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Anul A
Trimestrul 2

Lecţia 8

Unul a spus
„Mulţumesc”

COMUNITATE    Ne închinăm lui Dumnezeu prin ceea ce facem.

Referinţe
Luca 17,11-19; Hristos, Lumina lumii, pag. 262-266, 348, în original.

Text de memorat
„Doamne…, eu pururea Te voi lăuda!” Psalmii 30,12

Obiective
În această lecţie, copiii

• vor învăţa că Isus Se bucură când ne amintim să-I mulţumim;
• vor simţi că este important să-I mulţumim lui Isus;
• vor răspunde, lăudându-L pe Dumnezeu cu mulţumiri în fiecare zi.

Ne închinăm lui Isus când Îi mulţumim.

Mesajul lecţiei

Pregătirea instructorului

L E C Ţ I A

Pentru instructor
„Dintre toate bolile cunoscute în Orient,

lepra era cea mai de temut. Caracterul ei
incurabil și contagios și efectul grozav pe
care-l avea asupra victimelor îi umpleau de
groază chiar pe cei mai curajoși oameni...
Pătrunzând adânc, fiind cu neputinţă de
vindecat și provocând moartea, era privită ca
simbol al păcatului..., ca și când ar fi murit
deja, el era îndepărtat din locuinţele omenești.
Tot ce atingea el era necurat. Aerul era
contaminat prin respiraţia lui... Dacă era

O privire asupra lecţiei
În timp ce merge, Isus Se aude chemat de

zece oameni: „Isus, ajută-ne!” El observă că
sunt leproși și le spune să se prezinte înaintea
preotului. În drum spre preot, ei sunt vindecaţi.
Când numai unul dintre ei se întoarce să-I
mulţumească, Isus îl întreabă: „Unde sunt
ceilalţi nouă?”
Aceasta este o lecţie despre har.

Ne închinăm lui Dumnezeu când ne
amintim să-I mulţumim atât pentru lucrurile
mărunte, cât și pentru cele însemnate.
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declarat lepros, era despărţit de familie,
alungat din adunarea lui Israel și sortit să stea
numai în tovărășia acelora care erau la fel de
loviţi ca și el.” (Hristos, Lumina lumii, pag. 262,
în original)

„Domnul lucrează neîncetat pentru binele
omenirii..., dar inimile nu sunt impresionate.
El a dat toate bogăţiile cerului pentru a-i
răscumpăra, dar ei nu iau seama la harul lui
Dumnezeu.” (Idem, pag. 348)

Oferiţi o lecţie de recunoștinţă prin
exemplul dvs.? Care sunt câteva dintre
lucrurile pentru care Îi puteţi mulţumi lui
Dumnezeu?

Decorarea sălii

Vezi Lecţia 1.

ACTIVITĂŢI

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

A. Simte textura

B. Fără mâini

Vezi pag. 67. Poate avea loc
oricând în timpul orei.

Experimentarea povestirii

Text de memorat

A. Steguleţ de recunoștinţă

B. Mulţumire internaţională

Panglici de amintire

MATERIALE NECESARE

Obiecte cu diferite texturi precum scoarţă
de copac, piatră netedă, macaroane fierte
etc.; punguţe mici din hârtie.

Cărţi, creioane, coli de hârtie, linguri,
fructe, agrafe pentru hârtie.

Coli de hârtie, foarfeci, markere roșii sau
abţibilduri mici, rotunde.

Biblia

Hârtie sau material textil; creioane
colorate sau cretă; etichete; imagini și
lipici (opţional).

Panglică sau fire de diferite culori.

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

Predarea lecţiei
Bun venit

Uraţi-le copiilor un bun venit la intrarea în clasă. Întrebaţi-i cum li s-a părut săptămâna – ce i-a
bucurat și ce i-a întristat. Verificaţi cum a decurs proiectul propus în lecţia trecută.
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Activităţi de pregătire
Alegeţi activitatea sau activităţile care sunt cele mai potrivite pentru situaţia dvs.

A. Simte textura

Materiale necesare: � Trei obiecte cu diferite texturi, precum scoarţă de copac, piatră
netedă, macaroane fierte, bucată de vată, o portocală etc.,

� punguţe mici din hârtie.

Plasaţi fiecare obiect în câte o pungă. Cereţi-le copiilor să închidă ochii și să atingă obiectul din
pungă, apoi să dea punga mai departe. După ce au participat toţi, cereţi-le să ghicească ce a fost.
(Opţiune pentru un colectiv mare: Lăsaţi să circule mai multe pungi simultan sau împărţiţi clasa în
grupe mai mici și daţi-le câte un set de pungi.)

