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Scop Acest manual a fost scris pentru a væ ajuta sæ-i învæflafli pe copii faptul cæ, dacæ
urmeazæ exemplul Salvatorului, ei pot alege ce-i drept, pot fi botezafli øi pot
deveni membri ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ.

Mesaj cætre
învæflætorii din
cadrul Societæflii
Primare Tatæl nostru Ceresc v-a oferit chemarea sacræ de a-i învæfla pe copii Evanghelia

lui Isus Hristos øi de a-i ajuta sæ învefle s-o punæ în practicæ în viafla lor. Pe
mæsuræ ce le slujifli copiilor øi îi invitafli pe fiecare în parte sæ „vinæ la Hristos“,
le vefli binecuvânta viafla. Îi putefli ajuta sæ înceapæ sæ înfleleagæ binecuvântærile
Tatælui Ceresc øi sæ primeascæ mærturii despre Evanghelia Sa. De asemenea, øi
dumneavoastræ vefli progresa øi vefli învæfla de la copii. Slujirea pe care o facefli
în cadrul Societæflii Primare væ poate aduce mari bucurii. Slujindu-le copiilor din
cadrul Societæflii Primare, Îi slujifli øi Tatælui Ceresc (vezi Mosia 2:17).

Pe mæsuræ ce træifli conform principiilor Evangheliei, studiafli scripturile, urmafli sfa-
tul conducætorilor preofliei øi væ apropiafli de Tatæl Ceresc prin intermediul rugæciu-
nii, vefli primi inspiraflie de la Duhul Sfânt în ceea ce-i priveøte pe copiii cærora le
predafli. Depunefli-væ des mærturia în fafla copiilor øi permitefli-I Duhului Sfânt sæ
lucreze prin dumneavoastræ în aceastæ chemare importantæ. Pe mæsuræ ce facefli
acest lucru, Spiritul væ va îndruma în aøa fel încât ceea ce vefli face în cadrul
Societæflii Primare va fi plæcut în fafla Tatælui nostru Ceresc.

Informaflii 
despre curs ACD înseamnæ Alege ce-i drept. Scutul ACD, care se gæseøte la începutul acestui

manual, øi inelul ACD (31362) sunt folosite în câteva lecflii. În plus, lecflia 1 confline
instrucfliuni pentru realizarea planøei ACD, planøæ ce va fi folositæ în timpul altor
câteva lecflii. Inelul ACD slujeøte ca un memento pentru posesorul sæu de a alege
ce-i drept. Dacæ inelul ACD este comercializat în zona dumneavoastræ, sfætuifli-væ
cu episcopul sau cu preøedintele de ramuræ cu privire la fondurile de care dis-
pune episcopia sau ramura, pentru a cumpæra fiecærui copil un inel.

Ora de curs

Rugæciune Începefli øi încheiafli fiecare oræ de curs cu o rugæciune. Oferifli-i fiecærui copil
ocazii dese de a spune rugæciunea. Facefli ca rugæciunea sæ fie o parte plinæ
de semnificaflie a orei de curs oferind instrucfliuni øi sugestii pentru rugæciuni øi
cerându-le copiilor idei care sæ fie cuprinse în cadrul rugæciunii. Concentrafli-væ
sugestiile asupra nevoilor clasei øi asupra mesajului lecfliei.

Predarea lecfliilor Pregætifli fiecare lecflie cu atenflie øi cu evlavie astfel încât copiii sæ o poatæ înflel-
ege øi sæ se bucure de ea, iar dumneavoastræ sæ beneficiafli de îndrumarea
Spiritului.
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Predafli lecfliile în ordine, cu excepflia lecfliilor 45 øi 46 (Paøtele øi Cræciunul). Dacæ
vreunul dintre copiii din clasa dumneavoastræ urmeazæ sæ fie botezat în timpul
anului, putefli sæ predafli lecfliile 12 øi 13, care sunt despre botez øi confirmare,
înainte ca primul copil din clasa dumneavoastræ sæ fie botezat.

Alegefli dintre materialele de predare a lecfliei pe acelea care sunt adecvate clasei
dumneavoastræ. Activitæflile de îmbogæflire spiritualæ enumerate la sfârøitul fiecærei
lecflii au fost gândite pentru a fi folosite în timpul lecfliei, în funcflie de cum consid-
erafli dumneavoastræ potrivit. Nu toate materialele de predare a lecfliei øi nici toate
activitæflile de îmbogæflire spiritualæ vor fi adecvate pentru copiii din clasa sau din
zona dumneavoastræ. Unele activitæfli pot fi prea dificile pentru copiii în vârstæ de
patru ani; altele pot fi prea simple pentru ca cei în vârstæ de øapte ani sæ se
poatæ bucura de ele.

Alegefli activitæflile la care cursanflii dumneavoastræ vor reacfliona bine. Dacæ în
clasa dumneavoastræ sunt copii mai mici, putefli sæ folosifli deseori în timpul lecfliei
cântece øi descrieri fæcute cu mâna pentru a le menfline atenflia. În cazul în care
copiilor le place, putefli sæ repetafli cântecul sau descrierea fæcutæ cu mâna de
câteva ori. În cazul copiilor mai mici, pentru a ilustra conceptul pe care-l predafli
putefli folosi desene fæcute de dumneavoastræ sau decupate din reviste în locul
benzilor de hârtie pe care sunt scrise cuvinte.

Nu le citifli copiilor lecflia. Ei vor reacfliona mai bine dacæ o prezentafli cu propriile
dumneavoastræ cuvinte. Depunefli des câte o mærturie scurtæ, personalæ, astfel
încât cursanflii sæ asculte øi sæ reacflioneze mai bine la mesajul Evangheliei cu
ajutorul Spiritului.

Manualul Predarea, nu este chemare mai mare (36123) væ poate ajuta sæ predafli
aceste lecflii.

Muzica în clasæ Muzica poate aduce Spiritul Domnului în clasæ. Cântatul împreunæ ca o clasæ
poate sæ væ facæ lecfliile mai interesante øi îi poate ajuta pe copii sæ-øi aducæ mai
bine aminte de conceptele lecfliei.

Versurile cântecelor care sunt folosite de mai multe ori în acest manual sunt tipæ-
rite la sfârøitul manualului. Versurile cântecelor care sunt folosite doar o singuræ
datæ în acest manual sunt cuprinse în cadrul lecfliilor.

Nu trebuie sæ fifli un muzician talentat pentru a face din cântatul în clasæ o experi-
enflæ care sæ aducæ satisfacflii. Copiii nu vor øti dacæ dumneavoastræ cântafli bine
sau nu; vor øti doar cæ væ place sæ cântafli. Învæflafli øi repetafli cântecele acasæ, ca
parte a pregætirii lecfliei. Dacæ avefli nevoie de ajutor special, rugafli-l pe coordona-
torul muzicii de la Societatea Primaræ sau pe pianist sæ væ ajute.

Putefli sæ însoflifli cântecele de gesticæ mai ales dacæ în clasa dumneavoastræ sunt
copii mai mici. De asemenea, putefli doar sæ recitafli versurile în loc sæ le cântafli.

Articolele de
credinflæ

Articolele de credinflæ constituie o parte importantæ în programa de învæflæmânt
pentru Societatea Primaræ. Atunci când folosifli un articol de credinflæ în cadrul unei
lecflii, încurajafli copiii sæ memoreze cât de mult pot din acel articol de credinflæ.

Scripturi Aducefli-væ scripturile la clasæ în fiecare sæptæmânæ øi facefli în aøa fel încât copiii
sæ væ vadæ citind øi predând din ele. În cazul în care copiii au propriile lor exem-
plare ale scripturilor, încurajafli-i sæ le aducæ în fiecare sæptæmânæ la clasæ. Ajutafli-i
pe copiii mai mari sæ gæseascæ øi sæ citeascæ pasajele folosite în timpul lecfliei.
Din când în când, depunefli-væ mærturia despre importanfla scripturilor.
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Materiale didactice Ilustraflii. Majoritatea ilustrafliilor folosite în timpul lecfliilor sunt numerotate øi
incluse într-un pachet care este primit în acelaøi timp cu manualul. Aceste ilustra-
flii trebuie sæ ræmânæ împreunæ cu manualul. Ilustrafliile necesare fiecærei lecflii sunt
enumerate în secfliunea „Pregætire“ a lecfliei respective. De asemenea, în secfli-
unea „Pregætire“ sunt incluse un numær caracteristic al bibliotecii casei de întruniri
pentru ilustrafliile care ar putea fi disponibile în format mai mare în biblioteca ce
aparfline casei dumneavoastræ de întruniri (unele ilustraflii din bibliotecæ pot fi ilu-
straflii diferite ale aceluiaøi subiect) øi un numær al Setului de ilustraflii inspirate din
Evanghelie pentru ilustrafliile conflinute de acel set.

Materiale vizuale de decupat. Decupajele folosite în timpul lecfliilor sunt anexate
manualului øi trebuie pæstrate alæturi de manual. Decupafli øi folosifli ceea ce afli
decupat în timpul lecfliilor corespunzætoare. Va trebui sæ facefli celelalte materiale
didactice simple sugerate în lecflii, cum ar fi benzi de hârtie pe care sunt scrise
cuvinte, tabele øi foi volante. Pæstrafli aceste materiale pentru a fi folosite mai
târziu în cadrul altor lecflii øi în anii care vor urma.

Muzicæ. Vezi „Muzica în clasæ“, p. viii.

Mâncarea. Oricând o lecflie sugereazæ folosirea mâncærii, væ rugæm sæ vorbifli din
timp cu pærinflii copiilor pentru a væ asigura cæ niciunul dintre copii nu are alergii
sau alte reacflii fizice adverse la acea mâncare. Væ rugæm sæ nu aducefli mâncare
în duminica de post.

Prezentæri fæcute
în cadrul timpului
petrecut
împreunæ Din când în când, clasei dumneavoastræ i se va cere sæ facæ o prezentare simplæ

a unui subiect ales din Evanghelie în cadrul timpului petrecut împreunæ al
Societæflii Primare. Aceste prezentæri trebuie sæ fie inspirate din lecflii. În timp
ce pregætifli øi prezentafli lecfliile, cæutafli ideile potrivite pentru timpul petrecut
împreunæ. De asemenea, putefli sæ alegefli sæ împærtæøifli un principiu din prezen-
tarea actualæ realizatæ de copii în cadrul adunærii de împærtæøanie.

Faptul de a le cere copiilor sæ predea, sub îndrumarea dumneavoastræ, un princi-
piu al Evangheliei în cadrul timpului petrecut împreunæ constituie o metodæ efi-
cientæ de a-i ajuta sæ învefle øi sæ împærtæøeascæ principiul respectiv.

Asigurafli-væ cæ prezentarea din cadrul timpului petrecut împreunæ este simplæ øi
nu necesitæ multe repetiflii. Putefli folosi o parte din timpul unei ore pentru a pre-
gæti aceastæ prezentare. Sugestiile urmætoare pot fi folosite pentru realizarea unor
prezentæri eficiente øi simple ale clasei:

1. ajutafli-i pe copii sæ interpreteze o poveste sau o situaflie dintr-o lecflie;

2. rugafli-i pe copii sæ relateze o povestire dintr-o lecflie folosind ilustraflii, benzi de
hârtie sau personaje decupate;

3. rugafli-i pe copii sæ explice sentimentele pe care le au faflæ de viitorul lor botez.
În cazul în care avefli în clasæ copii care au împlinit opt ani øi care au fost
botezafli, rugafli-i sæ-øi împærtæøeascæ sentimentele referitoare la botez;

4. ajutafli-i pe copii sæ repete øi sæ explice unul dintre articolele de credinflæ.
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Copiii sæ
împærtæøeascæ
împreunæ cu
familiile lor Încurajafli copiii sæ împærtæøeascæ ceea ce au învæflat la Societatea Primaræ cu

familiile lor. Invitafli-i pe pærinfli sæ viziteze øi sæ frecventeze ocazional clasa dum-
neavoastræ pentru a îmbogæfli lecfliile. Acceptafli ideile care vin din partea pærinflilor
øi care vor ajuta la creøterea importanflei clasei Societæflii Primare pentru copiii lor.

Pregætirea 
pentru botez Dacæ avefli copii în vârstæ de øapte ani în clasa dumneavoastræ, probabil cæ unii

dintre ei vor fi botezafli în timpul acestui an. În calitate de învæflætor la Societatea
Primaræ, putefli ajuta familiile copiilor øi pe membrii clasei sæ se pregæteascæ pen-
tru botez. Mai jos sunt câteva sugestii care væ vor ajuta sæ facefli aceasta:

1. dacæ este posibil, predafli lecfliile despre botez øi confirmare (lecfliile 12 øi 13)
înainte de botezul primului copil din clasa dumneavoastræ;

2. folosifli câteva minute din timpul orei din duminica premergætoare botezului
pentru a discuta cu fiecare copil despre importanfla acestei rânduieli;

3. dacæ este posibil, luafli parte la botezul fiecærui copil, împreunæ cu o membræ
a preøedinfliei Societæflii Primare øi cu acei membri ai clasei care pot veni;

4. ajutafli-i pe copii sæ pregæteascæ prezentæri despre botez pentru timpul petrecut
împreunæ.

Sæ-i înflelegem
pe copii Chemarea dumneavoastræ de a le preda copiilor Evanghelia lui Isus Hristos este

o încredere sacræ ce v-a fost încredinflatæ prin intermediul episcopatului sau preø-
edinfliei ramurii dumneavoastræ. Aceøti conducætori ai preofliei v-au chemat prin
inspiraflie primitæ de la Tatæl Ceresc. Dumneavoastræ putefli sæ-i influenflafli, în mare
mæsuræ, pe copiii din clasa dumneavoastræ sæ-L urmeze pe Salvator de-a lungul
vieflii lor.

Trebuie întotdeauna sæ fifli optimist øi sæ arætafli dragoste faflæ de copiii din clasæ.
Familiarizafli-væ cu talentele, interesele øi îndemânærile fiecærui copil. Adaptafli act-
ivitæflile din cadrul lecfliei care necesitæ cititul sau scrisul la capacitæflile copiilor.

Ajutafli-i pe copii sæ-øi dezvolte o pærere bunæ despre ei înøiøi ascultându-i øi ofe-
rind fiecæruia în parte cât de multæ atenflie este posibil.

Aceste lecflii au fost scrise pentru clase de copii care sunt fie de aceeaøi vârstæ,
fie de grupuri de copii de vârste diferite cuprinse între patru øi øapte ani. Totuøi,
putefli sæ adaptafli lecfliile în acord cu vârstele copiilor din clasa dumneavoastræ.
Indiferent de modul în care este organizatæ clasa dumneavoastræ, înflelegerea
caracteristicilor generale ale vârstei copiilor væ va ajuta sæ predafli mult mai efi-
cient. Acest lucru væ poate ajuta sæ øtifli de ce copiii se comportæ în felul în care o
fac øi sæ le predafli în felurile în care ei învaflæ cel mai bine. Faptul de a-i înflelege
pe copii væ va ajuta, de asemenea, sæ menflinefli o atmosferæ optimistæ în sala de
clasæ. Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecfliile, recapitulafli caracteristicile de mai jos.
Totuøi, nu uitafli cæ fiecare copil se maturizeazæ în ritmul sæu. Acestea sunt doar
îndrumæri generale.

Copiii în vârstæ
de patru ani

Vârsta de patru ani este vârsta la care copiii descoperæ ceea ce-i înconjoaræ. De
ce øi cum sunt douæ dintre expresiile cel mai des folosite de copiii în vârstæ de
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patru ani. Copiii în vârstæ de patru ani sunt foarte activi. Mai jos, sunt prezentate
caracteristicile generale ale copiilor în vârstæ de patru ani:

1. ei pot sæ alerge, sæ saræ øi sæ se caflere mult mai uøor øi cu mai multæ încredere
în sine decât cei în vârstæ de trei ani. Ei pot sæ arunce sau sæ loveascæ o minge
øi sæ construiascæ o casæ din cuburi;

2. pot fi auzifli spunând lucruri ca: „Am mai fæcut acest lucru înainte; pot sæ fac
ceva diferit acum“;

3. le place sæ se joace cu alfli copii, dar încæ nu sunt pregætifli din punct de vedere
al socializærii cu un grup mare;

4. deøi doresc øi au nevoie ca ceilalfli copii sæ se joace cu ei, de cele mai multe ori
se joacæ singuri. Pot sæ cânte sau sæ danseze în grup, dar nu sunt foarte atenfli
la modul în care cântæ sau danseazæ ceilalfli copii;

5. pe lângæ faptul cæ adreseazæ multe întrebæri, ei pot sæ aibæ o conversaflie cu un
alt copil sau cu un adult;

6. având în vedere cæ majoritatea întâmplærilor de care au parte se desfæøoaræ
acasæ, ei vorbesc în cea mai mare parte despre casæ øi familie. Copiilor de
aceastæ vârstæ le place foarte mult sæ-i spunæ învæflætorului despre familia lor.
Ei preferæ deseori sæ spunæ propriile lor poveøti în loc sæ asculte poveøtile
celorlalfli copii. Le plac foarte mult lecfliile øi activitæflile care se concentreazæ
asupra familiei;

7. ei træiesc în totalitate în prezent. Ieri øi mâine înseamnæ foarte puflin. Totuøi, sunt
foarte entuziasmafli în ceea ce priveøte evenimentele viitoare øi, deoarece încæ
nu pot înflelege timpul, pot întreba despre unele evenimente viitoare: „Va fi
mâine?“;

8. le place sæ asculte poveøti øi cântece pentru creøæ. Doresc sæ asculte poveøtile
preferate de nenumærate ori, færæ cea mai micæ schimbare. Iar dupæ ce ascultæ
povestea, le place sæ interpreteze personajele;

9. pot învæfla sæ se roage doar cu puflin ajutor.

Copiii în vârstæ
de cinci ani

Copiii în vârstæ de cinci ani tind sæ fie mult mai siguri de ei înøiøi øi, în general, te
pofli bizui pe ei. De regulæ, øtiu sæ facæ ceea ce li se cere în gospodærie. Se joacæ
frumos cu alfli copii, dar se pot distra øi singuri în multe feluri, de exemplu pot sæ
se zbenguie øi sæ deseneze. Mai jos, sunt date tiparele comportamentului asociat
copiilor în vârstæ de cinci ani:

1. coordonarea muøchilor mari continuæ sæ se îmbunætæfleascæ. Acum, ei pot sæ
saræ, sæ facæ tumbe øi sæ saræ într-un picior. Pot trage o sanie sau un cærucior
cu o oarecare uøurinflæ;

2. coordonarea muøchilor mici le permite acum sæ lipeascæ, sæ decupeze poze
øi sæ coloreze desene conturate, chiar dacæ este posibil sæ depæøeascæ acele
contururi. De asemenea, mulfli dintre ei îøi pot lega øireturile la pantofi;

3. sunt mult mai demni de încredere øi mai independenfli decât cei în vârstæ de
patru ani. Le place deseori sæ ajute în gospodærie øi sunt fericifli când pot lucra
alæturi de pærinflii lor;

4. sunt serioøi atunci când adreseazæ întrebæri de genul: „Pentru ce este aceasta?“
sau „Cum funcflioneazæ aceasta?“. Doresc øi ar trebui sæ primeascæ ræspunsuri
profunde, sincere, în limbajul øi detaliile pe care le pot înflelege;
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5. îøi iubesc învæflætorii øi cred cæ faptul de a sta lângæ ei este un privilegiu. Sunt
încântafli când învæflætorii îi roagæ sæ-i ajute în timpul lecfliei, flinând o ilustraflie
sau fæcând altceva pentru a ajuta;

6. le plac proiectele desfæøurate în grupuri mici øi scenetele despre cæmin øi
familie;

7. le place foarte mult sæ asculte øi sæ spunæ poveøti, øi cer sæ li se spunæ
aceeaøi poveste de nenumærate ori. Repetiflia este modalitatea lor principalæ
de a învæfla. Deseori, ei pot spune o poveste aproape cuvânt cu cuvânt în timp
ce dau paginile cærflii;

8. de regulæ, sunt prietenoøi, înflelegætori, afectuoøi øi utili, însæ când lucrurile nu
se desfæøoaræ aøa cum doresc ei, pot fi foarte certærefli;

9. le place sæ primeascæ privilegii noi care sæ arate cæ au crescut atât în staturæ,
cât øi ca vârstæ;

10. deoarece pot ræmâne atenfli un interval de timp cuprins între zece pânæ la
douæsprezece minute, ei trec rapid de la o activitate la alta. Încep sæ creadæ
cæ sunt prea mari pentru jocurile fæcute cu ajutorul degetelor øi doresc mai
multe activitæfli pentru copii mai mari sau mai multe activitæfli de relaxare;

11. cer deseori sæ se joace cu acel ceva cu care se joacæ deja un alt copil.
Încercafli sæ rezolvafli acest gen de situaflii cu mare atenflie; învæflafli-i pe copii
sæ se joace pe rând;

12. preferæ grupurile mici în locul celor mari. Preferæ sæ se joace cu prietenul cel
mai bun decât cu un grup format din zece copii;

13. încæ nu au învæflat sæ distingæ între imaginaflie øi realitate. Prin urmare, un copil
poate sæ spunæ cæ ceasul sæu este din aur, cæ tatæl sæu este mai mare decât
oricare alt tatæ sau cæ peøtele pe care el l-a prins era foarte mare. Aceasta
este o etapæ normalæ în viafla copilului; copiii au nevoie de timp pentru a învæfla
sæ distingæ între ceea ce este real øi ceea ce nu este. Aceastæ etapæ trece pe
mæsuræ ce copiii cresc;

14. ei sunt dornici sæ învefle. Deoarece Tatæl Ceresc este un personaj real pentru
ei, sunt foarte interesafli de El øi adreseazæ multe întrebæri despre El. Le place
sæ se roage øi este posibil sæ se poatæ ruga færæ sæ fie ajutafli.

