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L E C Ţ I A  C I N C I

Referinţe
Geneza 2,1-3; Exodul 20,8-

11; Patriarhi și profeţi,
pag. 47, 48

Text de memorat
„Dumnezeu a

binecuvântat ziua a
șaptea și a sfinţit-o.”

(Geneza 2,3)

Obiective pentru copii
Să știe că Dumnezeu

a creat Sabatul pentru a fi
o zi specială în care noi

să ne întâlnim, să ne
aducem aminte ce a făcut

El pentru noi și să ne
închinăm Lui.

Să simtă că Sabatul este
cea mai importantă zi din

săptămână.
Să acţioneze, bucurându-

se de Sabat în diferite
modalităţi plăcute și

mulţumindu-I lui
Dumnezeu.

Mesaj
Eu mă închin lui

Dumnezeu și când mă
bucur de Sabat, darul Lui

săptămânal.

Darul special al

lui Dumnezeu

Tematica lunii
Noi învăţăm de ce trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu.

Schiţa lecţiei
Dumnezeu a creat Sabatul după activitatea Sa intensă de

creare a lumii. El a creat această zi pentru a petrece timp
deosebit cu oamenii pe care tot El i-a creat.

Aceasta este o lecţie despre închinare.
Sabatul a fost o zi specială încă din săptămâna Creaţiei.

Sabatul este o zi de odihnă, de bucurie, datorită lucrurilor pe
care Dumnezeu le-a creat pentru noi, de închinare și de laudă
la adresa lui Dumnezeu, pentru tot ceea ce a făcut și continuă
să facă în beneficiul nostru.

Pentru instructor
Sabat – „După ce a terminat de creat pământul, Dumnezeu

s-a odihnit în a șaptea zi de munca pe care o făcuse (Gen.
2,1.2). Această ’odihnă’ nu a fost cauzată de oboseală (Isaia
40,28), ci de faptul că lucrarea de creare a fost încheiată și
lumea era perfectă (vezi Gen. 1,31). [...] Dumnezeu a încetat să
mai creeze, deoarece lucrarea mâinilor Sale nu mai putea fi  în
niciun fel îmbunătăţită. [...] Intenţia Creatorului ca Sabatul să
fie o binecuvântare pentru toţi oamenii din toate timpurile este
evidentă din declaraţia ulterioară pe care El a făcut-o, cum că
Sabatul a fost creat ’pentru om’ (Marcu 2,27), cu menirea ca
omul să îl folosească numai în scopuri sfinte. Prin urmare, ziua
a șaptea este o zi de odihnă pentru toţi cei care se consideră
urmașii lui Adam și ai Evei, nu doar ai evreilor. [...] Expresia ’a-și
aduce aminte’, prin care începe porunca referitoare la Sabat,
nu sugerează faptul că păzirea acestei porunci este mai impor-
tantă decât păzirea celorlalte nouă, deoarece toate sunt la fel
de importante (vezi Iacov 2,8-11). Poporul lui Dumnezeu trebuia
să-și aducă aminte de Sabat, deoarece ’în șase zile a creat
Domnul cerurile și pământul, marea și tot ce este în ele și în
ziua a șaptea S-a odihnit’ – cu alte cuvinte, Sabatul este un
memorial în cinstea Creatorului și a creaţiei.” (Comentariul

biblic adventist, vol. 8, pag. 959)

Decorarea sălii
Folosiţi coli mari de hârtie și desenaţi conturul copiilor de la

grupă, așezaţi în poziţie de rugăciune. Puneţi pe fiecare coală
numele copilului și lipiţi-le pe pereţi.

Idei pentru panou (alegeţi-o pe cea care se potrivește cel
mai bine condiţiilor grupei dumneavoastră): 1. Titlul:
„Dumnezeu ne ascultă rugăciunile.” Rugaţi toţi copiii să
deseneze două mâini la rugăciune. Să-și scrie numele pe ele și
lipiţi-le pe panou. Folosiţi hârtie de mai multe culori. 2. Titlul:
„Noi ne închinăm Dumnezeului creaţiei.” Rugaţi copiii să

�
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ÎNCHINARE

Program
Secţiunea din

lecţie

     Bun venit

Activităţi de
pregătire

Laudă și
rugăciune

Lecţia biblică

Aplicarea
lecţiei

Transmiterea
lecţiei

Minute

Pe parcurs

Max. 10

Max. 10

Max. 20

Max. 15

Max. 15

Activităţi

Întâmpinaţi-i pe copii
la ușă. Întrebaţi-i cum
se simt.

