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L E C Ţ I A  N O U Ă

Referinţe
Matei 3,1-17;

Hristos, Lumina lumii,

pag. 97-113

Text de memorat
„Acesta este Fiul Meu

preaiubit, în care Îmi
găsesc plăcerea.”

(Matei 3,17)

Obiective pentru copii
Să știe că botezul este

o declaraţie publică
a faptului că cel în cauză

aparţine familiei
lui Dumnezeu.

Să se simtă bucuroși
la gândul că fac parte

din familia lui Dumnezeu,
chiar dacă nu sunt

încă botezaţi.
Să acţioneze, rugându-și

părinţii să-i ajute să
înţeleagă mai bine ce

înseamnă botezul și cum
se pot pregăti mai bine

pentru acest moment.

Mesaj
Prin botez,

eu le voi spune altora
că fac parte din

familia lui Dumnezeu.

O alegere bună

Tematica lunii
Noi suntem membri ai familiei lui Dumnezeu.

Schiţa lecţiei
Ioan predică în deșertul Iudeii, lângă râul Iordan, spunân-

du-le tuturor că au nevoie să se pocăiască și să creadă în
Domnul. El botează mulţi oameni care răspund pozitiv la apelul
său. Într-o zi, Isus vine din Galileea și îi cere lui Ioan să Îl
boteze. Ioan îi spune că el însuși ar trebui să fie botezat de
Isus, nu invers. Dar Isus insistă și spune că așa trebuie făcut
pentru a împlini tot ce trebuie împlinit. Ioan Îl botează pe Isus.
Când iese Isus din apă, Duhul Sfânt coboară peste El, iar o
voce din cer se aude spunând: „Iată Fiul Meu!”

Aceasta este o lecţie despre comunitate.
Când suntem botezaţi, noi devenim în mod public membrii

familiei lui Dumnezeu, așa cum a făcut Isus. Noi aparţinem
familiei Sale. Acest lucru Îl face foarte fericit.

Pentru instructor
„’Iar pruncul [Ioan] creștea și se întărea în duh. Și a stat în

locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel’ (Luca
1,18). Aceste ’locuri pustii’ se referă, probabil, la deșertul
Iudeii. [...] Biblia nu oferă prea multe detalii referitoare la anii
copilăriei și formării lui Ioan, în afară de cuvintele din textul de
mai sus.

Ioan era văr cu Isus, cu aproximativ șase luni mai mare
(Luca 1,36), prin urmare e posibil ca el să-și fi început lucrarea
cu șase luni înaintea lui Isus, de asemenea la 30 de ani.
Aceasta era vârsta la care evreii considerau că o persoană a
ajuns la deplina maturitate, fiind astfel eligibilă pentru a purta
diferite responsabilităţi în viaţa publică.” (Comentariul biblic

adventist, vol. 8, pag. 604)

Decorarea sălii
Idei pentru panou:
1. Decupaţi o inimă foarte mare, pe care scrieţi: „Noi

suntem ai lui Isus.” Pornind de la inimă, realizaţi săgeţi din
hârtie, care să se îndrepte spre baloane decupate tot din
hârtie. În aceste baloane, puneţi numele copiilor și fotografiile
lor (dacă se poate).

2. Realizaţi conturul tălpii fiecărui copil și scrieţi-le numele.
Scrieţi pe panou, pe diagonală, de jos în sus: „Eu aleg să-L
urmez pe Isus.” Lipiţi tălpile copiilor de jur împrejur.

3. Realizaţi o scenă flanelograf dintr-o povestire biblică
studiată în săptămânile care urmează: botezul lui Isus,
samariteanul milos, fiul risipitor, parabola celor 10 fecioare.

�
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COMUNITATE

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. Aparţinem unei
mari familii

B. Formăm o familie

Părtășie
Cântare
Misiune
Daruri
Rugăciune

Experimentarea
povestirii

Text de memorat

Studiul biblic

Tu cui îi aparţii?