Copiii în vârstæ
de øase ani

Copiii în vârstæ de øase ani au dobândit un bun control al trupului øi au multæ
energie pe care trebuie s-o consume învæflând noi abilitæfli øi perfecflionându-le
pe cele deja dobândite. De exemplu, pot învæfla sæ saræ coarda, sæ batæ mingea,
sæ fluiere, sæ descurce brafle încurcate øi sæ meargæ pe bicicletæ. Copiii în vârstæ
de øase ani pot avea încæ probleme în a-øi folosi muøchii mici, însæ pot învæfla sæ
scrie literele alfabetului, propriile nume øi alte câteva cuvinte. Mai jos, sunt date
câteva caracteristici generale ale copiilor în vârstæ de øase ani:

1. intervalul de timp în care pot fi atenfli creøte. Deøi pot deveni foarte agitafli, pot,
de asemenea, sæ se concentreze asupra unei activitæfli timp de cincisprezece
sau douæzeci de minute, în funcflie de cât sunt de interesafli;

2. le plac toate miøcærile trupului, cum ar fi cæflæratul în copaci, joaca pe terenul de
joacæ sau cursele de alergæri;

3. le plac jocurile øi întrecerile amicale;

4. pærerea învæflætorului este foarte importantæ pentru ei. Doresc sæ se aøeze lângæ
învæflætor øi sæ ajute în cadrul lecfliei, flinând ilustraflii sau ducând materialele
didactice înapoi la bibliotecæ;
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5. încæ le place sæ audæ poveøti, sæ le interpreteze în piese de teatru. Multora le
place sæ se îmbrace cu haine de adulfli;

6. sunt foarte generoøi, afectuoøi øi compatibili pânæ când lucrurile nu se mai
desfæøoaræ aøa cum doresc ei, moment în care pot fi foarte certærefli;

7. este posibil sæ-øi fi îmbunætæflit særitul, alergatul øi særitul într-un picior. Le place
foarte mult sæ foloseascæ aceste abilitæfli în timpul jocurilor;

8. se preocupæ foarte mult de ceea ce înseamnæ un comportament bun øi unul ræu;

9. credinfla lor în Tatæl Ceresc øi în Isus Hristos creøte. Majoritatea copiilor în vârstæ
de øase ani se pot ruga singuri dacæ au avut parte de o astfel de experienflæ
acasæ sau la alte clase.

Copiii în vârstæ
de øapte ani

La vârsta de øapte ani, copiii sunt încæ apropiafli de pærinflii lor øi încæ apreciazæ
dragostea, atenflia øi înflelegerea lor, însæ încep sæ se bizuie mai mult pe oamenii
øi pe situafliile din afara cæminului. Ei au gusturi personale øi doresc sæ li se per-
mitæ sæ ia o parte dintre propriile lor decizii. Sunt plini de viaflæ, neræbdætori øi
foarte interesafli de propria lor viaflæ. Cerceteazæ multe activitæfli øi le place sæ 
le repete pe cele care i-au fæcut sæ se simtæ bine. Mai jos, sunt date câteva
caracteristici generale ale copiilor în vârstæ de øapte ani:

1. muøchii lor mari sunt controlafli foarte bine, iar ei devin mai graflioøi, mai rapizi
øi mai agili;

2. controlul muøchilor lor mici este în curs de perfecflionare. Pot sæ scrie mult mai
uøor øi cu mai multæ acuratefle;

3. multora le plac jocurile active din punct de vedere fizic, jucându-se aceleaøi
jocuri de nenumærate ori;

4. sunt deseori neliniøtifli øi agitafli. Sunt plini de energie, dar obosesc uøor.
Perioadele de odihnæ sunt importante;

5. le place sæ colecflioneze lucruri øi sæ vorbeascæ despre ele. De asemenea, le
place sæ vorbeascæ despre lucrurile pe care le-au fæcut, fie când sunt doar ei,
fie când se aflæ într-un grup;

6. intervalele lor de atenflie cresc; copiii de aceastæ vârstæ pot sæ finalizeze un
proiect dacæ acesta le trezeøte interesul, deøi intervalul de atenflie dureazæ
între douæzeci øi douæzeci øi cinci de minute. Încæ au nevoie de activitæfli
diferite pentru majoritatea lecfliilor;

7. încep sæ interacflioneze mai puflin cu persoanele de sex opus;

8. devin mai puflini autoritari øi nu mai sunt atât de hotærâfli ca lucrurile sæ se
desfæøoare aøa cum doresc ei;

9. devin mai independenfli øi au o gândire mai logicæ;

10. conøtientizeazæ mai bine ceea ce este bine øi ceea ce este ræu øi sunt foarte
critici la adresa celor care nu fac ceea ce ei cred cæ este bine;

11. aøteaptæ botezul cu neræbdare;

12. se pot ruga singuri øi deseori, aøteaptæ ræspunsuri imediate la rugæciunile lor;

13. pot ajunge sæ se mândreascæ pentru faptul cæ pot sæ posteascæ cel puflin timp
de o masæ în timpul duminicii de post øi pentru cæ plætesc zeciuialæ.
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Îndrumæri
speciale pentru
implicare copiilor
cu dizabilitæfli Salvatorul a stabilit exemplul pentru noi cu privire la sentimentele øi manifestarea

compasiunii faflæ de oamenii cu dizabilitæfli. Când i-a vizitat pe nefifli dupæ învierea
Sa, El a spus:

„Avefli pe vreunii dintre voi care sunt bolnavi? Aducefli-i aici. Avefli voi pe vreunii
care sunt infirmi sau orbi sau øchiopi sau mutilafli sau leproøi sau care sunt zbârc-
ifli sau care sunt surzi sau care sunt în suferinflæ de orice fel? Aducefli-i pe ei aici øi
Eu îi voi vindeca pe ei, cæci Eu Mæ îndur de voi“ (3 Nefi 17:7).

Ca învæflætor al Societæflii Primare, dumneavoastræ suntefli într-o poziflie excelentæ
pentru a aræta îndurare. Deøi, probabil, nu suntefli instruit sæ oferifli asistenflæ califi-
catæ, ca învæflætor îi putefli înflelege øi hræni spiritual pe copiii care au dizabilitæfli.
Interesul, înflelegerea øi dorinfla de a implica fiecare membru al clasei în activitæflile
de predare sunt necesare.

Copiii cu dizabilitæfli pot simfli Spiritul, indiferent de nivelul lor de înflelegere. Deøi
unii copii nu pot frecventa în întregime Societatea Primaræ, trebuie sæ li se ofere
prilejul sæ participe mæcar puflin pentru a simfli Spiritul. Poate cæ va fi nevoie sæ
avefli un coleg care este sensibil la nevoile unui copil, pentru a fi alæturi de el
în timpul Societæflii Primare, în cazul în care copilul are nevoie sæ fie, un timp,
departe de întregul grup.

Unii membri ai clasei s-ar putea confrunta cu dificultæfli, cum ar fi aceea de a
învæfla, incapacitæfli intelectuale, deficienfle de vorbire, pierderea væzului sau auzu-
lui, probleme de comportament sau sociale, boli mentale, probleme de miøcare
øi mobilitate sau alteræri cronice ale sænætæflii. Unii ar putea considera limba sau
mediul cultural ca fiind necunoscute øi dificile. Indiferent de situaflia individualæ,
fiecare copil are aceleaøi nevoi de a fi iubit øi acceptat, de a învæfla Evanghelia,
de a simfli Spiritul, de a participa cu succes øi de a-i sluji pe alflii.

Aceste îndrumæri væ pot ajuta sæ predafli unui copil cu dizabilitæfli:

• privifli dincolo de dizabilitate øi ajungefli sæ cunoaøtefli copilul. Fifli dezinvolt,
prietenos øi plin de dragoste;

• învæflafli despre încercærile øi punctele forte ale copilului;

• depunefli tot efortul sæ predafli øi reamintifli-le celor din clasæ de
responsabilitatea de a respecta pe fiecare membru al ei. O experienflæ prin care
cei din clasæ pot învæfla cum sæ fie mai asemænætori lui Hristos este sæ ajute un
membru al ei care are infirmitæfli;

• gæsifli cele mai bune metode de a-i preda copilului, sfætuindu-væ cu pærinflii,
cu alfli membri ai familiei øi, când este potrivit, chiar cu copilul;

• înainte de a numi un copil cu dizabilitæfli sæ citeascæ, sæ se roage sau sæ
participe în vreun fel, întrebafli-l ce simte despre participarea la activitæflile clasei.
Accentuafli abilitæflile øi talentele fiecærui copil øi cæutafli modalitæfli prin care
fiecare poate participa færæ a fi incomodat sau timorat;

• adaptafli materialele lecfliei øi mediul ambiant pentru a satisface nevoile
individuale ale copiilor cu dizabilitæfli.
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Rezolvarea
abuzurilor Ca învæflætor, putefli sæ ajungefli la un moment dat sæ-i remarcafli pe copiii care

suferæ din cauza abuzului emoflional sau al celui fizic. Dacæ væ îngrijoreazæ starea
vreunui copil din clasa dumneavoastræ, væ rugæm sæ væ sfætuifli cu episcopul dum-
neavoastræ. În timp ce pregætifli øi prezentafli lecfliile, rugafli-væ pentru a primi îndru-
marea øi indicafliile Domnului. Ajutafli fiecare copil din clasa dumneavoastræ sæ
simtæ cæ este un copil preflios al Tatælui Ceresc, cæ Tatæl Ceresc øi Isus Hristos ne
iubesc pe fiecare dintre noi øi doresc ca noi sæ fim fericifli øi sæ fim în siguranflæ.
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ faptul cæ fericirea rezultæ din alegerea a
ceea ce-i drept.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 5:6 øi 3 Nefi 12:6. Vedefli, de asemenea, Doctrinæ
øi legæminte 58:27 øi Principiile Evangheliei (31110), capitolul 4.

2. Desenafli o planøæ ACD. Ataøafli ilustraflia 2-1, Isus cu un copil, pe o foaie mai
mare de hârtie sau pe un carton. Scriefli literele ACD deasupra ilustrafliei øi
cuvintele Voi alege ce-i drept sub ilustraflie. Pæstrafli aceastæ planøæ pentru
a o folosi la lecfliile urmætoare.

3. Vorbifli cu pærinflii fiecærui copil pentru a afla câteva detalii despre fiecare copil,
pentru a le împærtæøi celorlalfli membri ai clasei.

4. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile cântecului „Alege calea cea
dreaptæ“ (Children’s Songbook, p. 160). Versurile acestui cântec sunt incluse
la sfârøitul manualului.

5. Materiale necesare:
a. Biblia øi Cartea lui Mormon;
b. tablæ, cretæ øi burete;
c. câte un inel ACD pentru fiecare copil care nu are deja unul (vedefli „Informaflii

despre curs“ în „Îndrumæri pentru învæflætor“, p. vii);
d. o copie sau un desen al scutului ACD pentru fiecare copil (gæsit la începutul

manualului);
e. creioane colorate øi foarfecæ;
f. câte un fir lung de lânæ pentru fiecare copil.

6. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Se spune rugæciunea de deschidere, exprimându-væ dragostea pentru Tatæl

Ceresc, pentru Isus Hristos øi pentru copiii din clasæ.

Tatæl Ceresc øi Isus Hristos ne iubesc

Activitate pentru
captarea atenfliei

Spunefli-le copiilor câte ceva despre dumneavoastræ øi despre sentimentele øi
dorinflele dumneavoastræ referitoare la clasa Societæflii Primare din anul acesta.
Prezentafli fiecare copil în fafla celorlalfli membri ai clasei, spunând câte ceva
despre copilul respectiv în timp ce facefli aceasta.

Planøa ACD Expunefli planøa ACD pe care afli fæcut-o. Spunefli-le copiilor cæ în acest an, la
Societatea Primaræ, vor învæfla despre Isus Hristos, Salvatorul nostru. Unul dintre
cele mai importante lucruri pe care-l vor învæfla este cât de mult îi iubeøte Isus
pe fiecare dintre ei. Mærturisifli cæ Isus îl iubeøte pe fiecare copil din clasa dum-
neavoastræ. Adresafli-væ fiecærui copil pe nume, ca în exemplul urmætor: „Isus o
iubeøte pe Stephanie“. Spunefli-le copiilor cæ Tatæl Ceresc îi iubeøte, de aseme-
nea, pe fiecare dintre ei.

Fericirea rezultæ din alegerea
a ceea ce-i drept

Lecflia 
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Tatæl Ceresc øi Isus Hristos vor ca noi sæ fim fericifli

Prezentarea
învæflætorului

Spunefli-le copiilor cæ deoarece Isus Hristos øi Tatæl Ceresc ne iubesc atât de
mult pe fiecare în parte, Ei vor ca noi sæ fim fericifli. Împærtæøifli-le copiilor câteva
exemple de momente în care v-afli simflit foarte fericit. (Exemplele pot include
momentul când afli fost botezat, momente când afli împærtæøit cu alflii, momente
când afli fæcut ceva distractiv împreunæ cu prietenii dumneavoastræ, momente
când afli muncit pentru a îndeplini un obiectiv, momente când afli petrecut clipe
plæcute împreunæ cu familia dumneavoastræ, momente când afli citit øi afli învæflat
despre Isus, momentul când v-afli cæsætorit în templu sau momentul când afli slujit
în misiune.)

Implicarea copiilor Permitefli-le copiilor sæ vorbeascæ despre momentele în care sunt fericifli. În cazul
în care copiii au nevoie de ajutor, adresafli întrebæri cum ar fi:

• Suntefli fericifli atunci când væ jucafli cu fraflii øi cu surorile voastre?

• Suntefli fericifli când væ ajutafli mama sau tatæl?

• Suntefli fericifli atunci când desfæøurafli activitatea preferatæ?

• Suntefli fericifli când venifli la Bisericæ?

Alegerea a ceea ce-i drept aduce fericire

Povestire øi discuflie Relatafli urmætoarea povestire cu propriile cuvinte:

James era un bæiat care avea exact vârsta potrivitæ pentru a fi un membru al
clasei noastre. Într-o zi, el øi-a întrebat învæflætoarea de la Societatea Primaræ
dacæ putea sæ-øi aducæ animalul de casæ la clasæ. Învæflætoarea sa i-a ræspuns:
„Alege ce-i drept, James. Alege ce-i drept“.

• Ce credefli cæ a ales James sæ facæ?

Când a întrebat-o pe învæflætoarea sa de la Societatea Primaræ dacæ putea sæ
aducæ un prieten la Bisericæ, ea i-a spus: „Alege ce-i drept, James. Alege întotde-
auna ce-i drept“.

• Ce credefli cæ a ales?

James øi-a auzit pærinflii spunând de multe ori cuvintele: „Alege ce-i drept, James.
Tatæl Ceresc øi Isus vor ca noi sæ alegem întotdeauna ce-i drept“.

• Ce înseamnæ sæ alegem ceea ce este drept?

Într-o zi, când James s-a întors de la øcoalæ, a væzut cæ mama lui pæstrase o
præjituræ pentru el øi una pentru fratele lui. Lui James îi plæceau præjiturile, aøa
cæ a mâncat-o foarte repede pe a lui. Apoi, s-a uitat la præjitura fratelui sæu.
Fratele sæu nu era acasæ øi nimeni nu era prin preajmæ pentru a-i spune: „Alege
ce-i drept, James. Alege întotdeauna ce-i drept“.

• Ce afli face voi?

• Ce ar face James dacæ ar alege ce-i drept?

James a mâncat præjitura fratelui sæu. Când fratele lui James a venit acasæ,
a væzut cæ el nu avea nicio præjituræ. A crezut cæ mama lui a uitat sæ-i lase o
præjituræ øi s-a întristat foarte tare. James s-a simflit vinovat pentru cæ mâncase
præjitura fratelui sæu.

• A ales James ceea ce era drept?

• A fost James fericit ca urmare a alegeri sale?
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• Ce ar trebui sæ facæ James acum?

Ajutafli-i pe copii sæ se gândeascæ la modalitæfli prin care James ar putea sæ-øi îndr-
epte alegerea greøitæ. Subliniafli faptul cæ trebuie sæ încercæm mereu sæ alegem ce-i
drept însæ, dacæ alegem greøit, trebuie sæ ne îndreptæm alegerile greøite. Când
facem alegeri greøite nu vom fi fericifli, însæ când facem alegeri bune vom fi fericifli.

Scripturæ Spunefli-le copiilor cæ Isus ne-a spus cæ vom fi fericifli când alegem ce-i drept.
Citifli cu voce tare Matei 5:6 sau 3 Nefi 12:6 (accentuând neprihænire). Explicafli
cæ a „[flæmânzi] øi [înseta] dupæ neprihænire“ înseamnæ a alege ce-i drept. Vom
fi binecuvântafli când alegem ce-i drept.

ACD înseamnæ Alege ce-i drept

Activitate la tablæ • Cum ar putea mama voastræ sæ însemneze ceva ce væ aparfline færæ sæ væ scrie
numele întreg? (Ea ar putea sæ væ foloseascæ iniflialele.)

Explicafli faptul cæ iniflialele noastre sunt primele litere ale numelor noastre.

Spunefli-le copiilor care sunt iniflialele dumneavoastræ. Scriefli-le pe tablæ øi 
repetafli-væ numele, arætând fiecare iniflialæ la momentul potrivit.

• Care sunt iniflialele voastre?

Scriefli iniflialele copiilor pe tablæ øi arætafli cum acestea le reprezintæ numele.
Scriefli întâi iniflialele øi, apoi, adæugafli restul literelor din nume. (Dacæ avefli o
clasæ numeroasæ, folosifli ca exemple doar câteva inifliale ale copiilor.)

Scriefli pe tablæ ACD pe verticalæ, aøa cum este arætat mai jos. Rugafli-i pe copii
sæ-øi ridice mâinile dacæ pot citi literele.

Citifli cu voce tare iniflialele împreunæ cu toatæ clasa. Spunefli-le copiilor cæ aceste
inifliale reprezintæ trei cuvinte importante. Completafli cuvintele pe tablæ:

Alege
ce-i
drept

A
c
d
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Citifli cuvintele alæturi de copii øi rugafli-i sæ repete iniflialele. Apoi, spunefli împreunæ
ce înseamnæ iniflialele.

Subliniafli-le copiilor faptul cæ, atunci când spun „ACD“, trebuie sæ se gândeascæ
la „alege ce-i drept“. Spunefli-le cæ aceste inifliale îi vor ajuta sæ-øi aminteascæ sæ-l
urmeze pe Isus Hristos øi sæ facæ lucrurile care-i vor face fericifli.

Ne putem aminti sæ alegem ce-i drept

Planøa ACD Referifli-væ la ilustraflia cu Isus Hristos din planøa ACD. Spunefli-le copiilor cæ, anul
acesta, la Societatea Primaræ, vor învæfla despre multe lucruri pe care Isus le-a
fæcut øi propovæduit în timp ce a fost pe pæmânt. Explicafli faptul cæ Isus a ales
întotdeauna ce-i drept øi cæ El vrea ca noi sæ alegem ce-i drept pentru a fi fericifli
øi pentru a putea sæ-i ajutæm pe alflii sæ fie fericifli. Rugafli-i pe copii sæ se ridice în
picioare øi sæ rosteascæ împreunæ cuvintele scrise în planøa ACD: „Voi alege ce-i
drept“.

Cântec Ajutafli-i pe copii sæ cânte sau sæ recite versurile cântecului „Alege calea cea
dreaptæ“. Repetafli cântecul de câteva ori pânæ când copiii vor putea sæ cânte
sau sæ rosteascæ singuri o parte din versuri.

Inelul ACD Împærflifli inelele ACD copiilor care nu au deja unul (dacæ nu avefli la dispoziflie
inele ACD, trecefli la activitatea Scutul ACD øi discutafli despre literele de pe scut).
Rugafli tofli copiii sæ-øi priveascæ inelul.

• Ce înseamnæ iniflialele de pe acest inel? (Alege ce-i drept.)

Spunefli-le copiilor cæ inelul lor ACD îi poate ajuta sæ-øi aducæ aminte de faptul cæ
Isus vrea ca ei sæ aleagæ ce-i drept.

Activitatea 
Scutul ACD

Dafli-i fiecærui copil creioane colorate øi câte un exemplar al scutului ACD pentru
a-l colora. Ajutafli fiecare copil sæ decupeze scutul øi sæ facæ un mic orificiu în
partea de sus a acestuia pentru a putea introduce un fir de lânæ prin acesta.
Înnodafli firul astfel încât copilul sæ poatæ purta scutul prins în jurul gâtului.

Rezumat

Discuflie
recapitulativæ

• Ce înseamnæ ACD?

• Ce înseamnæ sæ alegem ceea ce este drept?

• Cine ne iubeøte pe fiecare în parte øi doreøte sæ fim fericifli? (Tatæl Ceresc;
Isus Hristos.)

• Ce doresc Tatæl Ceresc øi Isus ca noi sæ facem pentru a putea fi fericifli?

Mærturie Depunefli-væ mærturia despre faptul cæ Tatæl Ceresc øi Isus Hristos ne iubesc øi
doresc sæ fim fericifli. Spunefli-le copiilor cæ putem sæ avem parte de pace øi de
fericire urmându-I pe Tatæl Ceresc øi pe Isus øi alegând ce-i drept.

Complimentafli-i pe copii pentru cæ aleg ce-i drept venind la Societatea Primaræ
øi încurajafli-i sæ vinæ în fiecare sæptæmânæ.