A. Pantomimă
B. Formaţie
instrumentală

C. Cutia de Sabat

Părtășie
Cântare
Misiune
Daruri

Rugăciune

Experimentarea
povestirii

Textul de memorat
Studiul biblic

Plan pentru Sabat

Sabatul este pentru
toată lumea

Materiale necesare

Pentru fiecare copil: balon cu
băţ sau panglică, cutie de pan-
tofi, fundă cu ac de siguranţă

Castron, bucăţele de hârtie
Materiale pentru confecţiona-
rea de instrumente muzicale:
pahare de iaurt, cutii de con-
serve goale, suluri de hârtie
igienică, elastice, beţișoare,
pieptene de plastic, șmirghel,
bucăţi de lemn, boabe de
fasole sau de linte, clopoţei,
farfurii și linguri de plastic etc.
Cutie de mărime mijlocie,
creioane/pixuri, hârtie

-
La alegere
Vești misionare pentru copii
Cutie împachetată ca un ca-
dou, cu un orificiu pentru
introdus banii
Hârtie și creioane

Cutie împachetată ca un
cadou, care să conţină ceva
reprezentativ pentru Sabat
Hârtie și baloane
Biblii

Creioane, „Plan de Sabat”
pentru fiecare copil (vezi pag.
27)

Hârtie, carioci, creioane
colorate

Ori
cân

d

1

2

3

4

deseneze câte o zi din săptămâna creaţiei. Lipiţi
desenele lor pe panou. Sau puteţi folosi figurine
pentru flanelograf. 3. Titlul: „Dumnezeu a binecu-
vântat ziua a șaptea și a sfinţit-o.” Desenaţi și

decupaţi cifra 7, mare cât tot panoul. Alegeţi imagini cu
activităţi potrivite pentru Sabat și lipiţi-le pe cifră.

Dacă nu aveţi un panou propriu-zis, marcaţi cu scotch
un dreptunghi pe perete și folosiţi-l pe post de panou.
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Bun venit!

Din timp, umflaţi baloanele și scrieţi pe ele „Sabat fericit!”. Dacă se poate,
umflaţi-le cu heliu. Legaţi-le de scaunul fiecărui copil. Pe scaun, puneţi cutia
de pantofi, în care să fie câte o fundă. (În cursul săptămânii care urmează,
copiii vor decora cutia, creându-și singuri „cutia pentru Sabat”.)

Întâmpinaţi-i pe copii la ușă, spunând: Sabat fericit! Rugaţi-i apoi să-și
pună cutia sub scaun. Spuneţi: Sabatul este un dar de la Dumnezeu, o zi
specială. Bine aţi venit la Școala de Sabat! Haideţi să ne bucurăm și să
sărbătorim această zi pe care a creat-o Dumnezeu. Puteţi lua acasă cutia
găsită pe scaun și, în timpul săptămânii care urmează, o veţi putea decora.
Această cutie ne va aduce aminte că Sabatul este un dar de la Dumnezeu (în
timp ce vorbiţi, ţineţi o cutie în mână). În ea, puteţi păstra textele de memorat
sau alte lucruri pe care le facem împreună sau le faceţi voi acasă.

Începeţi apoi activitatea de pregătire pe care v-aţi propus-o.

Activităţi de pregătire

Alegeţi activitatea care se potrivește cel mai bine grupei dumneavoastră.

A. Pantomimă

Din timp, scrieţi pe bileţele de hârtie diferite modalităţi de a ne bucura de
Sabat. Împăturiţi hârtiile și amestecaţi-le într-un castron. În timpul Școlii de
Sabat, copiii care doresc pot veni să extragă câte un bileţel, după care să
mimeze activitatea pe care o găsește scrisă. Restul grupei trebuie să ghi-
cească despre ce activitate este vorba. Continuaţi până când aţi terminat
toate bileţelele. Dacă aveţi o grupă mică, pot participa la această activitate și
instructorii.

Întrebări și răspunsuri
Ce faceţi voi, de obicei, în Sabat? Așteptaţi să răspundă. Ce părere aveţi

despre modul cum vă petreceţi Sabatele? Așteptaţi răspunsuri și discutaţi,
dacă e nevoie. Care sunt lucrurile deosebite pe care le puteţi face în Sabat,
voi și familiile voastre, astfel încât să vă gândiţi la Dumnezeu și la darul pe
care El ni l-a făcut? Lăsaţi-i pe copii să discute unii cu alţii. Ce puteţi face
pentru ca Sabatele voastre să fie ocazii și mai plăcute? Haideţi să învăţăm
mesajul nostru de astăzi:

EU MĂ ÎNCHIN LUI DUMNEZEU șI CÂND MĂ BUCUR DE SABAT, DARUL LUI SĂPTĂMÂNAL.

