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Anul A
Trimestrul 2

Lecţia 6

Isus citește
în biserică

ÎNCHINARE       Ne închinăm lui Dumnezeu prin ceea ce facem.

Referinţe
Luca 4,16-22; Hristos, Lumina lumii, pag. 236-243, în original.

Text de memorat
„Mă bucur când mi se zice: ‘Haidem la Casa Domnului!’” (Psalmii 122,1)

Obiective
În această lecţie, copiii

• vor învăţa că a merge la biserică și a studia Cuvântul lui Dumnezeu
era important pentru Isus;

• vor simţi bucuria că pot merge la biserică și se pot închina lui
Dumnezeu împreună cu alţii;

• vor răspunde cu entuziasm, participând la Școala de Sabat și la
celelalte programe ale bisericii.

Pregătirea instructorului

O privire asupra lecţiei

Într-o zi, Domnul Isus Se întoarce să-Și
viziteze prietenii și rudele din Nazaret,
localitatea Sa natală. Isus merge în Sabat la
sinagogă și este invitat să citească din
Scripturi. El Se ridică să citească din sulurile
ce conţin scrierile profetului Isaia. Apoi, Se
așază și le vorbește oamenilor despre ceea ce
tocmai citise.

L E C Ţ I A

Aceasta este o lecţie despre închinare.

Cititul din Biblie, rugăciunea, discuţiile
despre Dumnezeu – toate acestea sunt căi de
închinare adusă Lui. Ne închinăm lui
Dumnezeu când participăm la Școala de
Sabat și la celelalte servicii divine.

Ne închinăm lui Dumnezeu când participăm la Școala de Sabat și la
celelalte servicii divine.

Mesajul lecţiei
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Ș A S E

Când un rabin era de faţă în sinagogă, se
aștepta ca el să ţină predica și oricare dintre
israeliţi putea citi din profeţi. În Sabatul acela,
Isus a fost rugat să ia parte la săvârșirea
cultului. El ’S-a sculat să citească și I s-a dat
cartea prorocului Isaia’.” – Luca 4,16.17.
(Hristos, Lumina lumii, pag. 236, în original)
Decorarea sălii

Vezi Lecţia 1. Așezaţi-i pe copii cu faţa spre
locul în care este ilustrată biserica. Folosiţi
biserica de la Activitatea de pregătire B.

ACTIVITĂŢI

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

A. Scrie în suluri

B. Joc de degete

Vezi pag. 51. Poate avea loc
oricând în timpul orei.

Experimentarea povestirii

Text de memorat

Ajutăm în biserică

Isus ne iubește

MATERIALE NECESARE

Coli de hârtie și câte o bucată de sfoară
pentru fiecare elev; imagine sau model de
sul.

Melodia cântecului „Sunt copil de
împărat”, nr. 279 din Imnuri.

Biblia

Ecusoane; obiecte, eventual haine
frumoase, pentru cei care slujesc la
Școala de Sabat și în biserică: de
exemplu, coșuri de colectă, robe, Biblie.

Cântecul „Domnu-i iubirea”, nr. 72 din
Imnuri, sau un alt cântec despre iubirea
Sa.

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

Pentru instructor

„În timpul copilăriei și tinereţii Sale, Isus a
luat parte la serviciul de cult împreună cu fraţii
Săi, în sinagoga din Nazaret. De când începu-
se lucrarea Sa, nu mai fusese printre ei, dar ei
nu erau în necunoștinţă cu privire la ce se
întâmplase cu El. Când S-a arătat din nou
printre ei, interesul și așteptările lor au fost
stârnite până la încordare... toţi ochii s-au
îndreptat spre El când a intrat în sinagogă, în
ziua Sabatului, și a luat loc între credincioși...

Predarea lecţiei ________________
Bun venit

Uraţi-i un bun venit fiecărui copil pe nume, pe măsură ce intră în clasă. Întrebaţi-i cum a fost
săptămâna. Urmăriţi cum a fost adusă la îndeplinire activitatea propusă pentru săptămâna trecută.
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Activităţi de pregătire
Selectaţi una sau mai multe dintre următoarele activităţi, în funcţie de situaţia clasei voastre.