Încurajafli copiii sæ memoreze cuvintele scrise în planøa ACD („Voi alege ce-i drept“)
în timpul sæptæmânii care urmeazæ.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Explicafli-le copiilor cæ anul acesta, la Societatea Primaræ, vor învæfla multe
lucruri despre alegerea a ceea ce este drept.

Expunefli ilustraflia 2-4, Viafla premuritoare; ilustraflia 2-24, Chemarea pescarilor;
øi ilustraflia 2-39, Profetul Joseph Smith. Spunefli-le copiilor cæ vor învæfla despre
câfliva oameni importanfli care au ales ce-i drept. Trecefli în revistæ pe scurt fie-
care ilustraflie.

• Ilustraflia 2-4. Am ales ce-i drept atunci când am ales sæ venim pe pæmânt
(vezi lecflia 4).

• Ilustraflia 2-24. Apostolii lui Isus au ales ce-i drept renunflând la pescuit pentru
a-L urma (vezi lecflia 15).

• Ilustraflia 2-39. Joseph Smith a ales ce-i drept rugându-se pentru a gæsi
biserica adeværatæ (vezi lecflia 20).

2. Pentru a-i ajuta pe copii sæ se cunoascæ mai bine unul pe celælalt, scriefli pe
o bucatæ de hârtie numele fiecærui copil øi punefli hârtiile respective într-un
recipient. Permitefli-i fiecærui copil sæ extragæ un nume din recipient øi dafli indicii
despre persoana al cærei nume a fost extras, pânæ când restul clasei ghiceøte
cine este. Indiciile pot cuprinde afirmaflii ca: „Aceastæ persoanæ zâmbeøte
mult“, „Aceastæ persoanæ este îmbræcatæ în albastru“ sau „Aceastæ persoanæ
are pærul negru“.

3. Descriefli câteva lucruri pe care copiii le-ar putea face. Rugafli copiii sæ se ridice
în picioare dacæ acfliunea respectivæ este o alegere dreaptæ øi sæ se aøeze dacæ
acfliunea reprezintæ o alegere greøitæ. Folosifli exemplele de mai jos sau creafli
propriile dumneavoastræ exemple:

• Trezifli-væ devreme pentru a fi gata la timp pentru Bisericæ.

• Plângefli-væ cu voce tare atunci când nu primifli ceea ce dorifli la micul dejun.

• Ajutafli-væ sora mai micæ sæ-øi gæseascæ pantoful.

• Spunefli „Bunæ!“ unui copil care vine pentru prima datæ în clasa voastræ de la
Societatea Primaræ.

• Scuturafli-væ picioarele zgomotos în timp ce intrafli în casa de întruniri.

• Gândifli-væ la Isus Hristos în timpul împærtæøaniei.

• Ascultafli în liniøte lecflia din clasa voastræ de la Societatea Primaræ.
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ faptul cæ poate sæ aleagæ ce-i drept într-
ebând: „Ce ar dori Isus sæ fac?“.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, 2 Nefi 31:10.

2. Construifli un cuib cu ouæ în el pentru a ilustra povestea din lecflie. Umplefli un
castronaø cu paie, iarbæ sau lânæ. În cuib, punefli trei ouæ fierte, tari. Dacæ nu
avefli ouæ, decupafli trei ouæ din hârtie pe care le aøezafli în cuib.

3. Numerotafli cinci bileflele de la unu la cinci øi punefli-le într-un sæculefl sau într-un
alt recipient.

4. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile cântecului „Eu încerc sæ fiu ca
Isus“ (Children’s Songbook, p. 78). Versurile acestui cântec sunt incluse la
sfârøitul manualului.

5. Materiale necesare:
a. Cartea lui Mormon;
b. planøa ACD (vezi lecflia 1).

6. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut. Putefli sæ-i întrebafli pe copii dacæ au putut memora cuvintele din
planøa ACD („Voi alege ce-i drept“).

Isus Hristos doreøte ca noi sæ alegem ce-i drept

Activitate pentru
captarea atenfliei

Rugafli copiii sæ se joace „Urmeazæ-l pe conducætor“. Copiii stau în rând. Primul
copil din rând aleargæ, flopæie, sare sau face alte lucruri pânæ când ajunge în
celælalt capæt al încæperii. Ceilalfli copii îl urmeazæ fæcând ceea ce a fæcut primul
copil. Apoi, primul copil se duce la capætul rândului øi cel de-al doilea copil
devine conducætor. Repetafli pânæ când fiecare copil a avut øansa de a fi con-
ducætor.

Discutarea
scripturilor

Citifli cu voce tare prima parte din 2 Nefi 31:10, începând cu Urmafli-Mæ pe Mine.
Explicafli cæ Isus Hristos a fost Cel care a spus aceste cuvinte. Isus doreøte ca
noi sæ-L urmæm.

• Cum Îl putem urma pe Isus?

Citifli cu voce tare ce a mai ræmas de citit din 2 Nefi 31:10. Explicafli cæ Îl urmæm
pe Isus Hristos atunci când ne supunem poruncilor øi când facem lucrurile pe
care El le-ar face.

Eu pot alege ce-i dreptLecflia 

2



Planøa ACD Expunefli planøa ACD. Spunefli-le copiilor cæ, pe mæsuræ ce învaflæ mai mult
despre Isus, vor putea sæ facæ alegeri mai bune deoarece învæflæturile lui Isus
ne spun ce este drept.

Explicafli faptul cæ, atunci când trebuie sæ facem o alegere dificilæ, ne putem
adresa o întrebare care ar putea sæ ne ajute sæ øtim ce-i drept. Întrebarea este:
„Ce ar dori Isus sæ fac?“.

Povestire øi discuflie Relatafli povestirea urmætoare cu propriile cuvinte, folosind cuibul pe care l-afli
construit ca ilustrare:

Un bæieflel numit Warren locuia în apropierea unei rezervaflii pentru pæsæri. O rez-
ervaflie este un loc unde pæsærile sunt protejate. Slujba tatælui lui Warren
era aceea de a proteja pæsærile. Warren a gæsit un cuib în iarba mare din apropie-
rea casei sale øi îi plæcea sæ se uite la ouæle din cuib atunci când mama pasære
era plecatæ. Într-o zi, când Warren se uita la ouæ, a auzit un zgomot puternic. 
S-a uitat øi a væzut cum doi bæiefli de la el de la øcoalæ au omorât o pasære
dupæ ce au tras cu praøtia.

Cei doi bæiefli l-au væzut pe Warren øi au venit sæ se uite la cuib. Unul dintre ei a
vrut sæ zdrobeascæ ouæle. Warren i-a convins pe bæiefli sæ nu zdrobeascæ ouæle
øi le-a spus cæ era împotriva legii sæ omoare pæsærile din rezervaflie. Bæieflii i-au
spus lui Warren cæ ar fi bine sæ nu spunæ nimænui cæ ei omorâseræ pasærea.
Nu vroiau sæ fie pedepsifli pentru încælcarea legii. În timp ce Warren mergea spre
casæ, mergea foarte încet, gândindu-se la ceea ce trebuia sæ facæ. Dacæ i-ar
spune tatælui sæu despre bæiefli, ei ar fi putut sæ râdæ de el sau sæ-i facæ ræu.

Arætafli ilustraflia cu Isus din planøa ACD.

• Ce întrebare ar trebui sæ-øi adreseze Warren care sæ-l ajute sæ aleagæ ce-i drept?
(„Ce ar dori Isus sæ fac?“)

• Ce afli face voi?

Warren a hotærât sæ-i spunæ tatælui sæu despre bæiefli. Tatæl sæu a spus cæ va
vorbi cu bæieflii øi cu pærinflii lor. Când Warren i-a spus tatælui sæu cæ îøi fæcea
griji pentru faptul cæ îi va întâlni pe bæiefli la øcoalæ, tatæl lui Warren i-a sugerat
sæ gæseascæ o modalitate prin care bæieflii sæ devinæ prieteni sæi.

Warren nu dorea sæ fie prieten cu bæiefli care omorau pæsæri øi care le zdrobeau
ouæle. S-a supærat pentru cæ tatæl lui fæcuse o astfel de sugestie. Toatæ noaptea
aceea, Warren s-a gândit la ceea ce spusese tatæl sæu. Warren trebuia sæ ia încæ
o hotærâre.

• Ce hotærâre trebuia sæ ia Warren?

Arætafli din nou ilustraflia cu Isus din planøa ACD.

• Ce întrebare ar trebui sæ-øi adreseze Warren? („Ce ar dori Isus sæ fac?“)

• Ce ar trebui Warren sæ facæ?

Când Warren i-a væzut din nou pe bæiefli, aceøtia erau supærafli pe el pentru cæ îi
spusese tatælui sæu despre ei. Ei l-au ameninflat cæ-l vor bate. Lui Warren i-a fost
fricæ, însæ hotærâse se facæ ceea ce Isus ar fi vrut ca el sæ facæ. Le-a spus bæiefl-
ilor cæ el øi tatæl lui urmau sæ meargæ la munte sâmbætæ øi i-a întrebat dacæ le-ar
plæcea sæ-i însofleascæ. Bæieflii au fost surprinøi øi, un timp, nu au spus nimic.
Nu s-au aøteptat ca Warren sæ fie prietenos cu ei. În cele din urmæ, au acceptat
sæ meargæ. În timp ce Warren îøi lua ræmas bun de la bæiefli, avea un sentiment
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de liniøte. Øtia cæ faptul de a-i face pe bæiefli prietenii lui era ceea ce trebuia fæcut.
(Adaptare dupæ Claudia Remington, „The Nest“, Friend, mai 1980, p. 2–5.)

• De ce a avut Warren un sentiment de liniøte?

• Când afli avut un sentiment de liniøte datoritæ faptului cæ afli ales ce-i drept øi afli
fæcut ceea ce Isus a dorit ca voi sæ facefli?

Invitafli copiii sæ vorbeascæ despre experienflele pe care le-au avut alegând ce-i
drept.

Putem sæ facem ceea ce Isus Hristos doreøte sæ facem

Discuflie Rugafli copiii sæ repete întrebarea: „Ce ar dori Isus sæ fac?“. Spunefli-le cæ urmeazæ
sæ exerseze ræspunsurile la aceastæ întrebare. Arætafli-le sæculeflul sau recipientul
care confline bileflelele numerotate. Læsafli copiii sæ extragæ pe rând câte un bileflel.
Citifli situaflia care corespunde numærului extras de fiecare copil øi rugafli copilul sæ
ræspundæ la întrebare. (Dacæ avefli o clasæ numeroasæ, putefli sæ adæugafli mai
multe situaflii.)

1. Construieøti ceva cu ajutorul cuburilor tale. Sora ta mai micæ dærâmæ ceea ce ai
construit.

• Ce întrebare ar trebui sæ-fli adresezi?

• Ce ar dori Isus sæ faci?

2. Prietenul tæu a venit la tine acasæ pentru a væ juca. Fratele tæu vrea sæ se joace
cu tine øi cu prietenul tæu, dar tu ai dori sæ te joci doar cu prietenul tæu.

• Ce întrebare ar trebui sæ-fli adresezi?

• Ce ar dori Isus sæ faci? (Subliniafli faptul cæ a-l invita pe fratele tæu sæ se
joace nu este singurul ræspuns; ajutafli copiii sæ ofere øi alte soluflii.)

3. Vrei sæ te joci cu mingea împreunæ cu vecinii tæi. Ei te insultæ în multe feluri øi
îfli spun sæ te duci acasæ. Simfli cæ øi tu ai vrea sæ-i insulfli.

• Ce întrebare ar trebui sæ-fli adresezi?

• Ce ar dori Isus sæ faci?

4. Mama ta te roagæ sæ-fli faci patul înainte de a ieøi afaræ sæ te joci. Prietenii te
aøteaptæ la uøæ.

• Ce întrebare ar trebui sæ-fli adresezi?

• Ce ar dori Isus sæ faci?

5. Tatæl tæu are nevoie de ajutor pentru a curæfla curtea din jurul casei. Tu ai dori
mai mult sæ intri în casæ øi sæ termini cartea pe care ai început s-o citeøti.

• Ce întrebare ar trebui sæ-fli adresezi?

• Ce ar dori Isus sæ faci?

Explicafli faptul cæ învæflæturile lui Isus nu ne spun ce sæ facem exact în fiecare sit-
uaflie. Isus doreøte ca noi sæ învæflæm sæ facem alegeri înflelepte. El doreøte ca noi
sæ învæflæm cum sæ gândim øi cum sæ dæm dovadæ de dragoste øi bunætate.

Rezumat

Cântec Alæturi de copii, cântafli sau recitafli versurile cântecului „Eu încerc sæ fiu ca Isus“.
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Mærturie Amintifli-le copiilor cæ putem sæ fim mai asemænætori lui Isus Hristos alegând ce-i
drept. Mærturisifli cæ Isus îi iubeøte øi doreøte ca ei sæ aleagæ ce-i drept pentru a
putea avea sentimente de fericire, de liniøte.

Încurajafli copiii sæ-øi adreseze întrebarea: „Ce ar dori Isus sæ fac?“, atunci când
vor trebui sæ ia o hotærâre în timpul acestei sæptæmâni.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere. Rugafli copilul sæ se roage
ca cei din clasæ sæ-øi aminteascæ sæ-øi adreseze întrebarea: „Ce ar dori Isus
sæ fac?“.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Oferifli-le copiilor foi de hârtie øi creioane colorate øi rugafli-i sæ deseneze lucruri
pe care Isus ar dori ca ei sæ le facæ, lucruri cum ar fi: sæ vinæ la Bisericæ, sæ-øi
ajute pærinflii, sæ aline un copil care se simte singur sau sæ se joace cu fraflii øi
surorile lor. Pe foaia de hârtie a fiecærui copil, scriefli: Ce ar dori Isus sæ fac?

2. Cântafli sau recitafli versurile cântecului „Sæ ai curaj sæ fii cinstit“ (Imnuri øi
cântece pentru copii, p. 64) sau ale cântecului „Curajul lui Nefi“ (Children’s
Songbook, p. 120). Versurile cântecului „Sæ ai curaj sæ fii cinstit“ sunt incluse
la sfârøitul manualului. Dupæ ce cântafli, amintifli-le copiilor povestirea despre
Warren. Warren a trebuit sæ facæ unele alegeri dificile.

• De ce este uneori dificil sæ alegem ce-i drept?

Spunefli-le copiilor cæ, deøi uneori este greu, dacæ vom încerca mereu sæ
alegem ce-i drept, vom avea sentimente de liniøte, de fericire.

Curajul lui Nefi

Domnul i-a zis lui Nefi s-aducæ plæcile
De la ticælosul Laban din cetate.
Laman øi Lemuel de fricæ-au fost stræpunøi.
Curajosul Nefi astfel a ræspuns:
Mæ voi duce sæ fac ce îmi spune Domnul.
Domnul îmi va da o cale; El vrea sæ mæ supun.
Mæ voi duce sæ fac ce îmi spune Domnul.
Domnul îmi va da o cale; El vrea sæ mæ supun.
(© 1986 de Wilford N. Hansen Jr. øi Lisa Tensmeyer Hansen. Drept de folosire.)

3. Facefli câte o copie pentru fiecare copil a foii volante de la sfârøitul lecfliei. Tæiafli
micile benzi de hârtie din partea de jos a foii volante (decupafli numerele). Dafli-i
fiecærui copil câte o copie a cântecului øi un set de benzi de hârtie. Citifli benzile
de hârtie øi cântecul de pe foaia volantæ øi ajutafli copiii sæ hotærascæ unde, în
cântec, se potrivesc benzile de hârtie. Dafli-le copiilor puflin lipici pentru a lipi
benzile de hârtie pe exemplarul lor al cântecului. Scriefli sau rugafli copiii sæ-øi
scrie numele pe foaia volantæ.

Dupæ ce copiii au terminat sæ-øi lipeascæ benzile de hârtie, ajutafli-i sæ cânte
„Alege calea cea dreaptæ“ o datæ sau de douæ ori. Complimentafli-i pentru
treaba bunæ pe care o fac.
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Alege calea cea dreaptæ

Pentru-a fi fericifli e o ;

E s- mereu.

Dacæ vreau sæ ræmân pe-a cale;

Mæ vor ajuta øi-mi vor aræta calea.

.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) Pentru a fi fericit!

Trebuie sæ aleg ce-i drept

Sa

alegem ce e drept

cale

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ faptul cæ Tatæl Ceresc ne iubeøte pe
fiecare deoarece suntem copiii Sæi.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Psalmii 82:6. Vedefli, de asemenea, Evrei 12:9; Moise 1:39
øi Principiile Evangheliei (31110), capitolul 2.

2. Facefli un lanfl de pæpuøi din hârtie împæturind o foaie de hârtie în stil acordeon
(vedefli ilustraflia de mai jos). Desenafli jumætate din conturul trupului unei
persoane pe marginea împæturitæ a hârtiei. Tæiafli în jurul conturului, dar nu
tæiafli în interiorul marginii împæturite, acolo unde este trupul sau în jurul mâinii.
Pæpuøile se vor desface flinându-se de mânæ. Putefli sæ decupafli pæpuøile în
clasæ, în timp ce copiii privesc sau putefli sæ facefli câte un lanfl mic de pæpuøi
din hârtie pentru fiecare copil.

3. Pregætifli trei benzi de hârtie pe care sæ scriefli:

4. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile cântecului „Tatæl meu Ceresc mæ
iubeøte“ (Children’s Songbook, p. 228) øi „Copil al Domnului“ (Imnuri øi cântece
pentru copii, p. 58). Versurile cântecelor „Tatæl meu Ceresc mæ iubeøte“ øi
„Copil al Domnului“ sunt incluse la sfârøitul manualului.

5. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. o oglindæ micæ;
c. o mænuøæ cu cinci degete (dacæ nu avefli la dispoziflie o mænuøæ, putefli sæ

aducefli o pozæ sau un desen cu o mænuøæ);
d. ilustraflia 2-2, Familie cu bebeluø (62307) sau o fotografie a unui nou næscut.

Familie

Trup fizic

Spirit

Sunt un copil al lui
Dumnezeu

Lecflia 
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6. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut. Le putefli cere sæ vorbeascæ despre experienflele pe care 
le-au avut în timp ce s-au întrebat: „Ce ar dori Isus sæ fac?“.

Cine sunt eu?

Activitate pentru
captarea atenfliei

Adresafli întrebarea:

• Cine sunt eu?

Dupæ ce au ræspuns copiii, repetafli-væ numele întreg.

Arætafli spre fiecare copil øi întrebafli: „Cine eøti tu?“. Rugafli fiecare copil sæ ræs-
pundæ spunându-øi numele. Explicafli cæ fiecare dintre noi este o persoanæ unicæ.

Discuflie Arætafli ilustraflia 2-2, Familie cu bebeluø, øi læsafli copiii sæ indice membrii familiei
sau arætafli o pozæ cu un nou næscut.

• Ce vârstæ credefli cæ are acest bebeluø?

• Unde a træit acest bebeluø înainte de a se fi næscut pe pæmânt?

Explicafli cæ noi tofli am træit în cer alæturi de Tatæl Ceresc înainte de a veni pe
acest pæmânt. Noi suntem copiii Sæi. De aceea Îl numim Tatæl Ceresc. Am træit,
de asemenea, alæturi de mama noastræ cereascæ øi de tofli ceilalfli copii ai Tatælui
Ceresc. Tofli cei care s-au næscut pe pæmânt sunt copii ai Tatælui Ceresc. Nu ne
aducem aminte de faptul cæ am træit alæturi de Tatæl Ceresc, dar øtim cæ suntem
cu toflii copiii Sæi deoarece am citit acest lucru în scripturi.

Scripturæ Citifli cu voce tare ultima parte din Psalmii 82:6, începând cu tofli. Explicafli cæ
Celui Prea Înalt înseamnæ Tatæl Ceresc.

Explicafli cæ tofli copiii de spirit credincioøi ai Tatælui Ceresc doresc sæ vinæ pe
pæmânt. Mulfli dintre copiii Sæi de spirit s-au næscut deja, dar mai sunt încæ mulfli
care aøteaptæ sæ vinæ pe pæmânt.

Noi avem spirite

Discuflie Expunefli banda de hârtie pe care scrie „Spirit“.

Explicafli-le copiilor cæ atunci când am træit în cer, înainte de a veni pe pæmânt,
nu am avut trupuri fizice. Eram spirite.

• Ce este un spirit?

Explicafli cæ spiritele noastre reprezintæ partea din noi care ne face sæ fim vii.

• Cum credefli cæ aratæ spiritul vostru?

Trecefli o oglindæ micæ din mânæ în mânæ øi rugafli fiecare copil sæ se uite în ea.
Întrebafli copiii dacæ oglinda le dæ vreo idee referitoare la modul în care aratæ
spiritele lor.

Explicafli cæ spiritele noastre aratæ ca trupurile noastre fizice. De exemplu, spiritele
au ochi, urechi, mâini øi picioare.
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Lecflie practicæ Punefli o mænuøæ pe masæ. Explicafli cæ deøi mænuøa are forma unei mâini, nu se
poate miøca asemenea unei mâini deoarece nu este vie. Dupæ ce mâna este
bægatæ în mænuøæ, mænuøa se poate miøca. Bægafli-væ mâna în mænuøæ øi miøcafli-
væ degetele. Explicafli faptul cæ mænuøa este ca un trup fizic, iar mâna este ca
un spirit. Trupurile noastre nu se pot miøca dacæ spiritele noastre nu sunt în ele.
Spiritele noastre nu pot fi væzute în trupurile noastre, aøa cum nu poate fi væzutæ
nici mâna din mænuøæ. (Vezi Boyd K. Packer, Teach Ye Diligently [Salt Lake City:
Deseret Book Co., 1975], p. 231–233.)

