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Anul A
Trimestrul 2

Lecţia 10

Isus merge la o petrecere
COMUNITATE    O comunitate este formată din familie și prieteni.

L E C Ţ I A

Referinţe
Ioan 2,1-11; Hristos, Lumina lumii, pag. 144-153, în original.

Text de memorat
„Izbucniţi... în strigăte de bucurie.” Isaia 52,9

Obiective
În această lecţie, copiii

• vor învăţa că Isus a făcut o minune la o petrecere, pentru ca toţi să fie
fericiţi;

• se vor simţi bucuroși pentru faptul că Isus dorește ca ei să fie fericiţi
împreună cu familia și prietenii lor;

• vor răspunde, căutând moduri de a se bucura împreună cu familia și
cu prietenii.

Ne manifestăm dragostea când ne simţim bine împreună cu familia și cu prietenii.

Mesajul lecţiei

Pregătirea instructorului

cirea tuturor. Copiii sunt cei care se bucură de ocro-
tire, dar pot fi în același timp dătători și trebuie să
li se acorde ocazii de a arăta dragoste pentru alţii.

Pentru instructor
„Isus nu Și-a început lucrarea săvârșind

vreo faptă deosebită în faţa Sinedriului din
Ierusalim. La o întâlnire familială dintr-un mic
sat galileean, puterea Sa s-a manifestat pentru
a contribui la bucuria unei sărbători de nuntă.
În felul acesta Și-a arătat iubirea de oameni și
dorinţa de a lucra pentru fericirea lor... El a
venit să le dea oamenilor un pahar de fericire
ca, prin binecuvântarea Lui, să sfinţească rela-
ţiile din viaţa oamenilor.” (Hristos, Lumina

lumii, pag. 144, în original)

O privire asupra lecţiei
Isus și ucenicii Săi sunt la o nuntă. Mulţi

dintre rudele și prietenii lor sunt acolo și fiecare
se simte bine. Însă au venit atât de mulţi
oameni, încât au rămas fără suc, o problemă
care o mâhnește mult pe gazdă. Mama lui Isus
Îi cere ajutor. El le spune slujitorilor să umple
vasele goale cu apă. Isus transformă apa în
suc de struguri și acum este de ajuns pentru
toată lumea. Oamenii spun că este cel mai
bun suc pe care l-au băut. Toţi sunt fericiţi.
Aceasta este prima minune făcută de Isus.

Aceasta este o lecţie despre comunitate.
Într-o comunitate de oameni există bucurie

între rude și prieteni și grijă pentru nevoile și feri-



81

Z E C E

„Isus... era cât se poate de sociabil. El Se
bucura de ospitalitatea tuturor claselor,
vizitând familii de bogaţi și de săraci, de
învăţaţi și de neînvăţaţi și căutând să înalţe
gândurile lor de la lucrurile obișnuite ale vieţii
la cele spirituale și veșnice. El n-a îngăduit
risipa și nicio umbră de ușurătate lumească
n-a pătat conduita Lui; cu toate acestea, Se
bucura de scenele de fericire nevinovată și,
prin prezenţa Lui, a aprobat adunările de
societate... El câștiga inima oamenilor trăind
între ei ca Unul care le dorea binele... Stătea
de vorbă cu ei, la ocupaţiile lor zilnice, și Se
interesa de nevoile lor pământești... Iubirea

puternică pe care o arăta faţă de fiecare om
ajuta la câștigarea inimilor.” (Idem, pag. 150,
151, în original)

Decorarea sălii
Vezi Lecţia 1. Lecţiile 10-13 necesită

pregătirea mai multor scene din viaţa lui Isus,
inclusiv: petrecerea, muntele, fântâna satului,
case cu acoperișul plat, o barcă de pescuit
lângă ţărm, mreje și focul de pe mal.

Pentru Lecţia 10, în mod special, decoraţi
sala cu baloane și hârtie creponată, dacă este
posibil.

ACTIVITĂŢI

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

A. Invitaţii la nuntă

B. Servicii la nuntă

C. Prinde aripioara de pește

Vezi pag. 85. Poate avea loc
oricând în timpul orei.

Experimentarea povestirii

Text de memorat

Amintiri despre petreceri

Semn de clanţă aducător de
bucurie

MATERIALE NECESARE

Decupajele de la pag. 114, articole de
papetărie.

Mici cadouri, articole de papetărie.

Un poster cu conturul unui pește,
aripioare din hârtie pentru fiecare copil,
piuneze sau scotch, eșarfe pentru legat la
ochi.

