
72

Anul A
Trimestrul 2

Lecţia 9

Darul văduvei sărace
ÎNCHINARE            Ne închinăm lui Dumnezeu prin ceea ce facem.

L E C Ţ I A

Mesajul lecţiei

Referinţe
Luca 21,1-4; Marcu 12,41-44; Hristos, Lumina lumii, pag. 614-616, în original.

Text de memorat
„Pe cine dă cu bucurie Îl iubește Dumnezeu.” 2 Corinteni 9,7

Obiective
În această lecţie, copiii

• vor învăţa că dăruirea este un act de închinare,
• vor simţi că dăruirea aduce bucurie,
• vor răspunde, dăruind de bunăvoie și cu bucurie.

socotite de Dumnezeu ca fiind cele mai de
preţ. Datoriile mici, îndeplinite cu voie bună,
darurile mici, care nu caută să atragă privirile
și care pentru oameni pot să apară ca fiind
fără valoare, adesea stau pe cea mai înaltă
treaptă în ochii Săi. O inimă plină de iubire și
credinţă este mai scumpă lui Dumnezeu decât
cel mai preţios dar. Văduva săracă a dat tot ce
avea pentru a face puţinul pe care l-a făcut.
S-a lipsit de hrană, ca să dea cei doi bănuţi
pentru lucrarea pe care o iubea. Și a făcut
lucrul acesta cu credinţă, fiind încrezătoare că
Tatăl ei ceresc nu va trece cu vederea lipsa ei
cea mare. Tocmai spiritul acesta neegosit și
credinţa ei copilărească au câștigat
aprecierea Mântuitorului.” (Hristos, Lumina

lumii, pag. 615, în original)

Mă închin lui Dumnezeu când dăruiesc cu bucurie.

O privire asupra lecţiei
Într-o zi, în templu, Isus vede cum diferiţi

oameni își aduc darurile în trezorerie. Oamenii
bogaţi aruncă acolo bani mulţi, însă o văduvă
strecoară două monede micuţe. Isus Își
cheamă ucenicii și declară că văduva aceea
săracă a dat mai mult decât toţi ceilalţi.

Aceasta este o lecţie despre închinare.
Isus recunoaște că darul văduvei, constituit

din două monede foarte neînsemnate,
reprezintă un act minunat de închinare. Ea a
dăruit tot ce mai avea din dragoste pentru
Dumnezeu. Și noi ne închinăm lui Dumnezeu
prin ceea ce facem și dăruim.

Aprofundare
„Nu lucrurile mari, pe care le vede fiecare

ochi și le preamărește fiecare limbă, sunt
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ACTIVITĂŢI

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

A. Model de monedă

B. Cap sau pajură

C. Comoara ascunsă

Vezi pag. 77. Poate avea loc
oricând în timpul orei.

Experimentarea povestirii

Text de memorat

Cum ne arătăm dragostea

Un Dumnezeu care iubește cu
bucurie

MATERIALE NECESARE

Monede cât mai diferite, creioane
colorate, hârtie, foarfeci (opţional).

Monede

Două hărţi de comori, două punguţe cu
monede.

Costume biblice, monede mici sau
pietricele, cutie.

Două monede, cântecul de la pag. 76.

Rucsac mai mare sau cutie, prosop de
bucătărie, pantof de copil, jucărie, articol
de îmbrăcăminte pentru copii, lingură sau
furculiţă, stropitoare sau robinet pentru
furtun de irigat, carte de cântări, imaginea
a doi sau mai mulţi copii, produs alimentar
neperisabil.

Câte două monede pentru fiecare copil.

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
Pot să spună elevii dvs. că sunteţi un

dătător voios? Aţi renunţat vreodată la dvs.
pentru a dărui, așa cum a făcut văduva?

Cereţi-I lui Dumnezeu curajul de a face lucrul
acesta.

Decorarea sălii
Vezi Lecţia 1.

Predarea lecţiei
Bun venit

Uraţi-le un bun venit elevilor încă de la intrarea în clasă. Întrebaţi-i cum li s-a părut săptă-
mâna – care sunt motivele lor de bucurie sau de îngrijorare. Încurajaţi-i să vă împărtășească
experienţele legate de lecţia trecută. Începeţi o activitate de pregătire la alegere.
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Activităţi de pregătire
Alegeţi activitatea sau activităţile care vi se par potrivite pentru situaţia clasei dvs.

A. Model de monedă

Materiale necesare: �  Monede cât mai diferite,
�  creioane colorate,
�  hârtie,
�  foarfeci (opţional).