A. Poster

B. Invitaţie de a intra în
familia lui Dumnezeu

Materiale necesare

Biserică decupată din hârtie
(vezi pag. 78), ace cu gămălie,
creioane colorate sau carioci
Casă decupată din hârtie (vezi
pag. 88), cercuri cu diametrul
de 5 cm (vezi pag. 98), creioane
colorate, lipici, beţișoare de
lemn

-
La alegere
Vești misionare pentru copii
Cutie decorată (vezi în lecţie)
Plan de rugăciune, abţibilduri
cu stele

Documente de legitimare (BI,
CI, permis de intrare la bibli-
otecă, permis de conducere,
legitimaţie, certificat de
naștere/căsătorie etc.), cearșaf
albastru sau pătură, porumbel
de jucărie, hârtie, costume de
personaje biblice, lanternă
Porumbel decupat (vezi pag.
137), aţă
Biblii

Foi de decizie pentru botez (vezi
pag.138)

Carioci, creioane colorate sau
acuarele, hârtie
Hârtie, creioane colorate,
carioci

Ori
cân

d

1

2

3

4
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Bun venit

Întâmpinaţi-i pe copii la ușă. Întrebaţi-i cum li s-a părut săptămâna trecută
– ce i-a mulţumit sau i-a îngrijorat. Încurajaţi-i să-și împărtășească experien-
ţele legate de ultima lecţie. Începeţi activitatea de pregătire pe care aţi ales-o.

Activităţi de pregătire

Alegeţi activitatea care se potrivește cel mai bine grupei dumneavoastră.

A. Aparţinem unei mari familii

Spuneţi: Următoarele cinci Sabate vom învăţa despre ce înseamnă o
comunitate, despre faptul de a aparţine familiei lui Dumnezeu. Pentru a-i
ajuta pe copii să înţeleagă faptul că aparţin unei mari familii, daţi-le bisericile
decupate din hârtie (vezi pag. 78) și ajutaţi-i să scrie pe ele: „Aparţin familiei
bisericii ..... [localitatea sau numele bisericii].”

Întrebări și răspunsuri
Ce este „familia lui Dumnezeu”? Cine face parte din această familie?

(cei care Îl iubesc pe Dumnezeu și Îl urmează în fiecare zi etc.) Ce vă place în
mod deosebit la biserica voastră? Ce anume faceţi pentru ca biserica să
devină un loc mai plăcut? Ce simţiţi știind că aparţineţi familiei bisericii?
Aţi vrea să vă botezaţi când veţi fi mai mari? Haideţi să învăţăm împreună
mesajul de astăzi:

PRIN BOTEZ, EU LE VOI SPUNE ALTORA CĂ FAC PARTE DIN FAMILIA LUI DUMNEZEU.

B. Formăm o familie

Daţi-le copiilor casa decupată [de la pag. 88] și spuneţi-le să lipească
anumite părţi, formând o casă. Daţi-le apoi beţișoare și cercuri decupate
(vezi pag. 98), câte unul pentru fiecare membru al familiei lor. Pe fiecare cerc,
să deseneze faţa cuiva din familie, apoi să lipească cercurile pe vârful
beţelor. Spuneţi-le să pună în casă beţele cu feţele membrilor familiei lor. În
timp ce fac acest lucru, încurajaţi-i să spună cu voce tare: Aparţinem cu toţii
familiei lui Dumnezeu.

Întrebări și răspunsuri
Întrebaţi: V-a plăcut să vă realizaţi propria familie? De ce? Așteptaţi

răspunsuri. Cum ajungem noi să facem parte din familia lui Dumnezeu?
(Acceptăm iubirea și jertfa Sa pentru noi. Prin faptul că ne botezăm, le ară-
tăm altora că Îl iubim pe Isus.) Haideţi să învăţăm mesajul nostru de astăzi:

PRIN BOTEZ, EU LE VOI SPUNE ALTORA CĂ FAC PARTE DIN FAMILIA LUI DUMNEZEU.