Sunt bucuros că Dumnezeu mi-a dat simţul pipăitului. Acest simţ ne ajută să aflăm dacă ceva
este moale sau tare, ud sau rece, cald sau îmbibat. Părţile din corpul nostru care simt aceste
lucruri se numesc nervi. Dacă nervii din degetele unei persoane mor, este posibil să se ardă la
degete și să nu simtă lucrul acesta.

Întrebări și răspunsuri

Acordaţi timp pentru răspunsuri la următoarele întrebări: Sunteţi mulţumiţi că aveţi simţul
pipăitului? Dumnezeu ne-a făcut așa. Să-I mulţumim pentru felul în care ne-a creat. Putem să-I
mulţumim lui Dumnezeu în rugăciune și ne putem ruga oricând, oriunde. Nu uitaţi:

Repetaţi împreună cu mine.

B. Fără mâini

Materiale necesare: � Cărţi, creioane, �  fructe,
� coli de hârtie, �  agrafe pentru hârtie.
� linguri,

Cereţi-le copiilor să se așeze în cerc pe podea. Puneţi în centrul cercului materialele pe care
le-aţi pregătit. Cereţi-le copiilor să strângă mâna în pumn și apoi să ridice și să folosească
obiectele de pe podea. Asiguraţi-vă că ţin mâna strâns.

Întrebări și răspunsuri

Acordaţi timp pentru răspunsuri la următoarele întrebări: Vi s-a părut greu să citiţi din carte, să
desfaceţi fructul sau să ridicaţi agrafa de hârtie fără să vă folosiţi degetele? Cum v-aţi simţi dacă
aţi suferi de o boală care v-ar afecta degetele? Lepra este o boală care, uneori, distruge
degetele. În povestirea biblică de astăzi vom învăţa despre niște oameni bolnavi de lepră.
Sunteţi bucuroși că aveţi mâini sănătoase? Să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru mâinile noastre.

11111

Ne închinăm lui Dumnezeu când Îi mulţumim.

Ne închinăm lui Dumnezeu când Îi mulţumim.
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Rugăciune și laudă
Părtășie

Împărtășiţi bucuriile și îngrijorările pe care vi le-au prezentat copiii la venire (dacă nu
este o indiscreţie din partea dvs.). Uraţi-le un bun venit călduros vizitatorilor și prezentaţi-l
pe fiecare pe nume. Anunţaţi zilele de naștere sau evenimentele deosebite. Recapitulaţi
versetul de memorat pentru săptămâna trecută.

Cântece sugerate

„Azi în ceruri cântă”, nr. 22
„Te slăvim cântând”, nr. 54
„Iubirea ce ne face”, nr. 60 din Ciripit de păsărele
„Câte flori”, nr. 4
„Cântăm frumos”, nr. 6 din Flori și stele

Misiune

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

Daruri

Spuneţi: Darurile noastre îi vor ajuta pe alţi oameni să înveţe că Isus îi iubește și Se
îngrijește de ei.

Rugăciune

Materiale necesare: �  O imagine sau o figurină de flanelograf cu Isus.
Așezaţi-vă în cerc. Ţineţi imaginea lui Isus în mână. Începeţi să vă rugaţi, mulţumindu-I lui

Isus pentru un lucru. Daţi imaginea copilului de lângă dvs. Copilul Îi poate mulţumi lui Isus
pentru încă un lucru, apoi să dea imaginea mai departe. Continuaţi până când fiecare copil
I-a mulţumit lui Isus pentru ceva.

Lecţia biblică

Experimentarea povestirii

Materiale necesare: � Hârtie de ambalaj, ziare sau câteva coli lipite cu scotch,
� foarfeci,
� markere roșii sau abţibilduri mici, rotunde.

22222

Împăturiţi hârtia, astfel încât să puteţi obţine zece omuleţi pe care îi veţi decupa din ea.
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Spuneţi sau citiţi povestirea
Isus și ucenicii Săi mergeau pe drumul spre

Ierusalim. (Începeţi să tăiaţi hârtia, în timp ce
povestiţi.) Când s-au apropiat de un sat, Isus a
auzit un grup de oameni care Îl strigau de la
distanţă. Oamenii strigau și strigau: „Isus,
Învăţătorule, ai milă de noi!” Însă nu se apropiau
de El. Stăteau doar la distanţă și strigau. Erau
zece bărbaţi. (Arătaţi-le copiilor lanţul de
omuleţi.) Știţi cât de mulţi sunt zece? Puteţi să-mi
arătaţi cu mâinile? Ajutaţi-mă să număr, ca să fiu
sigur că am zece oameni aici. (Lăsaţi-i pe copii
să numere oamenii din lanţ.)