Arătaţi-le copiilor cum să deseneze o monedă, plasând banul sub o coală de hârtie și
hașurând deasupra cu un creion. Dacă doriţi, lăsaţi-i pe copii să decupeze desenul și să-l
folosească la secţiunea „Experimentarea povestirii”.

Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru următoarele întrebări: Ce elemente se regăsesc pe o monedă? (Un chip, o

clădire, o dată etc.) Este desenul pe care l-aţi făcut voi o monedă adevărată? Aţi putea să
cumpăraţi cu el produse de la magazin? Nu, vânzătorul v-ar spune că această așa-zisă monedă
nu are nicio valoare. Povestirea noastră de astăzi este despre o femeie care a oferit un dar atât
de neînsemnat, încât oamenii au crezut că nu are nicio valoare. Însă Isus a spus că darul ei
valora foarte mult. Povestirea pentru astăzi ne va arăta de ce. Mesajul pe care trebuie să-l
învăţăm este:

Repetaţi împreună cu mine.

 B. Cap sau pajură

Materiale necesare: �  Câte o monedă pentru fiecare copil.

Daţi-i fiecărui copil câte o monedă și păstraţi una pentru dvs. Aruncaţi moneda și notaţi pe ce
parte a căzut (cap sau pajură). Învăţaţi-i și pe copii să-și arunce monedele și să noteze partea cu
care au căzut. În jocul acesta, spuneţi-le că banii au valoare numai dacă au căzut pe aceeași
parte ca moneda dvs. Așadar, vor rămâne în joc doar monedele care au căzut la fel ca moneda
dvs. Ceilalţi copii trebuie să ia loc. Continuaţi până când rămâne un singur copil.

Întrebări și răspunsuri

Acordaţi timp pentru următoarele întrebări: În jocul acesta, în ce situaţie au valorat banii voștri
ceva? (Dacă s-au potrivit la cap sau pajură cu moneda proprie.) Cum v-aţi simţit când banii voștri
nu au mai avut valoare pentru joc? (Triști, stânjeniţi, indiferenţi etc.) Povestirea noastră de astăzi
este despre o femeie căreia i-a fost rușine cu darul ei, pentru că nu credea că valorează destul.
Se simţea la fel ca voi atunci când a trebuit să ieșiţi din joc imediat. Însă Isus a spus că darul
acestei femei era foarte preţios. Motivul a fost că femeia și-a oferit darul din toată inima. Iar
aceasta ne conduce cu gândul la mesajul pentru astăzi:

11111

Mă închin lui Dumnezeu când dăruiesc cu bucurie.

Mă închin lui Dumnezeu când dăruiesc cu bucurie.
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C. Comoara ascunsă

Materiale necesare: �  O pungă plină cu bani,
�  o pungă cu doi bănuţi.

Din timp: Ascundeţi undeva, fie în clasă, fie în curte, fie într-un loc din biserică, două pungi cu
bani (comori).

Împărţiţi clasa în două echipe. Instruiţi-le să caute comoara și să o aducă la dvs. Fiecare grupă
să fie însoţită de un adult. (Opţiune pentru o clasă mare: ascundeţi mai mult de două pungi;
alcătuiţi mai mult de două grupe, care să caute comoara.)

Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru următoarele întrebări: Cum v-aţi simţit știind că aveţi de căutat o

comoară? Cum v-aţi simţit când aţi găsit comoara? (Poate că unii au fost entuziaști sau fericiţi.
Alţii, dezamăgiţi de cât au găsit.) A fost vreuna dintre comori mai importantă decât cealaltă? De
ce? Ridicaţi punga cu doi bani. Isus a spus că această comoară valora mai mult decât cealaltă.
Ridicaţi punga cu mulţi bani. Din ce cauză? Deosebirea a fost bunăvoinţa și bucuria cu care au
fost oferiţi cei doi bani. Aceasta mă face să mă gândesc la mesajul pentru astăzi:

Repetaţi împreună cu mine.

*Notă: Secţiunea „Rugăciune și laudă” se află la pagina 77.

Mă închin lui Dumnezeu când dăruiesc cu bucurie.

Lecţia biblică

Experimentarea povestirii

Materiale necesare: � Costume biblice,
� monede mici sau pietricele,
� cutie.

22222

Personaje:
• Câţiva oameni bogaţi,
• văduva,
• Isus (un adult),
• câţiva ucenici.