A. Scrie în suluri

Materiale necesare: �  Hârtie,
�  sfoară sau panglică,
�  imagine sau model de sul.

Spuneţi-le elevilor că urmează să confecţionaţi niște suluri, asemănătoare cu acelea pe care
era scrisă Biblia în zilele lui Isus. Arătaţi-le o imagine sau un model de sul. Împărţiţi coli de hârtie și
câte o bucată de sfoară sau de panglică pentru fiecare elev. Copiii să pună pe masă coala, cu
lungimea pe orizontală. Arătaţi-le cum să ruleze coala. Copiii mai micuţi o pot rula folosindu-se de
un obiect cilindric. Cei mai mari vor rula coala de la margini spre interior. Legaţi sfoara sau
panglica în jurul sulului.

Întrebări și răspunsuri

Spuneţi: Domnul Isus a citit dintr-un sul ca acesta atunci când a mers la biserică. El Se închi-
na lui Dumnezeu împreună cu familia Sa în fiecare săptămână, la biserică. Asemenea lui Isus,

Repetaţi împreună cu mine.

B. Joc de degete

Conduceţi-i pe copii în următorul joc de degete:

Aceasta este biserica. Intercalaţi degetele de la mâini cu palmele în jos.
Aceasta este turla. Ridicaţi degetele arătătoare și uniţi-le la vârf.
Deschidem ușa Întoarceţi mâinile cu palmele în sus și aduceţi degetele spre

interior, ca să fie vizibile.
și îi vedem pe toţi oamenii. Mișcaţi degetele.

Repetaţi de câteva ori, până când copiii pot să vă imite fără greutate.

Întrebări și răspunsuri

Întrebaţi: Ce fel de lucruri credeţi că fac oamenii în biserică? Ce vă place mai mult la Școala
de Sabat sau în biserică? Vă place să-l ajutaţi pe instructor? Ce faceţi în timpul rugăciunii? Ce
faceţi când este timpul de cântat? Nu uitaţi...

Repetaţi împreună cu mine.

11111

Ne închinăm lui Dumnezeu când participăm la Școala de Sabat și la
celelalte servicii divine.

Ne închinăm lui Dumnezeu când participăm la Școala de Sabat și la
celelalte servicii divine.
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De câteva ori, în timpul povestirii, copiilor li se
va cere să cânte niște versuri pe melodia
cântecului „Sunt copil de împărat”. Recapitulaţi
povestirea și repetaţi singur cântecul înainte de
a le cere copiilor lucrul acesta. Ar fi de dorit ca și
adulţii care vă asistă să cunoască acest cântec,
pentru a vă putea ajuta.

Povestire
După ce S-a făcut mare, Isus a plecat din

atelierul Său de tâmplărie, pe care îl avea în

Rugăciune și laudă
Părtășie

Uraţi-le un bun venit copiilor, în special vizitatorilor. Sărbătoriţi zilele de naștere și faceţi
anunţurile. Recapitulaţi textul de memorat pentru săptămâna trecută.

Cântece sugerate

„Noi în Școala de Sabat”, nr. 25
„În Sabatul Sfânt”, nr. 29 din Ciripit de păsărele

„Daţi mâna ...”, nr. 30
„Din Scriptură”, nr. 52, din Flori și stele

Misiune

Întrebaţi după ce citiţi vestea misionară: Cum s-au închinat oamenii lui Dumnezeu în
povestirea aceasta? (Nu limitaţi discuţia la activităţile de Sabat.)

Daruri

Spuneţi: Ne închinăm lui Isus prin darurile noastre.

Rugăciune

Astăzi, vorbim despre lucrurile pe care le facem în biserică, inclusiv despre rugăciune.
Putem să cântăm o rugăciune pentru Dumnezeu. Pentru aceasta, alegeţi o cântare dintre
cele propuse.