Noi avem trupuri fizice

Discuflie Expunefli banda de hârtie pe care scrie „Trup fizic“.

Explicafli cæ, atunci când am venit pe pæmânt, fiecare dintre noi a primit un trup
fizic. Rugafli copiii sæ numeascæ o parte dintre componentele trupurilor lor, cum
ar fi: ochi, urechi, mâini øi picioare.

• Ce poate sæ facæ trupul tæu fizic?

Activitate Læsafli copiii sæ numeascæ øi sæ demonstreze câteva dintre multe lucruri pe care
le pot face trupurile lor fizice, cum ar fi: særitul, flopæitul, miøcatul, vorbitul, târâtul
sau dansul.

Discuflia despre
pæpuøa din hârtie

Arætafli-le copiilor lanflul de pæpuøi din hârtie.

• Cum ne asemænæm cu aceste pæpuøi de hârtie? (Øi noi avem mâini, picioare øi
cap.)

• Prin ce ne deosebim de ele? (Ele sunt fæcute din hârtie; noi avem trupuri fæcute
din carne øi oase. Ele nu sunt vii; noi suntem vii. Ele aratæ toate la fel; înfæfliøarea
fiecærui om diferæ.)

• Cum ar fi dacæ noi tofli am aræta la fel?

Joc Rugafli copiii sæ se ridice în picioare atunci când facefli o afirmaflie care-i descrie.
Rugafli-i sæ se aøeze atunci când afirmaflia nu-i descrie. Folosifli afirmaflii care aratæ
asemænærile øi diferenflele dintre copiii din clasa dumneavoastræ, cum ar fi:

• Toate fetele sæ se ridice în picioare.

• Tofli cei care au ochii cæprui sæ se ridice în picioare.

• Tofli cei care au un nas sæ se ridice în picioare.

• Ridicafli-væ în picioare dacæ avefli pærul blond.

Indicafli faptul cæ noi, tofli, avem multe lucruri în comun, însæ nu existæ doi oameni
care sæ semene perfect. Explicafli cæ Tatæl Ceresc a fæcut ca fiecare dintre noi sæ
aibæ un trup fizic ce este asemænætor cu alte trupuri, dar care nu este exact la fel
cu niciun alt trup. Fiecare dintre noi este diferit de oricare altæ persoanæ.

Noi avem familii care ne iubesc

Prezentarea
învæflætorului

Expunefli banda de hârtie pe care scrie „Familie“.

Spunefli-le copiilor cæ Tatæl Ceresc ne iubeøte atât de mult, încât ne-a trimis pe
pæmânt pe fiecare dintre noi pentru a primi un trup. El ne-a trimis la familii care
au grijæ de noi øi care ne învaflæ despre Tatæl Ceresc øi Isus Hristos.

Povestire Relatafli urmætoarea povestire cu propriile cuvinte:

Într-o dimineaflæ devreme, un bæiat øi tatæl sæu au pornit într-o excursie lungæ. Ei
doreau sæ petreacæ ziua respectivæ pescuind împreunæ, aøa cæ øi-au împachetat
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echipamentul øi au început sæ meargæ cætre un lac mic, frumos. Mergeau deja de
mult timp øi bæiatul a început sæ oboseascæ øi sæ meargæ din ce în ce mai încet.

În momentul în care lacul a început sæ se zæreascæ, tatæl a luat-o repede înainte
pentru a vedea minunata apæ albastræ a lacului. A crezut cæ fiul sæu îl va prinde
din urmæ.

Când tatæl a ajuns la lac, øi-a dat seama cæ fiul sæu nu-l ajunsese din urmæ. Nu-øi
putea zæri fiul. Tatæl øi-a pus undifla jos øi øi-a cæutat fiul peste tot. L-a strigat cât a
putut de tare, însæ fiul sæu nu i-a ræspuns. Tatæl a început sæ se înspæimânte. Se
pierduse fiul sæu? Se rænise?

Tatæl a îngenuncheat øi s-a rugat. L-a rugat pe Tatæl Ceresc sæ-l ajute sæ-øi
gæseascæ fiul. Apoi, s-a ridicat în picioare øi a mers înapoi de-a lungul cærærii.
La scurt timp, øi-a gæsit fiul. Tatæl a îmbræfliøat bæiatul øi i-a spus cât de mult îl
iubea. (Adaptare dupæ Owen C. Bennion, „Turning the Heart of a Father“, Ensign,
mai 1971, p. 28–30.)

Discuflie • Cum a øtiut bæiatul cæ tatæl sæu îl iubea? (Tatæl sæu l-a dus la pescuit, l-a cæutat
atunci când s-a pierdut, s-a rugat pentru el øi a arætat cât de fericit a fost pentru
cæ l-a gæsit.)

• Cum øtifli cæ familia voastræ væ iubeøte?

Dupæ ce ræspund copiii, explicafli cæ sunt multe feluri în care pærinflii øi familia
noastræ ne aratæ cæ ne iubesc.

Noi avem un Tatæ Ceresc care ne iubeøte

Discuflie • Cum øtifli cæ Tatæl Ceresc væ iubeøte?

Cântec Spunefli-le copiilor cæ Tatæl Ceresc ne iubeøte øi doreøte ca noi sæ fim fericifli. El 
ne-a dæruit o lume frumoasæ în care sæ træim. Cântafli sau recitafli versurile cântec-
ului „Tatæl meu Ceresc mæ iubeøte“, ajutându-i pe copii sæ facæ miøcærile indicate:

Când aud (îøi fac palma pâlnie în jurul urechii) a pæsærii cântare (dau din brafle ca
øi cum ar avea aripi)

Sau væd zarea azurie (îøi duc mâna la frunte ca øi cum s-ar uita în depærtare),
Sau oricând ploaia pe fafla mea simt (îøi miøcæ degetele sugerând picæturile

de ploaie)
Sau simt vântul care adie (îøi miøcæ ambele brafle din colo-n colo),
Øi oricând un trandafir ating (mimeazæ cæ miros o floare)
Sau mæ plimb lâng-un liliac (merg pe loc),
Mæ bucur sæ fiu în lumea pe care (îøi deschid braflele øi mâinile)
Tatæl pentru mine a creat (se îmbræfliøeazæ singuri).

El doi ochi mi-a dat sæ væd bine (aratæ ochii)
Aripile fluturilor (îøi unesc degetele mari øi îøi miøcæ celelalte degete ca øi cum

ar fi aripi).
El mi-a dat urechi pentru-a auzi (aratæ urechile)
Sunetul lucrurilor (îøi fac palma pâlnie în jurul urechii).
Mi-a dat viafla, mintea (aratæ capul), inima (aratæ inima):
Îi mulflumesc mult mereu (îøi încruciøeazæ braflele)
Pentru tot ce a creat, chiar øi pe mine (îøi deschid braflele øi mâinile).
Øi cæ El mæ iubeøte, øtiu eu (îøi aøeazæ mâinile pe inimæ).

Discuflie • Ce lucruri væ reamintesc cæ Tatæl Ceresc væ iubeøte?

• Cum væ simflifli atunci când øtifli cæ suntefli copii ai Tatælui Ceresc øi cæ El væ
iubeøte?
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Rezumat

Cântec Rugafli copiii sæ cânte prima strofæ a cântecului „Copil al Domnului“. Amintifli-le
copiilor cæ Dumnezeu este un alt nume pentru Tatæl Ceresc.

Indicafli faptul cæ acest cântec ne spune cæ fiecare dintre noi este un copil iubit
al Tatælui Ceresc øi cæ El a fæcut ca noi sæ venim pe pæmânt øi sæ primim trupurile
noastre fizice. De asemenea, el a fæcut ca noi sæ avem familii care sæ ne iubeascæ
øi sæ ne învefle, astfel încât sæ ne putem întoarce øi sæ træim din nou alæturi de El.

Mærturie Mærturisifli cæ øtifli faptul cæ Tatæl Ceresc ne iubeøte, deoarece ne-a dat trupuri
fizice, ne-a dat un pæmânt frumos pe care sæ træim øi familii care ne iubesc.

Încurajafli copiii ca, disearæ, sæ-I mulflumeascæ Tatælui Ceresc în rugæciunile lor
pentru cæ au putut sæ vinæ pe pæmânt.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Tæiafli pæpuøile din hârtie astfel încât sæ le separafli una de cealaltæ øi dafli câte
una fiecærui copil. Rugafli copiii sæ coloreze øi sæ înfrumusefleze pæpuøile. Dupæ
ce au terminat, rugafli-i sæ arate pæpuøa celorlalfli copii din clasæ. Subliniafli cât
de diferitæ øi de frumoasæ a devenit fiecare pæpuøæ. Amintifli-le copiilor cæ noi
suntem asemænætori, însæ nicio persoanæ nu aratæ exact la fel cu o altæ
persoanæ.

2. Rugafli-i pe copii sæ stea într-un cerc. Aruncafli-i unui copil un sæculefl cu fasole
sau un alt obiect moale øi adresafli-i o întrebare despre lecflie. Rugafli copilul sæ
ræspundæ la întrebare iar, apoi, sæ væ arunce sæculeflul înapoi. Repetafli pânæ
când fiecare copil a avut øansa sæ ræspundæ la cel puflin o întrebare. Folosifli
întrebærile urmætoare sau formulafli-væ propriile întrebæri:

• Unde am træit înainte sæ venim pe pæmânt? (În cer.)

• Alæturi de cine am træit? (De Tatæl Ceresc, Isus Hristos øi de toatæ lumea.)

• Unde træim acum? (Pe pæmânt.)

• Cum aratæ spiritele noastre? (Aratæ ca trupurile noastre fizice.)

3. Oferifli-le copiilor hârtie øi creioane sau creioane colorate øi rugafli-i sæ deseneze
lucruri care le amintesc cæ Tatæl Ceresc îi iubeøte.

4. Rugafli copiii sæ se ridice în picioare øi sæ se joace „Învæflætorul spune“. Explicafli-le
cæ trebuie sæ facæ ceea ce le spunefli sæ facæ numai dacæ spunefli „Învæflætorul
spune“ înainte de a le cere ce sæ facæ. Rugafli copiii sæ execute miøcæri cum ar fi
împreunarea braflelor, atingerea umerilor, întoarcerea, spunând, uneori, „Învæflætorul
spune“ înainte de a cere o acfliune, iar câteodatæ cerând doar acfliunea. În cazul în
care copiii executæ acfliunea când nu spunefli „Învæflætorul spune“, ei trebuie sæ se
aøeze pânæ la sfârøitul jocului. Repetafli jocul de câte ori dorifli.

Amintifli-le copiilor cæ trupurile lor fizice le permit sæ execute toate aceste
miøcæri.
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ faptul cæ, în viafla premuritoare, am træit
alæturi de Tatæl Ceresc øi de Isus Hristos øi am ales sæ-I urmæm.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Iov 38:7, Moise 4:1–4, Avraam 3:24–28 øi Articolele de
credinflæ 1:1. Vedefli, de asemenea, Principiile Evangheliei (31110), capitolul 3.

2. Pregætifli-væ sæ fredonafli øi sæ cântafli prima strofæ a cântecului „Copil al
Domnului“ (Imnuri øi cântece pentru copii, p. 58). Versurile acestui cântec sunt
incluse la sfârøitul manualului.

3. Materiale necesare:
a. Biblia øi Perla de mare prefl;
b. planøa ACD (vezi lecflia 1);
c. ilustraflia 2-3, Isus, Hristosul (Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie 240;

62572); ilustraflia 2-4, Viafla premuritoare.

4. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Suntem copii ai lui Dumnezeu

Activitate pentru
captarea atenfliei

Spunefli-le copiilor cæ vefli fredona un cântec. Rugafli-i sæ asculte cu atenflie øi,
când afli terminat, sæ væ spunæ titlul cântecului. Fredonafli „Copil al Domnului“.

• Ce cântec am fredonat?

• Ce spune acest cântec cæ suntefli?

Rugafli copiii sæ cânte prima strofæ a cântecului.

Discuflie
recapitulativæ

Amintifli-le copiilor cæ, în lecflia anterioaræ, afli discutat despre locul unde am træit
înainte de a veni pe pæmânt.

• Unde am træit înainte sæ venim pe pæmânt?

• Alæturi de cine am træit în cer?

• Ce face ca noi tofli sæ fim frafli øi surori? (Noi tofli suntem copii ai Tatælui Ceresc.)

Am fæcut o alegere importantæ în cer

Prezentarea
învæflætorului

Spunefli-le copiilor cæ vor învæfla despre un lucru foarte entuziasmant, care s-a înt-
âmplat înainte ca noi sæ ne naøtem, în timp ce træiam alæturi de Tatæl Ceresc.

Am ales sæ-L urmez 
pe Isus Hristos

Lecflia 
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Arætafli ilustraflia 2-4, Viafla premuritoare. Explicafli cæ aceastæ ilustraflie este ideea
unui artist despre felul în care aratæ cerul. Explicafli cæ, în cer, noi tofli am fost spi-
rite care au mers øi au vorbit cu Tatæl Ceresc. Rugafli copiii sæ se gândeascæ la
cum ar fi putut sæ fie atunci când am træit alæturi de Tatæl Ceresc. Ajutafli-i sæ înflel-
eagæ cât de minunat a fost sæ putem sæ-L vedem øi sæ fim alæturi de El.

Spunefli-le copiilor cæ, în timp ce eram în cer, Tatæl Ceresc ne-a cerut sæ partici-
pæm la o mare adunare. Tofli copiii Tatælui Ceresc au fost acolo. Tatæl Ceresc a
dorit sæ ne vorbeascæ.

Explicafli cæ Tatæl Ceresc ne-a spus cæ trebuie sæ plecæm din prezenfla Lui pentru
o perioadæ pentru a putea sæ dobândim un trup fizic øi sæ învæflæm sæ alegem ce-i
drept. Tatæl Ceresc ne-a spus cæ ne va da un loc unde vom putea face aceste
lucruri.

• Unde a dorit Tatæl Ceresc sæ mergem? (Pe pæmânt.)

Tatæl Ceresc ne-a spus cæ, atunci când vom ajunge pe pæmânt, nu ne vom aminti
cæ am træit alæturi de El. De asemenea, El a spus cæ urma sæ avem nevoie de
cineva care sæ ne ajute sæ ne întoarcem în cer pentru a træi din nou în prezenfla
Sa, dupæ ce timpul nostru pe pæmânt se va încheia. El a promis cæ va trimite pe
cineva sæ ne ajute.

Discuflie • Cum væ simflifli atunci când øtifli cæ Tatæl Ceresc v-a iubit suficient de mult încât
a trimis pe cineva care sæ væ ajute sæ væ întoarcefli în cer pentru a træi, din nou,
alæturi de El?

Explicafli cæ, atunci când Tatæl Ceresc ne-a spus cæ urma sæ trimitæ pe cineva
care sæ ne ajute, cu toflii am scos strigæte de veselie (vezi Iov 38:7).

Arætafli ilustraflia 2-3, Isus, Hristosul.

• Cine este Acesta?

Explicafli cæ Isus Hristos a træit în cer alæturi de noi. El este Primul Næscut dintre
copiii de spirit ai Tatælui nostru Ceresc.

Articol de credinflæ Spunefli-le copiilor cæ Biserica are niøte declaraflii, numite Articolele de credinflæ,
în care se afirmæ ceea ce noi credem. Ajutafli copiii sæ memoreze prima parte
a primului articol de credinflæ: „Noi credem în Dumnezeu, Tatæl Veønic, øi în Fiul
Sæu, Isus Hristos.“

Spunefli-le copiilor cæ Dumnezeu, Tatæl Veønic, este un alt nume pentru Tatæl
Ceresc.

Povestire din
scripturi øi discuflie

Spunefli-le copiilor cæ Tatæl Ceresc a întrebat pe cine ar trebui sæ trimitæ pentru a
ne învæfla. Deschidefli Perla de mare prefl la Avraam 3:27 øi citifli cu glas tare ce a
ræspuns Isus: „Aici sunt, trimite-Mæ pe Mine“. Isus a spus cæ va face tot ceea ce
Tatæl Ceresc dorea ca El sæ facæ pentru a ne ajuta. Citifli cu glas tare ultima parte
din Moise 4:2 (de la Tatæl). Isus a spus, de asemenea, cæ va acorda toatæ slava
Tatælui Ceresc. Explicafli pe scurt înflelesul termenului slavæ.

• Cum væ putefli da seama cæ Isus L-a iubit pe Tatæl Ceresc? (El a dorit sæ facæ
ceea ce Tatæl Ceresc dorea ca El sæ facæ.)

• Pe cine altcineva iubeøte Isus? (Pe noi.)

Subliniafli dragostea lui Isus pentru Tatæl Ceresc øi pentru noi recapitulând ceea
ce Isus a fost dornic sæ facæ.
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Isus Hristos a fost dornic:

• sæ vinæ pe pæmânt pentru a ne ajuta;

• sæ mærturiseascæ despre Tatæl Ceresc;

• sæ ne învefle calea cea dreaptæ de a træi øi de a fi fericifli;

• sæ ne arate ce sæ facem pentru a putea træi din nou alæturi de Tatæl Ceresc;

• sæ-Øi dea viafla pentru noi.

Indicafli faptul cæ un alt fiu de spirit, al cærui nume era Lucifer, a dorit, de aseme-
nea, sæ fie trimis pe pæmânt pentru a ne ajuta. El I-a spus Tatælui Ceresc cæ s-ar
fi dus pe pæmânt øi ne-ar fi forflat pe tofli sæ facem ce-i drept. Nu ne-ar fi læsat sæ
alegem singuri. Lucifer a dorit ca Tatæl Ceresc sæ-i dea lui toatæ cinstea øi slava.

Citifli cu voce tare hotærârea Tatælui Ceresc din Avraam 3:27: „Îl voi trimite pe primul“.

• Pe cine a ales Tatæl Ceresc ca sæ-L ajute?

Explicafli cæ Lucifer s-a supærat pentru cæ nu el a fost cel ales. El nu a acceptat
planul Tatælui Ceresc. În schimb, Lucifer a provocat un mare ræzboi în cer. Nu a
fost un ræzboi cu arme øi bombe, ci un ræzboi al cuvintelor øi al încercærii de a-i
face pe oameni sæ-l urmeze. Lucifer a convins o parte dintre fraflii øi surorile noas-
tre de spirit cæ ideile lui malefice erau bune, iar ei au ales sæ-l urmeze pe el în loc
sæ-L urmeze pe Isus.

Spunefli-le copiilor cæ Lucifer este numit, de asemenea, Satana sau diavolul.

Discuflie • Pe cine afli ales sæ urmafli, pe Isus sau pe Satana?

Rugafli copiii sæ se ridice în picioare în cazul în care au ales sæ-L urmeze pe Isus.
Explicafli cæ ei tofli au ales sæ-L urmeze pe Isus, deci cu toflii ar trebui sæ se ridice
în picioare.

Explicafli cæ noi øtim cæ L-am urmat pe Isus deoarece suntem aici, pe pæmânt.
Spiritelor care l-au urmat pe Satana nu li s-a permis sæ se nascæ pe pæmânt øi
sæ primeascæ trupuri fizice.

Spunefli-le copiilor cât de fericit suntefli pentru cæ afli ales sæ-L urmafli pe Isus.
Spunefli-le cæ suntefli mândru de ei deoarece au ales sæ-L urmeze pe Isus øi
nu pe Satana. Læudafli copiii pentru cæ au ales ce-i drept.

Noi dorim sæ continuæm sæ-L urmæm pe Isus Hristos

Prezentarea
învæflætorului

Accentuafli-le copiilor faptul cæ nu au fost obligafli sæ-L urmeze pe Isus. Au avut
dreptul sæ aleagæ. Ei ar fi putut sæ-l urmeze pe Satana. Dar au ales calea cea
dreaptæ.

Spunefli-le copiilor cæ au dreptul la aceeaøi alegere în timpul vieflii pe pæmânt.
Satana încæ încearcæ sæ ne facæ sæ-l urmæm. Tatæl Ceresc doreøte ca noi sæ-L
urmæm pe Isus deoarece acest lucru ne va face fericifli øi ne va permite sæ træim
din nou alæturi de Tatæl Ceresc øi de Isus. Însæ nu suntem obligafli sæ-L urmæm
pe Isus. Putem sæ alegem fie sæ facem lucrurile bune pe care Isus doreøte sæ
le facem, fie lucrurile rele pe care Satana doreøte sæ le facem.

Planøa ACD Arætafli planøa ACD. Întrebafli copiii cine se aflæ în ilustraflia din planøæ. Citifli cuvin-
tele din planøæ în timp ce arætafli spre ele. Apoi, rugafli copiii sæ spunæ împreunæ
cu dumneavoastræ: „Voi alege ce-i drept“.
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Discuflie Læsafli copiii sæ ræspundæ la urmætoarele întrebæri (sau la câteva întrebæri formulate
de dumneavoastræ) despre ceea ce ar face pentru a-L urma pe Isus:

• Dacæ alegefli sæ-L urmafli pe Isus, ce afli face dacæ afli ræni pe cineva færæ intenflie?

• Dacæ alegefli sæ-L urmafli pe Isus, cum v-afli comporta în aceastæ clasæ? Rugafli
copiii sæ execute miøcæri cum ar fi: faptul de a sta jos în liniøte, de a asculta,
de a participa la lecflie într-un mod adecvat øi acela de a nu-i deranja pe ceilalfli
copii.)

• Dacæ alegefli sæ-L urmafli pe Isus, ce afli face sau ce afli spune dacæ cineva v-ar
oferi un dar sau dacæ ar face ceva pentru voi?

• Dacæ alegefli sæ-L urmafli pe Isus, cum v-afli comporta cu cineva care nu a fost
bun cu voi?