Îmbrăcaţi-i pe copii în costume biblice.
Înfășuraţi o eșarfă sau un prosop pe capul
copilului care are rolul văduvei. Daţi-le celor
care au rol de oameni bogaţi câte un pumn cu
monede. Daţi-i văduvei doi bănuţi. Așezaţi cutia
pentru daruri, astfel încât să o vadă toţi.

Îndemnaţi-i pe copii să-și joace rolurile la
timpul cuvenit.

Citiţi sau spuneţi povestirea
Într-o zi, Isus stătea cu ucenicii Săi în templu,

privindu-i pe oamenii care își aduceau darurile.

Pe atunci, oamenii veneau cu darurile în curtea
templului și le lăsau în cutii speciale.

Mulţi oameni bogaţi locuiau în Ierusalim. Ei
aveau case frumoase. Purtau haine la modă.
Aveau mâncare din belșug. Și, după ce plăteau
pentru casele lor frumoase, pentru hainele
elegante și pentru hrana gustoasă, mai duceau
un dar la templu din banii care le rămâneau.
Îmbrăcaţi în hainele lor cele mai bune, ei
mergeau la templu pe la ora când era cea mai
mare aglomeraţie. Priveau în jur să se asigure că
îi vede lumea. Apoi își turnau banii în cutiile pen-
tru daruri. (Îndemnaţi-i pe copiii cu rol de oameni
bogaţi să își lase banii să cadă cu zgomot.)

Bogaţilor le plăcea să vadă că oamenii întorc
capul uimiţi de sumele pe care le aduseseră ei.
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De fapt, sperau să se șoptească în spatele lor
despre ce făceau: „Vezi ce de bani a adus cutare?
Se vede că e om bogat și generos pe deasupra.”

Isus i-a văzut pe oamenii aceia care aduceau
daruri atât de mari la templu. Și știa că ei adu-
ceau numai ce le rămânea după ce își cumpă-
rau tot ce le dorea inima. Știa că ei nu renunţa-
seră la nimic pentru a aduce acele daruri.

Apoi, Isus a mai observat pe cineva lângă
cutia cu daruri – o femeie. Nu era îmbrăcată în
haine frumoase. Soţul ei murise și acum era
văduvă. De multe ori nu avea ce să mănânce.
Nici haine nu avea cu ce să-și cumpere.

Văduva a așteptat până când s-au îndepărtat
toţi oamenii cu daruri bogate. Apoi s-a uitat în jur.
Când a fost sigură că nu o vede nimeni, a pus doi
bănuţi în cutie și a plecat repede. (Îndemnaţi-l pe
copilul cu rolul văduvei să pună banii, apoi să
treacă pe lângă Isus.)

Dar Isus a văzut-o. A văzut că strecurase doi
bănuţi în cutie. Apoi, ea și-a dat seama că El o
văzuse. Pe când se îndepărta ea, Isus le-a spus
ucenicilor (adultul care vă ajută va rosti aceste
cuvinte): „Văduva aceasta săracă a dăruit mai
mult decât toţi ceilalţi. Ei au adus daruri, știind că
au tot ce le trebuie. Însă ea este atât de săracă,
încât darul ei este tot ce avea.”

Tot ce avea ca să trăiască! Toţi banii ei! Nu
mai avea nimic pentru a-și cumpăra măcar o
bucată de pâine la cină. Însă nu se gândea la
lucrul acesta. Auzind cuvintele lui Isus, „lacrimi
de bucurie i-au umplut ochii când și-a dat seama
că fapta ei a fost înţeleasă și apreciată”.* Și,
chiar dacă tot ce avea nu era decât foarte puţin
– mai puţin decât un leu –, Isus a spus că ea a
adus mai mult decât toţi ceilalţi, pentru că a adus
din dragoste faţă de Dumnezeu.

* Hristos, Lumina lumii, pag. 615, în original.

Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru următoarele întrebări:

Cine a adus daruri la templu în ziua când privea

Isus? De ce a spus Isus că văduva a adus mai

mult decât toţi ceilalţi? Cum credeţi că s-a simţit

văduva când a auzit ce a spus Isus despre ea?

De ce credeţi că văduva a dăruit toţi banii pe

care îi avea? Ce atitudine ar trebui să avem noi

faţă de dăruire? Vă mai amintiţi mesajul lecţiei?

Să-l spunem împreună:

Text de memorat

Materiale necesare: �  Două monede,
�  cântecul de mai jos.