Lecţia biblică

Experimentarea povestirii

Materiale necesare: � Cântecul „Sunt copil de împărat”, nr. 279 din Imnuri.

22222

Nazaret. Sosise timpul să-i ajute pe oamenii din
alte cetăţi. Pe oriunde mergea, El intra și în
biserică și îi învăţa pe oameni mai multe despre
dragostea lui Dumnezeu. Oamenii din biserici
erau fericiţi că Domnul venea la ei!

După ce Isus a fost plecat o vreme, S-a întors
să-Și viziteze familia și prietenii din Nazaret. Era
atât de bucuros să-i revadă pe toţi!

Vineri, El a ajutat la curăţenie în atelierul de
tâmplărie. (Gesticulaţi datul cu mătura. Cântaţi:)
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Atelierul e curat, e curat, e curat.
Atelierul e curat când intrăm în Sabat.
Apoi a mers în casă și a ajutat-o pe mama Sa

la curăţenie și la pregătirea hranei pentru Sabat.
În seara aceea, Isus și familia Sa au avut o cină
specială cu ocazia deschiderii Sabatului.
(Gesticulaţi mâncatul. Cântaţi:)

Hrană bună am mâncat, am mâncat, am
mâncat.

Hrană bună am mâncat, pentru că e Sabat.
După cină, Isus și familia Sa au mers la

culcare. A doua zi de dimineaţă, ei s-au trezit
devreme, pregătindu-se pentru Școala de Sabat.

(Folosiţi gestul de spălat pe faţă și pe dinţi.
Cântaţi:)

Noi pe faţă ne-am spălat, ne-am spălat, ne-am
spălat.

Noi pe faţă ne-am spălat, dimineaţa-n Sabat.
Dinţii ni i-am periat, periat, periat,
Dinţii ni i-am periat, dimineaţa-n Sabat.
Apoi, Isus S-a dus la biserică împreună cu

familia și cu prietenii. (Aliniaţi-i pe elevi într-o
parte a sălii. Mărșăluiţi în jurul clasei. Cântaţi:)

Către templu am plecat, am plecat, am plecat.
Către templu am plecat, la Școala de Sabat.
După Școala de Sabat, Isus a intrat în

adunarea sfântă. În timpul serviciului divin,
oamenii au cântat cântece despre Dumnezeu.
(Gesticulaţi dirijatul. Cântaţi:)

Bucuroși noi am cântat, am cântat, am cântat.
Bucuroși noi am cântat dimineaţa-n Sabat.
Apoi s-au rugat împreună. (Uniţi mâinile ca

pentru rugăciune sau îngenuncheaţi. Cântaţi:)
Domnului noi ne-am rugat, ne-am rugat, ne-am

rugat.
Domnului noi ne-am rugat dimineaţa-n Sabat.
Cea mai frumoasă parte a fost ascultarea

învăţăturilor din Biblie. În zilele acelea, Biblia era
scrisă pe niște suluri asemenea celor pe care
le-am făcut și noi mai devreme. (Arătaţi-le
copiilor modelul de sul.) De obicei, slujbașul din
ziua respectivă citea din sul, apoi vorbea despre
ceea ce citise.

Când oamenii L-au văzut pe Isus intrând în
biserică, ei au început să-și șoptească.

Ce credeţi că își spuneau? (Acordaţi timp
pentru răspunsuri.)

(Șoptiţi ceva mai tare, punându-vă mâna într-o
parte a gurii, ca și cum aţi vrea să nu se audă în
jur.)

– Iată-L pe Isus.
– Uite-L pe Fiul tâmplarului.
– Ai auzit că poate să-i vindece pe bolnavi?
– Am auzit că a făcut minuni.
– Adevărat?
– Cum o fi făcut asemenea lucruri? Mă întreb

dacă va face și aici vreo minune.
Unul dintre bătrâni L-a invitat pe Isus să

citească din sulurile sfinte și să vorbească.
Desigur, Isus a acceptat, pentru că Îi plăcea să
citească și să vorbească despre Dumnezeu. El
dorea ca oamenii să știe cât de mult îi iubea
Dumnezeu.