B. Formaţie instrumentală

Sugestii pentru realizarea de instrumente muzicale:
a) umpleţi recipiente goale cu diferite feluri de boabe us-

cate: fasole, mazăre, linte, orez etc.
b) prindeţi mici clopoţei de marginea unor farfurii de plastic
c) realizaţi tobe din cutii de conserve goale, peste gura

cărora întindeţi o folie
d) ca instrumente de percuţie, folosiţi beţe de lemn sau

linguri de plastic

1

Materiale necesare:

� Baloane
� Cutii de pantofi
� Funde
� Sfoară sau

panglică

Materiale necesare:

� Castron
� Hârtie

L E C Ţ I A  P E N T R U  I N S T R U C T O R

�

Materiale necesare:

� Materiale pentru confecţionarea
de instrumente muzicale: pahare
de iaurt, cutii de conserve goale,
suluri de hârtie igienică, elastice,
beţișoare, pieptene de plastic,
șmirghel, bucăţi de lemn, boabe de
fasole sau de linte, clopoţei, far-
furii și linguri de plastic etc.
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Rugaţi copiii să realizeze un instrument muzical, la alegere. (În fiecare
săptămână a lunii care urmează, ei vor realiza câte un instrument în cadrul
Activităţilor de pregătire.) Cântaţi imnuri de laudă pentru a le da copiilor
ocazia de a-și folosi instrumentele.

Întrebări și răspunsuri
V-a plăcut să realizaţi instrumente muzicale? V-a plăcut cum au sunat? În

Psalmii 81,2 se spune: „Cântaţi o cântare, sunaţi din tobă, din arfa cea plă-
cută și din alăută!” iar în Psalmii 100,2: „Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi
cu veselie înaintea Lui!” Ceea ce am făcut noi înseamnă că am venit cu
veselie înaintea Domnului? Bucuria pe care o avem în inimă ne ajută să ne
închinăm. Iubirea noastră pentru Dumnezeu este, de asemenea, foarte im-
portantă. Cum vă simţiţi atunci când vă închinaţi lui Dumnezeu? (bucuroși,
plictisiţi, entuziasmaţi, plini de iubire etc.) Ce părere aveţi despre Sabat? Ce
simţiţi atunci când vă gândiţi la Sabat? Haideţi să învăţăm împreună mesajul
nostru de astăzi:

EU MĂ ÎNCHIN LUI DUMNEZEU șI CÂND MĂ BUCUR DE SABAT, DARUL LUI SĂPTĂMÂNAL.

C. Cutia de Sabat

Din timp, decoraţi cutia și scrieţi mare pe ea SABAT. Închideţi-o, dar fără
să o lipiţi. Împărţiţi hârtie și instrumente de scris și spuneţi-le copiilor să
noteze sau să deseneze toate îngrijorările și preocupările lor, dar și
îndatoririle pe care le au de îndeplinit în săptămâna care urmează (să facă
o vizită la un bolnav sau la o rudă, test la școală, curăţenie în cameră etc.).
După ce au terminat de scris, să împăturească hârtiile și să le introducă în
cutie.

Întrebări și răspunsuri
Petreceţi mult timp gândindu-vă la lucrurile pe care le-aţi scris pe aceste

hârtii? Nu sunt momente în care v-aţi dori, pur și simplu, să nu vă mai gândiţi
la ele? Nu-i așa că v-aţi dori să dispară pur și simplu? De ce credeţi că am
pus acele hârtiuţe în cutia cu SABAT? (nu știm, pentru că așa aţi spus) Puteţi
să vedeţi hârtiuţele prin pereţii cutiei? (nu, bineînţeles că nu)

Această cutie este exact ca Sabatul. Dumnezeu ne-a dat Sabatul ca să
fie un loc în care să ne punem deoparte toate îngrijorările și să nu ne mai
aducem aminte de ele toată ziua. Așa ne putem concentra numai asupra
închinării și a lui Dumnezeu, bucurându-ne de iubirea Sa pentru noi. Exact
despre acest lucru e vorba și în mesajul nostru de astăzi:

EU MĂ ÎNCHIN LUI DUMNEZEU șI CÂND MĂ BUCUR DE SABAT, DARUL LUI SĂPTĂMÂNAL.

�

Materiale necesare:

� Cutie de mărime
mijlocie

� Creioane/pixuri
� Hârtie
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Experimentarea povestirii

Personaje: Mama și Traian

Citiţi sau povestiţi.
„Ce mult îmi doresc să vină

sărbătorile de iarnă!” zise Traian.
Mama își ridică privirea spre el

și râse. „Dar de-abia suntem în
luna mai! Mai ai ceva timp de așteptat!”

