
Ai fost vreodată departe de casă, fără să ai nimic de mâncare? Într-o zi,
mulţi oameni au fost departe de casele lor în timpul prânzului. Dar Isus avea
pentru ei o surpriză!

azele soarelui scânteiau în 
apă, în timp ce un băieţel
mergea pe malul lacului.
Nu era singur. Mulţi
oameni se adunaseră pe
panta dealului, să Îl

vadă pe Isus.
Băieţelul şi-a făcut uşor loc până în

faţa mulţimii. Asculta cum vorbea Isus
despre dragostea lui Dumnezeu. L-a
văzut pe Isus vindecând oameni

grav bol-
navi.

Era atât de interesant, încât orele au trecut foarte
repede! Băieţelul nici măcar nu se gândise la mâncare.
Mama lui îi făcuse un pacheţel cu cinci chifle de orz şi doi
peştişori, dar nu se atinsese încă de ele.

Era aproape ora cinei. Prietenii lui Isus I-au spus:
– Nu crezi că ar fi bine ca oamenii să plece acum pe la

casele lor? Este târziu şi li s-a făcut foame.
Băieţelul a văzut că Isus nu dorea ca ei să plece acasă

flămânzi. Isus le-a spus ucenicilor:

R

57

Un băieţel dăruieşte

L E C Ţ I A 1 3

Text de memorat
„Să nu daţi uitării ...

dărnicia.”
Evrei 13:16

Mesaj
Oamenii din

familia lui Dum ne -
zeu ştiu să împartă.

Referinţe: Matei 14:13-21; Marcu 6:32-44; Luca 9:10-17; Ioan 6:1-13; 
Hristos, Lumina lumii, pag. 364-371, în original.

25 iunie 2016
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– Daţi-le voi să mănânce!
De fapt, Isus avea să-i hrănească.
Ucenicii s-au uitat unii la alţii miraţi. Era nevoie de multă, foarte multă mâncare

pentru a hrăni o asemenea mulţime de oameni. Unul dintre ucenicii lui Isus,
Andrei, i-a zâmbit băiatului şi l-a întrebat: 

– Ce ai în coş? 
– Cinci pâinici de orz şi doi peştişori. Nu este mult, dar poate să le ia Domnul Isus.
Apoi, băieţelul L-a auzit pe Isus întrebându-i pe ucenici:
– Ce aveţi de mâncare? 
Andrei a răspuns:
– Noi nu avem nimic. Dar este aici un băieţel care vrea să-şi împartă pacheţelul

cu noi – adică cinci pâini şi doi peşti. Însă acestea nu sunt de ajuns pentru toţi
oamenii.

Isus i-a zâmbit băiatului. 
– Îţi mulţumesc că îţi împarţi mâncarea cu noi!
Isus le-a spus ucenicilor:
– Cereţi-le oamenilor să se aşeze.
Mai întâi, Domnul Isus a făcut o rugăciune pentru mâncarea băiatului. Apoi, El a

început să le împartă ucenicilor bucăţi de pâine şi de peşte, pentru ca aceştia să le
dea oamenilor. Din coşul băiatului, peştele şi pâinea se înmulţeau. Din ce în ce mai
mulţi oameni primeau de mâncare. Băieţelului nu-i venea să creadă!

A durat o vreme până când au fost hrăniţi
toţi oamenii – cinci mii de bărbaţi, pe lân -

gă femei şi copii. Când au ter minat,
Isus a spus: 

– Adunaţi hrana care a mai
rămas!

Băieţelul a privit cum au strâns
ucenicii douăsprezece coşuri cu
bucăţile rămase.

Fusese doar un prânz ne -
însemnat pentru un băieţel.

Dar acesta fusese dispus să
împartă. Iar Isus i-a hrănit
pe toţi oamenii aceia 

dintr-un mic pacheţel,
pentru că îi iubea.