Bătrânul a ales un sul care conţinea cartea
biblică a lui Isaia. Isus a luat sulul în mâini și le-a
citit oamenilor.

(Copiii să-și deschidă sulurile și să mimeze că
citesc din ele. Cântaţi:)

Din Scripturi am ascultat, ascultat, ascultat.
Din Scripturi am ascultat dimineaţa-n Sabat.
După ce Isus a terminat de citit, S-a așezat. El

le-a vorbit oamenilor despre cuvintele pe care
tocmai le citise. Oamenii stăteau tăcuţi și ascultau.

(Cereţi-le copiilor să ţină mâinile frumos, ca
pentru rugăciune, și să stea liniștiţi. Cântaţi:)

Domnul bun ne-a învăţat, învăţat, învăţat.
Domnul bun ne-a învăţat dimineaţa-n Sabat.
Lui Isus Îi plăcea să Se închine lui Dumnezeu în

biserică. (Cereţi-le copiilor să ridice mâinile. Cântaţi:)
Domnului ne-am închinat, închinat, închinat.
Domnului ne-am închinat dimineaţa-n Sabat.

Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la

următoarele întrebări: Ce vă place mai mult să
faceţi la Școala de Sabat? Ce vă place mai mult
să faceţi în adunare? Cine citește din Biblie la
noi în biserică? Citește cumva dintr-un sul?
Când veniţi sâmbăta la Școala de Sabat și la
serviciile divine, îi arătaţi lui Dumnezeu că Îl
iubiţi. Nu uitaţi...

Ne închinăm lui Dumnezeu
când participăm la Școala de Sabat
și la celelalte servicii divine.
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Studiul Bibliei
Deschideţi Biblia la Luca 4,16-22. Arătaţi pa-

sajul și spuneţi: Aici se află povestirea de astăzi
în Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Citiţi cu voce
tare versetul 16 și prima parte a versetului 17.

Spuneţi: Isus mergea la biserică în fiecare
Sabat și ajuta la serviciile divine.

Întrebaţi: Ce puteţi face voi pentru a ajuta la
Școala de Sabat și la serviciile divine din
adunare? (Să participe la păstrarea ordinii în
clasă, să pună gunoiul la coș, să ţină lucruri
pentru instructor, să poarte coșul pentru
colectă, să păstreze liniștea în timpul rugăciunii,
să cânte etc.)

Spuneţi:

Acesta este mesajul lecţiei noastre. Să-l
repetăm împreună.

Ne închinăm lui Dumnezeu
când participăm la Școala de Sabat
și la celelalte servicii divine.

Text de memorat
Deschideţi Biblia la Psalmii 122,1. Arătaţi-le

copiilor versetul. Spuneţi: Aici se află textul
nostru de memorat în Cuvântul lui Dumnezeu,
Biblia. Citiţi textul cu voce tare. „Haidem să
mergem la Casa Domnului!” (Psalmii 122,1)

Invitaţi-i pe elevi să repete după dvs. versetul,
folosind următoarele gesturi:

„Haidem să mergem Mărșăluiţi pe loc.
la Casa Uniţi vârful palmelor,

mărșăluind încă, dacă e posibil.
Domnului!” Deschideţi larg braţele spre cer,

încă mărșăluind.
Psalmii 122,1 Uniţi palmele; apoi deschideţi-le

ca pe o carte.

Aliniaţi copiii și învăţaţi-i să mărșăluiască
până la locul în care aţi amenajat biserica.

Aplicarea lecţiei

Ajutăm în biserică

Materiale necesare: � Ecusoane,
� opţional robe de cor,
� coșuri de colectă,
�  plicuri de zecime,
�  Biblia.

