat

Dacă este posibil, citiţi lecţia biblică afară din
casă. Folosiţi următoarele gesturi atunci când veţi rosti
împreună textul de memorat.
„Mă (Arătaţi în sus.)
veţi ruga (Uniţi palmele în semn de rugăciune.)
și vă voi asculta.” (Atingeţi urechile cu mâinile.)
Ieremia 29,12 (Uniţi palmele, apoi deschideţi-le ca

pe o carte.)
Duminică

Asistaţi-l pe copil în rostirea textului de memorat,
în timp ce el folosește „mâinile în rugăciune” pregă-
tite la Școala de Sabat. Recapitulaţi povestirea biblică.
Discutaţi despre când și unde se poate ruga familia
voastră (oricând, oriunde). Cântaţi un imn de devotare
înainte de rugăciune.
Luni

Dacă este posibil, dimineaţa devreme, citiţi
împreună lecţia biblică din Marcu 1,35-38. Discutaţi
despre momentele dinainte de revărsatul zorilor.
Cântaţi un cântec despre dimineaţă. Mulţumiţi-I lui
Dumnezeu pentru lumina zorilor.
Marţi

Încurajaţi-l pe copil să își aleagă un loc special
pentru rugăciune. Ajutaţi-l pe copil să deseneze o
imagine care îl înfăţișează rugându-se în locul său
special. Cântaţi un cântec de laudă; apoi mulţumiţi-I lui
Isus pentru că ascultă rugăciunile familiei voastre
oricând, oriunde.
Miercuri

Ascultaţi cântecele păsărelelor. Câte glasuri
distincte aţi identificat? Întrebaţi: Ce crezi că auzea
Domnul Isus când Se trezea dimineaţa devreme?
Pentru ce crezi că Se ruga? În timp ce vă plimbaţi pe
afară, mulţumiţi-I lui Isus pentru păsărele.
Joi

Amestecaţi puţin spumant cu apă și lăsaţi-l pe
copil să formeze balonașe. Cereţi-i să se gândească la
un lucru pentru care dorește să-I mulţumească lui Isus
înainte de fiecare dată când suflă. Număraţi împreună
balonașele. Încheiaţi cu o rugăciune.
Vineri

Ajutaţi-l pe copil să ilustreze povestirea biblică la
altarul de seară, conducând familia în patru locuri
pentru rugăciune. Pentru fiecare loc, alegeţi câte un
subiect de rugăciune (laudă, mărturisire, mulţumire,
cerinţă). Ajutaţi-l pe copil să conducă familia în
rostirea textului de memorat (folosind gesturile).
Cântaţi împreună câteva cântece de laudă.