„Da, știu”, zise Traian cu un oftat.

„De ce îţi dorești să vină sărbătorile
de iarnă?” îl întrebă mama.

„Păi, ca să ascult colinde!”
Traian a introdus un CD în calcula-

tor și apoi a spus: „Mi-aș dori să fie
vacanţa de iarnă, pentru că îmi place
să fim aici toată familia – bunicii,
bunicile, verișorii, toţi! Îmi place să mă
joc și să fac lucruri pe care nu le facem
altă dată. Bineînţeles, îmi plac mult
cadourile, iar anul trecut mi-a plăcut
foarte mult când le-am dat coșul acela

2

Lecţia biblică

Materiale necesare:

� Cutie împachetată
ca un cadou, care
să conţină ceva
reprezentativ
pentru Sabat (de
ex. cifra 7)

Laudă și rugăciune

Părtășie

Relataţi în clasă bucuriile și întristările care v-au fost împărtășite la început (dacă situaţia
este adecvată). Rezervaţi timp pentru a discuta învăţăturile din lecţia trecută și recapitulaţi
textul de memorat de Sabatul trecut. Anunţaţi dacă au fost aniversări sau realizări speciale
ale elevilor. Uraţi-le un bun venit călduros, în mod deosebit musafirilor.

Misiune
Citiţi o povestire din Vești misionare pentru copii. Spuneţi-le copiilor că băieţi și fete din

toată lumea se închină în Sabat și se bucură de acest dar minunat pe care ni l-a făcut
Dumnezeu.

Daruri
Spuneţi: Sabatul este un dar special pe care ni l-a făcut Dumnezeu.

Haideţi să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru acest cadou minunat.

Rugăciune

Spuneţi-le copiilor să deseneze sau să menţioneze în cuvinte un
lucru care le place la ziua de Sabat. Apoi formaţi un cerc,
îngenuncheaţi și înălţaţi o rugăciune tip „floricele de porumb” – copiii
să se roage nu într-o ordine anume, ci fiecare când se simte îndemnat. Spuneţi-le să-I
mulţumească lui Dumnezeu pentru Sabat și pentru lucrul pe care l-au notat sau l-au
desenat pe hârtie. Apoi acordaţi-le ocazia de a-I adresa Domnului cererile lor. Încheiaţi cu
o rugăciune de mulţumire pentru Sabatul primit în dar de la Dumnezeu și pentru ocazia de a
ne închina Lui în această zi sfântă.

Ori
cân

d

Materiale necesare:

� Cutie împachetată
ca un cadou

Materiale necesare:

� Hârtie și creioane
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cu alimente celor din familia Spătaru.
Și mi-e atât de poftă să mănânc o felie
de cozonac de care faci tu!”

„Azi te-ai gândit numai la asta, nu-i
așa?” zâmbi mama.

„Da, așa este”, răspunse Traian și
se așeză pe canapea lângă mama.

„Am o veste bună pentru tine! îi zise
ea, și faţa lui Traian se lumină. Isus știe
ce-ţi dorești acum! Tocmai de aceea,
El a creat Sabatul pentru noi.”

Mama zâmbi din nou în timp ce
privea faţa nedumerită a lui Traian. „Ei
bine, imaginează-ţi! Dumnezeu a făcut
ziua de Sabat după ce a terminat lu-
crarea de creaţie. El a făcut o zi spe-
cială pe care să o petreacă împreună
cu oamenii pe care i-a creat. Sabatul
este ziua preferată a lui Dumnezeu. El
vrea ca Sabatul să fie un fel de săr-
bătoare în fiecare săptămână. Dorinţa
Lui este ca noi să uităm toate preocu-
pările din timpul săptămânii și să pe-
trecem cu El o zi deosebită.

Tot ce ai spus că îţi place să faci în
timpul sărbătorilor de iarnă putem să
facem și în Sabat. Ne întâlnim cu cei
dragi și facem lucruri diferite de cele
din timpul săptămânii. În plus, îi facem
și pe alţi oameni fericiţi. Ne place chiar
să avem o mâncare specială!” zise mama
cu un zâmbet și îl îmbrăţișă pe Traian.

„Niciodată nu m-am gândit că
Sabatul poate fi o zi de sărbătoare”,
răspunse Traian, gândindu-se la
vorbele mamei.

