A c tiv i tă ţi
Sabat
Împreună cu familia, fă o plimbare pe lângă
un lan de cereale sau pe o pajiște. Gândiţi-vă
cum unele fiinţe au nevoie de cereale sau de
iarbă pentru a supravieţui.
Găsiţi un loc în care să staţi jos, să citiţi lecţia
biblică și textul de memorat, din Galateni 6,10.
Explicaţi apoi ce înseamnă acest text.
Cântaţi un cântec potrivit.
Duminică
În timpul altarului familial, citiţi și discutaţi
Geneza 45,16-28. Desenează-i pe fraţii lui Iosif
arătându-i tatălui lor măgarii, carele, mâncarea
și alte daruri primite din Egipt. Adaugă acest
desen în broșura „Viaţa lui Iosif”.
De ce crezi că Iosif i-a dat fratelui său
Beniamin mai multe haine decât celorlalţi fraţi?
De ce le-a spus Iosif tuturor fraţilor lui să nu se
certe pe drum? Ce fel de daruri le faci tu
membrilor familiei tale?
Repetaţi cu toţii textul de memorat.
Luni
Împreună cu membrii familiei, citește Geneza
46. Desenează-l pe Iosif întâlnindu-se cu tatăl lui
și adaugă acest desen în broșura „Viaţa lui
Iosif”. Cum crezi că s-au simţit Iosif și Iacov când
s-au revăzut după atâta vreme? Tu cum te-ai fi
simţit?
Uită-te pe o hartă biblică și găsește
Canaanul, Egiptul și Goșenul. Cât de departe a
trebuit să călătorească familia lui Iosif pentru a
se muta în Egipt?
Repetă textul de memorat și spune în
cuvintele tale ce înseamnă pentru tine.
Marţi
În timpul altarului de închinare împreună cu
familia, citiţi cu toţii Geneza 47,1-12. Desenează-l
pe tatăl lui Iosif întâlnindu-l pe faraon. Atașează
și desenul acesta la broșura „Viaţa lui Iosif”.

Scrie pe o coală de hârtie textul de memorat.
Lipește-l apoi pe cutia cu fulgi de cereale din
care mănânci în fiecare dimineaţă sau pe un alt
recipient pe care îl folosești des. De fiecare dată
când îl vezi, repetă textul de memorat.
Miercuri
În timpul altarului familial, citiţi și discutaţi
Geneza 50,15-21. De ce s-au temut fraţii lui Iosif
când a murit tatăl lor? De ce crezi că a plâns
Iosif?
Ce fel de cereale ai mâncat astăzi? Grâu, din
care e făcută făina pentru pâine? Sau porumb,
din care sunt făcuţi fulgii pe care îi mănânci cu
lapte? Sau poate mănânci fulgi de ovăz? Uită-te
din nou pe cutia sau pe recipientul pe care ai
lipit textul de memorat și repetă-l.
Joi
Citește din nou împreună cu familia ta Geneza
47,1-12. Cum a avut grijă Iosif de familia lui?
Întocmește o listă (sau creează desene) cu
modalităţile prin care Dumnezeu s-a îngrijit de
familia ta.
Adu cutia pe care ai scris textul de memorat
și roagă-i pe membrii familiei să-l repete
împreună cu tine. Înainte de rugăciune, cântaţi
cu toţii un cântec vesel despre familie.
Vineri
La altarul de deschidere a Sabatului, adu-ţi
broșura „Viaţa lui Iosif” și povestește istoria lui,
începând cu visele din copilărie. Repetă textele
de memorat corespunzătoare fiecărei etape din
experienţa lui (Lecţiile 9-13). Dacă vreţi, puteţi
interpreta pe roluri anumite părţi.
Citiţi cu toţii Romani 12,13. Dacă se poate,
faceţi planuri să invitaţi pe cineva la masa de
prânz din Sabat. În felul acesta, demonstraţi că
aveţi grijă de familia bisericii.
Înainte de rugăciune, cântaţi câteva cântece
vesele.
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Pentru Lecţia 1 – Laudă și rugăciune; Transmiterea lecţiei, pag. 11, 14
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Pentru Lecţia 4 – Transmiterea lecţiei, pag. 39;
câte două pentru fiecare copil; folosiţi hârtie colorată.
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Pentru Lecţia 8 – Transmiterea lecţiei, pag. 75

126

Pentru Lecţia 9 – Activităţi de pregătire, pag. 81
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Pentru Lecţia 10 – Lecţia biblică, pag. 90
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Pentru Lecţia 11 – Textul de memorat, pag. 101

„Bine, rob
bun și credincios!
„Bine, rob
bun și credincios!

Ai fost credincios
în puţine lucruri,
Ai fost credincios
în puţine lucruri,

te voi pune peste
multe lucruri.”
te voi pune peste
multe lucruri.”
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Pentru Lecţia 11 – Transmiterea lecţiei, pag. 102

(NUMELE COPILULUI)

DIN
(NUMELE BISERICII)

PRIMEșTE ACEASTĂ DIPLOMĂ DE APRECIERE
PENTRU CĂ A FOST CREDINCIOS ÎN
(RESPONSABILITATEA)

(SEMNĂTURA PASTORULUI)

(SEMNĂTURA INSTRUCTORULUI)

(NUMELE COPILULUI)

DIN
(NUMELE BISERICII)

PRIMEșTE ACEASTĂ DIPLOMĂ DE APRECIERE
PENTRU CĂ A FOST CREDINCIOS ÎN
(RESPONSABILITATEA)

(SEMNĂTURA PASTORULUI)
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(SEMNĂTURA INSTRUCTORULUI)