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

1

Materiale necesare:

� Biserică decupată
(vezi pag. 78)

� Creioane colorate
și carioci

� Ace cu gămălie

Materiale necesare:

� Casă decupată
din hârtie (vezi
pag. 88)

� Cercuri din hârtie,
cu diametrul de
5 cm (vezi pag. 98)

� Creioane sau
carioci

� Lipici
� Beţișoare

�

�
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Materiale necesare:

� Documente de
legitimare: BI, CI,
permis de intrare
la bibliotecă, per-
mis de conducere,
legitimaţie, certifi-
cat de naștere/
căsătorie etc.

� Cearșaf sau pătu-
ră albastră

� Porumbel de jucă-
rie

� Hârtie
� Costume de per-

sonaje biblice
� Lanternă

2

Isus (1): „Ioan, am venit să mă botezi.”
Povestitor: Ioan era atât de surprins,

încât de-abia putea să mai vorbească.
Ioan Botezătorul (2): „Cum? Eu? Să

te botez pe Tine? O, Isuse, Tu trebuie
să mă botezi pe mine, nu eu pe Tine!”

Povestitor: Isus a zâmbit.
Isus (2): „Ioan, botează-Mă cum i-ai

botezat și pe ceilalţi. Așa trebuie să fie!”
Povestitor: Acum era rândul lui Ioan

să zâmbească.
Ioan Botezătorul: „Bine, atunci Te

voi boteza!”
Povestitor: Isus a intrat ușor în apă.

[Isus intră în „râu”.] Ioan Îl urma în-
deaproape. A zâmbit la Isus, apoi și-a
îndreptat privirea spre oameni. Ioan își
puse mâinile peste mâinile împre-
unate ale lui Isus și Îl scufundă ușor
sub apă. [Ioan Îl botează pe Isus.]
După ce a ieșit din apă, Isus a înge-
nuncheat pe mal. [Isus îngenunchea-
ză pe mal.]

El știa că păcatul împietrise inimile
oamenilor. Știa că mulţi nu vor înţelege
că El, Isus, avea o misiune de dra-
goste. De aceea, I-a spus Tatălui Său
acest lucru.

Deodată, Isus a fost învăluit de o
lumină plăcută, care venea chiar de la
tronul lui Dumnezeu. [Aprindeţi lan-
terna și îndreptaţi-o spre Isus.] Duhul
Sfânt, sub forma unui porumbel fru-
mos, zbura deasupra lui Isus. [Faceţi
ca porumbelul de jucărie să „zboare”
pe deasupra lui Isus.] Iar glasul măreţ
al lui Dumnezeu s-a făcut auzit.

Glasul lui Dumnezeu (1): „Acesta
este Fiul Meu preaiubit, în care îmi
găsesc plăcerea.”

Povestitor: În acea zi, mulţi L-au vă-
zut pe Isus când a fost botezat în râul
Iordan. Au văzut și lumina cerească ce Îl
înconjura. Credinţa lor a crescut atunci!

Botezul este o ocazie specială în
care le arătăm tuturor că ne-am pre-
dat viaţa cu totul lui Isus. Le spunem

Experimentarea povestirii

Înainte de Sabat, pe coli de
hârtie separate, scrieţi replicile lui
Isus, ale lui Ioan Botezătorul și ale
Duhului Sfânt și numerotaţi-le, după
cum e arătat în lecţie.

Personaje: Ioan Botezătorul,
Isus, Duhul Sfânt/Dumnezeu (vo-
cea), doi sau trei copii (să fie bote-
zaţi de Ioan), povestitor (adult), mul-
ţimea de ascultători (restul grupei)

Scena: Daţi toate scaunele la o
parte și puneţi pe jos pătura sau
cearșaful albastru care va repre-
zenta râul Iordan. Împărţiţi hârtiile
cu replicile personajelor. „Ioan
Botezătorul” să stea „în râu”, în

timp ce le vorbește ascultătorilor și lui
Isus. Ascultătorii să stea pe „mal”.
Isus să înceapă să vorbească de
undeva din spatele sălii.