Deschideţi Biblia la Luca 21,1-4. Indicaţi textul
și spuneţi: Aici se află povestirea noastră în

Biblie. Citiţi textul cu voce tare, indicând fiecare
verset pe măsură ce citiţi. Apoi, deschideţi Biblia
la 2 Corinteni 9,7 și spuneţi: Aici găsim textul

nostru de memorat. Citiţi cu glas tare. „Pe cine

dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu.” Apoi, învă-
ţaţi-i pe copii textul, conform indicaţiilor de mai
jos.

Cântaţi versetul de memorat pe melodia din
josul paginii.

După ce copiii au învăţat cântecul, cereţi-le
să stea în picioare în cerc. Treceţi cei doi bănuţi
de la un copil la altul, în timp ce cântaţi cântecul.
Când se oprește muzica, elevul care are banii
poate să stea pe scaun. Continuaţi până când
toţi copiii s-au așezat. Apoi mai spuneţi încă o
dată textul de memorat.

Mă închin lui Dumnezeu când dăruiesc
cu bucurie.

Dătători voioși

       Cel  ce  dă     cu  bu - cu –  ri – e      e   iu - bit   de

   Dum-ne - zeu.         Cel  ce  dă    cu   bu - cu -  ri – e

       e  iu - bit  de Dum-ne-zeu.
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Aplicarea lecţiei

Cum ne arătăm dragostea

Materiale necesare: � Rucsac mai mare sau cutie, �   pantof de copil,
� prosop de bucătărie, �   jucărie,
� articol de îmbrăcăminte pentru copii, �   lingură sau furculiţă,
� imaginea a doi sau mai mulţi copii, �   carte de cântări,
� stropitoare sau robinet pentru furtun de irigat;
� produs alimentar neperisabil.

Rugăciune și laudă
Părtășie

Împărtășiţi bucuriile și întristările copiilor, dacă este adecvat. Uraţi-le un bun venit
vizitatorilor și prezentaţi-l pe fiecare. Anunţaţi zilele de naștere și evenimentele speciale.
Recapitulaţi textul de memorat pentru săptămâna trecută.

Cântece sugerate

„Da, Eu sunt lumina”, nr. 40
„Preafrumoase-s mâinile”, nr. 86
„Copilașii toţi”, nr. 109 din Ciripit de păsărele

„Suntem copii”, nr. 3
„Este de ajuns”, nr. 50 din Flori și stele

Misiune

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

Daruri

Spuneţi: Știaţi că Dumnezeu ne dăruiește totul? Când ne aducem darurile, noi Îi
înapoiem lui Isus o mică parte din ceea ce ne-a dat El.

Rugăciune

Spuneţi: Există multe moduri de a ne închina lui Dumnezeu. Noi ne închinăm când ne
rugăm, când Îi spunem lui Dumnezeu că Îl iubim și că suntem recunoscători pentru tot ce
face El pentru noi. Întrebaţi-i pe copii care sunt cererile sau motivele de recunoștinţă pe
care doresc să le amintească în rugăciune.

33333

Spuneţi: Văduva și-a dăruit ultimii bani ca
semn de închinare înaintea lui Dumnezeu. Însă
banii nu sunt singurul lucru pe care îl putem
dărui pentru a-I arăta lui Dumnezeu că Îl iubim.
Ne putem arăta dragostea prin ceea ce facem și

prin modul cum îi tratăm pe ceilalţi. Când vă voi
chema, veniţi și puneţi mâna în rucsac. Luaţi un
obiect și arătaţi-l clasei. Apoi spuneţi cum îl
puteţi folosi pentru a le arăta altora că Îl iubiţi
pe Dumnezeu.
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44444

� Prosop de bucătărie și un pantof de copil: să-i ajute pe cei din casă la spălatul vaselor
și la celelalte treburi.

� Jucărie: să-și împartă jucăriile, să le pună la locul lor.
� Articol de îmbrăcăminte pentru copii: să ofere din hainele lor celor care nu au.
� Lingură sau furculiţă: să ajute la așezarea și la strânsul mesei.
� Stropitoare sau robinet pentru furtun de irigat: să ude florile.
� Carte de cântări: să cânte imnuri de laudă pentru Dumnezeu.
� Imaginea a doi sau mai mulţi copii: să se joace frumos, să împartă cu alţii, să-și aștepte

rândul la joacă etc.
� Produs alimentar neperisabil: să le dea de mâncare celor flămânzi.