Acești oameni erau bolnavi. Sufereau de o
boală numită lepră. Lepra poate distruge nervii
din corp. Nervii ne ajută să simţim. Lepra
produce și răni pe faţă, pe mâini și pe picioare.
Mă puteţi ajuta să-i fac pe acești oameni să
arate bolnavi? (Împărţiţi markerele roșii sau
abţibildurile și lăsaţi-i pe copii să-i umple de pete
pe omuleţi. Cereţi-le să le deseneze și feţe triste.
Dacă aveţi o grupă mare, pregătiţi încă un lanţ
de omuleţi, astfel încât toţi copiii să aibă ocazia
de a participa.) Acești oameni arătau foarte
bolnavi, la fel ca acești mici „leproși”.

Pe vremea lui Isus, dacă cineva era bolnav
de lepră, trebuia să plece de acasă. Nu mai avea
voie să locuiască împreună cu familia, pentru că
ar fi putut să îi contamineze și pe ceilalţi cu lepră.
Nu mai avea voie să-și îmbrăţișeze sau să-și
sărute copilașii, pentru că ar fi putut să-i
îmbolnăvească de lepră. Nu mai avea voie să
meargă la biserică, pentru că oamenii care
veneau acolo s-ar fi putut îmbolnăvi din cauza
sa. Dacă cineva se îmbolnăvea de lepră, era
trimis afară din sat pentru a locui împreună cu
alţi leproși. Oamenii din sat veneau și le lăsau
undeva hrană, apoi plecau. După aceea, leproșii
aveau voie să vină și să ia mâncarea. Dacă
cineva se apropia din întâmplare de ei, atunci
leproșii trebuiau să strige: „Necurat! Necurat!”
și să meargă în sens opus pentru ca să nu fie
atât de aproape, încât să transmită boala.

Cum v-aţi simţi dacă ar trebui să locuiţi afară,
singuri, pentru că v-aţi îmbolnăvit, și dacă ar
trebui să strigaţi: „Necurat! Necurat!” când s-ar
apropia cineva de voi?

Acum am nevoie de ajutorul vostru. De câte
ori voi spune „leproși”, voi trebuie să spuneţi
„Necurat! Necurat!” Cei bolnavi nu erau prea
încântaţi de situaţia aceasta, așa că strigau cu
tristeţe. Puteţi să spuneţi și voi cu glas trist?
(Repetaţi cu copiii de câteva ori.)

Cei zece leproși („Necurat! Necurat!”)
auziseră vorbindu-se despre Isus. Ei știau că El
avea putere să vindece și sperau că îi va vin-
deca și pe ei. De aceea Îl strigau.

Isus știa că ei nu s-ar fi apropiat de El. Știa că
erau leproși („Necurat! Necurat!”). Îi iubea și
dorea să-i ajute.

Isus le-a spus:
– Mergeţi și arătaţi-vă preotului la templu.
Aceasta ar putea să ni se pară ciudat, dar, pe

vremea lui Isus, numai preotul putea hotărî dacă
o persoană avea sau nu lepră. Preotul era cel
care-i spunea cuiva că trebuia să plece de
lângă familia lui. Și preotul era singurul care îi
putea îngădui cuiva să se întoarcă acasă. De
aceea Isus le-a spus leproșilor („Necurat!
Necurat!”) să meargă la preot.

Deși oamenii erau încă bolnavi de lepră, ei au
ascultat de Domnul Isus. S-au îndreptat direct
spre preot. Și, pe când mergeau, au fost
vindecaţi. Deodată, lepra a dispărut! (Întoarceţi
lanţul de omuleţi pe partea cealaltă și arătaţi-le
copiilor că omuleţii sunt din nou curaţi.) Erau
vindecaţi! Rănile dispăruseră și pielea le era din
nou curată. Puteau să își simtă iar picioarele.
Acum puteau să și alerge! De-abia așteptau să
ajungă la preot! El urma să le dea voie să plece
curând acasă.