Apă, băutură roșie sau vișinie, lingură
pentru amestecat, pahare de unică
folosinţă, costume biblice, carafă
transparentă.

Două monede, cântecul de la pag. 95.

Fotografii sau imagini de revistă legate de
petreceri.

Decupajele de la pag. 114, articole de
papetărie, foarfeci.

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
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Predarea lecţiei
Bun venit

Uraţi-i fiecărui copil, pe nume, un bun venit la intrarea în clasă. Întrebaţi-i cum li s-a părut
săptămâna. Urmăriţi cum s-a desfășurat activitatea propusă pentru cursul săptămânii. Începeţi o
activitate de pregătire la alegere.

Activităţi de pregătire
Selectaţi una sau mai multe dintre următoarele activităţi, în funcţie de situaţia clasei voastre.

A. Invitaţii la nuntă

Materiale necesare: � Decupajele de la pag. 114,
� articole de papetărie.

Spuneţi: Să ne imaginăm că astăzi vom organiza o petrecere de nuntă. Ce trebuie să facem
mai întâi când vrem să organizăm o petrecere? Exact. Trebuie să invităm oameni. Cum îi invităm?
Da, îi anunţăm pe oameni, trimiţându-le invitaţii. Vom pregăti și noi invitaţii chiar acum.

Împărţiţi decupajele și articolele de papetărie. Ajutaţi-i pe copii să le decoreze.

Întrebări și răspunsuri
Întrebaţi: Cui dorim să trimitem invitaţiile? Așteptaţi răspunsurile: Spuneţi: Da, am putea să le

trimitem familiilor și prietenilor noștri. Ei se vor bucura să vină la o petrecere de nuntă. Aceasta
îmi amintește de mesajul lecţiei noastre:

Repetaţi împreună cu mine.

Ajutaţi-i pe copii să-și scrie numele pe decupaje și să le pună deoparte până când vor pleca
acasă.

B. Servicii de nuntă

Materiale necesare: � Mici cadouri,
� articole de papetărie.

Spuneţi: De obicei, când se organizează o nuntă, mirele și mireasa le oferă invitaţilor câte un
mic cadou cu care să plece acasă. Să numim acest gest un mic serviciu. Poate fi reprezentat de
o punguţă cu bomboane, un breloc sau o bucată de tort pus într-o cutiuţă frumoasă. Astăzi vom
pregăti astfel de cadouri.

Distribuiţi articolele de papetărie și pregătiţi mici cadouri, care sunt specifice în zona dvs. De
exemplu: o bucată de plasă colorată, care să cuprindă bomboane, legată cu o fundă. (Puteţi
obţine același efect folosind niște pătrate de hârtie și bucăţi de sfoară.)

O altă idee este să confecţionaţi mici evantaie din hârtie.

11111

Ne manifestăm dragostea când ne simţim bine împreună cu familia și cu prietenii.
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Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la următoarele întrebări: De ce credeţi că mirele și mireasa

fac asemenea servicii? Da, ei le fac cadouri invitaţilor pentru a le mulţumi că au venit și pentru a
le aminti de ocazia fericită pe care au avut-o la nuntă. Nunţile și petrecerile sunt ocazii de
bucurie. Mesajul pentru astăzi ne spune că...

Repetaţi împreună cu mine.

C. Prinde aripioara de pește

Materiale necesare: � Un poster cu conturul unui pește,
� aripioare din hârtie pentru fiecare copil,
� piuneze sau scotch,
� eșarfe pentru legat la ochi.

Din timp: Desenaţi un pește mare pe o coală de hârtie. Plasaţi posterul astfel încât copiii să-l
poată privi de la nivelul ochilor. Decupaţi câte o aripioară pentru fiecare copil.

Întrebaţi: Ce facem de obicei la petreceri? Așteptaţi răspunsurile. Da, ne jucăm. Ne vom juca
un joc numit „Prinde aripioara de pește”. Eu vă voi lega la ochi și vă voi învârti. Apoi vă voi da
câte o aripioară și voi veţi încerca să o prindeţi la locul potrivit pe pește. Daţi-i fiecărui copil
ocazia de a participa la joc. Dacă aveţi un colectiv mare, folosiţi mai mulţi pești desenaţi și, pentru
fiecare desen, veţi solicita ajutorul unui adult.

Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la următoarele întrebări: V-a plăcut? Este un joc potrivit pentru

o petrecere de nuntă? Credeţi că Isus S-ar fi bucurat să participe sau să-i privească pe alţii
jucându-se? Da, pentru că Isus dorește ca noi să fim fericiţi și să ne simţim bine. El știe că...

Repetaţi împreună cu mine.

* Notă: Secţiunea „Rugăciune și laudă” se află la pagina 85.

Lecţia biblică

Materiale necesare: � Apă,
� băutură roșie sau vișinie (pudră),
� lingură pentru amestecat; �  costume biblice,
� pahare de unică folosinţă, �  două carafe transparente.

Ne manifestăm dragostea când ne simţim bine împreună cu familia și cu prietenii.

Ne manifestăm dragostea când ne simţim bine împreună cu familia și cu prietenii.
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Din timp: umpleţi una dintre carafe cu apă.
Adăugaţi praful colorat numai în a doua carafă.

Permiteţi-le copiilor să se costumeze pentru
nuntă. Puteţi alege chiar un mire și o mireasă.

Cereţi-le copiilor să se așeze în cerc, pe podea,
dacă este posibil. Așezaţi carafele, lingura și
paharele în faţa dvs., în cerc.
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Spuneţi: Isus a făcut minuni, pentru că este

Fiul lui Dumnezeu. Povestirea de astăzi ne

vorbește despre prima minune înfăptuită de

Domnul Isus. El i-a ajutat pe oameni să fie

fericiţi la o nuntă. Isus dorește să-i facă pe

oameni să afle că...

Daţi-le copiilor câte un pahar gol. Spuneţi: Să

zicem că sunteţi musafiri la nunta din poves-

tirea biblică. Pe măsură ce citesc, uitaţi-vă la

mine și faceţi așa cum fac și eu.

Într-o zi, în cetatea din Cana Galileii se ţinea o
nuntă. Pentru a-și serba nunta, mirele și mireasa
au dat o petrecere mare care a durat mult timp.
Ei i-au invitat pe toţi prietenii și pe toate rudele
lor. Mama lui Isus era acolo, și Isus, și ucenicii
Săi erau, de asemenea, invitaţi la nuntă.

În timpul petrecerii, toţi au mâncat bucate
gustoase și au băut suc bun și dulce.

Să ne bucurăm și noi de puţin suc. (Uitaţi-vă
cu tristeţe și întoarceţi paharul gol cu gura în
jos.) Vai! Nu mai este suc! Ce să facem?

Mama lui Isus, Maria, ajuta la bunul mers al
petrecerii. Slujitorii au mers la ea și i-au spus:

– Nu mai este suc. S-a terminat tot. Ce să
facem?

Maria s-a gândit o clipă. Știa că era foarte
neplăcut pentru mire și pentru mireasă să
descopere că nu mai era nimic de băut. „Ce aș
putea face?” s-a întrebat ea.

S-a întors și L-a văzut pe Isus. „Cred că El ne
poate ajuta”, se gândi ea. S-a dus la Isus și I-a spus:

– Nu mai este băutură. Ce putem face?
Isus a privit în jur. A văzut niște vase mari

pentru apă, așezate frumos la rând. Cu glas
scăzut, El le-a spus slujitorilor:

– Umpleţi vasele acestea cu apă. Apoi
scoateţi din ele și daţi-i nașului să guste.

Slujitorii s-au mirat de această cerere, dar au
făcut așa cum le spusese Isus. (Turnaţi apă în
carafa cu praful de băutură și amestecaţi.) Isus
a schimbat apa în suc bun și dulce de struguri!
(Umpleţi paharele copiilor cu băutura colorată și
lăsaţi-i să bea.)

Slujitorii au turnat repede suc și i-au dus
nașului. Acesta a fost atât de încântat de gustul
sucului, încât i-a spus mirelui:

– Oamenii servesc întotdeauna sucul cel bun
la început. Spre sfârșitul mesei se servește și
sucul mai puţin gustos. Însă tu ai servit ce a fost
mai bun de-abia acum.

Mirele și mireasa au fost încântaţi. Mama lui
Isus s-a bucurat și ea. Isus și prietenii Săi erau
bucuroși la rândul lor. Știau că Isus făcuse o
minune cum nu mai fusese pe pământ. Și s-au
mirat că Isus avea o asemenea putere.

Isus Și-a folosit puterea pentru a-i face pe
oameni fericiţi. Le-a arătat că ţinea la mire, la
mireasă și la toţi invitaţii. Isus dorește ca și noi să
fim fericiţi. Să ridicăm paharele și să spunem:
„Ura pentru Isus!” (Acordaţi timp.)