Povestitor: Soarele fierbinte de
amiază strălucea deasupra râului, în
timp ce oamenii ascultau cuvintele
impresionante ale lui Ioan.

Ioan Botezătorul (1): „Pocăiţi-vă!
Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.
Nu mai faceţi păcate și botezaţi-vă!
Alegeţi astăzi să-L urmaţi pe Dumnezeu!”

Povestitor: Mulţi oameni veneau să
îl audă pe predicatorul de pe malul
râului, pe Ioan. Când își predau inima
lui Dumnezeu, Ioan îi boteza pe acei
oameni în râu. [Ioan să „boteze” unul
sau doi copii.] Unii veneau fiindcă își
doreau foarte mult să își predea viaţa
lui Isus. Alţii veneau din curiozitate.
Ioan nu era un predicator obișnuit.
Avea haine simple, mânca hrană simplă
și avea de transmis un mesaj simplu.

Într-o zi, Ioan a avut surpriza și
bucuria de a-L vedea pe Isus îndrep-
tându-Se spre râu. El le spusese oa-
menilor, câteva luni la rând, să se pre-
gătească pentru venirea lui Mesia. Și
acum, iată-L, era acolo!

Lecţia biblică
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că El ne-a curăţat viaţa. Dumnezeu
este foarte fericit că am ales să facem
parte din familia Lui. El ne spune:

Vocea lui Dumnezeu (2): „Tu ești fiul
Meu preaiubit! Mă bucur că ai ales să
rămâi aproape de Mine!”

Când a fost botezat, Isus nu a avut
niciun păcat de care să fie curăţat prin
botez. El S-a botezat pentru a fi un
exemplu pentru noi. În fiecare zi puteţi
să petreceţi timp împreună cu El, ca să-L
cunoașteţi mai bine. Îi puteţi mulţumi
că faceţi parte din familia Sa. Când veţi
fi un pic mai mari, veţi putea să-I urmaţi
exemplul și să vă botezaţi, arătându-le
celor din jur că L-aţi ales pe Isus.

Întrebări și răspunsuri
Arătaţi-le copiilor documentele de

legitimare pe care le-aţi adus: BI, CI,
permis de intrare la bibliotecă, permis
de conducere, legitimaţie, certificat de
naștere/căsătorie etc. Spuneţi: Chiar
dacă știţi cum vă cheamă, că sunteţi
membri într-un club, că sunteţi abo-
naţi la bibliotecă sau că faceţi parte
dintr-o anumită familie, tot vă prezen-
taţi un document de legitimare astfel
încât ceilalţi să știe cum vă cheamă,
la ce club de exploratori sunteţi mem-
bri și la ce bibliotecă sunteţi înscriși.
Când noi, creștinii, suntem botezaţi, le
arătăm altora că am ales să aparţi-
nem familiei lui Dumnezeu. Care
dintre voi vreţi să vă botezaţi când veţi
fi mai mari? Cereţi-le să ridice mâna.
Haideţi să repetăm mesajul nostru de
astăzi:

PRIN BOTEZ, EU LE VOI SPUNE ALTORA CĂ

FAC PARTE DIN FAMILIA LUI DUMNEZEU.

Textul de memorat

Din timp, decupaţi porumbei și
scrieţi pe ei câte un cuvânt din
textul de memorat (inclusiv trimi-
terea biblică, pe un porumbel se-
parat). Cu ajutorul aţei, atârnaţi-i
de tavan, suficient de jos încât să
poată fi citite cuvintele de pe ei.
Spuneţi-le copiilor să citească textul,
în cor. Explicaţi-le faptul că, atunci
când Isus a fost botezat, Duhul Sfânt al
lui Dumnezeu a luat forma unui po-
rumbel și a coborât din ceruri pentru
a-L asigura pe Isus că Dumnezeu era
alături de El.