„Știi, adăugă mama, Isus de-abia
așteaptă să petreacă împreună cu noi
ziua de Sabat. El ne iubește foarte
mult! Când ne-a dat cele Zece Po-
runci, El a zis: ’Aduceţi-vă aminte de
ziua Sabatului. Lucraţi împreună cu
Mine toată săptămâna și apoi sărbă-
toriţi împreună cu Mine fiecare Sabat.’
Timpul pe care îl petrecem cu El la
sfârșitul fiecărei săptămâni de lucru
este foarte deosebit! Ne putem bucu-
ra de lucrurile frumoase pe care le-a
creat pentru noi. Putem studia Cuvân-
tul Său ca să aflăm mai multe despre
dragostea Sa. Prin toate acestea, Îi
arătăm lui Isus că și noi Îl iubim.”

Traian a și uitat cât de departe erau
sărbătorile de iarnă.

„Ai dreptate, mamă, zise el
meditativ. Sabatul este cu adevărat o
zi deosebită. E ca și cum am avea săr-
bători de iarnă în fiecare săptămână.
Hai să îi invităm la noi pe bunicul și pe
bunica, Sabatul viitor. Așa, ziua
Domnului va fi și mai deosebită.”

Voi ce ziceţi? Sabatul este darul pe
care vi-l oferă Dumnezeu în fiecare
săptămână. [Deschideţi cutia de ca-
dou în care este un lucru reprezentativ
pentru Sabat.] Când a terminat de
creat lumea în cele șase zile, Dumne-
zeu S-a odihnit în ziua a șaptea. El a
binecuvântat-o și a sfinţit-o. De la cre-
aţie încoace, sărbătoarea Sabatului a
fost, și încă mai este, o zi specială în
care ne închinăm înaintea Lui, Îi
mulţumim pentru lucrurile pe care le-a
creat și Îi spunem cât de mult Îl iubim.
Este o sărbătoare sfântă! Sabatul
acesta și toate Sabatele care vor
urma, Isus așteaptă cu nerăbdare să
fie alături de voi și de mine!

Întrebări și răspunsuri
Cum se aseamănă Sabatul cu o zi

de sărbătoare? (nu se lucrează, nu se
merge la școală, familia petrece timp
împreună, se pregătește mâncare mai
specială, petrecem timp cu Cel pe
care Îl iubim etc.) Care sunt lucrurile
pe care le faceţi, astfel încât Sabatul
să fie cea mai frumoasă zi dintre
toate? (ne închinăm lui Dumnezeu la
biserică, petrecem timp în natură,
împreună cu familia, ascultăm muzică
etc.) Când sunteţi mai bucuroși: vineri
seara, când vine Sabatul, sau sâmbă-
tă seara, când se termină Sabatul?
Așteptaţi răspunsuri și discutaţi, dacă
e nevoie. Accentuaţi motivaţiile pozi-
tive pentru activităţile de Sabat.
Haideţi să repetăm cu toţii mesajul
nostru:

EU MĂ ÎNCHIN LUI DUMNEZEU șI CÂND
MĂ BUCUR DE SABAT, DARUL LUI
SĂPTĂMÂNAL.

�
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Textul de memorat

Din timp, scrieţi fiecare cuvânt
din textul de memorat pe câte o
bucată de hârtie și introduceţi-o în
câte un balon. (Baloanele pot face
parte din decorul sălii în acest
Sabat.) Prindeţi baloanele de pereţi,

de o masă sau lăsaţi-le pe jos.
Rugaţi-i pe copii să citească textul

de memorat de astăzi. Daţi-le voie să
spargă baloanele. Vor trebui să gă-
sească toate cuvintele și să le așeze
în ordinea corectă. Amestecaţi-le apoi
de câteva ori și rugaţi-i să le pună din
nou în ordine.

Dacă doriţi, puteţi să-i învăţaţi pe
copii porunca a patra sau îi puteţi
încuraja să o înveţe sau să o repete
singuri.

Studiul biblic

Citiţi Exodul 20,8-11. Întrebaţi: Când
textul spune că nu ar trebui să facem
nicio lucrare înseamnă că trebuie să
stăm și să nu facem absolut nimic?
Nu. Există câteva lucruri pe care nu
ar trebui să le facem, dar există altele
pe care ar trebui să le facem în mod
deosebit în Sabat. Haideţi să citim
câteva texte care vorbesc despre ce
activităţi putem face în Sabat. Dacă

Materiale necesare:

� Creioane
� „Plan de Sabat”

pentru fiecare
copil (vezi pag.
27)

3

un anumit text descrie un lucru pe
care vă place să-l faceţi în Sabat,
îndreptaţi-vă în sus degetul mare de
la mâna dreaptă. Dacă e vorba despre
ceva ce nu vă place să faceţi în
Sabat, îndreptaţi degetele mari în
jos.