Referifli-væ din nou la planøa ACD øi rugafli copiii sæ repete cuvintele din ea.

Rezumat

Mærturie Depunefli mærturie despre faptul cæ, înainte de a veni pe pæmânt, fiecare dintre
noi a fæcut o alegere. Am ales sæ-L urmæm pe Isus Hristos øi vom træi din nou
alæturi de El øi de Tatæl Ceresc dacæ facem ceea ce ne-a învæflat Isus.

Explicafli cæ în fiecare sæptæmânæ, în timpul Societæflii Primare, copiii vor învæfla
despre lucruri pe care Isus doreøte ca noi sæ le facem.

Încurajafli copiii sæ-I mulflumeascæ Tatælui Ceresc în rugæciunile lor pentru cæ L-a
trimis pe Isus pe pæmânt pentru a fi Salvatorul nostru. Sugerafli-le sæ-L roage
pe Tatæl Ceresc sæ-i ajute sæ facæ alegerile corecte pentru a putea, într-o zi,
sæ træiascæ din nou alæturi de El øi de Isus.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Rugafli copiii sæ-øi priveascæ inelul ACD. În cazul în care copiii nu poartæ inelele
ACD, putefli sæ legafli o bucatæ de aflæ pe degetul fiecærui copil, sub forma unui
inel. Spunefli-le copiilor cæ inelele lor le vor aminti faptul cæ au ales sæ-L urmeze
pe Isus øi cæ ar trebui sæ continue sæ facæ alegeri drepte.

2. Cântafli sau recitafli versurile primei strofe a cântecului „Am træit în cer“
(Children’s Songbook, p. 4):

„Adeværat e cæ în cer cândva am træit;
Cu tofli pe care-i cunosc am træit øi-am iubit.
Tatæl Ceresc ne-a prezentat un plan minunat,
Spre salvarea veønicæ astfel calea ne-a dat“.

Dupæ ce cântafli, adresafli întrebæri, cum sunt cele de mai jos, despre ceea ce
spune cântecul (dacæ este cazul, repetafli versurile cântecului pentru a-i ajuta
pe copii sæ ræspundæ):

• Unde spune cântecul cæ afli træit? Când afli træit acolo?
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• Alæturi de cine afli træit acolo?

• Ce a fæcut Tatæl Ceresc în timp ce eram în cer alæturi de El?

• Despre ce era vorba în plan?

Cântafli a doua strofæ a cântecului øi adresafli întrebæri asemænætoare:

„Tatæl dorea Unul cu destulæ dragoste
Sæ-Øi dea viafla ca noi sæ ne putem întoarce.
A mai fost unul care vroia toatæ slava.
Isus a spus: „Tatæ, merg Eu øi slava-i a Ta.“
(© 1987 Janeen Jacobs Brady. Drept de folosire.)

3. Rugafli copiii sæ deseneze cum cred ei cæ este în cer.

4. Cântafli sau recitafli versurile cântecului „El Øi-a trimis Fiul“ (Children’s Songbook,
p. 34) sau „Voi urma planul lui Dumnezeu“ (Children’s Songbook, p. 164).
Versurile cântecului „El Øi-a trimis Fiul“ sunt incluse la sfârøitul manualului.

Voi urma planul lui Dumnezeu

Viafla mea e-un dar; ea are un plan.
Viafla mea are scop; în cer a-nceput.
Eu am ales ca pe acest pæmânt sæ vin
Lumina lui Dumnezeu sæ mæ-ndrume.
Voi urma planul Tatælui,
Ascultând mereu cuvântul Lui.
Voi munci, mæ voi ruga;
Mergând mereu pe calea Sa.
Astfel eu voi fi fericit
Pe pæmânt øi în cer.
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ faptul cæ putem sæ alegem ce-i drept
deoarece Tatæl Ceresc ne-a dat libertatea de a alege.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 21:14–16 øi Doctrinæ øi legæminte 37:4. Vedefli, de
asemenea, Principiile Evangheliei (31110), capitolul 4.

2. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile cântecului „Alege calea cea
dreaptæ“ (Children’s Songbook, p. 160). Versurile acestui cântec sunt incluse
la sfârøitul manualului.

3. Dacæ dorifli ca sæptæmâna viitoare sæ facefli activitatea de îmbogæflire spiritualæ
numærul 1 din lecflia 6 (vezi pagina 29), pregætifli pentru fiecare copil o notæ
asemænætoare cu cea de mai jos, pentru a o da pærinflilor sæi:

Dacæ dorifli ca sæptæmâna viitoare sæ facefli activitatea de îmbogæflire spiritualæ
numærul 2 din lecflia 6, pregætifli o notæ prin care sæ rugafli pærinflii fiecærui copil
se trimitæ sæptæmâna viitoare, prin copilul lor, o fotografie cu familia (aceastæ
notæ poate fi nota de mai sus, în cazul în care facefli ambele activitæfli).

4. Materiale necesare:
a. Biblia øi un exemplar al scripturii Doctrinæ øi legæminte;
b. planøa ACD (vezi lecflia 1);
c. un bol cu lucruri mici de diferite culori, cum ar fi bomboane sau pietricele

lucioase. Asigurafli-væ cæ avefli suficiente lucruri din fiecare culoare astfel încât
fiecare copil sæ poatæ alege câteva culori;

5. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Tatæl Ceresc øi Isus Hristos doresc sæ alegem singuri

Activitate pentru
captarea atenfliei

Arætafli bolul cu lucruri mici øi læsafli copiii sæ-øi aleagæ câte unul. Spunefli-le copii-
lor cæ tocmai au fæcut o alegere. În fiecare zi, trebuie sæ facem multe alegeri.

• Ce alegeri afli fæcut azi? (Ræspunsurile pot confline alegerea hainelor pe care le
poartæ, alegerea de a mânca la micul dejun sau alegerea a ceea ce vor face în
timpul liber.)

Væ rog sæ-i spunefli lui [numele copilului] cum a fost ales prenumele
lui pentru ca noi sæ putem discuta despre aceasta ora viitoare la clasæ.
Væ mulflumesc.

Pot sæ fac alegeri corecte Lecflia 
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Spunefli-le copiilor cæ faptul de a face alegeri constituie o parte foarte importantæ
a vieflii pe pæmânt. Unele alegeri sunt uøoare, iar altele sunt grele. Dreptul nostru
de a alege ne-a fost dat atunci când am træit în cer alæturi de Tatæl Ceresc øi de
Isus Hristos.

Prezentarea
învæflætorului

Amintifli-le copiilor cæ, înainte ca noi sæ fi venit pe pæmânt, Tatæl Ceresc ne-a cerut
sæ participæm la o adunare. Vedefli dacæ îøi amintesc din lecflia precedentæ ce s-a
întâmplat în acea adunare. Dacæ nu-øi aduc aminte, recapitulafli rapid, menflion-
ând urmætoarele idei:

În acea adunare, Tatæl Ceresc ne-a prezentat un plan pentru a ne ajuta sæ deve-
nim mai asemænætori Lui. Am ales sæ urmæm acel plan, astfel încât fiecare dintre
noi a venit pe pæmânt øi a primit un trup fizic. Dacæ alegem sæ flinem poruncile în
timp ce træim pe pæmânt, vom putea sæ træim din nou în prezenfla Tatælui Ceresc.
Isus Hristos S-a oferit sæ vinæ pe pæmânt pentru a ne aræta ce trebuie sæ facem
pentru a træi din nou alæturi de Tatæl Ceresc. Lucifer a vrut sæ vinæ pe pæmânt øi
sæ ne oblige pe tofli sæ flinem poruncile. El nu a vrut deloc sæ-i lase pe oameni sæ
aleagæ. Isus însæ, a vrut sæ urmeze planul Tatælui Ceresc. El a vrut ca oamenii sæ
poatæ alege cum doresc sæ træiascæ.

Explicafli cæ Tatæl Ceresc a øtiut cæ era cel mai bine pentru noi sæ alegem singuri,
astfel încât sæ putem învæfla sæ facem alegeri corecte. Faptul de a putea sæ ale-
gem singuri se numeøte libertate de a alege. Rugafli copiii sæ spunæ cu voce tare
de câteva ori: libertatea de a alege.

Explicafli cæ Lucifer (care mai este numit øi Satana) øi ucenicii lui încæ luptæ împ-
otriva planului Tatælui Ceresc. Ei vor ca noi sæ ne folosim libertatea de a alege
pentru a-i urma pe ei în loc sæ-L urmæm pe Isus øi sæ facem ce-i drept.

Planøa ACD Expunefli planøa ACD.

• Ce a dorit Isus sæ facæ pentru a ne ajuta sæ alegem ce-i drept? (El a vrut sæ
vinæ pe pæmânt pentru a ne învæfla ceea ce este drept, astfel încât sæ putem
sæ alegem cu înflelepciune.)

Arætafli spre cuvintele din planøa ACD. Rostifli cuvintele cu voce tare, iar apoi rug-
afli copiii sæ le repete împreunæ cu dumneavoastræ.

Copiii pot alege sæ facæ ce-i drept

Studiul scripturilor Relatafli cu propriile cuvinte povestea din Matei 21:14–16. Explicafli cæ unii dintre
preoflii cei mai de seamæ nu au crezut cæ Isus Hristos era Salvatorul, Cel pe care
Tatæl Ceresc Îl trimisese pentru a-i ajuta. Ei L-au supravegheat îndeaproape pe
Isus pentru a încerca sæ-L vadæ fæcând ceva greøit, astfel încât sæ-L poatæ omorî.

Explicafli cæ, atunci când Isus i-a vindecat pe orbi øi pe øchiopi în templu, preoflii
cei mai de seamæ erau plini de mânie. Când copiii au început sæ-L slæveascæ
pe Isus, preoflii s-au mâniat øi mai tare øi au vrut ca Isus sæ-i opreascæ pe copii.
Însæ, El i-a întrebat pe preofli dacæ nu citiseræ în scripturi faptul cæ El urma sæ fie
slævit de copilaøi.

Indicafli faptul cæ, asemenea copiilor din aceastæ povestire, copiii din clasa dum-
neavoastræ pot alege sæ-L urmeze øi sæ-L slæveascæ pe Isus.

Scripturæ Deschidefli scriptura Doctrinæ øi legæminte øi citifli cu voce tare din Doctrinæ øi
legæminte 37:4: „Læsafli fiecare om sæ aleagæ pentru el însuøi“. Explicafli cæ în
aceastæ scripturæ, fiecare om înseamnæ tofli oamenii. Cu toflii putem sæ alegem
ce facem. Rugafli copiii sæ se ridice în picioare øi sæ repete aceastæ frazæ.
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Planøa ACD Arætafli spre planøa ACD øi rugafli copiii sæ repete din nou cuvintele de pe ea.

Noi putem sæ alegem ce-i drept

Povestire Spunefli-le copiilor o povestire despre un copil care a ales sæ facæ ceea ce ar dori
Isus. Putefli sæ folosifli urmætoarea povestire:

Brittany s-a trezit duminicæ dimineaflæ fiind morocænoasæ. Ea s-a dus prea târziu
la culcare øi a trebuit sæ se trezeascæ foarte devreme. A trebuit sæ aøtepte sæ-i
vinæ rândul pentru a merge la baie. Apoi, nu a putut sæ-øi gæseascæ unul dintre
pantofi. Apoi, s-a împiedicat de un scaun. Fratele ei mai mare s-a supærat pe ea
deoarece credea cæ toatæ familia urma sæ întârzie din cauza ei.

Brittany nu a cântat la clasa Societæflii Primare. Ea nu a zâmbit. Nici mæcar nu a
fost atentæ. Øi-a dorit sæ nu se fi dus la Societatea Primaræ. Ea s-a aøezat în ulti-
mul rând, s-a încruntat øi s-a jucat cu unele lucruri din buzunar.

• Ce alegeri a fæcut Brittany?

Învæflætorul lui Brittany a muncit din greu pentru a pregæti lecflia øi a øtiut cæ
Brittany nu a fost atentæ. Dupæ oræ, învæflætorul lui Brittany a vorbit cu ea între
patru ochi øi a întrebat-o ce problemæ avea. Brittany a început sæ plângæ. Ea
vroia sæ fie fericitæ øi dorea ca øi învæflætorul ei sæ fie fericit.

Învæflætorul lui Brittany a întrebat-o dacæ i-ar plæcea sæ încerce un experiment.
Brittany s-a gândit cæ un experiment poate fi un lucru distractiv. Învæflætorul ei i-a
explicat cæ faptul de a alege ce-i drept øi de a face ceea ce Isus doreøte ca noi
sæ facem ne poate ajuta sæ fim fericifli. Brittany a fost de acord ca duminica urmæ-
toare sæ încerce sæ facæ ceea ce Isus ar dori ca ea sæ facæ la Societatea Primaræ.

Sâmbæta urmætoare, învæflætorul lui Brittany i-a adus aminte de experiment.
Brittany øi-a spus: „Mâine voi face ceea ce Isus doreøte ca eu sæ fac“.

Duminicæ dimineaflæ, când Brittany s-a trezit, era entuziasmatæ sæ încerce experi-
mentul. Ea s-a pregætit repede pentru a merge la Bisericæ øi a ajutat-o øi pe sora
ei. Brittany zâmbea când a ajuns la Societatea Primaræ. Ea a cântat imnul de
deschidere øi a dat dovadæ de respect în timpul rugæciunii de deschidere. Bæiatul
care stætea lângæ Brittany îi vorbea continuu în øoaptæ øi, curând, Brittany încep-
use sæ-i ræspundæ în øoaptæ øi nu mai era atentæ. Chiar înainte de a merge la
clasæ, Brittany a privit în sus øi a væzut pe perete o ilustraflie cu Isus. Øi-a amintit
cæ vroia sæ facæ ceea ce Isus dorea ca ea sæ facæ. Brittany a mers în liniøte spre
clasæ øi s-a aøezat în primul rând. Ea a fost atentæ la lecflie øi a ræspuns la într-
ebærile pe care învæflætorul i le-a adresat. Britanny s-a simflit fericitæ. Era bucu-
roasæ cæ a ales ce-i drept. A descoperit cæ alegând ce-i drept øi fæcând ceea ce
Isus dorea ca ea sæ facæ, ea a fost fericitæ.

Discuflie • De ce a fost Brittany fericitæ?

• Când afli fost fericifli pentru cæ afli ales ce-i drept?

Rezumat

Activitate Rugafli fiecare copil sæ-øi închidæ palma, cu degetul mare scos din palmæ.
Spunefli-le copiilor cæ vefli descrie unele alegeri pe care le pot face. Dacæ alege-
rea descrisæ este ceva ce Isus ar dori ca ei sæ facæ, ei trebuie sæ indice cu dege-
tul mare în sus. Dacæ afirmaflia descrie ceva ce Satana ar dori ca ei sæ facæ, ei
trebuie sæ indice cu degetul mare în jos. Folosifli exemplele de mai jos sau creafli
propriile exemple:
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• Alegefli sæ venifli la Societatea Primaræ.

• Alegefli sæ cântafli la Societatea Primaræ atunci când conducætorii îi roagæ pe tofli
sæ cânte.

• Alegefli sæ væ flinefli ochii deschiøi în timpul rugæciunii.

• Alegefli sæ aducefli un prieten la Bisericæ.

• Alegefli sæ vorbifli în øoaptæ cu prietenul vostru în timpul adunærii de împærtæøanie.

• Alegefli sæ mergefli în liniøte la clasæ.

• Alegefli sæ râdefli atunci când un alt copil se împiedicæ øi cade.

• Alegefli sæ-i deranjafli pe ceilalfli copii fæcând zgomot.

• Alegefli sæ ajutafli învæflætorul în timpul activitæflii.

• Alegefli sæ râdefli de cineva care a dat un ræspuns greøit.

• Alegefli sæ ascultafli în liniøte atunci când învæflætorul relateazæ o povestire.

Cântec Ajutafli-i pe copii sæ cânte sau sæ recite versurile cântecului „Alege calea cea
dreaptæ“.

Mærturie Spunefli-le copiilor cât de recunoscætor suntefli pentru cæ Tatæl Ceresc ne-a dat
libertatea de a alege. Exprimafli-væ încrederea în capacitatea copiilor de a face
alegeri corecte.

Rugafli copiii ca pentru sæptæmâna urmætoare sæ se pregæteascæ sæ le relateze
colegilor despre o alegere corectæ pe care au fæcut-o în timpul sæptæmânii.

Bileflel Dacæ afli pregætit bileflele pentru copii cu privire la lecflia de sæptæmâna urmætoare,
dafli câte un bileflel fiecærui copil. Explicafli bileflelele copiilor øi spunefli-le sæ le dea
pærinflilor lor.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Rugafli tofli copiii sæ se ridice în picioare. Alegefli un copil care sæ fie conducætor
øi dafli-i o monedæ sau un nasture. Rugafli conducætorul sæ stea în fafla clasei,
flinând moneda ascunsæ în mânæ. Cerefli-le celorlalfli copii din clasæ sæ ghiceascæ
în ce mânæ se aflæ moneda. Dupæ ce øi-a spus fiecare pærerea, conducætorul
aratæ mâna în care se aflæ moneda. Copiii care au ghicit fac un pas cætre
conducætor. Ceilalfli ræmân acolo unde sunt. Continuafli pânæ când unul dintre
copii ajunge la conducætor.

• De ce nu afli ghicit cu toflii de fiecare datæ? (Nu afli avut nicio informaflie care
sæ væ ajute sæ ghicifli.)

• Este ghicitul o modalitate bunæ de a face alegeri?

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ faptul cæ nu trebuie sæ ghicim în ceea ce priveøte
deciziile noastre. Isus ne-a învæflat ce ar trebui sæ facem. Dacæ facem ceea ce
Tatæl Ceresc øi Isus vor ca noi sæ facem, întotdeauna vom face alegeri corecte.
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2. Oferifli-le copiilor foi de hârtie øi creioane colorate øi rugafli-i sæ facæ desene care
sæ-i reprezinte pe ei înøiøi fæcând lucruri pe care Isus Hristos ar dori ca ei sæ le
facæ la Societatea Primaræ. Ca exemple, putefli menfliona: sæ stea liniøtifli, sæ
cânte, sæ-l ajute pe învæflætor sau sæ meargæ în liniøte.

3. Ajutafli copiii sæ cânte sau sæ recite versurile cântecului „Ascultafli, ascultafli“
(Children’s Songbook, p. 107), fæcând miøcærile indicate:

Glasul slab øi liniøtit (pun mâna la ureche)!
Ascultafli (pun degetul pe buze)!
Când trebuie s-alegefli (îøi întind braflele în faflæ cu palmele în sus).
El væ va-ndruma mereu (îøi încruciøeazæ braflele).

Repetafli cântecul de câteva ori pentru a-i ajuta pe copii sæ învefle cuvintele.
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ faptul cæ, în planul Sæu, Tatæl Ceresc
a stabilit ca ai Sæi copii sæ creascæ în cadrul familiilor.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Luca 1:26–38 øi Matei 1:18–25.

2. Decupafli dintr-o foaie de hârtie literele urmætoare. Fiecare literæ trebuie sæ aibæ
aproximativ 8–10 centimetri:

FFAAMMIILLIIEE
3. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile cântecului „O familie fericitæ“

(Children’s Songbook, p. 198). Versurile acestui cântec sunt incluse la sfârøitul
manualului.

4. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. o pozæ cu familia dumneavoastræ (opflional);
c. foi de hârtie øi creioane sau creioane colorate;
d. ilustraflia 2-5, Vestirea naøterii lui Isus Hristos; ilustraflia 2-6, Naøterea lui Isus

Hristos (Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie 201; 62495).

5. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Notæ: Fifli atent la situaflia familialæ a membrilor clasei. Ajutafli-i pe copii sæ înflele-
agæ faptul cæ cel mai important lucru despre o familie nu este numærul membrilor
din acea familie, ci dragostea øi grija pe care membrii familiei o au unul faflæ de
celælalt.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut. Putefli sæ invitafli fiecare copil sæ vorbeascæ despre o situaflie din
timpul sæptæmânii care a trecut, în care a ales ce-i drept.

Familiile fac parte din planul Tatælui Ceresc

Activitate pentru
captarea atenfliei

• Unde afli træit înainte sæ fi venit pe pæmânt?

Recapitulafli alæturi de copii faptul cæ fiecare dintre noi a ales sæ urmeze planul
Tatælui Ceresc øi sæ vinæ pe pæmânt. Spunefli-le copiilor cæ, atunci când am venit
pe pæmânt, Tatæl Ceresc ne-a binecuvântat sæ avem parte de oameni care sæ ne
ajute øi sæ ne iubeascæ.

Noi avem familii deosebiteLecflia 
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Spunefli-le copiilor cæ le vefli da indicii pentru a-i ajuta sæ-øi dea seama cine sunt
aceøti oameni. Pe rând, rugafli un copil sæ ridice fiecare literæ a cuvântului familie.
Rugafli copiii sæ spunæ ce literæ este. Apoi, oferifli-le un indiciu care începe cu
acea literæ. Câteva indicii posibile sunt date pe urmætoarea paginæ.

1. Fiicele øi fiii fac parte din ea.

2. Acesta este locul unde te simfli cel mai bine.

3. Mama face parte din ea.

4. Iubirea trebuie sæ existe în cadrul ei.

5. Legæturile ei pot fi veønice.

6. Iertarea trebuie sæ existe în cadrul ei. 

7. Ei îi aparflii øi tu.

Dupæ ce afli dat toate indiciile, repetafli cuvântul familie alæturi de copii.

Discuflie • De ce avem nevoie de familii?