58
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Sabat
Citiţi povestirea şi folosiţi următoarele gesturi

pentru a repeta textul de memorat în fiecare zi
din această săptămână:
„Să nu daţi uitării (clătinaţi capul în semn 

de negare)
dărnicia.” (duceţi mâna de la piept 

spre fiecare din jur)
Evrei 13:16 (uniţi palmele, apoi 

deschideţi-le ca pe o carte)
Ajutaţi-l pe copil să adune grămezi de câte

zece obiecte, de exemplu boabe de fasole.
Spuneţi: Isus a folosit micul pachet al băiatului
pentru a hrăni mult mai mulţi oameni decât
boabele din aceste grămezi.

Duminică
Daţi-i unui prieten sacoşa dărniciei, pregătită

la Şcoala de Sabat. Amintiţi-i copilului că oa -
menii din familia lui Dumnezeu ştiu să împartă
între ei. Cântaţi un cântec despre dărnicie, înainte
de a vă ruga.

Luni
Lăsaţi-l pe copil să vă ajute să

luaţi din cămară diferite
alimente pe care să le oferiţi la
un adăpost din vecinătate sau
la un centru de asistenţă
socială. Încercaţi să le
oferiţi astăzi.

Mulţumiţi-I lui Isus
pentru hrana de care vă
bucuraţi.

Marţi
Citiţi împreună textul din Ioan 6:1-13. Lăsaţi-l

pe copil să ţină Biblia în timp ce citiţi. Întrebaţi:

Ce fel de hrană a împărţit băiatul? De unde o
avea?

Lăsaţi-l pe copil să facă un sandvici pe care 
să îl împartă cu dumneavoastră. Mulţumiţi-I lui
Isus, pentru că aveţi ce împărţi.

Miercuri
Cereţi-i copilului să folosească gesturi pentru 

a vă povesti lecţia. De exemplu: Isus (să arate în
sus), foame (să se frece pe burtă).

Plănuiţi să invitaţi pe cineva la masă vineri
seară. Lăsaţi-l pe copil să aleagă ce fel de ape -
ritiv sau desert veţi servi.

Joi
Discutaţi cu copilul despre

cum se alege o hrană
sănă toasă. Pre gă tiţi
împreună o
pâine sau
turtiţe
dieteti ce.
Păstraţi o parte
pentru ma sa de
vineri seară.

Mulţumiţi-I lui Isus pentru
hrana bună şi sănătoasă, care îl ajută pe copil 
să crească.

Vineri
Lăsaţi-l pe copil să vă ajute la pregătirea

mâncării pentru cină. Lăsaţi-l să ajute la servit.
În timpul altarului, interpretaţi povestirea. 

Ajutaţi-l pe copil să le spună invitaţilor textul 
de memorat.

Cântaţi un cântec despre dărnicie; apoi mulţu-
miţi-I lui Isus pentru prietenii cu care puteţi
împărţi.
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Activităţi
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Lecţia 1

Folosiţi gesturile următoare pentru a-l învăţa pe copil textul de memorat:

Isus spune: Arătaţi în sus, apoi duceţi mâna la gură.
„Ori de câte ori Deschideţi larg braţele.
aţi făcut Rotiţi pumnii unul peste altul.
aceste lucruri, Folosiţi degetul arătător ca şi cum aţi număra.
Mie Arătaţi în sus.
Mi le-aţi făcut.” Rotiţi pumnii unul peste altul.
Matei 25:40 Uniţi palmele, apoi deschideţi-le ca pe o carte.

Lecţia 2

Folosiţi următoarele gesturi pentru a-l învăţa pe copil textul de memorat:

„Domnul Arătaţi în sus.
este de partea mea; Arătaţi spre dumneavoastră.
nu mă tem Clătinaţi din cap în semn de negaţie.
de nimic.” Îmbrăţişaţi-vă singur.
Psalmii 118:6 Uniţi palmele, apoi deschideţi-le ca pe o carte.

Activităţile legate de textul de memorat, descrise aici, sunt 
recomandate pentru învăţare şi recapitulare. Ele au fost propuse
pentru a fi folosite la Şcoala de Sabat.

Gradi 2_2014_BW_920403 KGN BSG-T.qxd  25.01.2016  11:01  Page 60



61

Lecţia 3

Folosiţi următoarele gesturi pentru a-l învăţa pe copil textul de memorat:

„Povesteşte Duceţi mâinile la gură.
tot ce ţi-a făcut Arătaţi spre fiecare.
Dumnezeu.” Arătaţi în sus.
Luca 8:39 Uniţi palmele, apoi deschideţi-le ca pe o carte.