Isus și ucenicii Săi i-au privit pe oameni
alergând în depărtare. Deodată, unul dintre ei s-a
oprit și s-a întors. Ce se întâmplase? Oare nu era
vindecat? Ceilalţi nouă continuau să alerge
(rupeţi un omuleţ din lanţ și puneţi-i deoparte pe
ceilalţi nouă), dar unul se întorcea. Era cumva
necurat? Nu, striga altceva. Striga: „Lăudat să fie
Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu!” El a alergat tot
drumul spre Isus și a căzut la picioarele Lui.

– Îţi mulţumesc, Isus, a spus el. Mulţumesc
mult de tot. Mulţumesc că m-ai vindecat!

Nu știu dacă omul acesta știa că David
scrisese un vers care spune: „Doamne, eu
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pururea Te voi lăuda”, dar sunt sigur că așa
simţea și el.

Isus i-a zâmbit omului. Era bucuros că omul
se vindecase. Însă Isus era și puţin întristat. El a
zis:

– Știu că zece oameni au fost bolnavi și acum
sunt vindecaţi. Unde sunt ceilalţi nouă?

Ei nu se întorseseră la Isus. Numai unul dintre
cei zece I-a mulţumit.

Lui Isus Îi face plăcere să-i vindece pe
oameni. Îi place să-i facă pe oameni fericiţi. Și Îi
place să-i audă pe oameni spunându-I
„Mulţumesc”. Noi ne închinăm, de fapt, lui Isus
când Îi mulţumim pentru ceea ce face pentru
noi. Să-I mulţumim chiar acum pentru că are
grijă de noi. (Înălţaţi o scurtă rugăciune de
mulţumire.)

Zece oameni
Bolnavi și triști, zece leproși
Stăteau pe lângă drum.
La ei veni Isus cel bun,
Făcându-i sănătoși.

Atunci cei zece-n pas voios
Spre casa lor s-au dus.
Doar unu-i la Isus întors
Și „Mulţumesc” I-a spus.

După Luca 17,12-19.

Întrebări și răspunsuri
Întrebaţi: Cum credeţi că Se simte Isus când

Îi spunem „Mulţumesc”? Cum putem să Îi
mulţumim lui Isus? (Acceptaţi răspunsurile.)

Studiul biblic
Deschideţi Biblia la Luca 17,11. Ţineţi Biblia

așa încât copiii să vadă versetele 11-19 și
spuneţi-le: Aici se află povestirea de astăzi în
Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Citiţi versetele 11-
19, indicând fiecare verset pe măsură ce-l citiţi.

Text de memorat

Deschideţi Biblia la Psalmul 30 și indicaţi
versetul 12. Spuneţi: Aici se află textul nostru de
memorat în Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Citiţi
textul, indicând fiecare cuvânt pe măsură ce-l
citiţi.

Învăţaţi-i pe copii textul de memorat
cântându-l pe melodia cântecului „Doamne-aș
vrea să stau ...”, nr. 63 din 100 Imnuri noi:

Doamne, pururea Te voi lăuda,
Doamne, pururea Te voi lăuda,
Doamne, pururea eu Te voi lăuda.
Versul 12, Psalmul 30.

Cântaţi de câteva ori până când copiii învaţă
cuvintele și melodia.

Din timp: Tăiaţi hârtia sau ţesătura în forme
triunghiulare. Scrieţi cuvintele „Mulţumesc,
Isus!” pe fiecare dintre ele.

Lăsaţi-i pe copii să coloreze steguleţele și să
le decoreze cu abţibilduri sau desene cu lucru-
rile pentru care ar dori să Îi fie recunoscători
lui Isus. (Opţiune: pregătiţi imagini din reviste
și lăsaţi-i pe copii să le lipească pe steguleţe,
ilustrând astfel lucrurile pentru care sunt
recunoscători.)

Aplicarea lecţiei

A. Steguleţ de recunoștinţă

Materiale � Hârtie sau material textil,
necesare: � creioane colorate sau cretă,

� etichete.

33333

Temă. Invitaţi-i pe copii să le arate și altora
steguleţele și să le explice semnificaţia. (Dacă
aveţi un colectiv mai mare, folosiţi ajutorul unui
adult pentru fiecare 5-6 copii.)

Spuneţi: Copii, aţi făcut acum niște steguleţe
de recunoștinţă. Luaţi-le acasă și așezaţi-le
într-un loc unde să vă amintească în fiecare zi
că trebuie să-I mulţumiţi lui Isus pentru lucrurile
pe care ni le oferă. Amintiţi-vă întotdeauna că
putem să-I mulţumim oricând, oriunde.