Repetaţi, până când copiii cunosc
versetul pe de rost.

Studiul biblic

Citiţi împreună cu grupa capitolul 3
din Matei, după cum e arătat în josul
paginii. Alegeţi diferiţi copii care să
citească ceea ce spune Isus, Ioan,
Dumnezeu și povestitorul.

Întrebări și răspunsuri
Ce spune Biblia că predica Ioan?

(Vezi vers. 3. Ioan cita din Isaia 40,3.)
Cum v-aţi fi simţit dacă aţi fi asistat la
botezul lui Isus? (vers. 13-17) Ce a
simţit Dumnezeu după ce Isus a fost
botezat? (vers. 17) Ce va simţi
Dumnezeu când voi vă veţi boteza?
(bucurie, încântare, pentru că ne
iubește) De ce se botează oamenii?
(pentru a-și dovedi public decizia de
a trăi pentru Isus) Voi faceţi parte din
familia lui Dumnezeu, chiar dacă nu
v-aţi botezat? (da, suntem cu toţii copiii

Materiale necesare:

� Porumbei decu-
paţi din hârtie
(vezi pag. 137)

� Aţă

�

Povestitorul Cuvintele lui Ioan Cuvintele lui Isus Vocea lui Dumnezeu

vers. 1, 2 p.p. vers. 2 u.p - 3
vers. 4-7 p.p vers. 7 u.p - 12
vers. 13-14 p.p vers. 14 u.p
vers. 15 p.p vers. 15 p.m.
vers. 15 u.p
vers. 16-17 p.p vers. 17 u.p
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3

Aplicarea lecţiei

Tu cui îi aparţii?

Rugaţi-i pe copii să dea exemple
de cluburi, formaţii, echipe sau alte
grupări din care fac ei parte și de

care aparţin. (De exemplu: clasa de la
școală, echipa de înot, familia, clubul
de exploratori, grupa de la Școala de
Sabat etc.)

Materiale necesare:

� Foaie de decizie
pentru botez (vezi
pag. 138)

lui Dumnezeu) Atunci de ce vreţi să vă
mai botezaţi în viitor? (Astfel încât alţii
să știe că aparţinem familiei lui
Dumnezeu, că suntem copiii Săi.) Ce le
spunem altora când alegem să ne

botezăm? Haideţi să răspundem cu
mesajul nostru de astăzi:

PRIN BOTEZ, EU LE VOI SPUNE ALTORA CĂ

FAC PARTE DIN FAMILIA LUI DUMNEZEU.�

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. Precizaţi faptul că toţi copiii despre care

e vorba în veștile misionare fac parte din familia lui Dumnezeu. Cu toţii aparţinem marii familii
a lui Dumnezeu.

Daruri

Decoraţi o cutie cu feţe de oameni decupate din reviste. Peste aceste
feţe, scrieţi sau lipiţi cuvântul ISUS. În partea de sus a cutiei, faceţi o
crestătură prin care să poată fi introduși banii. Folosiţi această cutie la
toate lecţiile care au mai rămas din acest trimestru.

Rugăciune

Pentru a realiza un plan de rugăciune, întocmiţi o listă cu numele
membrilor grupei. De fiecare dată când un copil se roagă, lipiţi o stea în
dreptul numelui său și spuneţi cu voce tare cine urmează.