Să le arătăm și altora cât de fericiţi suntem să
știm că Isus ţine la noi și dorește să fim veseli.
Cum putem face lucrul acesta? Ajutându-i pe
oameni cu bucurie. Ajutându-i pe ceilalţi, noi ne
vom bucura de clipe fericite.

Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru următoarele întrebări:

Cum credeţi că s-au simţit slujitorii când au

văzut ce a făcut Isus? Ce v-a trecut prin minte

când aţi văzut că apa se transformă în suc

gustos? Chiar înainte de începerea orei, am pus

praf de băutură într-una dintre carafe. Când am

turnat apă în ea, apa s-a amestecat cu praful. A

fost un mic truc. Credeţi că Domnul Isus a folosit

un truc sau a pus praf pentru a obţine suc?

Așteptaţi răspunsurile, apoi spuneţi: Nu, El nu a

făcut așa, pentru că Isus este Fiul lui Dumnezeu,

iar Dumnezeu I-a dăruit puterea de a schimba

apa în suc. De ce credeţi că Isus a schimbat apa

în suc? Pentru ca mirele și mireasa să știe că El

dorea să iasă petrecerea bine. El dorea ca mirii

și invitaţii lor să fie fericiţi. El dorește ca și noi

să fim fericiţi împreună cu prietenii și cu

familiile noastre. Nu uitaţi...

Întrebaţi: Știţi ce mai făceau oamenii la

nunţile din timpul lui Isus? Cântau. Să stăm și

Ne manifestăm dragostea când ne simţim
bine împreună cu familia și cu prietenii.

Ne manifestăm dragostea când ne simţim
bine împreună cu familia și cu prietenii.
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noi în cerc și să cântăm o cântare care să ne

ajute să ne amintim că Isus este Fiul lui

Dumnezeu și El dorește ca noi să fim fericiţi.

Conduceţi-i pe copii în cântarea „Domnu-i
iubirea”, nr. 72 din Imnuri.

Text de memorat

Materiale necesare: � Biblia,
� balon,
� ac.

Din timp: Umflaţi un balon și legaţi-l bine.
Deschideţi Biblia la Ioan 2,1-11. Spuneţi: Aici

se află povestirea de astăzi în Cuvântul lui

Dumnezeu, Biblia. Citiţi versetele cu voce tare,
parafrazând, dacă este necesar. Apoi deschideţi
Biblia la Isaia 52,9 și spuneţi: Aici se află textul

nostru de memorat în Biblie. Citiţi versetul cu
voce tare și cereţi-le copiilor să-l repete după
dvs. („Izbucniţi… în strigăte de bucurie.”)

Întrebaţi: Ce fel de lucruri izbucnesc sau

explodează? Așteptaţi răspunsurile. Ce face un

balon când se sparge? Și cum arată? Spargeţi
balonul cu un ac. Balonul face un zgomot

puternic și zboară în toate părţile când se

sparge. Să ne imaginăm că suntem baloane în

timp ce rostim textul de memorat. Îndrumaţi-i pe
copii după cum urmează:
„Izbucniţi Ghemuiţi-vă cu genunchii strânși.
în strigăte
de bucurie” Ridicaţi-vă repede, cu braţele întinse.

Isaia 52,9. Uniţi palmele, apoi deschideţi-le ca pe o carte.

Repetaţi până când copiii pot rosti textul fără
ajutor. Spuneţi: Isus dorește ca familia și
prietenii noștri să fie fericiţi și să ne bucurăm
de timpul petrecut împreună. Nu uitaţi...

Repetaţi împreună cu mine.

Ne manifestăm dragostea când ne simţim
bine împreună cu familia și cu prietenii.

Rugăciune și laudă
Părtășie

Uraţi-le un bun venit copiilor, mai ales vizitatorilor. Sărbătoriţi zilele aniversare și faceţi
anunţurile. Acordaţi timp pentru împărtășirea experienţelor legate de lecţia pentru
săptămâna trecută. Recapitulaţi textul de memorat de Sabatul trecut.

Cântece sugerate
„Tot ce-i în jurul nostru”, nr. 2
„De-acolo din ceruri”, nr. 12
„Fiţi copii întotdeauna, nr. 57 din Ciripit de păsărele
„Părinţi și copii”, nr. 49
„Fericit cămin”, nr. 59 din Flori și stele

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

Daruri
În luna aceasta, folosiţi un recipient ilustrat cu imagini legate de familie și prieteni.

