
Te-ai uitat vreodată cum îşi aduc oamenii darurile la biserică? Banii sunt aşezaţi,
aruncaţi, strecuraţi sau îndesaţi în coşul pentru daruri.

sus stătea cu ucenicii Săi în templu,
privin du-i pe oamenii care îşi
aduceau darurile. În zilele
acelea, existau nişte cutii
speciale pentru daruri.

În Ieru salim
trăiau mulţi oameni bogaţi. Ei locuiau
în case frumoase. Purtau haine
bogate. Aveau hrană din belşug. 

După ce plăteau pentru casele
lor frumoase,
pentru
hainele
elegante şi
pentru hrana
gustoasă, ei
duceau la templu o parte din banii care le mai rămâneau.
Îmbrăcaţi în hainele lor cele mai frumoase, ei mergeau la
templu pe la ora când ştiau că este multă lume. După ce se
uitau în jur, pentru a se asigura că sunt priviţi, îşi turnau
banii în cutiile în care se strângeau darurile.
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I

Darul văduvei sărace

L E C Ţ I A 9

Text de memorat
„Pe cine dă 

cu bucurie, îl iubeşte
Dumnezeu.”

2 Corinteni 9:7

Mesaj
Mă închin 

lui Dumnezeu
dăruind cu bucurie.

Referinţe: Luca 21:1-4; Marcu 12:41-44; Hristos, Lumina lumii, pag. 614-616, în original.

28 mai 2016

Gradi 2_2014_BW_920403 KGN BSG-T.qxd  25.01.2016  11:00  Page 41



Cling-cling, cling-cling, clap! Le plăcea să facă un zgomot cât mai mare. Le plă -
cea să ştie că oamenii se întorceau pentru a vedea cine pusese atât de mulţi bani
în cutia pentru daruri. Sperau ca oamenii să-şi şoptească: „Vezi ce dar mare a adus
cutare? Se vede că este un om foarte generos.”

Isus ştia că oamenii aceia bogaţi aduseseră numai ce le mai rămăsese după ce
îşi cumpăraseră tot ce le dorea inima. Ştia că nu renunţaseră la nimic important.
Erau sătui şi bine îmbrăcaţi.

Apoi Isus a observat că o femeie s-a apropiat de cutia cu daruri. Isus ştia că
soţul ei murise şi că ea era văduvă. De multe ori nu avea ce să mănânce şi i se
făcea foame.

Femeia s-a uitat în jur ca să fie sigură că nu o vede nimeni. Îi era ruşine, pentru
că nu putuse aduce decât un dar foarte mic. Când a crezut ea că nu o vede
nimeni, a strecurat doi bănuţi în cutia pentru daruri şi s-a îndepărtat repede.

Însă Isus o văzuse. Observase şi cele două mo nede micuţe pe care le pu sese ea
în cutie. Pe când se îndepărta, femeia şi-a dat seama că Isus o privea.  
Isus le-a spus ucenicilor:

– Această văduvă săracă 
a adus mai mult decât toţi ceilalţi.

Ea a dăruit tot ce avea.
Tot ce avea! Toţi banii ei!

Auzind cuvintele lui Isus,
„lacrimi de bucurie i-au
umplut ochii”.  (Hristos,
Lumina lumii, pag. 615, 
în original)

Nu mai avea bani nici
măcar pentru o bucată de

pâine pe care să o mănânce
la cină. Însă era fericită că

adusese un dar pentru
Dumnezeu. Deşi darul său era
foarte mărunt, ea a dăruit mai
mult decât toţi ceilalţi, pentru
că oferise totul cu bucurie şi

din dragoste pentru Dumnezeu.
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Sabat
În fiecare zi a săptămânii, citiţi împreună po -

ves tirea biblică şi cântaţi cântecul cu textul de
memorat. Vezi pag. 62, 64. Discutaţi despre ce
înseamnă să fii un dătător voios.

Duminică
Căutaţi şi citiţi împre ună Luca 21:1-4.

În tre baţi: Ce este mai im  portant
pentru tine? Ai fi dispus să renunţi
la acest lucru pentru a-l dărui
lui Dumnezeu?

Ajutaţi-l pe copil să
confecţioneze şi să decoreze o
puşculiţă a „renunţării de sine” (un
recipient decorat cu abţibilduri etc.).
Explicaţi ce înseamnă renunţarea de sine.
În săptămâna aceasta, căutaţi modalităţi de a
demonstra renunţarea de sine şi de a strânge bani
în puşculiţă.

Luni
Întrebaţi: Ce dar a adus văduva? Ce alte lucruri

putem aduce noi în dar? (Bunătate, ascultare etc.)
Cereţi-i copilului să numească un lucru – însă nu
bani – pe care I l-ar putea dărui lui Dumnezeu.

Jucaţi pe roluri o ocazie de dăruire: o dată
dăruiţi cu bucurie, a doua oară dăruiţi cu părere
de rău. Întrebaţi: Cum ne cere Domnul
Isus să ne purtăm? De ce?

Marţi
Citiţi împreună pasajul din

Marcu 12:41-44. Interpretaţi
povestirea împreună cu alţi mem-

bri ai fa miliei. Ce rol ar dori să interpreteze copilul?
De ce?

Ajutaţi-l pe copil să-i ofere cuiva cei doi bănuţi de
la Şcoala de Sabat şi să-i povestească despre poves -
tirea biblică şi despre dragostea lui Dumnezeu.

Miercuri
Adunaţi monede cât mai diferite.

Explicaţi ce valoare are fiecare.
Sunt monedele cele mari întot -
dea una şi cele mai valoroase?

Lăsaţi-l pe copil să pună în
puşculiţă monede. Cum este sune-
tul pe care îl fac acestea?

Mulţumiţi-I lui Isus pentru bani.

Joi
Discutaţi despre cum se strâng astăzi

darurile, spre deosebire de cum se făcea în vremea
lui Isus. Numă raţi banii din puşculiţă. Când îi veţi
duce la biserică?

Vineri
În timpul altarului de seară, citiţi despre

văduva cea darnică în cartea Hristos, Lumina lumii,
pag. 614 şi 615, în original. Cum se simţise
văduva înainte de a dărui? Cum s-a simţit după
aceea? 

Plănuiţi trei activităţi prin care
familia voastră Îi poate

aduce închinare lui
Dumnezeu. Duceţi

mâine banii la bi serică.
Lăsaţi-l pe copil să-i pună

în coşul pentru daruri.
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Activităţi
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