Ori
cân

d

Materiale necesare:

� Cutie decorată
(vezi activitatea)

Materiale necesare:

� Plan de rugăciune
� Abţibilduri cu stele
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�

Întrebări și răspunsuri
Ce a trebuit să faceţi pentru a intra

în grupurile sau în comunităţile pe
care le-aţi menţionat? (am plătit o
taxă, am fost primiţi oficial, ne-am
născut, ne-am înscris, am respectat
anumite reguli etc.) Chiar dacă noi,
personal, știm că facem parte dintr-o
anumită grupare, tot trebuie să facem
anumite lucruri pentru ca cei din jur
să-și dea seama că noi aparţinem
acelei comunităţi. Care sunt lucrurile
pe care le facem pentru a le arăta
altora că facem parte din familia lui
Dumnezeu? (Le spunem despre
această familie a Sa; oferim bani în

dar; respectăm poruncile lui Dum-
nezeu, cu ajutorul Său, pentru că Îl
iubim; ne botezăm etc.) Câţi dintre voi
vor să arate că aparţin familiei lui
Dumnezeu, alegând să se boteze
când vor fi mai mari? Daţi-le timp să
răspundă prin ridicare de mână sau
prin semnarea unei foi de decizie
pentru botez (vezi pag. 138). Apoi
înălţaţi o rugăciune cu toată grupa.
Haideţi să mai repetăm o dată mesajul
nostru de astăzi:

PRIN BOTEZ, EU LE VOI SPUNE ALTORA CĂ

FAC PARTE DIN FAMILIA LUI DUMNEZEU.

Transmiterea lecţiei

A. Poster
Fiecare copil să realizeze un poster

pe care să scrie: „[numele copilului]
aparţine familiei lui Dumnezeu.” Să-l
coloreze așa cum dorește fiecare, iar
în timp ce lucrează, spuneţi-le: Prin
botez, noi declarăm în faţa celor din
jur că facem parte din familia lui
Dumnezeu. Încurajaţi-i să-și arate
posterele la cât mai mulţi oameni sau
să le expună undeva unde pot fi
văzute de toată familia bisericii.

B. Invitaţie de a intra în familia
lui Dumnezeu

Spuneţi-le copiilor să realizeze o
invitaţie de a participa la Școala de
Sabat pe care să o ofere unui prieten
sau coleg. Poate fi cineva care nu
frecventează Școala de Sabat, cineva
care lipsește în mod repetat, un vecin
sau un coleg de școală. Daţi-le diferite
sugestii cu privire la textul invitaţiei, de

4

exemplu: „E foarte frumos în familia
lui Dumnezeu! Hai și tu!”

Întrebări și răspunsuri
Săptămâna care urmează veţi

face ceva prin care cei din jur își
vor da seama că aparţineţi familiei
lui Dumnezeu. Veţi invita pe cineva să
se alăture familiei bisericii noastre.
Vă place în fiecare săptămână la
Școala de Sabat? Credeţi că le-ar
plăcea și prietenilor voștri să parti-
cipe? Ce le veţi spune prietenilor
voștri despre Școala de Sabat, ast-
fel încât ei să-și dorească să partici-
pe? (povestirile de aici, activităţile,
cântecele, prietenii, timpul deosebit
petrecut cu Dumnezeu etc.) Când o
să vă botezaţi, o să-i invitaţi și pe
prietenii voștri să participe? De ce?
Repetaţi mesajul de astăzi:

PRIN BOTEZ, EU LE VOI SPUNE ALTORA CĂ

FAC PARTE DIN FAMILIA LUI DUMNEZEU.

Materiale necesare:

� Carioci, creioane

colorate sau

acuarele

� Hârtie

�

Încheiere
Cântaţi un cântec potrivit și rugaţi-vă pentru cei care se vor boteza și pentru

ca toţi cei din grupă să se bucure de faptul că fac parte din familia lui Dumnezeu.

Materiale necesare:

� Creioane colorate

sau carioci
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Lecţia 9

O alegere bună

Referinţe
Matei 3,1-17; Hristos, Lumina lumii, pag. 97-113

Mesaj
Prin botez, eu le voi spune altora că fac parte din familia lui Dumnezeu.

Text de memorat
 „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” (Matei 3,17)

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

Sara, o fetiţă misionară, locuia în Rusia. Deși
era mică, ea dorea să se boteze. De aceea
studia cu părinţii ei Biblia în fiecare zi.