Spuneţi: În această lună vom vorbi despre cum ne putem manifesta dragostea și grija
pentru familia și prietenii noștri. Le putem arăta altora că iubim familia bisericii și ne iubim
prietenii când aducem daruri la Școala de Sabat.

Rugăciune
Cereţi-le copiilor să formeze echipe de câte doi, să se ia de mână și să-I mulţumească lui

Dumnezeu pentru prieteni.
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Aplicarea lecţiei

Amintiri despre petreceri

Materiale necesare: � Fotografii personale sau imagini decupate din reviste, despre
petreceri de familie.

Acordaţi-i fiecărui copil ocazia de a răspunde
și spuneţi: Aceasta este o fotografie (o imagine)
cu o petrecere. Ce elemente indică faptul că
este o petrecere? Discutaţi despre imagine.
Întrebaţi: Vă amintiţi când v-aţi sărbătorit ultima
oară ziua de naștere? Unde aţi serbat-o? Ce aţi
făcut? Ce jocuri v-aţi jucat? Pe cine aţi invitat?
Ce feluri de mâncare aţi consumat?

Întrebări și răspunsuri
Întrebaţi: Cum v-aţi simţi dacă Isus ar veni la

ziua voastră de naștere? Credeţi că lui Isus I-ar

plăcea să vină? De ce? Ce aţi schimba în modul
cum vă sărbătoriţi ziua de naștere dacă Isus ar
veni la voi? De ce? S-ar simţi Domnul Isus bine
la serbările organizate în familie sau la
biserică? Da, pentru că...

Iar Isus dorește să ne manifestăm dragostea.

Ne manifestăm dragostea atunci când ne simţim
bine împreună cu familia și cu prietenii.

Transmiterea lecţiei

Semn de clanţă aducător de bucurie

Materiale necesare: � Decupajele de la pag. 114,
� articole de papetărie,
� foarfece (opţional).

Dacă aţi ales să parcurgeţi Activitatea de
pregătire A, folosiţi decupajele rămase.

Dacă nu, pregătiţi câte o copie (vezi pag. 141)
pentru fiecare copil. Decupaţi-le dvs. din timp
sau lăsaţi-i pe copii să facă lucrul acesta, dacă
vi se pare o activitate potrivită.

Lăsaţi-i pe copii să le decoreze. Ajutaţi-i, dacă
este necesar.

Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru următoarele întrebări: Ce

să facem cu aceste decupaje? Cui să le dăruim?
Încurajaţi-l pe fiecare copil să pună semnul la
ușa camerei unuia dintre membrii familiei, la ușa
unui prieten sau a unui vecin, invitându-l să se
bucure alături de el și mulţumindu-i pentru bucuria
adusă în viaţa sa de copil. Amintiţi-le copiilor că...

Ne manifestăm dragostea atunci când ne simţim
bine împreună cu familia și cu prietenii.

Încheiere
La sfârșit, mulţumiţi-I lui Isus pentru clipele fericite de care ne bucurăm

împreună cu familia și cu prietenii noștri.
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Îţi plac petrecerile? Îţi place să deguști mâncăruri
delicioase și să te joci împreună cu familia și cu
prietenii? Și Domnului Isus Îi plăceau ocaziile de
sărbătoare. Îi plăcea să-Și viziteze familia și prietenii.

Domnul Isus și prietenii Săi mergeau la o
petrecere! Nu, nu era o petrecere aniversară. Era o
petrecere de nuntă. Acolo unde locuia Isus, nunţile
erau, de obicei, urmate de mai multe zile de petrecere!
Așa că se pregătea multă mâncare și mult suc de băut.

Câţiva din familia lui Isus erau printre invitaţii de la
această nuntă. Maria, mama Sa, era și ea acolo. Ea
ajutase la organizarea petrecerii. Și câţiva dintre
prietenii apropiaţi ai lui Isus erau și ei acolo.

Toţi se simţeau bine. Însă oamenii care ajutau la
bucătărie erau îngrijoraţi. Niște servitori au venit la
Maria și i-au spus:

– S-a terminat sucul! Ce să facem? Se va strica
petrecerea. Mirele și mireasa se vor necăji foarte mult!

– Vai! Oare ce-am putea să facem? se întrebă
mama lui Isus.