Numiţi câte un copil care să se
ridice și să citească unul dintre texte.
După ce au terminat, rugaţi restul
grupei să ridice sau să îndrepte în jos
degetul mare.

Luca 13,10 (a învăţa din Biblie la
biserică)

Psalmii 41,3 (a-i vizita pe bolnavi)
Ioan 5,8.9 (a-i ajuta pe cei

neputincioși)
Matei 12,11.13 (a face fapte bune)
Psalmii 146,7 (a-i hrăni pe cei

flămânzi)

Întrebări și răspunsuri
Întrebaţi: Ce a făcut Isus în ziua de

Sabat? (lucruri care îi ajutau pe oa-
meni) Ce părere aveţi despre faptul de
a-i ajuta pe oameni în ziua de Sabat?
Ce puteţi face pentru a-i ajuta pe alţii
în Sabat? Haideţi să repetăm
împreună mesajul nostru:

EU MĂ ÎNCHIN LUI DUMNEZEU șI CÂND
MĂ BUCUR DE SABAT, DARUL LUI
SĂPTĂMÂNAL.

Plan pentru Sabat

Sărbătorile sunt niște ocazii
speciale, sunt zile deosebite de alte
zile. Pentru a le sărbători, noi facem
anumite lucruri speciale. Aţi avut
ocazia să daţi exemple de câteva
activităţi pe care voi și familia

voastră le faceţi în ziua sfântă a
Domnului – Sabatul – care vă ajută să
vă gândiţi la Dumnezeu și să vă
bucuraţi de darul Său.

Gândiţi-vă la următorul Sabat.
Scrieţi pe „Planul de Sabat” câteva

idei care vor face ca Sabatul să fie o
zi plăcută pentru familia voastră. Să
ţineţi minte faptul că Sabatul este o zi
deosebită pe care o putem petrece cu
familiile noastre și cu Isus, bucurân-
du-ne de lumea creată din jurul
nostru. Arătaţi-le membrilor familiei
planul pe care l-aţi întocmit și faceţi
tot ce se poate pentru ca Sabatul
următor să fie o ocazie deosebită.

Întrebări și răspunsuri
Ce vă place cel mai mult să

mâncaţi în Sabat? Ce vă place să

Aplicarea lecţiei

�

Materiale necesare:

� Hârtie
� Baloane pentru

fiecare cuvânt
din textul de
memorat
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4

Materiale necesare:

� Hârtie

� Carioci, creioa-

ne colorate

faceţi în Sabat? Ce părere aveţi de-
spre faptul că puteţi întocmi un plan
pentru Sabatul viitor? (Suntem bucu-
roși că avem partea noastră în pla-
nurile făcute de familie; nu prea ne vin
multe idei etc.) De ce e bine să facem
din timp planuri pentru Sabat? (Astfel,
vom fi pregătiţi să ne bucurăm mai
mult de el.) Cum credeţi că ar vrea
Dumnezeu să serbăm Sabatul? (Să

petrecem mai mult timp cu familia și cu
prietenii; să ajutăm pe câte cineva; să
mergem la Școala de Sabat; să citim
din Biblie; să ne rugăm; să ne odihnim;
să ne bucurăm de natură; să-L lăudăm
pe Dumnezeu etc.) Haideţi să repetăm
mesajul nostru de astăzi:

EU MĂ ÎNCHIN LUI DUMNEZEU șI CÂND
MĂ BUCUR DE SABAT, DARUL LUI
SĂPTĂMÂNAL.

�

Transmiterea lecţiei

Sabatul este pentru toată
lumea

Spuneţi-le copiilor să realizeze o
invitaţie la Școala de Sabat, pentru un
prieten care nu e adventist.

Întrebări și răspunsuri
Cui aveţi de gând să-i oferiţi invi-

taţia pe care aţi realizat-o? Cum vă
simţiţi când le spuneţi și altora despre

Sabat, ajutându-i astfel să se
bucure și ei de Sabat? (Suntem
fericiţi când și alţii sunt fericiţi.)
Dar de ce trebuie să le împărtă-
șim și altora bucuria Sabatului?
Haideţi să citim Marcu 2,27.
(Pentru că Sabatul a fost creat
spre bucuria tuturor oamenilor.)
Ce spune mesajul nostru? Haideţi
să-l repetăm cu toţii, plini de
entuziasm.