Întrebări și răspunsuri
Întrebaţi: Ce fel de daruri putem oferi în afară

de bani? (Ascultare, amabilitate, ajutor, altruism
etc.) Cum Se simte Dumnezeu când Îi oferim
astfel de daruri? Cum dorește El să I le oferim?
(Cu bucurie și fără să ne plângem.) V-ar plăcea
să vă ofer daruri în felul acesta (vorbiţi fără
tragere de inimă și întindeţi o carte unui copil):
„Hei, na un cadou!”? (Repetaţi cu alţi copii.) Cum

v-aţi simţi? (Triști, supăraţi, convinși că nu îi
preţuiţi prea mult.) Nu așa ne oferă Isus darurile
Sale! De aceea să nu uităm:

Repetaţi împreună cu mine.

Mă închin lui Dumnezeu când dăruiesc
cu bucurie.

Transmiterea lecţiei

Un Dumnezeu care iubește cu bucurie

Materiale necesare: � Câte două monede de aceeași valoare pentru fiecare copil sau
desenele de la Activitatea de pregătire A.

Dacă aţi făcut desene cu model de monede
la Activitatea de pregătire A, le puteţi folosi aici.
Dacă nu, puteţi să desenaţi acum, în cazul în
care alegeţi să nu folosiţi monede adevărate.

Daţi-i fiecărui copil câte două monede dintre
cele mai mici sau două desene. Spuneţi: Doresc
să vă gândiţi la două lucruri pe care le puteţi
face în această săptămână pentru a-I arăta lui
Dumnezeu cât de mult Îl iubiţi. După ce v-aţi
gândit, oferiţi una dintre aceste monede
altcuiva și spuneţi-i povestirea cu văduva și
cele două monede pe care le-a adus ea în dar.
Apoi, spuneţi-i cum Îi aduceţi voi închinare lui

Dumnezeu prin ceea ce faceţi. Deci, în
săptămâna următoare, faceţi acest lucru de
două ori – câte o dată cu fiecare monedă. Și nu
uitaţi să dăruiţi cu bucurie!

Întrebări și răspunsuri
Spuneţi: Cum Îi arătăm lui Dumnezeu că Îl

iubim? (Prin ceea ce facem.) Sunt darurile
formate numai din bani? (Nu, un dar poate fi
reprezentat de tot ce Îi dăruim lui Dumnezeu.)
Cum dorește Dumnezeu să ne aducem darurile?
(Cu bucurie și de bunăvoie.)

Încheiere
Amintiţi-le copiilor că un dar pentru Dumnezeu este reprezentat de ceea ce Îi dăruim noi. Pot fi

bani, dar poate fi și ajutor sau amabilitate etc. Rugaţi-vă ca elevii să își ofere darurile cu amabilitate,
cu dorinţă de a ajuta sau cu mai multă bucurie, din dragoste pentru Domnul Isus.
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Te-ai uitat vreodată cum își aduc oamenii darurile
la biserică? Banii sunt așezaţi, aruncaţi, strecuraţi sau
îndesaţi în coșul pentru daruri.

Isus stătea cu ucenicii Săi în templu, privindu-i pe
oamenii care își aduceau darurile. În zilele acelea,
existau niște cutii speciale pentru daruri.

În Ierusalim trăiau mulţi oameni bogaţi. Ei locuiau
în case frumoase. Purtau haine bogate. Aveau hrană
din belșug. După ce plăteau pentru casele lor
frumoase, pentru hainele elegante și pentru hrana
gustoasă, ei duceau o parte din banii care le mai
rămâneau la templu. Îmbrăcaţi în hainele lor cele mai
frumoase, ei mergeau la templu pe la ora când știau că
este multă lume. După ce se uitau în jur, pentru a se
asigura că sunt priviţi, își turnau banii în cutiile în care
se strângeau darurile.

„Cling-cling, jingl-lingl, clap.” Le plăcea să facă un
zgomot cât mai mare. Le plăcea să știe că oamenii se
întorceau pentru a vedea cine pusese atât de mulţi
bani în cutia pentru daruri. Sperau ca oamenii să-și
șoptească: „Vezi ce dar mare a adus cutare? Se vede
că este un om foarte generos.”

Isus știa că oamenii aceia bogaţi aduseseră numai
ce le mai rămăsese după ce își cumpăraseră tot ce le
dorea inima. Știa că nu renunţaseră la nimic important.
Erau sătui și bine îmbrăcaţi.