Mulţumesc, Isus!
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Ne închinăm lui Isus prin recunoștinţa
noastră.

B. Mulţumire internaţională
Învăţaţi-i pe copii să spună „Mulţumesc” în

două sau trei limbi diferite, alegând din lista de
mai jos:

Franceză: merci
Spaniolă: grácias
Suedeză: tack
Portugheză: obrigado
Germană: danke
Rusă: spasiba
Japoneză: arigato
Chineză: shie-shie
Indoneziană: terimakasih

Întrebări și răspunsuri:
Spuneţi: Sunt multe cuvinte pentru a-I

spune „Mulţumesc” lui Isus, așa cum sunt
multe modalităţi de a-I mulţumi. Lui Isus Îi
place să ne audă spunându-I „Mulţumesc”.

Repetaţi împreună cu mine.

Transmiterea lecţiei

Panglici de amintire

Materiale necesare:  �  Panglică sau fire colorate.

Spuneţi: Uneori, când oamenii au nevoie să
își amintească ceva, își poartă ceasul pe
cealaltă mână sau își pun un elastic pe
încheietura mâinii. În felul acesta, când simt
ceasul sau elasticul, își amintesc de ceea ce
trebuie să facă. Alţi oameni își leagă un fir de
aţă pe deget. Nu numai că ei simt firul, dar alţi
oameni îi întreabă de ce îl poartă.

Eu vă voi lega o panglică pe deget. Vreau să
vă amintiţi să-I mulţumiţi lui Isus pentru tot ce
face pentru voi. Și, când vă va întreba cineva de
ce purtaţi panglica, spuneţi-i că aceasta vă
amintește să Îi mulţumiţi lui Isus.

Legaţi o panglică de vreo 20 cm pe degetul
arătător al fiecărui copil.

Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la

următoarele întrebări: De ce ar trebui să-I
mulţumim lui Isus? Cum credeţi că se simte Isus
când Îi mulţumim pentru ceea ce a făcut pentru
noi? Pentru ce aţi dori să Îi mulţumiţi chiar
acum? Să facem lucrul acesta. Închideţi doar
ochii și șoptiţi o rugăciune de mulţumire pentru
Isus. Acordaţi timpul necesar.

Când veţi merge astăzi acasă, arătaţi cuiva
fundiţa și spuneţi-i de ce o purtaţi. Lăsaţi ca ea
să vă amintească să Îi mulţumiţi lui Isus pentru
toate lucrurile bune de care noi ne bucurăm
astăzi. Mai târziu, dacă doriţi, oferiţi fundiţa alt-
cuiva pentru a-i aminti să-I mulţumească lui Isus.

Încheiere
Cântaţi un cântec de mulţumire.
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I-ai dăruit vreodată un cadou deosebit unei
persoane care nu ţi-a mulţumit? Cum te-ai simţit?

Isus și ucenicii Săi mergeau spre Ierusalim. În
drumul lor, au ajuns lângă un sat. Vreo zece bărbaţi
i-au strigat de la distanţă.

– Isus, Învăţătorule, ai milă de noi!
Isus știa că aveau răni de lepră pe faţă, pe mâini și

pe picioare. Probabil că nu mai puteau simţi nimic.
Dacă s-ar fi tăiat la picioare, nu și-ar fi dat seama. Ar fi
putut să se ardă la mâini și tot nu ar fi simţit ceva.

Însă nu acesta era aspectul cel mai îngrijorător. În
vremea lui Isus, leproșii nu aveau voie să locuiască în
sat, împreună cu familiile lor, pentru că ar fi putut
transmite lepra și altora. Oamenii ieșeau din sat, le
lăsau câte ceva de mâncare și se întorceau, alergând
cât puteau de repede. Dacă se apropia cineva din
greșeală, leproșii trebuiau să strige: „Necurat!
Necurat!” și să fugă în direcţie opusă.

Acești zece leproși auziseră vorbindu-se despre
Isus. Știau că El vindecase mulţi bolnavi. Ar fi dorit să
îi vindece și pe ei. De aceea L-au strigat.

Isus îi iubea și dorea să-i ajute. De aceea le-a spus:
– Mergeţi și arătaţi-vă marelui-preot, la templu.
Pe vremea lui Isus, preotul hotăra dacă cineva

avea sau nu lepră. Preotul era singurul care putea
declara dacă un om era vindecat sau nu.