Explicafli cæ, atunci când am fost bebeluøi, am avut nevoie sæ træim alæturi de
oameni care trebuiau sæ aibæ grijæ de noi. Tatæl Ceresc a planificat ca fiecare
dintre noi sæ træiascæ în cadrul unei familii care urma sæ ne iubeascæ øi sæ aibæ
grijæ de noi. Pe mæsuræ ce creøtem, familiile noastre, de asemenea, ne învaflæ øi
ne ajutæ sæ facem alegeri înflelepte.

Tatæl Ceresc a planificat ca Isus Hristos sæ se nascæ într-o familie

Povestire din
scripturi øi discuflie

Explicafli cæ Tatæl Ceresc a planificat ca Isus Hristos sæ se nascæ într-o familie.
Bærbatul øi femeia, care au fost aleøi sæ-L iubeascæ øi sæ aibæ grijæ de Isus pe
pæmânt, L-au iubit pe Tatæl Ceresc øi au flinut poruncile Sale.

Arætafli ilustraflia 2-5, Vestirea naøterii lui Isus Hristos, øi relatafli povestea despre
vizita pe care îngerul Gavril i-a fæcut-o Mariei, aøa cum este descrisæ în Luca
1:26–38.

• Cine este femeia din aceastæ ilustraflie? (Vezi Luca 1:27.)

• Cine este bærbatul din aceastæ ilustraflie? (Vezi Luca 1:26.)

Explicafli cæ Maria a fost surprinsæ øi puflin îngrijoratæ în momentul în care a væzut
îngerul, însæ a fost dornicæ sæ facæ tot ceea ce Tatæl Ceresc a dorit ca ea sæ facæ
(vezi Luca 1:29, 38).

• Ce i-a spus îngerul Mariei? (Vezi Luca 1:31–32.)

• Cine era tatæl pruncului? (Tatæl Ceresc.)

Arætafli ilustraflia 2-6, Naøterea lui Isus Hristos.

• Cine este bærbatul din aceastæ ilustraflie?

Spunefli-le copiilor cæ Iosif a fost un om neprihænit, ales de Tatæl Ceresc sæ se îns-
oare cu mama lui Isus, sæ-L iubeascæ øi sæ aibæ grijæ de Isus. Explicafli cæ un
înger l-a vizitat, de asemenea, pe Iosif înainte ca Isus sæ se nascæ. Relatafli pe
scurt povestirea din Matei 1:18–25. Citifli cu voce tare, din Matei 1:21, ce i-a spus
îngerul lui Iosif.

• Cum le-a spus îngerul Mariei øi lui Iosif sæ-l numeascæ pe noul næscut?
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Explicafli cæ numele Isus înseamnæ salvator. Isus Hristos urma sæ ne salveze pe
tofli de pæcatele noastre øi sæ ne ajute sæ ne întoarcem sæ træim pentru totdeauna
alæturi de Tatæl Ceresc. Profeflii care au træit pe pæmânt înainte ca Isus sæ se
nascæ au prezis cæ numele Salvatorului nostru urma sæ fie Isus Hristos. Cuvântul
Hristos înseamnæ „cel uns“, care înseamnæ ales de Tatæl Ceresc.

• De ce a avut Isus nevoie de o familie?

Familiile noastre ne iubesc

Prezentarea
învæflætorului

Explicafli cæ toate familiile sunt diferite. În unele familii sunt doi pærinfli, iar în altele
este doar unul. Unele familii au mulfli copii, altele au doar câfliva sau un singur
copil. În unele familii copiii, pærinflii, bunicii, mætuøile øi unchii locuiesc cu toflii
împreunæ. Unii copii locuiesc cu adulfli care nu le sunt rude, dar care îi iubesc
øi au grijæ de ei. Familiile fac lucruri diferite împreunæ øi îøi aratæ dragostea în
moduri diferite. Lucrul important despre familii este acela cæ membrii familiei se
iubesc øi au grijæ unul de altul. Toatæ lumea trebuie sæ facæ parte dintr-o familie.

Discuflie • Ce a fæcut familia ta pentru tine când ai fost bebeluø?

• Ce face familia ta pentru tine acum?

• Ce faci tu pentru ceilalfli membri ai familiei tale?

Implicarea copiilor Dacæ afli adus, arætafli poza cu familia dumneavoastræ. Prezentafli membrii familiei
øi spunefli de ce este fiecare dintre ei important pentru dumneavoastræ. Læsafli
copiii sæ vorbeascæ despre familiile lor. Invitafli copiii sæ vorbeascæ despre
momentele în care au fost fericifli deoarece øtiau cæ familiilor lor îi iubeau.

Familiile noastre ne ajutæ

Discuflie Rugafli copiii sæ væ asculte în timp ce dafli câteva exemple de cazuri în care mem-
brii familiei se ajutæ øi se iubesc unul pe altul. Dupæ fiecare exemplu pe care îl
dafli, rugafli copiii sæ spunæ cum au arætat dragoste unul pentru altul oamenii din
exemplul respectiv. Folosifli exemplele de mai jos sau creafli propriile exemple:

• Lui Eric, fratele mai mic al lui Kirk, îi era fricæ noaptea, øi, de aceea, Kirk l-a
ajutat sæ spunæ o rugæciune pentru a se simfli în siguranflæ. Apoi, Kirk a cântat
un cântec pentru a-l ajuta pe Eric sæ adoarmæ.

• Mama lui Kaitlin a fost plecatæ toatæ noaptea. Kaitlin a decupat o inimæ dintr-o
foaie de hârtie øi a scris un mesaj prin care îi spunea mamei ei cât de mult o
iubea. Øi-a læsat mesajul pe perna mamei, pentru ca ea sæ-l gæseascæ atunci
când se întorcea acasæ.

• Bunica lui Ian øi-a fæcut timp în fiecare sæptæmânæ pentru a-l ajuta pe Ian sæ
exerseze scrierea cuvintelor pentru øcoalæ. Ajutorul øi lauda ei l-au încurajat
sæ învefle toate cuvintele din lista lui.

• Tony øi-a stabilit ca obiectiv faptul de a citi Cartea lui Mormon înainte de a fi
botezat. În fiecare searæ, sora lui mai mare stætea cu el øi îl asculta citind. Ea 
l-a ajutat pe Tony atunci când a întâlnit cuvinte dificile. Cu ajutorul surorii lui,
Tony a putut sæ-øi îndeplineascæ obiectivul.

• Heidi le-a auzit færæ sæ vrea pe unele dintre colegele ei cum îl tachinau pe fratele
ei mai mic. El avea aproape zece ani, aøa cæ Heidi l-a luat de acolo øi s-a jucat
cu el. Mai târziu, le-a spus colegelor cæ nu ar trebui sæ tachineze alfli copii.

Lecflie practicæ Ridicafli-væ mâna, cu degetele întinse. Explicafli cæ membrii unei familii pot conlu-
cra la fel cum degetele mâinii conlucreazæ cu degetul mare al acesteia. Rugafli
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copiii sæ încerce sæ-øi ridice scripturile sau un alt obiect cu o singuræ mânæ, færæ
sæ-øi foloseascæ degetul mare. Explicafli cæ deøi ar putea sæ ridice obiectul res-
pectiv færæ sæ-øi foloseascæ degetul mare, este mult mai uøor atunci când îøi folo-
sesc atât degetul mare, cât øi celelalte degete ale mâinii. Amintifli-le copiilor cæ
fiecare membru al familiei este important. Membrii familiei pot realiza multe lucruri
atunci când muncesc împreunæ.

Activitate plasticæ Dafli-le copiilor foi de hârtie øi creioane colorate sau creioane simple øi rugafli-i 
sæ-øi deseneze familiile. Intitulafli fiecare desen Familia mea mæ iubeøte.

Rezumat

Cântec Alæturi de copii, cântafli sau recitafli versurile cântecului „O familie fericitæ“.

Mærturie Depunefli mærturie cæ Tatæl Ceresc doreøte ca fiecare dintre noi sæ fie iubit øi îngr-
ijit de cætre o familie. Amintifli-le copiilor cæ fiecare familie este diferitæ øi cæ fiecare
familie este importantæ. Mærturisifli cæ ei pot face multe lucruri pentru a-øi ajuta
familiile sæ fie fericite.

Încurajafli copiii sæ arate familiilor lor desenele pe care le-au fæcut øi sæ le spunæ
acestora cât de mult le iubesc.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere. Rugafli copilul sæ-I mulflumea-
scæ Tatælui Ceresc pentru familii.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Dacæ este semnificativ în cultura dumneavoastræ, rugafli fiecare copil sæ vinæ
pregætit pentru a povesti cum a fost ales prenumele sæu. Acest lucru poate fi
realizat prin trimiterea unui bileflel cætre pærinflii copiilor, dupæ încheierea lecfliei 5,
prin care îi rugafli pe pærinfli sæ le spunæ copiilor lor cum a fost ales prenumele
lor (vezi pagina 21). La oræ, explicafli cæ, atunci când ne-am næscut, familiile
noastre ne-au ales prenume. Rugafli fiecare copil sæ le spunæ celorlalfli cum a
fost ales prenumele sæu. (Dacæ este posibil, putefli, în timpul sæptæmânii, sæ
contactafli pærinflii fiecærui copil pentru a le reaminti sæ-øi ajute copilul sæ vinæ
pregætit sæ spunæ cum a fost ales prenumele sæu.)

2. Rugafli fiecare copil sæ aducæ de acasæ o pozæ cu familia sa (adunafli-le la
începutul orei, pentru ca acestea sæ nu fie un motiv pentru neatenflia la oræ).
Læsafli copiii, pe rând, sæ arate pozele øi sæ spunæ unul sau douæ lucruri care
le plac la familiile lor. (Dacæ planificafli sæ facefli øi activitatea de îmbogæflire
spiritualæ 1, putefli sæ adæugafli pe bileflelul trimis acasæ la sfârøitul lecfliei 5 øi
cererea pentru o pozæ cu familia.)

3. Alæturi de copii, cântafli sau recitafli versurile cântecului „Suntem împreunæ“
(Children’s Songbook, p. 261), folosind gradul de rudenie al membrilor familiei:

Suntem împreunæ, noi tofli împreunæ;
Da, suntem împreunæ în familie.
E tata øi mama, fratele øi sora;
Da, suntem împreunæ în aceastæ zi.
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Cântafli strofe în plus folosind rude ca bunica øi bunicul, mætuøa øi unchiul ast-
fel încât tofli membrii familiei sæ fie numifli.

Amintifli-le copiilor cæ Tatæl Ceresc a planificat ca ei sæ træiascæ alæturi de familii
care urmau sæ-i iubeascæ øi sæ-i ajute.

4. Rugafli copiii sæ-øi traseze conturul mâinii pe o foaie de hârtie. Rugafli copiii sæ
deseneze chipuri pe degete pentru a-i reprezenta pe membrii familiei sau sæ
punæ o inimæ în mijloc pentru a ilustra dragostea. Amintifli-le copiilor cæ membrii
unei familii sunt ca degetele unei mâini: fiecare în parte este important.

5. Læsafli copiii sæ punæ în scenæ situaflii care aratæ moduri în care membrii familiei
se pot ajuta unul pe altul. Folosifli situafliile din lecflie sau creafli propriile situaflii.

6. Ajutafli copiii se execute miøcærile asociate strofei urmætoare, în timp ce
dumneavoastræ recitafli versurile:

Familia mea

La fel cum pæsærile stau în pomi (îøi desfac braflele asemenea aripilor),
Am propria mea familie (aratæ spre ei înøiøi).
Ei mæ hrænesc (mimeazæ cæ mænâncæ)
Øi mæ învaflæ sæ mæ joc (sar),
Ca eu sæ fiu, zilnic, protejat øi fericit (afiøeazæ un zâmbet mare).

7. Cântafli sau rostifli urmætoarele cuvinte în timp ce copiii se flin de mânæ øi se
învârt în cerc:

Familia te iubeøte;
Familia te iubeøte;
Ura, familia ta!
Familia te iubeøte.

Alegefli un copil care va sta în mijlocul cercului în timp ce vefli cânta urmætoarea
strofæ:

Familia are un tatæ,
Familia are un tatæ;
Ura, familia ta!
Familia are un tatæ.

Repetafli aceastæ strofæ, înlocuind cuvântul tatæ cu mamæ øi rugând un alt copil
sæ i se alæture primului în mijlocul cercului. Continuafli folosind titulaturile celorl-
alfli membri ai familiei, pânæ când fiecare copil ajunge sæ stea în mijloc. Când
tofli copiii stau împreunæ, cântafli prima strofæ încæ o datæ.
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ simtæ bucuria pe care naøterea lui Isus Hristos a
adus-o pe pæmânt.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Luca 2:1–20.

2. Aducefli un calendar care cuprinde toate cele 12 luni sau desenafli o linie a
timpului pentru activitatea pentru ziua de naøtere. Pentru a desena o linie a
timpului, împærflifli o bandæ lungæ de hârtie în 12 segmente egale øi scriefli
numele lunilor, în ordine, câte una în fiecare segment.

3. Aflafli ziua de naøtere a fiecærui copil din clasa dumneavoastræ întrebându-i pe
secretara de la Societatea Primaræ, pe funcflionarul episcopiei sau pe pærinflii
copiilor.

4. Având acordul preøedintei dumneavoastræ de la Societatea Primaræ, invitafli o
mamæ sau pe o viitoare mamæ sæ le spunæ copiilor, pe scurt, cum s-a pregætit
sau cum se pregæteøte ea pentru naøterea copilului. Rugafli-o sæ vorbeascæ
despre entuziasmul ei.

5. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile primei strofe din cântecul „În
depærtæri pe câmpul Iudeii“ (Imnuri øi cântece pentru copii, p. 52).

6. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. o foaie micæ de hârtie øi un creion pentru fiecare copil;
c. bandæ adezivæ sau alt tip de lipici;
d. ilustraflia 2-6, Naøterea lui Isus Hristos (Setul de ilustraflii inspirate din

Evanghelie 201; 62495).

7. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Notæ: Când discutafli despre zilele de naøtere ale copiilor, fifli atent în ceea ce
priveøte sentimentele copiilor adoptafli din clasa dumneavoastræ. Fifli sigur cæ ei
înfleleg faptul cæ zilele lor de naøtere au fost, de asemenea, evenimente fericite.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeaproape
ce au fæcut.

Zilele de naøtere sunt speciale

Activitate pentru
captarea atenfliei

Spunefli-le copiilor cæ væ gândifli la o zi specialæ. Explicafli-le cæ le vefli da un indiciu
øi rugafli-i sæ-l asculte øi sæ-øi ridice mâinile atunci când øtiu la ce zi væ gândifli.
Fredonafli un cântec ce se cântæ cu ocazia unei zile de naøtere, cum ar fi „La mulfli
ani“ sau dafli un alt indiciu clar.

Naøterea lui Isus Hristos a
adus bucurie pe pæmânt

Lecflia 

7



• La ce zi specialæ mæ gândesc?

• Ce væ place cel mai mult la ziua voastræ de naøtere?

Activitate în 
care se foloseøte
calendarul sau 
linia timpului

Împærflifli foile de hârtie øi creioanele. Rugafli copiii sæ-øi scrie numele pe o foaie
de hârtie. (Dacæ este cazul, ajutafli-i pe copii.)

Expunefli calendarul sau linia timpului. Invitafli copiii sæ spunæ împreunæ cu dum-
neavoastræ numele lunilor, în timp ce le citifli. Citifli din nou numele fiecærei luni,
pe rând, øi invitafli copiii care s-au næscut în luna respectivæ sæ-øi lipeascæ numele
pe calendar sau pe linia timpului.

• Cum credefli cæ s-a simflit familia voastræ atunci când v-afli næscut?

Vorbitor invitat Prezentafli-o pe mamæ sau pe viitoarea mamæ øi rugafli-o sæ-øi exprime sentimen-
tele faflæ de pregætirea pentru naøterea unui copil.

Discuflie Vorbifli cu respectivii copii despre lucrurile pe care familiile lor le-au fæcut pentru
a se pregæti pentru naøterea lor, cum ar fi: s-au rugat pentru ca ei sæ fie sænætoøi,
au ales un nume, au cumpærat hæinufle pentru bebeluøi øi alte lucruri øi s-au
gândit la un loc unde ei vor dormi. Ajutafli copiii sæ simtæ cæ zilele lor de naøtere
au fost evenimente fericite øi pline de entuziasm. Dacæ suntefli pærinte, putefli sæ le
povestifli despre ceea ce afli fæcut øi despre sentimentele pe care le-afli avut atunci
când un bebeluø s-a næscut în familia dumneavoastræ.

Amintifli-le copiilor cæ a te naøte øi a primi un trup fizic constituie o parte impor-
tantæ a planului Tatælui Ceresc pentru noi.

Ziua de naøtere a lui Isus Hristos a fost o zi minunatæ

Prezentarea
învæflætorului

Spunefli-le copiilor cæ urmeazæ sæ învefle despre naøterea unui copil pe care oame-
nii au aøteptat-o mulfli ani. Cu mulfli ani în urmæ, profeflii au spus cæ, într-o zi, un
Salvator se va naøte. El urma sæ facæ posibil ca oamenii sæ se întoarcæ sæ træiascæ
din nou alæturi de Tatæl Ceresc. Oamenii au aøteptat mult timp ca acest copil sæ se
nascæ.

• Cine a fost acest copil? (Isus Hristos.)

Subliniafli cæ nimeni nu a øtiut exact când urma sæ se nascæ Isus. Unii pærinfli øi-au
învæflat copiii sæ aøtepte cu neræbdare acest eveniment deoarece ei øtiau cæ Isus
urma sæ arate calea cea dreaptæ de a træi øi sæ le dea tuturor posibilitatea sæ se
întoarcæ sæ træiascæ alæturi de Tatæl Ceresc. Færæ Isus ca Salvator al nostru,
nimeni nu ar putea sæ træiascæ din nou alæturi de Tatæl Ceresc.

Pregætire pentru
scenetæ

Invitafli copiii sæ mimeze cæ træiesc cu mulfli ani în urmæ, înainte de naøterea lui
Isus Hristos. Spunefli-le cæ sunt niøte copii care locuiesc lângæ oraøul Betleem.
Pærinflii lor i-au învæflat sæ aøtepte cu neræbdare naøterea Salvatorului. În aceastæ
searæ sunt afaræ, pe câmp, ajutându-øi taflii sæ pæzeascæ oile.

• Ce vefli lua cu voi când vefli merge cu taflii voøtri sæ pæzifli oile? (Ræspunsurile pot
confline ceva de îmbræcat care sæ-mi flinæ cald sau ceva de mâncat.)

Rugafli copiii sæ-øi închidæ ochii øi sæ-øi imagineze urmætoarea scenæ:

Se lasæ seara øi pæstorii îøi adunæ oile în stânæ, unde pot sæ doarmæ liniøtite pânæ
dimineafla. Noaptea este seninæ, iar stelele încep sæ aparæ. În curând, cerul se
umple de stele strælucitoare. Peste tot este liniøte øi pace. (Putefli sæ închidefli
lumina în sala de clasæ pentru a simula perioada nopflii.)
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Povestire din
scripturi øi scenetæ

Relatafli povestea aparifliei îngerului în fafla pæstorilor, aøa cum se gæseøte în Luca
2:8–18. Citifli cu voce tare câteva versete din Biblie în timp ce relatafli povestea.

Indicafli faptul cæ pæstorii s-au înfricoøat atunci când au væzut îngerul, însæ îngerul
le-a spus: „Nu væ temefli: cæci væ aduc o veste bunæ, care va fi o mare bucurie“
(Luca 2:10).

Rugafli copiii sæ mimeze cæ le este teamæ sæ vadæ îngerul iar, apoi, cæ sunt fericifli
pentru ceea ce a avut îngerul sæ le spunæ.

Explicafli cæ îngerul le-a spus pæstorilor despre naøterea lui Isus (vezi Luca 2:11) øi
unde-L puteau gæsi pe bebeluøul Isus (vezi Luca 2:12). Apoi, dintr-o datæ, pæstorii
au auzit mulfli îngeri „læudând pe Dumnezeu, øi zicând: ‘Slavæ lui Dumnezeu în
locurile prea înalte, øi pace pe pæmânt între oamenii plæcufli Lui’“ (Luca 2:13–14).

Cântec Cântafli sau recitafli versurile primei strofe a imnului „În depærtæri pe câmpul
Iudeii“. Invitafli copiii sæ vi se alæture dacæ øtiu versurile.

În depærtæri pe câmpul Iudeii,
Se-nælflau strune de bucurii.
Spre slava Lui, spre slava Lui,
Spre slava Lui în vecie;
Pace vouæ pe pæmânt.
Pacea cu voi sæ fie!

Continuarea
povestirii din
scripturi øi a
scenetei

Explicafli cæ dupæ ce îngerii s-au întors în cer, pæstorii s-au hotærât sæ meargæ øi
sæ-L gæseascæ pe bebeluøul Isus (vezi Luca 2:15). Rugafli copii sæ mimeze cæ
merg împreunæ cu taflii lor la Betleem pentru a-L vedea pe bebeluøul Isus (putefli
sæ væ mutafli într-o altæ parte a sælii de clasæ).

Arætafli ilustraflia 2-6, Naøterea lui Isus Hristos.

• Cine sunt oamenii din aceastæ ilustraflie?

Explicafli cæ pæstorii au gæsit bebeluøul exact aøa cum îngerii le-au spus cæ-L vor
gæsi. Era înfæøat în scutece, culcat în iesle (putefli sæ explicafli cæ înfæøat în scutece
înseamnæ faptul cæ bebeluøul era îmbræcat într-o bucatæ de material care era înfæø-
uratæ în jurul lui). Pæstorii erau recunoscætori pentru cæ li s-a permis sæ vadæ øi sæ
audæ multe lucruri despre Isus øi le-au spus øi altor oameni despre ceea ce au
væzut øi auzit (vezi Luca 2:17–18).