Încheiere
Cântaţi un cântec potrivit și încheiaţi cu o rugăciune plină de bucurie și

mulţumire la adresa lui Dumnezeu, pentru faptul că ne-a oferit în dar
Sabatul. Amintiţi-le copiilor să-și ia acasă cutiile pe care le-au primit și să le
decoreze în timpul săptămânii.
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Lecţia 5

Darul special al lui Dumnezeu

Referinţe
Geneza 2,1-3; Exodul 20,8-11; Patriarhi și profeţi, pag. 47, 48

Mesaj
Eu mă închin lui Dumnezeu și când mă bucur de Sabat, darul Lui săptămânal.

Text de memorat
„Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfinţit-o.” (Geneza 2,3)

M A T E R I A L E  P E N T R U  C O P I I

Cu cât timp înainte de ziua ta de naștere
începi să-ţi faci planuri? Chiar în ziua respectivă?
Sau cu câteva săptămâni înainte? Nu-i așa că îţi
plac zilele de sărbătoare? În aceste zile putem
face lucruri deosebite, avem mâncare deosebită
și chiar purtăm haine deosebite. Haide să
învăţăm despre ziua de sărbătoare a lui
Dumnezeu. O zi specială. O sărbătoare sfântă.

„Ce mult îmi doresc să vină sărbătorile de
iarnă!” zise Traian.

Mama își ridică privirea spre el și râse. „Dar
de-abia suntem în luna mai! Mai ai ceva timp de
așteptat!”

„Da, știu”, zise Traian cu un mormăit.
„De ce îţi dorești să vină sărbătorile de

iarnă?” îl întrebă mama.
„Păi, ca să ascult colinde!”
Traian a introdus un CD în calculator și apoi a

spus: „Mi-aș dori să fie vacanţa de iarnă, pentru
că îmi place să fim aici toată familia – bunicii,
bunicile, verișorii, toţi! Îmi place să mă joc și să
fac lucruri pe care nu le facem altă dată. Bineîn-
ţeles, îmi plac și cadourile, iar anul trecut mi-a
plăcut foarte mult când le-am dat coșuleţul
acela cu alimente celor din familia Spătaru. Și
mi-e atât de poftă să mănânc o felie de cozonac
de care faci tu!”

„Azi te-ai gândit numai la asta, nu-i așa?”
zâmbi mama.

„Da, așa este”, răspunse Traian și se așeză
pe canapea lângă mama.

„Am o veste bună pentru tine!” îi zise ea, și
faţa lui Traian se lumină.

„Isus știe ce-ţi dorești acum! Tocmai de
aceea, El a creat Sabatul pentru noi.”

Mama zâmbi din nou în timp ce privea faţa
nedumerită a lui Traian. „Ei bine, imaginează-ţi!
Dumnezeu a făcut ziua de Sabat după ce a
terminat lucrarea de creaţie. El a făcut o zi
specială pe care să o petreacă împreună cu
oamenii pe care i-a creat. Sabatul este ziua
preferată a lui Dumnezeu. El vrea ca Sabatul să
fie un fel de sărbătoare în fiecare săptămână.
Dorinţa Lui este ca noi să uităm toate preocu-
pările din timpul săptămânii și să petrecem cu El
o zi deosebită.

Tot ce ai spus că îţi place să faci în timpul
sărbătorilor de iarnă putem să facem și în Sabat.
Ne întâlnim cu cei dragi și facem lucruri diferite
de cele din timpul săptămânii. În plus, îi facem și
pe ceilalţi fericiţi. Ne place chiar să avem o
mâncare specială!” zise mama cu un zâmbet și îl
îmbrăţișă pe Traian.

„Niciodată nu m-am gândit că Sabatul poate
fi o zi de sărbătoare”, răspunse Traian, gândin-
du-se la vorbele mamei.

„Știi, adăugă mama, Isus de-abia așteaptă să
petreacă împreună cu noi ziua de Sabat. El ne
iubește foarte mult! Când ne-a dat cele Zece
Porunci, El a zis: ’Aduceţi-vă aminte de ziua Sa-
batului. Lucraţi împreună cu Mine toată săptă-
mâna și apoi sărbătoriţi împreună cu Mine
fiecare Sabat.’ Timpul pe care îl petrecem cu El
la sfârșitul fiecărei săptămâni de lucru este
foarte deosebit! Ne putem bucura de lucrurile
frumoase pe care le-a creat pentru noi. Putem
studia Cuvântul Său ca să aflăm mai multe
despre dragostea Sa. Prin toate acestea, îi
arătăm lui Isus că și noi Îl iubim.”