După ce au mai crescut, Sara și câţiva
prieteni au fost botezaţi într-un râu rece într-o zi
de Sabat. Unii oameni, care nu Îl cunoșteau pe
Isus, au văzut și ei botezul. Au auzit cântările.
Erau curioși.

În acea zi, Sara și prietenii ei le-au povestit
unor necunoscuţi despre familia lui Dumnezeu.
Cu mult timp în urmă, a mai existat Cineva care
le-a spus altora despre familia lui Dumnezeu
când a ales să fie botezat.

Soarele fierbinte strălucea deasupra râului,
în timp ce oamenii ascultau cuvintele impre-
sionante ale lui Ioan.

„Pocăiţi-vă!” le spunea el. „Împărăţia lui Dum-
nezeu e aproape. Nu mai păcătuiţi! Botezaţi-vă!
Alegeţi astăzi să Îl urmaţi pe Dumnezeu!”

Mulţi oameni veneau să îl audă pe predica-
torul de pe malul râului. Unii veneau fiindcă își
doreau foarte mult să își predea viaţa lui Isus.
Alţii veneau din curiozitate. Ioan nu era un pre-
dicator obișnuit. Avea haine simple, mânca hrană
simplă și avea de transmis un mesaj simplu.

Într-o zi, Ioan a avut surpriza și bucuria de
a-L vedea pe Isus îndreptându-Se spre râu. El le
spusese oamenilor, câteva luni la rând, să se
pregătească pentru venirea lui Mesia. Și acum,
iată-L aici!

„Ioan, am venit să mă botezi”, îi zise Isus cu
blândeţe.

Ioan era atât de surprins, încât de-abia putea
să mai vorbească!

„Cum? Eu? Să Te botez pe Tine? O, Isuse, Tu
trebuie să mă botezi pe mine, nu eu pe Tine!”

Isus zâmbi și zise: „Ioan, botează-Mă așa
cum i-ai botezat și pe ceilalţi. Așa trebuie să fie!”

Ioan răspunse zâmbind: „Bine, atunci Te voi
boteza!”

Isus a intrat ușor în apă. Ioan Îl urma îndea-
proape. A zâmbit la Isus, apoi și-a îndreptat pri-
virea spre oameni. Își puse mâinile peste mâinile
împreunate ale lui Isus și Îl scufundă ușor sub apă.

După ce a ieșit din apă, Isus a îngenuncheat
pe mal. El știa că păcatul împietrise inimile oame-
nilor. Știa că mulţi dintre ei nu vor înţelege că El,
Isus, avea o misiune de dragoste. De aceea, I-a
spus Tatălui Său acest lucru.

Deodată, Isus a fost învăluit de o lumină plă-
cută care venea chiar de la tronul lui Dumnezeu.
El Își ridică privirea. Duhul Sfânt, sub forma unui
porumbel frumos, zbura deasupra lui Isus. Iar
glasul măreţ al lui Dumnezeu s-a făcut auzit:
„Acesta este Fiul Meu preaiubit.”

În acea zi, mulţi L-au văzut pe Isus când a fost
botezat în râul Iordan. Au văzut și lumina cereas-
că ce Îl înconjura. Credinţa lor a crescut atunci!

Isus nu a avut niciun păcat de care să fie
curăţat prin botez. El S-a botezat pentru a fi un
exemplu pentru noi. În fiecare zi poţi să petreci
timp împreună cu El, ca să-L cunoști mai bine. Și,
când te vei face mai mare, vei putea să-I urmezi
exemplul.