Rezumat

Implicarea copiilor Invitafli fiecare copil sæ stea în picioare øi sæ vorbeascæ despre un lucru care s-a
întâmplat în acea noapte în timp ce pæstorii îøi pæzeau oile. Accentuafli faptul cæ
mulfli oameni au fost fericifli dupæ ce au aøteptat atât de mult naøterea
Salvatorului.

Mærturie Spunefli-le copiilor cât de fericit suntefli cæ Isus Hristos a venit pe pæmânt.
Depunefli-væ mærturia cæ Isus este Salvatorul lumii øi spunefli-le copiilor cæ urma-
rea învæflæturilor lui Isus ne va ajuta sæ ne întoarcem, într-o zi, sæ træim alæturi de
Tatæl Ceresc.

Încurajafli copiii sæ meargæ acasæ øi sæ spunæ familiilor lor ce au învæflat despre
naøterea lui Isus Hristos.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere. Sugerafli-i sæ exprime recuno-
øtinflæ pentru naøterea lui Isus.
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Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Ajutafli copiii sæ interpreteze într-o scenetæ evenimentele din perioada naøterii
Salvatorului. Putefli sæ aducefli o recuzitæ simplæ, cum ar fi øaluri øi o pæpuøæ
bebeluø.

2. Ajutafli copiii sæ recite cuvintele øi sæ execute miøcærile asociate cântecului
„Am fost cândva bebeluø“. Executafli miøcæri de ghemuire pentru prima strofæ
øi miøcæri de întindere pentru cea de-a doua.

Bebeluø am fost eu, bebe, bebe.
Bebeluø am fost eu, mic, mic, mic.

Acum cresc mai mare, mare, mare.
Acum cresc mai mare, ’nalt, ’nalt, ’nalt.

3. Cântafli sau recitafli versurile cântecului „Departe într-un staul“ (Children’s
Songbook, p. 42), „Cântecul Mariei“ (Children’s Songbook, p. 4) sau
„Liniøteøte-te copilul meu“ (Children’s Songbook, p. 48). Versurile acestor
cântece sunt incluse la sfârøitul manualului.

4. Trasafli conturul sau copiafli pentru fiecare copil ilustraflia cu bebeluøul Isus øi cu
ieslea (gæsitæ la sfârøitul lecfliei). Læsafli fiecare copil sæ deseneze o iesle øi sæ
lipeascæ puflin fân, iarbæ uscatæ sau fibre textile pentru a face un pætufl moale
pentru bebeluø. Apoi, rugafli fiecare copil sæ coloreze ilustraflia cu bebeluøul
Isus. Ajutafli copiii sæ-øi decupeze ilustraflia cu bebeluøul Isus øi s-o lipeascæ
pe iesle.
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Scop De a întæri credinfla fiecærui copil cæ Tatæl Ceresc ne va ajuta øi ne va binecuvânta
atunci când vom avea nevoie.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 2:1–15, 19–20.

2. Decupafli pentru fiecare copil câte un cerc de hârtie suficient de mare încât copilul
sæ-øi poatæ desena chipul pe el. Facefli un orificiu în partea de sus a fiecærui cerc
øi scriefli în jurul marginii cercului Tatæl Ceresc vegheazæ asupra mea.

3. Pregætifli-væ sæ împærtæøifli o experienflæ personalæ în care afli simflit cæ Tatæl
Ceresc a vegheat asupra dumneavoastræ øi v-a protejat, cum ar fi atunci când
afli fost protejat sæ nu avefli un accident, când a trebuit sæ rezolvafli o problemæ
sau când afli avut nevoie de alinare. Sau, cu acordul preøedintei dumneavoastræ
de la Societatea Primaræ, invitafli la clasa dumneavoastræ un membru din
episcopia sau ramura dumneavoastræ, care sæ împærtæøeascæ o astfel de
experienflæ.

4. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile cântecului „Îfli mulflumesc fiie,
Tatæl meu iubit“ (Imnuri øi cântece pentru copii, p. 61). Versurile acestui cântec
sunt incluse la sfârøitul manualului.

5. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. un cadou mic pentru fiecare copil, cum ar fi o floare, o pietricicæ dræguflæ sau

un bileflel de apreciere;
c. creioane sau creioane colorate;
d. câte un fir lung de aflæ pentru fiecare copil;
e. ilustraflia 2-7, Magii (Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie 203; 62120);

ilustraflia 2-8, Fuga în Egipt (Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie 204;
62119); ilustraflia 2-9, Bæiatul David O McKay.

6. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Tatæl Ceresc face multe lucruri pentru noi

Activitate pentru
captarea atenfliei

Rugafli copiii sæ-øi închidæ ochii. Punefli câte un cadou mic în poala fiecæruia øi
rugafli-i apoi sæ-øi deschidæ ochii. Acordafli-le un moment pentru a discuta despre
plæcuta surprizæ.

• Cine credefli cæ v-a pus acest cadou în poalæ?

• De ce credefli cæ v-am oferit un cadou?

Tatæl Ceresc vegheazæ
asupra mea

Lecflia 
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• Cine altcineva face lucruri plæcute pentru voi? (Pærinflii, familia, prietenii, Tatæl
Ceresc.)

• Ce a fæcut Tatæl Ceresc pentru voi? Ræspunsurile pot include faptul cæ a fæcut
ca noi sæ venim pe pæmânt, cæ ne-a dat familii øi cæ L-a trimis pe Isus Hristos
pe pæmânt pentru a fi Salvatorul nostru.)

Cântec Alæturi de copii, cântafli sau recitafli versurile cântecului „Îfli mulflumesc fiie, Tatæl
meu iubit“.

Explicafli cæ unul dintre lucrurile pe care Tatæl Ceresc le face pentru noi este acela
de a ne proteja øi alina atunci când avem probleme. Dacæ avem credinflæ în Tatæl
Ceresc, El ne va da curaj øi ne va ajuta sæ luæm decizii bune în ceea ce priveøte
modul de rezolvare a problemelor noastre.

Tatæl Ceresc L-a protejat pe copilaøul Isus

Povestire din
scripturæ

Expunefli ilustraflia 2-7, Magii. Spunefli povestirea despre magii care-L cæutau pe
copilul Isus, aøa cum este relatatæ în Matei 2:1–12.

Explicafli cæ împæratul Irod le-a spus magilor cæ vroia sæ-L preaslæveascæ sau 
sæ-øi arate dragostea faflæ de copilul Hristos (putefli sæ explicafli cæ titulatura de
copilul Hristos este un alt nume pentru pruncul Isus). Însæ ceea ce dorea cu ade-
værat împæratul Irod era sæ-I facæ ræu lui Isus. Citifli cu voce tare Matei 2:12 øi expl-
icafli cæ Tatæl Ceresc L-a protejat pe Isus spunându-le magilor sæ nu se întoarcæ la
împæratul Irod.

Povestire din
scripturæ

Expunefli ilustraflia 2-8, Fuga în Egipt. Relatafli povestirea din Matei 2:13–15. Citifli
versetul 13 cu voce tare øi explicafli cæ a omorî înseamnæ a lua viafla.

• De ce i-a apærut îngerul lui Iosif? (Vezi Matei 2:13.)

• De ce i-a spus îngerul lui Iosif sæ meargæ în Egipt? (Pentru ca împæratul Irod sæ
nu-L poatæ gæsi pe Isus.)

• De ce vroia împæratul Irod sæ-L omoare pe copilaøul Isus? (Se temea cæ Isus va
creøte øi-i va lua locul de împærat.)

Explicafli cæ Tatæl Ceresc a vegheat øi L-a protejat pe Isus avertizându-l pe Iosif sæ-i
ducæ pe Isus øi pe Maria în Egipt. Tatæl Ceresc a vegheat mereu asupra lui Isus.

Citifli cu voce tare Matei 2:19–20.

• De ce i-a apærut îngerul din nou lui Iosif? (Vezi Matei 2:20.)

• De ce nu a fost primejdios ca Iosif, Maria øi copilaøul Isus sæ se întoarcæ în Israel?
(Împæratul Irod murise. Vezi Matei 2:19–20.)

Tatæl Ceresc vegheazæ asupra noastræ

Discuflie Amintifli-le copiilor cæ fiecare dintre noi este un copil al Tatælui Ceresc. El vegheazæ
asupra noastræ aøa cum a vegheat asupra lui Isus. Atunci când ne supunem
poruncilor Sale øi Îi cerem ajutorul, Tatæl Ceresc ne va ajuta. (Putefli sæ indicafli
faptul cæ Tatæl Ceresc ne ajutæ mereu însæ, uneori, El nu ne ajutæ exact aøa cum
dorim noi.)

• Cum putefli sæ cerefli ajutorul Tatælui Ceresc? (Rugându-væ.)

• Cum ar putea Tatæl Ceresc sæ væ ajute atunci când suntefli bolnavi? Dar atunci
când væ simflifli singuri? Dar atunci când væ este teamæ?
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Povestire Arætafli ilustraflia 2-9, Copilul David O. McKay. Arætafli-l pe David O. McKay (se
aflæ aøezat în poala tatælui sæu) øi spunefli-le copiilor cæ acest bæiat a crescut øi
a devenit cel de-al nouælea preøedinte al Bisericii. Relatafli urmætoarea povestire
despre experienfla pe care el a avut-o când era mic:

„Într-o noapte, pe când tatæl sæu era plecat, David... a auzite zgomote în jurul
casei øi era sigur cæ era vorba despre hofli. Øtia cæ øi mamei lui trebuie sæ-i fi fost
teamæ dacæ a auzit [zgomotele], aøa cæ a sperat ca ea sæ nu le fi auzit. În timp
ce stætea întins pe pat fiind foarte treaz... s-a hotærât sæ facæ ceea ce pærinflii lui 
l-au învæflat sæ facæ – sæ se roage. El øi-a spus mereu rugæciunile îngenunchind
la marginea patului, aøa cæ a simflit øi acum cæ trebuia sæ se dea jos din pat øi sæ
îngenuncheze pentru a se ruga. Faptul de a se da jos din pat a fost o încercare
grea; a avut nevoie de toatæ tæria øi de toatæ voinfla deoarece era foarte înspæim-
ântat. Dar a fæcut-o!

Dupæ ce a îngenuncheat la marginea patului, el s-a rugat cu sinceritate øi cu o
credinflæ adeværatæ. Apoi, la fel de clar cum un om vorbeøte cu glas tare cu un
altul, a auzit un glas care i-a spus: ‘Nu-fli fie teamæ. Nimeni nu-fli va face ræu’.
Dupæ aceea, David s-a urcat înapoi în pat øi a adormit repede“ (Marie F. Felt,
„David: A Boy of Promise“, Instructor, septembrie 1969, p. 330).

Povestire Relatafli urmætoarea povestire despre vârstnicul Hugh B. Brown, care a devenit un
apostol în cadrul Bisericii:

„Atunci când eram mic øi aveam un coømar în timpul nopflii, mæ trezeam øi stri-
gam: ‘Mamæ, eøti acolo?’. Deoarece camera mamei se afla lângæ a mea, ea mæ
auzea øi-mi ræspundea repede: ‘Da, fiule, sunt aici’.

Dupæ mulfli ani, când am plecat în misiune în Anglia, mama mi-a amintit cæ nu va
fi acolo pentru a-mi ræspunde atunci când o voi striga, dar cæ Tatæl nostru Ceresc
va fi întotdeauna acolo.

De multe ori în misiunea mea øi de-a lungul vieflii mele am strigat: ‘Tatæ, eøti
acolo?’... Întotdeauna am primit un ræspuns“ (în Joleen Meredith, „Friend to
Friend“, Friend, august 1975, p. 7).

Explicafli cæ poate Tatæl Ceresc nu ne va vorbi cu glas tare, dar cæ El vegheazæ
mereu asupra noastræ. Uneori, El ne ajutæ trimiflându-ne sentimente de pace sau
oferindu-ne idei în mintea noastræ.

Prezentarea
învæflætorului sau a
vorbitorului invitat

Împærtæøifli o experienflæ personalæ în care afli simflit cæ Tatæl Ceresc a vegheat
asupra dumneavoastræ øi v-a protejat sau rugafli membrul episcopiei sau al ramu-
rii, pe care l-afli invitat, sæ-øi împærtæøeascæ experienfla.

Activitate plasticæ Oferifli-i fiecærui copil creioane sau creioane colorate øi câte un cerc din hârtie.
Rugafli fiecare copil sæ-øi deseneze chipul pe acel cerc din hârtie. Trecefli firul
de aflæ prin orificiul din partea de sus a fiecærui cerc øi legafli-l apoi astfel încât
copilul sæ poatæ purta cercul atârnat de gât. Citifli cu voce tare sau rugafli copiii
sæ citeascæ cuvintele scrise pe cercurile lor.

Rezumat

Mærturie Depunefli-væ mærturia despre faptul cæ, aøa cum Tatæl Ceresc L-a iubit øi a
vegheat asupra lui Isus Hristos atunci când El a fost pe pæmânt, tot aøa Tatæl
Ceresc ne iubeøte øi vegheazæ asupra fiecæruia dintre noi.

Arætafli spre un copil øi spunefli: „Tatæl Ceresc va veghea mereu asupra lui (prenu-
mele copilului)“. Repetafli acest lucru pentru fiecare copil în parte.
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Încurajafli copiii sæ aibæ încredere în Tatæl Ceresc øi sæ-I cearæ în rugæciunile lor
din aceastæ searæ sæ le ofere grija Sa protectoare.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere. Rugafli copilul respectiv sæ
exprime recunoøtinflæ faflæ de Tatæl Ceresc pentru dragostea øi ajutorul Sæu.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Pregætifli foi de hârtie care sæ descrie situafliile în care copii Îi pot cere ajutorul
Tatælui Ceresc. Punefli foile de hârtie într-un recipient øi rugafli copiii sæ extragæ
pe rând câte una øi sæ spunæ ce ar face în situaflia descrisæ. Putefli sæ folosifli
situafliile urmætoare sau putefli sæ formulafli propriile situaflii:

a. Familia ta este pe punctul de a pleca într-o cælætorie. Pærinflii tæi sunt îngrijorafli
de siguranfla familiei în timpul cælætoriei.

b. Sora ta mai micæ este bolnavæ øi se aflæ în spital. Îfli faci griji pentru ea.
c. Te-ai rætæcit în timp ce urcai pe munte împreunæ cu familia ta.
d. Ai un picior rupt øi eøti sætul de durere øi de ghipsul incomod. Te simfli foarte

frustrat.
e. Este prima zi când mergi la Societatea Primaræ dintr-o episcopie sau o

ramuræ nouæ øi îfli este teamæ.

2. Aøezafli scaunele la întâmplare în sala de clasæ øi spunefli-le copiilor cæ
scaunele reprezintæ problemele pe care le avem în viaflæ. Legafli la ochi unul
dintre copii øi îndrumafli-l prin salæ cu ajutorul îndrumærilor verbale. Explicafli
cæ, deøi nu-L putem vedea pe Tatæl Ceresc, dacæ Îi urmæm poruncile, El ne va
ajuta în timpul vieflii. În cazul în care copilul se loveøte de un scaun, explicafli
cæ noi tofli avem parte de probleme øi Îi putem cere Tatælui Ceresc alinarea øi
ajutorul pentru a ne depæøi problemele. Oferifli-i fiecærui copil care doreøte
øansa de a fi legat la ochi øi de a fi îndrumat prin sala de clasæ.

3. Cântafli sau recitafli versurile ambelor strofe ale cântecului „Dumnezeu vegheazæ
asupra tuturor“ (Children’s Songbook, p. 229) sau ale cântecului „Tatæl meu
træieøte“ (Imnuri øi cântece pentru copii, p. 59). Versurile cântecului „Tatæl meu
træieøte“ sunt incluse la sfârøitul manualului.

Dumnezeu vegheazæ asupra tuturor

Dumnezeu a numærat
Toate stelele pe cer.
Lumi, vræbii, tot ce-a creat
Toate le vegheazæ El.

Îøi aminteøte mereu
De tofli copilaøii Sæi.
Ce sæ faci te va-nvæfla;
Vegheazæ asupra ta.
(Titlul original: „Loving Care“. Din serialele Tuning Up of THE WORLD OF
MUSIC, 1936 Silver Burdett & Ginn. Drept de folosire.)
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Scop De a întæri dorinfla copiilor de a fi asemænætori lui Isus Hristos îmbunætæflindu-øi
cunoøtinflele despre copilæria lui Isus.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 2:19–23 øi Luca 2:40–52. Vedefli, de asemenea,
Principiile Evangheliei (31110), capitolul 11.

2. Folosifli hârtie øi befliøoare pentru a face un sul de pergament aøa cum este
arætat în ilustraflia 2-12, Øcoala din timpurile biblice, øi descris în cadrul lecfliei.
Scriefli pe pergament cuvintele din Luca 2:52.

3. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile ambelor strofe ale cântecului
„Isus a fost øi El copil“ (Children’s Songbook, p. 55). Dacæ este posibil, rugafli
persoana care coordoneazæ muzica în cadrul Societæflii Primare sæ-i ajute
pe copii sæ exerseze acest cântec în timpul pentru cântat din sæptæmâna
anterioaræ øi în cel al acestei lecflii.

4. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. articole pentru copilaøi, cum ar fi un biberon, o pæturæ øi o jucærie;
c. planøa ACD (vezi lecflia 1);
d. ilustraflia 2-10, Viafla unei familii din timpurile biblice; ilustraflia 2-11, Copilæria

lui Isus Hristos (Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie 206; 62124);
ilustraflia 2-12, Øcoala din timpurile biblice; ilustraflia 2-13, Bæiatul Isus în
templu (Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie 205; 62500).

5. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Isus a fost odatæ copil

Activitate pentru
captarea atenfliei

Împærflifli în clasæ articolele pentru copilaøi øi læsafli copiii sæ se uite la ele øi sæ le
flinæ în mânæ. Explicafli la ce sunt utilizate articolele respective. Indicafli faptul cæ
Isus a fost odatæ un nou næscut.

• Credefli cæ Isus a folosit astfel de articole?

Indicafli faptul cæ unele dintre lucrurile pe care Isus le-a avut când era mic erau
foarte asemænætoare cu lucrurile pe care copiii le-au folosit când erau mici. Unele
lucruri au fost foarte diferite. Explicafli cæ, în aceastæ lecflie, copiii vor învæfla
despre viafla lui Isus când era copil.

Isus Hristos a fost 
un copil ca øi mine

Lecflia 
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Isus a avut o casæ

Discuflie pe 
baza ilustrafliei

Expunefli ilustraflia 2-10, Viafla unei familii din timpurile biblice. Spunefli-le copiilor
cæ acesta este tipul de casæ în care au locuit oamenii din Nazaret. Nazaret este
oraøul în care a crescut Isus (vezi Matei 2:23) øi este posibil ca Isus sæ fi locuit
într-o casæ ca aceasta. Læsafli copiii sæ se uite cu atenflie la ilustraflie, sæ discute
despre ea øi sæ adreseze întrebæri. În cazul în care copiii nu au întrebæri, putefli
sæ le adresafli câteva ca cele de mai jos:

• Unde credefli cæ dormeau membrii familiei? (Arætafli rogojina pe care femeia o
strânge øi dulapul din spatele ei în care se pare cæ sunt øi alte rogojini fæcute sul.
Explicafli cæ acoperiøurile caselor erau plate øi cæ scærile din exteriorul fiecærei
case duceau pe acoperiø. Poate cæ respectivii copii au dormit uneori pe
acoperiø.)

• Unde dormea copilaøul în aceastæ casæ? (Arætafli leagænul. Explicafli cæ Iosif a
fost tâmplar øi ar fi putut face pentru copilaøul Isus un leagæn ca acesta.)

• Pentru ce credefli cæ erau folosite ulcioarele mari? (Unele erau folosite pentru a
depozita apæ. Toatæ apa pe care o folosea familia era adusæ de la fântâna din
oraø deoarece nu exista apæ curentæ în case. O fântânæ este o gauræ adâncæ în
pæmânt în care se gæseøte apæ curatæ.)

• Ce face femeia care stæ pe jos? (Macinæ grâu pentru a face pâine.)

• Având în vedere cæ nu aveau curent electric, cum puteau sæ-øi ilumineze casa?
(Foloseau læmpi cu ulei. Arætafli lampa de pe scaunul din spatele femeii care
mæcina grâu. Probabil cæ o parte dintre ulcioare conflineau ulei pentru læmpi.)

Discuflie pe 
baza ilustrafliei

Expunefli ilustraflia 2-11, Copilæria lui Isus Hristos.

• Cine sunt oamenii din aceastæ ilustraflie? (Isus øi Iosif.)

• Ce fac ei?

Explicafli cæ, probabil, Isus îl ajuta pe Iosif la munca lui, iar Iosif Îl învæfla pe Isus
sæ fie tâmplar, aøa cum era øi el (vezi Marcu 6:3).

• Ce altceva credefli cæ a învæflat Isus la El acasæ?

Accentuafli faptul cæ, în cæminul Sæu, lui Isus I s-au spus povestiri despre profefli,
asemenea celor pe care le citim în Biblie. De asemenea, El a fost învæflat sæ se
roage øi sæ aleagæ sæ facæ bine, exact cum øi noi suntem învæflafli de cætre pærinflii
noøtri. Maria øi Iosif au crezut în Tatæl Ceresc la fel cum credem øi noi.