Maria se întoarse și Îl văzu pe Domnul. S-a apropiat
ușor de El și i-a spus:

– S-a terminat sucul!
Isus S-a uitat în jur. A văzut niște vase mari pentru

apă. El i-a luat deoparte pe slujitori și le-a spus:
– Mergeţi și umpleţi vasele cele mari cu apă.
Aceștia s-au mirat. La ce ar fi folosit să umple

vasele cu apă? Dar au făcut așa cum spusese Isus.
 Când toate vasele au fost umplute, Isus le-a spus

slujitorilor:
– Scoateţi din ele și serviţi-o pe gazdă.
Oamenii au turnat din vas într-o cupă. Dar nu mai

era apă! Era suc! Suc bun și dulce de struguri! Acum
era suc îndeajuns pentru toţi mesenii.

Slujitorii i-au dus nașului o cupă cu suc rece. Omul
a gustat, apoi l-a băut pe tot.

– Mmmm, ce suc bun! i-a spus el mirelui. De obicei
se servește sucul cel mai bun la începutul petrecerii.
Dar tu l-ai păstrat pentru la sfârșit!

Slujitorii erau încântaţi! Mama lui Isus și prietenii
Săi erau mulţumiţi. Iar mirele și mireasa erau fericiţi.

Prietenii lui Isus au început să vorbească între ei
despre minunea transformării apei în suc. Văzuseră ce
putere uimitoare avea Domnul. Oare ce mai urma să
cunoască despre El în zilele următoare?

Isus le-a arătat iubire mirelui și miresei, mamei Sale
și prietenilor Săi. Iar clipele fericite pe care le ai cu pri-
etenii și cu familia ta sunt și ele preţioase pentru Isus.

Material pentru copiicopiicopiicopiicopii

Lecţia 10    Isus merge la o petrecere

Referinţe: Ioan 2,1-11; Hristos, Lumina lumii, pag. 144-153, în original.

Text de memorat: „Izbucniţi… în strigăte de bucurie.” Isaia 52,9

Mesaj: Ne manifestăm dragostea când ne simţim bine împreună cu familia și cu prietenii.

ActivităţiActivităţiActivităţiActivităţiActivităţi
Sabat

Încurajaţi-l pe copil să exerseze gesturile învăţate
în timp ce repetaţi textul de memorat (ghemuit, apoi
sare cu mâinile ridicate).

Serviţi-l cu suc și discutaţi despre povestirea
pentru săptămâna aceasta. Vorbiţi despre lucrurile
care Îl făceau pe Domnul Isus să râdă. Vorbiţi și
despre lucrurile care vă fac pe voi să râdeţi.
Duminică

Citiţi povestirea și arătaţi-i copilului fotografii de la
nunta dumneavoastră.

Cereţi-i copilului să numească diferite tipuri de suc.
Care este preferatul său? Cântaţi un cântec de mulţu-
mire; apoi, mulţumiţi-I lui Isus pentru sucul cel bun.

Ajutaţi-l pe copil să-i ofere cuiva, astăzi, semnul
confecţionat la Școala de Sabat.
Luni

Citiţi împreună Ioan 2,1-11. Întrebaţi: De ce crezi că
Domnul Isus a făcut mai mult suc? De ce era mai bun?

Cereţi-i copilului să închidă ochii, să ia o gură de
apă, apoi una de suc. Întrebaţi: Ai simţit deosebirea
dintre cele două?
Marţi

Ajutaţi-l pe copil să pregătească o invitaţie pentru
cina de vineri, adresată Domnului Isus. Amintiţi-vă:
Isus dorește să ne simţim bine împreună cu familia și
cu prietenii noștri.

Discutaţi despre o ocazie deosebită de bucurie,
despre care copilul își amintește. Mulţumiţi-I lui Isus
pentru familia voastră.
Miercuri

Pentru altarul familial, alegeţi și citiţi unul-două
paragrafe din cartea Hristos, Lumina lumii, capitolul 15.

Repetaţi împreună textul de memorat în faţa unei
oglinzi, cu o mimică foarte veselă.
Joi

Cu ajutorul copilului, plănuiţi meniul pentru vineri
seara. Stabiliţi ce cantităţi de alimente sunt necesare.

Ilustraţi transformarea apei în must, adăugând
câteva picături de sirop într-un pahar cu apă. Are gust
de suc? Cine este singurul care poate transforma apa
în suc?
Vineri

Ajutaţi-l pe copil să confecţioneze cartonașe
pentru invitaţi, pe care să le așezaţi în dreptul fiecărui
tacâm. Pregătiţi unul și pentru Domnul Isus.