Botezul este o ocazie specială în care le
arătăm tuturor că ne-am predat viaţa cu totul lui
Isus. Le spunem că ne-a curăţat viaţa. Dumne-
zeu este foarte fericit că am ales să facem parte
din familia Lui. El ne spune: „Tu ești Fiul Meu prea-
iubit! Mă bucur că ai ales să stai aproape de Mine!”
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Sabat
Dacă este posibil, mergi împreună cu familia

pe malul unui râu și citiţi povestirea de săptă-
mâna aceasta. Imaginaţi-vă scena botezului lui
Isus în râul Iordan. Ce simţiţi când vă imaginaţi
această scenă? Tu unde ai vrea să fii botezat?

Citește Matei 3,17.

Duminică
La altar, citiţi și discutaţi Matei 3,1-15. De ce

i-a cerut Isus lui Ioan să Îl boteze?
Aranjează literele din cuvintele următoare,

care se găsesc în pasajul biblic studiat: IODRNA
OBTZE IAON PUORMBLE

Desenează porumbei și decupează-i. Scrie
câte un cuvânt din textul de memorat pe câte
unul. Leagă-i cu aţă de un umeraș. Agaţă
umerașul în camera ta.

Luni
La altar, citiţi și discutaţi Matei 3,13-17. Cum

credeţi că S-a simţit Isus când a auzit cuvintele
rostite de Dumnezeu? Tu cum te-ai fi simţit? Ești
tu copilul Său?

Caută pe o hartă biblică râul Iordan. Ce
descoperi despre el?

Isus a spus despre El că este Apa vieţii.
Citește versetele de mai jos ca să afli ce a mai
spus:

Ioan 4,10
Ioan 7,37.38
Apocalipsa 7,17
Învaţă-i pe membrii familiei tale textul de

memorat.

Marţi
La altar, citiţi și discutaţi Romani 6,3.4. Ce

aflăm despre botez din aceste versete?
Întocmește o listă cu greșelile pe care le-ai

făcut în ultima vreme. Scrie-le cu stiloul. Lasă să
curgă pe foaie puţină apă și observă cum dispar

greșelile scrise pe ea. Când ne botezăm, Isus ne
spală de păcatele făcute și începem o viaţă
nouă. Isus vrea să ne ajute să fim curaţi în
fiecare zi. Roagă-L să te ajute.

Spuneţi cu toţii textul de memorat. Ești tu
copilul Său? De unde știi?

Miercuri
La altar, citiţi textele în care Luca vorbește

despre botezul lui Isus, în Luca 3,21.22.
Citiţi și Ioan 14,26. Pentru creștini, porumbelul

este simbolul Duhului Sfânt care a fost prezent la
botezul lui Isus. Desenează un porumbel. Decu-
pează-l și pune-l undeva la vedere. Astfel îţi vei
aminti că Duhul Sfânt este Mijlocitorul tău!

Privește umerașul cu porumbei și repetă
textul de memorat. Mulţumește-I lui Dumnezeu
pentru Duhul Sfânt.

Joi
La altar, citiţi și discutaţi despre porunca dată

de Isus în Matei 28,19.20. Cum poţi să Îl ajuţi pe
Isus? Numește trei modalităţi.

Gândește-te când ţi-ar plăcea să fii botezat.
Spune-le părinţilor și pastorului că vrei să par-
ticipi de pe acum la clasa de botez.

Spune-i unui adult textul de memorat.

Vineri
La deschiderea Sabatului, interpretaţi pe

roluri povestirea de săptămâna aceasta. Pentru
a interpreta partea în care apare porumbelul,
citiţi Matei 3,16. Ţine sus porumbelul pe care l-ai
desenat.

Roagă-i pe membrii familiei să îţi povestească
despre botezul lor și întreabă-i ce a însemnat
botezul pentru ei. Propuneţi-vă să sărbătoriţi
ziua în care s-au botezat. Iată câteva idei:
pregătiţi un fel special de mâncare; pregătiţi un
tort; cântaţi un cântec special. Dacă este posibil,
uitaţi-vă pe pozele de la botez.

Ac tiv i tăţi
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Pentru Lecţia 9 – Activităţi de pregătire, pag. 91-92


