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LECŢIA 12

18 iunie 2016
Referinţe: Ioan 3:1-21; 7:45-53; 19:38-42; Hristos, Lumina lumii, pag. 167-177, în original.

Prieteni apropiaţi
Ai vreun prieten apropiat?
Ce faci cu prietenii apropiaţi? Ştiai
că Domnul Isus a avut prieteni
apropiaţi? El a avut chiar un prieten secret.

icodim a
deschis uşa cât o
crăpătură. Noaptea
era întunecoasă. Nu
era nimeni pe stradă. A
închis uşa încetişor şi s-a
îndreptat spre poarta cetăţii.
Pe când mergea, se gândea la noul învăţător. Îl ascultase
Text de memorat
vorbind. Nicodim studiase sulurile Bibliei şi credea că acest
nou învăţător era Mântuitorul promis, Mesia pe care Îl
„Prietenul adevărat
aşteptaseră. Dar dorea să fie sigur.
iubeşte oricând ...”
Nicodim avea prieteni importanţi. Iar acest învăţător nu
Proverbele 17:17
era prea apreciat. Prietenii lui Nicodim erau împotriva
acestui nou învăţător. Aşa că Nicodim se hotărâse: „La
noapte, voi merge să Îl văd!”
Mesaj
Acum îşi punea planul în aplicare. Mergea prin întuneric,
Prietenii îşi poartă
să Îl întâlnească pe Isus.
de grijă.
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– Ştiu că eşti un învăţător trimis de Dumnezeu, i-a spus el lui Isus. Nimeni nu ar
putea face asemenea minuni dacă nu ar fi trimis de Dumnezeu.
Isus i-a vorbit blând lui Nicodim.
– Dumnezeu îi iubeşte pe toţi. Dumnezeu îi iubeşte pe oameni atât de mult,
încât a trimis un mesager deosebit, L-a trimis chiar pe Fiul Său pentru a-i ajuta pe
oamenii de pe acest pământ.
Acum, Nicodim era sigur că Isus era o persoană deosebită. Tot gândindu-se şi
citind din sulurile sfinte, s-a convins că Isus era Mesia, Mântuitorul promis de
Dumnezeu.
Dar Nicodim avea o problemă. Prietenii lui nu Îl iubeau pe Isus. Ei nu doreau ca
Isus să predice şi să îi vindece pe oameni. Aşa că au încercat să Îl oprească. Dar,
atunci când prietenii săi importanţi încercau să Îl rănească pe Isus sau să Îi creeze
greutăţi, Nicodim stăruia pe lângă ei să renunţe.
– Nu puteţi face asemenea lucruri, le spunea el. Nu este bine. Nu aşa ne învaţă
Legea.
Când a murit Isus, Nicodim a venit în ajutor
cu tot ce a putut. Nu-i păsa că îl vedeau
alţi oameni. Nicodim fusese un
prieten secret, dar acum toţi
vedeau că fusese prietenul lui
Isus.
Nicodim era bogat. El
Şi-a cheltuit toţi banii
pentru a-i ajuta pe
oameni să afle despre
Isus. El dorea ca şi alţii să
fie prieteni apropiaţi ai
lui Isus. Ai dori să fii şi tu,
astăzi, prietenul lui Isus,
aşa cum a fost Nicodim?
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Activităţi
Sabat
Citiţi povestirea biblică şi folosiţi următoarele
gesturi pentru a repeta textul de memorat în
această săptămână.
„Prietenul adevărat (prindeţi-vă o mână de
cealaltă)
iubeşte
(încrucişaţi braţele pe piept)
oricând.”
(deschideţi larg braţele)
Proverbele 17:17 (uniţi palmele, apoi
deschideţi-le ca pe
o carte)
Ajutaţi-l pe copil să numere motivele
pentru care Îl iubim pe Isus. (Este bun,
ne iubeşte, este amabil etc.)

Mergeţi cu copilul afară, să privească cerul
nopţii şi vorbiţi despre cum are Domnul Isus
grijă de noi noaptea. Cântaţi un cântec de
mulţumire înainte de a vă ruga.

Duminică
Ajutaţi-l pe copil să-i ofere unui prieten
cartonaşul „Inimă pentru inimă”, pregătit la
Şcoala de Sabat (sau scrieţi dumneavoastră pe
un cartonaş decupat în formă de inimă: „Isus te
iubeşte”).
Cântaţi un cântec despre dragostea lui Isus;
apoi mulţumiţi-I pentru că-l iubeşte şi pe
prietenul vostru.

Miercuri
Jucaţi-vă de-a v-aţi ascunselea.
Prefaceţi-vă că sunteţi Nicodim şi
Îl căutaţi pe Domnul Isus. Când vă întâlniţi,
îmbrăţişaţi-vă.
Încurajaţi-l pe copil să-i întrebe pe cei din familie despre un prieten al lor apropiat. Mulţumiţi-I lui Isus pentru prieteni.

Marţi
Ajutaţi-l pe copil să decupeze câte o inimioară
pentru fiecare membru al familiei.
Încurajaţi-l să-i spună fiecăruia:
„Isus te iubeşte”, în timp ce le
împarte. Întrebaţi-l pe
fiecare de unde ştie că Isus
îl iubeşte. Cântaţi un cântec
potrivit înainte de a vă ruga.

Luni
Citiţi împreună textul
din Ioan 3:1,2. Lăsaţi-l pe
copil să ţină cu atenţie
Biblia în timp ce
dumneavoastră indicaţi
versetele. Întrebaţi: Când
L-a vizitat Nicodim pe
Domnul Isus? Cum şi-a dat
seama că Isus era trimis de
Dumnezeu? (Aflase
despre minunile făcute
de El.) Vorbiţi despre
cum are grijă Isus de
familia voastră în fiecare zi.

Joi
Folosiţi boabe de fasole uscată sau
alte obiecte mici, pentru a-l ajuta pe
copil să numească şi să-şi numere
prietenii. Amintiţi-i pe toţi într-o
rugăciune de mulţumire pentru
prieteni.
Vineri
Interpretaţi povestirea biblică la
altarul de seară. Copilul va avea rolul
lui Nicodim. Vorbiţi despre cum a fost
Nicodim un prieten credincios al lui
Isus şi despre cum puteţi fi şi voi prietenii Săi.
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