Apoi, Isus a observat că o femeie s-a apropiat de
cutia cu daruri. Isus știa că soţul ei murise și că ea era
văduvă. De multe ori nu avea ce să mănânce și i se
făcea foame.

Femeia s-a uitat în jur ca să fie sigură că nu o vede
nimeni. Îi era rușine, pentru că nu putuse aduce decât
un dar foarte mic. Când a crezut ea că nu o vede
nimeni, a strecurat doi bănuţi în cutia pentru daruri și
s-a îndepărtat repede.

Însă Isus o văzuse. Observase și cele două
monede micuţe pe care le pusese ea în cutie. Pe când
se îndepărta, femeia și-a dat seama că Isus o privea.
Isus le-a spus ucenicilor:

– Această văduvă săracă a adus mai mult decât
toţi ceilalţi. Ea a dăruit tot ce avea.

Tot ce avea! Toţi banii ei! Auzind cuvintele lui Isus,
„lacrimi de bucurie i-au umplut ochii”. (Hristos, Lumina
lumii, pag. 615, în original)

Nu mai avea bani nici măcar pentru o bucată de
pâine pe care să o mănânce la cină. Însă era fericită
că adusese un dar pentru Dumnezeu. Deși darul său
era foarte mărunt, ea a dăruit mai mult decât toţi
ceilalţi, pentru că oferise totul cu bucurie și din
dragoste pentru Dumnezeu.

Material pentru copiicopiicopiicopiicopii

Lecţia 9  Darul văduvei sărace

Referinţe: Luca 21,1-4; Marcu 12,41-44; Hristos, Lumina lumii, pag. 614-616, în original.

Text de memorat: „Pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu.” 2 Corinteni 9,7

Mesaj: Mă închin lui Dumnezeu când dăruiesc cu bucurie.

ActivităţiActivităţiActivităţiActivităţiActivităţi
Sabat

În fiecare zi a săptămânii, citiţi împreună povesti-
rea biblică și cântaţi cântecul cu textul de memorat.
Discutaţi despre ce înseamnă să fii un dătător voios.
Duminică

Căutaţi și citiţi împreună Luca 21,1-4. Întrebaţi: Ce
este mai important pentru tine? Ai fi dispus să renunţi
la acest lucru pentru a-l dărui lui Dumnezeu?

Ajutaţi-l pe copil să confecţioneze și să decoreze o
pușculiţă a „renunţării de sine” (un recipient decorat
cu abţibilduri etc.) Explicaţi ce înseamnă renunţarea
de sine. În săptămâna aceasta, căutaţi modalităţi de a
demonstra renunţarea de sine și de a strânge bani în
pușculiţă.
Luni

Întrebaţi: Ce dar a adus văduva? Ce alte lucruri
putem noi aduce în dar? (Bunătate, ascultare etc.)
Cereţi-i copilului să numească un lucru – însă nu bani
– pe I l-ar putea dărui lui Dumnezeu.

Jucaţi pe roluri o ocazie de dăruire: o dată dăruiţi
cu bucurie, a doua oară dăruiţi cu părere de rău. Între-
baţi: Cum ne cere Domnul Isus să ne purtăm? De ce?
Marţi

Citiţi împreună pasajul din Marcu 12,41-44.
Interpretaţi povestirea împreună cu alţi membri ai
familiei. Ce rol ar dori să interpreteze copilul? De ce?

Ajutaţi-l pe copil să-i ofere cuiva cei doi bănuţi de
la Școala de Sabat și să-i povestească despre
povestirea biblică și despre dragostea lui Dumnezeu.
Miercuri

Adunaţi monede cât mai diferite. Explicaţi ce
valoare are fiecare. Sunt monedele cele mari
întotdeauna și cele mai valoroase? Lăsaţi-l pe copil să
pună în pușculiţă monede. Cum este sunetul pe care îl
fac acestea? Mulţumiţi-I lui Isus pentru bani.
Joi

Discutaţi despre cum se strâng astăzi darurile, spre
deosebire de cum se făcea în vremea lui Isus. Numă-
raţi banii din pușculiţă. Când îi veţi duce la biserică?
Vineri

În timpul altarului de seară, citiţi despre văduva
cea darnică în cartea Hristos, Lumina lumii, pag. 614 și
615, în original. Cum se simţise văduva înainte de a
dărui? Cum s-a simţit după aceea?

Plănuiţi activităţi prin care familia voastră Îi poate
aduce închinare lui Dumnezeu. Duceţi mâine banii la
biserică. Lăsaţi-l pe copil să-i pună în coșul pentru daruri.