Deși oamenii aveau încă lepră, au făcut așa cum le
spusese Isus. S-au îndreptat direct spre locul unde se
afla preotul. Pe când mergeau, au fost vindecaţi!
Rănile au dispărut, iar pielea era catifelată și curată
din nou. Puteau simţi pământul sub picioare. Puteau să
alerge! De-abia așteptau să ajungă la preot! În
curând, vor ajunge și acasă!

Isus și ucenicii Săi îi priveau. Deodată, unul dintre
oameni s-a oprit. S-a întors din drum și a venit spre
Domnul. Striga ceva. Crezi că mai striga „Necurat,
Necurat”? Nu, striga: „Lăudat să fie Domnul! Lăudat
să fie Domnul!” A alergat și a căzut la picioarele
Domnului Isus.

– Îţi mulţumesc, Isuse! a spus el. Îţi mulţumesc că
m-ai vindecat!

Isus a zâmbit. Se bucura că omul era sănătos. Și Se
bucura că se întorsese să Îi mulţumească. Isus le-a
spus ucenicilor:

– Știu că au fost zece oameni bolnavi, iar acum toţi
zece sunt sănătoși. Unde sunt ceilalţi nouă?

Domnul Isus Se bucură să îi facă pe oameni fericiţi.
Lui Îi place să-i audă pe oameni spunând „Mulţu-
mesc”. Să fim și noi ca omul care a spus „Mulţumesc”.

ActivităţiActivităţiActivităţiActivităţiActivităţi
Sabat

Cereţi-i copilului să vă povestească despre pan-
glica de pe degetul său. În fiecare zi din săptămâna
următoare, cântaţi textul de memorat pe melodia
„Aleluia”.
Duminică

Citiţi împreună povestirea. Vorbiţi despre lucrurile
pentru care Îi puteţi fi recunoscători lui Dumnezeu.
Cântaţi un imn de mulţumire și înălţaţi o rugăciune de
recunoștinţă.
Luni

Căutaţi zece obiecte (cuburi, beţigașe, pietricele
etc.). Ajutaţi-l pe copil să le numere. Câţi oameni s-au
întors să-I mulţumească lui Isus? Puneţi deoparte un
obiect. Întrebaţi: Cine sunt mai mulţi? Cei care nu au
spus „Mulţumesc” sau restul? Dacă ai fi fost printre
leproși, I-ai fi spus „Mulţumesc” lui Isus? Pentru ce ai
putea să-I mulţumești acum lui Isus?
Marţi

Puneţi cele zece pietre sau beţe, reprezentându-i
pe „leproși”, de la activitatea de ieri, într-o tăviţă sau
cutie cu nisip sau pământ. Mai adăugaţi unul,
reprezentându-l pe Isus. Ajutaţi-l pe copil să traseze
drumul și căsuţele. Ilustraţi povestirea, mutându-i pe
leproși și întorcând unul pentru a-I spune „Mulţumesc”
lui Isus. Păstraţi această cutie pentru a o arăta familiei
la altarul de vineri seară.

Miercuri
Citiţi împreună povestirea din Luca 17,11-19.

Indicaţi fiecare verset pe măsură ce citiţi. Lăsaţi-l pe
copil să ţină cu grijă Biblia în timp ce „citiţi” împreună.
Cântaţi un cântec de mulţumire înainte de a vă ruga.

Joi
Ajutaţi-l pe copil să ilustreze lecţia printr-un desen.

Spuneţi-vă „mulţumesc” unul altuia, în diferite limbi
(spaniolă: grácias; franceză: merci; germană: danke,
chineză: shie-shie; japoneză: arigato). Scrieţi pentru
cineva un bileţel de mulţumire.

Vineri
La altarul familial, discutaţi despre puterea

vindecătoare a lui Dumnezeu și cereţi-le membrilor
familiei să spună în câte feluri se simt ei ocrotiţi de
Tatăl ceresc. Ajutaţi-l pe copil să ilustreze povestirea
biblică, folosind cutia pregătită la activitatea de marţi.
Cântaţi imnuri de mulţumire înainte de a vă ruga.

Material pentru copiicopiicopiicopiicopii

Lecţia 8  Unul a spus „Mulţumesc!”

Referinţe:  Luca 17,11-19; Hristos, Lumina lumii, pag. 262-266, 348, în original.

Text de memorat: „Doamne…, eu pururea Te voi lăuda!” Psalmii 30,12

Mesaj: Ne închinăm lui Isus când Îi mulţumim.