Lecţia 4

Învăţaţi-l pe copil cântecul de la pagina 63.

Lecţia 5

Folosiţi următoarele gesturi pentru a-l învăţa pe copil textul de memorat:

„Mă veţi ruga, Uniţi palmele.
şi vă voi asculta.” Duceţi mâinile la urechi.
Ieremia 29:12 Uniţi palmele, apoi deschideţi-le ca pe o carte.

Lecţia 6

Folosiţi următoarele gesturi pentru a-l învăţa pe copil textul de memorat:

„Mă bucur când mi se zice: Îmbrăţişaţi-vă singur şi afişati un zâmbet larg.
«Haidem Mărşăluiţi pe loc.
la Casa Uniţi vârful palmelor, mărşăluind încă, dacă este 

posibil.
Domnului!»” Deschideţi larg braţele spre cer, încă mărşăluind.
Psalmii 122:1 Uniţi palmele; apoi deschideţi-le ca pe o carte.
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Lecţia 7
Folosiţi următoarele gesturi pentru a-l învăţa pe copil textul de memorat:

„Lăudaţi Duceţi vârfurile degetelor la buze, apoi îndepărtaţi mâna de
gură.

pe Domnul!” Descrieţi cu mâna dreaptă un arc de cerc de la frunte în jos.
1 Cronici 16:8 Uniţi palmele, apoi deschideţi-le ca pe o carte.

Lecţia 8

Învăţaţi-l pe copil textul de memorat cântându-l pe melodia 
„Doamne-aş vrea să stau...”, nr. 344 din Imnuri creştine:

Doamne, pururea Te voi lăuda,
Doamne, pururea Te voi lăuda,
Doamne, pururea eu Te voi lăuda
Versul 12, Psalmul 30.

Suplimentar, vezi pag. 64.

Lecţia 9

Cântaţi versetul de memorat pe melodia de la pag. 64:

Cel ce dă cu bucurie e iubit de Dumnezeu.
Cel ce dă cu bucurie e iubit de Dumnezeu.

Lecţia 10

Folosiţi următoarele gesturi pentru a-l învăţa pe copil textul de memorat:

„Izbucniţi cu toate Ghemuiţi-vă cu genunchii strânşi.
în strigăte de bucurie.” Ridicaţi-vă repede, cu braţele întinse.
Isaia 52:9. Uniţi palmele, apoi deschideţi-le ca pe o carte.
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Lecţia 11
Folosiţi următoarele gesturi pentru a-l învăţa pe copil textul de memorat:
„Voi Arătaţi spre ceilalţi.
sunteţi prietenii Îmbrăţişaţi-vă singur.
Mei.” Arătaţi spre dumneavoastră.
Ioan 15:14 Uniţi palmele, apoi deschideţi-le ca pe o carte.

Lecţia 12
Folosiţi următoarele gesturi pentru a-l învăţa pe copil textul de memorat:
„Prietenul adevărat Luaţi-vă de mână cu un prieten.
iubeşte Încrucişaţi braţele pe piept.
oricând.” Deschideţi larg braţele.
Proverbele 17:17 Uniţi palmele, apoi deschideţi-le ca pe o carte.

Lecţia 13
Folosiţi următoarele gesturi pentru a-l învăţa pe copil textul de memorat:
„Să nu daţi uitării Clătinaţi capul în semn negativ.
dărnicia.” Duceţi mâinile la piept, apoi înainte, spre ceilalţi, 

descriind un cerc.
Evrei 13:16 Uniţi palmele, apoi deschideţi-le ca pe o carte.

Să facem bine
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Bolnavi şi trişti, zece leproşi

Stăteau pe lângă drum.

La ei veni Isus cel bun, 
Făcându-i sănătoşi.

Atunci cei zece-n pas voios
Spre casa lor s-au dus.

Doar unu’ la Isus s-a-ntors

Şi „Mulţumesc!” I-a spus.

(Pentru Lecţia 8, pe baza pasajului din Luca 17:12-19.)

Dătători voioşi

Zece oameni
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