
Ce îţi place mai mult la adunare şi la Şcoala de Sabat? Îţi plac cântecele? Dar
povestirile? Îţi place să fii cu prietenii tăi? Şi lui Isus Îi plăcea să meargă la bise rică în
Sabat!

ât 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 unel -
tele deoparte. Făcuse ordine şi cu ră -
ţenie în atelier. 

În Sabat, Isus S-a dus la biserică
împreună cu
familia şi cu
prietenii Săi.
La biserică,
oamenii as -
cul tau po -
ves tiri citite din
sulurile Bibliei. Ei
vorbeau despre aceste
povestiri. Se şi 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

C
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Isus citeşte în biserică

L E C Ţ I A 6

Text de memorat
„Mă bucur când mi
se zice: «Haidem la
Casa Domnului!»”

Psalmii 122:1

Mesaj
Ne închinăm lui
Dumnezeu prin

participarea la Şcoala
de Sabat şi la celelalte

servicii divine.

Referinţe: Luca 4:16-22; Hristos, Lumina lumii, pag. 236-243, în original.
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mergea, El intra şi în biserică şi îi învăţa pe oameni despre dragostea lui
Dumnezeu.

Trecuse multă vreme de când plecase din Nazaret şi Isus S-a hotărât să le facă o
vizită familiei şi prietenilor de acasă. Ce bucurie să-i revadă pe toţi! Oamenii din
Nazaret auziseră multe întâmplări despre El. Ei ştiau că Isus îi vindecase pe unii
oameni. Şi mai ştiau 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. Şi 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 şi i-a adus unul dintre suluri.
Acesta conţinea o parte din Biblie, numită „Cartea lui

Isaia”.
Isus a luat sulul Bibliei în mâini şi a început să
citească. Glasul Său era puternic şi clar. După

ce a terminat de citit, El S-a aşezat şi a
început să vorbească despre cuvintele pe

care tocmai le citise. 
Şi nouă ne place să ne închinăm lui

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

Mergând sâmbăta la Şcoala de
Sabat şi la biserică, Îi arătăm lui
Isus că Îl iubim.

30
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Sabat
Folosiţi următoarele gesturi în timp ce repetaţi

împreună textul de memorat, pe parcursul
săptămânii.

„Mă bucur (duceţi mâinile la piept)
când mi se zice:(duceţi mâinile la gură)
«Haidem (mărşăluiţi pe loc)
la Casa (continuaţi să bateţi 

pasul şi uniţi vârfurile 
degete lor cu palmele 
faţă în faţă)

Domnului!»” (deschideţi braţele, 
con ti  nuând 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) şi încurajaţi-l
pe copil să-l spună, ca şi 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 şi la Şcoala
de Sabat.

Miercuri
Ajutaţi-l pe copil să deseneze o biserică

şi 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 şi oamenii 
de jucărie. În timp ce copilul

ilustrează serviciul de la
biserică, cântaţi despre ce
face fiecare membru pe me -

lodia „Sunt copil de îm părat”, 
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 fami-
liei textul de me morat
în timpul altarului de
seară. Discu taţi despre
cum se pre gă  teşte
familia voastră
pentru Sabat.
Cântaţi un
imn de
mulţumire,
apoi ru-
gaţi-vă ca
Domnul să vă
binecuvân-
teze în ziua
Sabatului.
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