33333

Alcătuiţi două grupe: una care să conducă
Școala de Sabat, cealaltă care să conducă
adunarea. Daţi-le ecusoane cu simboluri pentru
instructori și slujbași. Dacă aveţi și robe,
împărţiţi-le. Ajutaţi-i pe copii să organizeze un
model de Școală de Sabat și de serviciu divin.
Dacă rămâne timp, schimbaţi rolurile.

Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la

următoarele întrebări: Sunt multe lucruri care se

petrec la Școala de Sabat și la serviciile de
închinare. Astăzi aţi avut ocazia să faceţi
câteva dintre ele. Ce preferaţi? V-ar plăcea să
repetaţi experienţa altă dată? Ce simţiţi când
sunteţi de ajutor? Aţi putea ajuta cu unele dintre
aceste lucruri și în adunare? Nu uitaţi...

Repetaţi împreună cu mine.

Ne închinăm lui Dumnezeu
când participăm la Școala de Sabat
și la celelalte servicii divine.
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44444

Transmiterea lecţiei

Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru discuţie. Vom repeta

cântecul în fiecare săptămână până când vom
putea să îl cântăm în adunare. Credeţi că îl
putem învăţa bine? Cum se vor simţi cei mari
când vom cânta? Cum vă veţi simţi voi? Cine ne
va ajuta să facem un lucru bun? Ce nu trebuie
să uităm noi?

Să repetăm încă o dată.

Isus ne iubește

Spuneţi: Peste câteva săptămâni ne vom
implica într-un serviciu divin din sala mare. Le
vom cânta celor din familia bisericii noastre un
cântec despre iubirea lui Isus. Să repetăm
acum.

Puteţi repeta cântecul în fiecare săptămână.
Conducătorul de comunitate vă va ajuta să
stabiliţi momentul când veţi cânta cu copiii în
adunare.

Ne închinăm lui Dumnezeu
când participăm la Școala de Sabat
și la celelalte servicii divine.

Încheiere

Mulţumiţi-I lui Dumnezeu pentru că ne putem închina înaintea Lui prin
participarea la Școala de Sabat și la serviciile de închinare.

Pentru săptămâna următoare: Invitaţi niște persoane, cadre medicale,
să vină la ora voastră de Școală de Sabat îmbrăcate în uniformă și dotate
cu niște instrumente medicale: stetoscop, spatulă, bandaje etc.
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Material pentru copiicopiicopiicopiicopii

Lecţia 6  Isus citește în biserică

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

Text de memorat: „Mă bucur când mi se zice: ’Haidem la Casa Domnului!’” Psalmii 122,1

Mesaj: Ne închinăm lui Dumnezeu prin participarea la Școala de Sabat și la celelalte servicii divine.

Ce îţi place mai mult la adunare și la Școala de
Sabat? Îţi plac cântecele? Dar povestirile? Îţi place să
fii cu prietenii tăi? Și lui Isus Îi plăcea să meargă la
biserică în Sabat!

Cât era săptămâna de lungă, Isus lucra în atelierul
de tâmplărie. Era foarte ocupat! Însă, când a venit
Sabatul, Isus nu a mai lucrat. După ziua de lucru de
vineri, El a lăsat toate uneltele deoparte. Făcuse
ordine și curăţenie în atelier.

În Sabat, Isus S-a dus la biserică împreună cu
familia și cu prietenii Săi. La biserică, oamenii ascultau
povestiri citite din sulurile Bibliei. Ei vorbeau despre
aceste povestiri. Se și rugau împreună. Lui Isus Îi
plăcea să meargă la biserica din localitatea Sa,
Nazaret!

Când S-a făcut mare, El a plecat din Nazaret.
Sosise timpul să îi ajute pe oamenii din alte cetăţi. Pe
oriunde mergea, El intra și în biserică și îi învăţa pe
oameni despre dragostea lui Dumnezeu.

Trecuse multă vreme de când plecase din Nazaret,
și Isus S-a hotărât să le facă o vizită familiei și priete-
nilor de acasă. Ce bucurie să-i revadă pe toţi! Oamenii
din Nazaret auziseră multe întâmplări despre El. Ei
știau că Isus îi vindecase pe unii oameni. Și mai știau
că Isus îi ajutase pe mulţi.