Traian a și uitat cât de departe erau sărbă-
torile de iarnă.
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„Ai dreptate, mamă, zise el meditativ. Sabatul
este cu adevărat o zi deosebită. E ca și cum am
avea sărbători de iarnă în fiecare săptămână.
Hai să îi invităm la noi pe bunicul și pe bunica
Sabatul viitor. Așa, ziua lui Dumnezeu va fi și mai
deosebită.”

Tu ce zici? Sabatul este darul pe care ţi-l
oferă Dumnezeu în fiecare săptămână. Când a
terminat de creat lumea în cele șase zile,

Ac tiv i tăţi

Dumnezeu S-a odihnit în ziua a șaptea. El a
binecuvântat-o și a sfinţit-o. De la creaţie
încoace, sărbătoarea Sabatului a fost și este
încă o zi specială în care ne închinăm înaintea
Lui, Îi mulţumim pentru lucrurile pe care le-a
creat și Îi spunem cât de mult Îl iubim. Este o
sărbătoare sfântă! Sabatul acesta, Isus
așteaptă cu nerăbdare să fie alături de tine!

Sabat
Caută un loc liniștit în natură și citește

împreună cu familia povestirea de săptămâna
aceasta. Descoperă lucrurile pe care le-a creat
Dumnezeu în fiecare zi a săptămânii creaţiei.

Citește-le membrilor familiei lista cu ideile tale
despre cum să faceţi din Sabat o zi deosebită.
Roagă-i să aplicaţi una dintre ele.

Învaţă-i textul de memorat.

Duminică
La altar, citiţi împreună textul din Exodul 20,8

și discutaţi-l.
Realizează un ceas din carton sau dintr-o

farfurie de plastic. Prinde de ea limbile care
indică ora și minutele. Scrie pe ceas: „Sabatul
începe la ora...” Află când apune soarele
vinerea următoare. (Caută într-un calendar sau
în devoţionalul bisericii.) Fixează ceasul la ora
respectivă. Așază ceasul pe frigider ca să vă
amintiţi să fiţi gata vineri, la apusul soarelui.

Repetaţi textul de memorat. Mulţumiţi-I lui
Dumnezeu pentru dragostea Sa și pentru Sabat.

Luni
La altar, cere-i cuiva să citească despre

primul Sabat (Geneza 2,1-3). Realizează un desen
despre primul Sabat. Scrie dedesubt textul de
memorat. Roagă-te să îţi aduci aminte de Isus în
fiecare zi a săptămânii și să fii pregătit pentru
ziua de Sabat.

Roagă-i pe membrii familiei să te ajute să în-
veţi pe de rost porunca a patra (Exodul 20,8-11).

Marţi
Astăzi ar fi bine să îi oferi unui prieten invitaţia

de a veni cu tine la Școala de Sabat. La altar,
împărtășește-i familiei ce a răspuns prietenul
sau prietena ta.

Decorează o cutie pentru a păstra în ea
darurile pentru Școala de Sabat. Repetă

împreună cu familia textul de memorat. Spune-le
membrilor familiei tale: „Sabatul este un dar de la
Dumnezeu. Îmi place ziua de Sabat pentru că
__________.”

Citiţi sau spuneţi împreună porunca a patra
(Exodul 20,8-11). Apoi repetă această poruncă
folosind cuvintele tale.

Miercuri
Citește și discută împreună cu familia textele

biblice de mai jos. Ele te vor ajuta să descoperi
cum poţi să I te închini lui Dumnezeu în ziua de
Sabat.

Proverbele 25,11 Exodul 15,1
Matei 6,6 Romani 15,31
Psalmii 47,1 Matei 2,11
Psalmii 145,1
Trebuie neapărat să aștepţi ziua de Sabat

pentru a face aceste lucruri?
Repetaţi împreună textul de memorat.

 Joi
La altar, citiţi despre cum trebuie să ne pregă-

tim pentru ziua de Sabat (Exodul 16,14.15.21-26).
Apoi repetaţi textul de memorat. Întocmește
împreună cu familia un plan asemănător cu cel
făcut la Școala de Sabat. În dreptul zilei de vineri,
notează ora la care apune soarele. Roagă-i pe
membrii familiei să facă ceva deosebit. Alege
câteva cântări.

 Vineri
Gândește-te la un lucru deosebit pe care să-l

faceţi la deschiderea Sabatului. Repetaţi
porunca a patra împreună. Faceţi lucrurile pe
care le-ai notat în planul de ieri. În timpul
altarului, roagă-i pe membrii familiei să spună
textul de memorat.

Citește Marcu 2,27. De ce a făcut Dumnezeu
Sabatul?

Va veni prietenul tău la Școala de Sabat mâine?