În curând a sosit Sabatul. Isus era fericit să
meargă să I se închine lui Dumnezeu în biserica din
Nazaret. Și oamenii se bucurau să Îl vadă. I-au cerut
să le citească din sulurile Bibliei.

Isus a fost bucuros să citească. Îi plăcea să ajute
în biserică. Un om a venit și i-a adus unul dintre suluri.
Acesta conţinea o parte din Biblie numită „Cartea lui
Isaia”. Isus a luat sulul Bibliei în mâini și a început să
citească. Glasul Său era puternic și clar. După ce a
terminat de citit, El S-a așezat și a început să
vorbească despre cuvintele pe care tocmai le citise.

Și nouă ne place să ne închinăm lui Dumnezeu
împreună cu familia și cu prietenii! Noi cântăm imnuri
pentru a-I spune lui Dumnezeu că Îl iubim. Citim din
cartea Sa, Biblia, și discutăm despre povestirile din ea.
Ne rugăm. Ne place să ne închinăm lui Dumnezeu,
asemenea lui Isus.

Când mergi sâmbăta la Școala de Sabat și la
biserică, Îi arăţi lui Isus că Îl iubești.

ActivităţiActivităţiActivităţiActivităţiActivităţi
Sabat

Folosiţi următoarele gesturi în timp ce repetaţi îm-
preună textul de memorat, pe parcursul săptămânii.
„Mă bucur (Duceţi mâinile la piept.)
când mi se zice: (Duceţi mâinile la gură.)
’Haidem (Mărșăluiţi pe loc.)
la Casa (Continuaţi să bateţi pasul și uniţi vârfu-

rile degetelor cu palmele faţă în faţă.)
Domnului’.” (Deschideţi larg braţele, continuând

să bateţi pasul.)
Psalmii 122,1 (Uniţi palmele, apoi deschideţi-le,

ca pe o carte.)
Cântaţi un imn despre mersul la biserică. Mulţumiţi-I

lui Dumnezeu pentru biserica voastră.
Duminică

Recapitulaţi povestirea biblică. Întrebaţi: Ce făcea
Isus la biserică? Ce spuneau oamenii despre El?
Lăsaţi-l pe copil să ţină cu grijă Biblia. Căutaţi textul
de memorat (Psalmii 122,1) și încurajaţi-l pe copil să-l
spună, ca și cum l-ar citi.
Luni

Arătaţi-i copilului pasajul din Luca 4,16-22. Citiţi o
parte din el, parafrazând, dacă este necesar. Cereţi-i
copilului să vă spună ce a aflat despre Domnul Isus
din acest pasaj.
Marţi

Ajutaţi-l pe copil să construiască o biserică din
cuburi sau alte materiale. Jucaţi-vă împreună „de-a
biserica”, folosind oameni de jucărie. Spuneţi: Noi ne
închinăm lui Dumnezeu atunci când participăm la
serviciile divine și la Școala de Sabat.
Miercuri

Ajutaţi-l pe copil să deseneze o biserică și să scrie
alături textul de memorat. Expuneţi desenul într-un loc
unde să-l poată privi toţi cei din casă. Cântaţi o
cântare despre biserică înainte de a vă ruga.
Joi

Reveniţi la biserica și oamenii de jucărie. În timp ce
copilul ilustrează serviciul de la biserică, cântaţi
despre ce face fiecare membru pe melodia „Sunt copil
de Împărat”, nr. 279 din Imnuri. De exemplu: „Domnului
noi ne rugăm, ne rugăm, ne rugăm, dimineaţa-n Sabat”.
Vineri

Ajutaţi-l pe copil să-i înveţe pe membrii familiei
textul de memorat în timpul altarului de seară. Discutaţi
despre cum se pregătește familia voastră pentru Sabat.
Cântaţi un imn de mulţumire, apoi rugaţi-vă ca Domnul
să vă binecuvânteze în ziua Sabatului.