Când a fost copil, Isus a fæcut multe lucruri

Activitate Rugafli copiii sæ-øi întindæ mâinile în faflæ. Menflionafli diferite alimente pe care le-ar
putea mânca. Spunefli-le copiilor sæ-øi întoarcæ palmele cu fafla în sus în cazul în
care cred cæ Isus a mâncat acel aliment øi, cu fafla în jos, în cazul în care cred cæ
El nu a mâncat acel aliment. Asigurafli-væ cæ menflionafli alimente pe care copiii le
mænâncæ øi pe care Isus le-ar fi putut mânca, aøa cum sunt: pâinea, peøtele,
mielul, mierea, strugurii, smochinele, curmalele øi laptele.

Discuflie • Prin ce credefli cæ se diferenfliazæ copilæria voastræ de cea a lui Isus?

• Cum credefli cæ se aseamænæ copilæria voastræ cu cea a lui Isus?

Rugafli copiii sæ discute despre lucrurile pe care le fac øi pe care este posibil ca
øi Isus sæ le fi fæcut atunci când a fost copil. De exemplu, pot sæ facæ diverse
comisioane, sæ-øi ajute pærinflii, sæ meargæ la øcoalæ, sæ aibæ grijæ de un copilaø,
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sæ cânte, sæ se joace, sæ facæ întreceri de alergæri sau sæ cælæreascæ. Sugerafli cæ
probabil Isus a fæcut aceleaøi lucruri sau unele asemænætoare (de exemplu, poate
cæ Isus nu a cælærit niciodatæ un cal, dar a cælærit un mægæruø).

Isus a studiat scripturile

Discuflie pe 
baza ilustrafliei

Arætafli ilustraflia 2-12, Øcoala din timpurile biblice. Explicafli cæ tinerii bæiefli din
Nazaret mergeau la øcoalæ la sinagogæ sau bisericæ. Învæflætorul era conducætorul
sinagogii oraøului. Acesta era numit rabin.

Rugafli copiii sæ spunæ împreunæ cuvântul rabin.

Explicafli cæ pe lângæ faptul cæ era învæflat acasæ, este posibil ca Isus sæ fi mers la
o øcoalæ ca aceasta.

• Prin ce diferæ aceastæ øcoalæ de øcoala voastræ? (Ræspunsurile pot fi: felul în
care erau bæieflii îmbræcafli, locul unde stæteau øi tablele pe care scriau.)

Explicafli cæ, în acea vreme, fetiflele nu mergeau la øcoalæ. Ele erau învæflate acasæ
de cætre mamele lor.

Demonstraflia cu
sulul de pergament

Indicafli faptul cæ øcoala respectivæ nu are niciun fel de manuale. În vremea lui Isus,
bæieflii învæflau sæ citeascæ de pe pergamente. Rugafli copiii sæ repete cuvântul per-
gament.

Arætafli-le copiilor sulul de pergament pe care l-afli fæcut. Explicafli cæ un perga-
ment este o foaie lungæ dintr-un material asemænætor hârtiei, pe care este scris
ceva, care se terminæ la fiecare capæt cu câte un befliøor. În timp ce unul dintre
capete nu este fæcut sul, celælalt este fæcut sul astfel încât o bucatæ de mærimea
unei pagini sæ poatæ fi vizibilæ. Demonstrafli acest lucru cu ajutorul sulului de per-
gament pe care l-afli fæcut. Dupæ aceea, punefli sulul deoparte pentru a-l folosi
mai târziu în cadrul lecfliei.

Prezentarea
învæflætorului

Explicafli cæ pergamentele pe care bæieflii le studiau la øcoalæ conflineau învæflætur-
ile profeflilor care træiseræ înainte de naøterea lui Isus Hristos. Arætafli partea Bibliei
care cuprinde Vechiul Testament. Spunefli-le copiilor cæ aceastæ parte a Bibliei
confline o parte dintre scrierile øi povestirile care se gæseau în unele dintre sulurile
de pergament.

Rugafli un copil sæ arate sulul pe care îl fline rabinul din ilustraflie øi sulurile din
cutia de lângæ el. Explicafli cæ bæieflii au învæflat sæ citeascæ øi sæ scrie cu ajutorul
sulurilor de pergament. Acest lucru s-ar putea compara cu faptul cæ noi învæflæm
sæ citim øi sæ scriem cu ajutorul Bibliei.

Povestire din
scripturi

Arætafli ilustraflia 2-13, Bæiatul Isus în templu, øi relatafli povestirea din Luca 2:41–50.

Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cât de îngrijorafli øi de înspæimântafli au fost Maria
øi Iosif la sfârøitul primei zile de cælætorie, atunci când nu L-au putut gæsi nicæieri
pe Isus. Ei s-au întors în mare grabæ la Ierusalim øi l-au cæutat timp de trei zile
înainte de a-L gæsi în cele din urmæ.

• Unde L-au gæsit Maria øi Iosif pe Isus?

• Ce fæcea Isus în templu? (Vezi Luca 2:46.)

Explicafli cæ Isus a vorbit cu bærbafli care studiaseræ scripturile foarte mult. Aceøti
bærbafli au fost surprinøi de faptul cæ Isus cunoøtea atât de multe lucruri. Citifli cu
voce tare Luca 2:47. Explicafli cæ uimifli înseamnæ surprinøi.
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Putem sæ devenim mai asemænætori lui Isus Hristos

Discuflie Explicafli cæ Isus S-a întors la Nazaret împreunæ cu Maria øi cu Iosif øi a crescut
acolo. Luafli sulul pe care l-afli fæcut øi citifli din el Luca 2:52. Explicafli cæ termenul
creøtea înseamnæ se dezvolta.

• Ce înseamnæ aceastæ scripturæ atunci când spune cæ Isus creøtea în
înflelepciune?

Explicafli-le copiilor cæ fiecare dintre ei creøte, de asemenea, în înflelepciune,
deoarece învaflæ sæ aleagæ ce-i drept. Oferifli câteva exemple despre felul în care
acum ei sunt mai înflelepfli decât au fost în urmæ cu câteva luni.

• Ce înseamnæ ultima parte a versetului atunci când spune cæ Isus „era tot mai
plæcut înaintea lui Dumnezeu“? (Tatæl Ceresc era mulflumit deoarece Isus fæcuse
mereu ceea ce Tatæl Ceresc dorise ca El sæ facæ.)

• Cum putefli voi sæ devenifli mai plæcufli înaintea Tatælui Ceresc?

Explicafli cæ Tatæl Ceresc este mulflumit atunci când noi devenim mai asemænætori
lui Isus. Isus a ales întotdeauna ce-i drept.

• Cum credefli cæ s-ar comporta Isus cu un copil de care alflii ar râde?

Rugafli copiii sæ-øi adreseze singuri urmætoarea întrebare: „Cum m-aø comporta
cu un copil de care alflii au râs?“.

• Când tânærul Isus se juca øi când mama Sa sau Iosif Îl rugau sæ facæ ceva, ce
credefli cæ a fæcut?

Rugafli copiii sæ-øi adreseze singuri urmætoarea întrebare: „Ce aø face dacæ m-aø
juca øi mama sau tata m-ar ruga sæ fac ceva?“.

Explicafli cæ Isus era, de asemenea, „mai plæcut“ øi înaintea oamenilor (vezi Luca
2:52). Oamenilor le-a plæcut sæ se afle în preajma Lui.

• V-ar fi plæcut sæ-L avefli pe Isus ca prieten atunci când era copil?

Planøa ACD Expunefli planøa ACD øi rugafli copiii sæ repete cuvintele de pe ea: „Voi alege ce-i
drept.“ Reamintifli-le cæ devin mai asemænætori lui Isus Hristos atunci când aleg
ce-i drept.

Rezumat

Cântec Alæturi de copii, cântafli sau recitafli versurile ambelor strofe ale cântecului „Isus a
fost øi El copil“. Explicafli toate cuvintele pe care copiii nu le cunosc. De exemplu,
necæjit înseamnæ supærat. Isus nu s-a supærat când lucrurile nu au mers aøa cum
dorea El.

Isus a fost øi El copil,
Un copilaø ca mine;
A fost pur, blajin, blând øi umil,
Aøa cum un copil este.
Deci, copilaøilor,
Voi øi cu mine
Sæ încercæm sæ fim
Cum El e.
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Ca øi copiii El s-a jucat
Jocuri ce-aø juca øi eu;
Nu s-a necæjit dac-a pierdut,
Ø-adeværul a spus mereu.
Deci, copilaøilor,
Voi øi cu mine
Sæ încercæm sæ fim
Cum El e.

Mærturie Mærturisifli cæ faptul de a alge ce-i drept øi acela de deveni mai asemænætori lui
Isus Hristos ne vor face fericifli. Spunefli-le copiilor cât de recunoscætor suntefli
pentru cæ avefli viafla lui Isus ca exemplu al modului în care ar trebui sæ træim.

Sugerafli-le copiilor cæ, probabil, copilæria lui Isus a fost în multe feluri asemænæ-
toare cu a lor. Încurajafli-i sæ aleagæ întotdeauna ce-i drept, aøa cum a fæcut Isus.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Mæsurafli înælflimea fiecærui copil cu ajutorul unei sfori sau al unui fir de lânæ.
Tæiafli câte o bucatæ de sfoaræ care sæ corespundæ înælflimii fiecærui copil øi dafli-
o copilului respectiv s-o flinæ. Amintifli-le copiilor cæ, în timp ce trupurile lor cresc,
ei ar trebui, de asemenea, sæ fie øi mai plæcufli înainte lui Dumnezeu. Pot face
acest lucru fæcând alegeri bune, aøa cum a fæcut Isus Hristos.

2. Ajutafli copiii sæ repete de câteva ori Luca 2:52, împreunæ cu dumneavoastræ.
Discutafli despre anumite alegeri pe care le pot face øi care le vor permite sæ
fie mai plæcufli înaintea Tatælui Ceresc.

3. Aducefli un aliment pe care Isus Hristos probabil cæ l-a mâncat, cum ar fi
smochine, struguri, curmale, brânzæ, pâine, alune sau mæsline øi læsafli copiii
sæ guste din acesta. Verificafli înainte cu pærinflii copiilor pentru a væ asigura cæ
niciun copil nu este alergic la alimentul pe care-l aducefli. (Nu aducefli alimentul
respectiv dacæ predafli aceastæ lecflie în duminica de post.)

4. Discutafli despre lucrurile pe care le pot face bebeluøii øi comparafli-le cu cele
pe care le pot face copiii. Adresafli întrebæri ca cele de mai jos:

• Poate un bebeluø sæ meargæ? Putefli voi sæ mergefli?

• Poate un bebeluø sæ vorbeascæ? Putefli voi sæ vorbifli?

Explicafli cæ, aøa cum copiii cresc, tot aøa se dezvoltæ øi capacitatea lor de a
deveni mai asemænætori Salvatorului, alegând ce-i drept.

5. Dafli-i fiecærui copil câte o bucatæ de plastilinæ fæcutæ din aluat særat (vezi refleta
de mai jos) øi læsafli-i sæ facæ un bol mic, un ulcior sau orice lucru care ar fi putut
fi folosit în vremea când Isus Hristos era copil.
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Plastilinæ fæcutæ din aluat særat

Ingrediente necesare:

250 g fæinæ
125 g sare
15 ml de ulei de gætit
apæ
colorant alimentar (opflional)

Instrucfliuni: Amestecafli sarea øi fæina. Adæugafli ulei øi suficientæ apæ pentru a-i
da amestecului o consistenflæ cleioasæ. Adæugafli mai multæ apæ, câte puflinæ,
pânæ când amestecul este modelabil, dar nu lipicios. Fræmântafli uøor. Dacæ
dorifli sæ colorafli acest aluat, adæugafli colorant alimentar în apæ înainte ca apa
sæ fie amestecatæ cu sarea øi cu fæina. Punefli aluatul într-o cutie etanøæ.
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Scop De a-i ajuta pe copii sæ înfleleagæ cæ pot ajunge mai aproape de Tatæl Ceresc rug-
ându-se cu pioøenie.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 6:9 øi 3 Nefi 18:19–20. Vedefli, de asemenea,
Principiile Evangheliei (31110), capitolul 8.

2. Scriefli pe foi separate de hârtie întrebæri ca cele de mai jos. Pregætifli cel puflin
o întrebare pentru fiecare copil din clasa dumneavoastræ (în cazul în care clasa
dumneavoastræ este micæ, putefli sæ avefli cel puflin câte douæ întrebæri pentru
fiecare copil).

a. Dacæ cineva din familia voastræ a trebuit sæ plece de acasæ pentru o
perioadæ, ce I-afli cere Tatælui Ceresc în rugæciunile voastre?

b. Dacæ lecflia noastræ ne-ar învæfla sæ alegem ce-i drept, ce am putea sæ-I
cerem Tatælui Ceresc în rugæciunea noastræ spusæ împreunæ, la clasæ?

c. Dacæ lecflia noastræ ne-ar învæfla sæ fim buni, ce am putea sæ-I cerem Tatælui
Ceresc în rugæciunea noastræ spusæ împreunæ, la clasæ?

d. Dacæ prietenul tæu ar fi bolnav øi nu ar putea veni afaræ pentru a se juca, ce ai
putea cere în rugæciunile tale?

e. Ce am putea sæ cerem în rugæciunile noastre, din fiecare dimineaflæ øi fiecare
searæ?

f. Ce am putea cere pentru copiii din clasa noastræ de la Societatea Primaræ
atunci când ne rugæm?

3. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile cântecului „Rugæciune cântatæ“
(Children’s Songbook, p. 22).

4. Materiale necesare:
a. Biblia øi Cartea lui Mormon;
b. ilustraflia 2-14, Rugæciunea spusæ în clasæ (62200); ilustraflia 2-15, Brigham

Young; ilustraflia 2-16, Bæiatul Heber J. Grant.

5. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei

Activitate pentru
captarea atenfliei

Înainte sæ rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere, expunefli ilustraflia
2-14, Rugæciunea spusæ în clasæ, øi cântafli sau recitafli cu pioøenie versurile cânt-
ecului „Rugæciune cântatæ“.

În rugæciune capu-mi plec,
Braflele-mi încruciøez,
Îmi închid ochii øi vorbesc
Cu al meu Tatæ Ceresc.

Eu pot sæ vorbesc 
cu Tatæl Ceresc prin 

intermediul rugæciunii

Lecflia 
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• În timp ce o persoanæ din clasæ spune rugæciunea, ce ar trebui noi, ceilalfli, sæ
facem?

Cântafli din nou „Rugæciune cântatæ“. Rugafli copiii sæ se pregæteascæ pentru
rugæciune fæcând ceea ce le spun cuvintele cântecului.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Ne pregætim înainte de a ne ruga

Discuflie • Ce a spus cântecul cæ facem pentru a ne pregæti sæ ne rugæm?

• De ce ne aplecæm capul atunci când ne rugæm?

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ faptul cæ aplecarea capului, atunci când ne rugæm,
Îi aratæ Tatælui Ceresc cæ-L iubim, Îl cinstim øi Îl respectæm. Tatæl Ceresc este
mai mærefl øi mai puternic decât orice rege, preøedinte sau orice altæ persoanæ
de pe pæmânt øi El a fæcut multe lucruri pentru noi. Trebuie sæ arætæm cæ Îl iubim
øi Îl cinstim.

• De ce ne încruciøæm braflele atunci când ne rugæm?

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ faptul cæ, dacæ îøi miøcæ mâinile în timpul rugæciunii,
îi pot împiedica pe oameni sæ audæ rugæciunea.

• De ce ne închidem ochii atunci când ne rugæm?

Putefli sæ le cerefli copiilor sæ-øi închidæ ochii pentru o clipæ în timp ce se gândesc
la ræspuns.

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ, atunci când îøi închid ochii, øansele de a fi perturb-
afli de lucrurile din jurul lor sunt mult mai mici. Se pot gândi la Tatæl Ceresc øi la
ceea ce-I spun.

Ne putem simfli aproape de Tatæl Ceresc atunci când ne rugæm

Prezentarea
învæflætorului

Explicafli cæ având capetele aplecate, mâinile încruciøate øi ochii închiøi, putem
sæ fim atenfli la rugæciunea noastræ în loc sæ fim atenfli la lucrurile din jurul nostru.
Putem sæ avem parte de un sentiment de liniøte øi ne putem simfli aproape de
Tatæl Ceresc. Suntem pregætifli sæ vorbim cu El.

Povestire Arætafli ilustrafliile 2-15, Brigham Young øi 2-16, Copilul Heber J. Grant øi relatafli cu
propriile cuvinte urmætoarea povestire despre un bæieflel care s-a simflit aproape
de Tatæl Ceresc în timpul rugæciunii:

Cu mulfli ani în urmæ, Brigham Young era profetul øi preøedintele Bisericii. Un
bæiat în vârstæ de aproximativ øase ani, numit Heber J. Grant se juca împreunæ cu
unul dintre bæieflii preøedintelui Young. Heber se juca deseori în casa preøedint-
elui Young atunci când era timpul ca familia sæ se roage împreunæ. Heber îngen-
unchea împreunæ cu familia, îøi încruciøa mâinile, avea capul aplecat, îøi închidea
ochii øi asculta în timp ce preøedintele Young se ruga. Datoritæ modului în care
preøedintele Young vorbea cu Tatæl Ceresc, lui Heber i se pærea cæ Tatæl Ceresc
se afla acolo, chiar în acea cameræ. Câteodatæ, Heber chiar îøi deschidea ochii
pentru a vedea dacæ Tatæl Ceresc era acolo. Desigur, îi vedea doar pe preøedint-
ele Young øi pe membrii familiei acestuia. Cu toate acestea, el era sigur cæ Tatæl
Ceresc era alæturi de preøedintele Young, ascultându-l øi oferindu-i ajutorul øi
îndrumarea pe care le cerea.

Dupæ ce Heber a crescut, el a devenit apostol øi mai târziu preøedintele Bisericii
(vezi Heber J. Grant, Gospel Standards, compilaflie realizatæ de G. Homer
Durham [Salt Lake City: Improvement Era, 1941], p. 223–224.)

47



Putefli sæ împærtæøifli o experienflæ personalæ în care v-afli simflit aproape de Tatæl
Ceresc în timpul rugæciunii, aøa cum s-a simflit Heber J. Grant.

Amintifli-le copiilor cæ Tatæl Ceresc ne ascultæ mereu atunci când ne rugæm.
Faptul cæ ne aplecæm capul, ne încruciøæm mâinile øi ne închidem ochii, atunci
când ne rugæm, ne poate ajuta sæ-L simflim pe Tatæl Ceresc aproape de noi.

Când ne rugæm, vorbim cu respect

Discutarea
scripturilor

Explicafli cæ dæm dovadæ de dragoste øi respect faflæ de Tatæl Ceresc øi prin
modul în care Îi vorbim în rugæciunile noastre.

• Când dorifli sæ vorbifli cu cineva, care este primul cuvânt pe care îl spunefli
pentru a-i atrage atenflia? (Numele persoanei.)

• Când dorifli sæ vorbifli cu Tatæl Ceresc, care este primul lucru pe care îl spunefli?

Explicafli cæ primul lucru pe care-l spunem în rugæciune este numele Tatælui Ceresc.
Spunefli-le copiilor cæ Isus ne-a învæflat sæ facem acest lucru atunci când a fost pe
pæmânt. Citifli cu voce tare Matei 6:9 øi explicafli cæ de regulæ, prescurtæm „Tatæl
nostru care eøti în ceruri“ cu „Tatæl nostru din Cer“ sau cu „Tatæ Ceresc“.

Spunefli-le copiilor cæ Isus ne-a învæflat, de asemenea, cum sæ ne încheiem rugæ-
ciunile. Citifli cu voce tare 3 Nefi 18:19.

• Cum ne-a spus Isus sæ ne încheiem rugæciunile? (În numele Lui. Ne încheiem
rugæciunile folosind cuvintele în numele lui Isus Hristos, amin.)

• Atunci când spunem rugæciunea împreunæ ca o clasæ sau când spunem
rugæciunea în familie øi persoana care rosteøte rugæciunea spune „amin“,
ce facem?

Explicafli cæ, atunci când spunem „amin“ la sfârøitul unei rugæciuni în grup, însea-
mnæ cæ suntem de acord cu ceea ce a spus în rugæciune persoana care a rostit-
o. Ne-am rugat împreunæ cu persoana care a spus rugæciunea.

Ne rugæm pentru a-I mulflumi Tatælui Ceresc pentru binecuvântærile noastre

Joc Spunefli-le copiilor cæ sunt douæ motive foarte importante pentru care ne rugæm.
Pentru a-i ajuta pe copii sæ descopere primul motiv important pentru care ne
rugæm, împærflifli-i în douæ echipe. Alternând între echipe, rugafli copiii sæ numeascæ
pe rând un lucru pe care Tatæl Ceresc l-a fæcut pentru ei. De fiecare datæ ei trebuie
sæ numeascæ un lucru care nu a mai fost menflionat. În cazul în care o echipæ nu
poate sæ ræspundæ cu promptitudine, îi vine rândul celeilalte echipe. Jucafli jocul
timp de câteva minute sau pânæ când niciuna dintre echipe nu se mai poate gândi
la un lucru care sæ nu fi fost menflionat.

În cazul în care copiii nu au dat urmætoarele ræspunsuri posibile, menflionafli-le
acum:

• Tatæl Ceresc ne-a dat viaflæ.

• El ne-a dat familiile noastre.

• El ne-a dat pæmântul.

• L-a trimis pe Isus Hristos pe pæmânt pentru a ne ajuta.

• El a promis sæ ne ræspundæ la rugæciuni în cel mai bun mod posibil.
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Discuflie Discutafli cu cei din clasæ urmætoarele întrebæri:

• Când cineva væ oferæ un dar sau este amabil øi drægæstos cu voi, ce ar trebui
sæ spunefli?

• Cine ne-a dat mai multe daruri decât oricine altcineva? (Tatæl Ceresc.)

• Care este primul motiv pentru care ne rugæm? (Acela de a-I mulflumi Tatælui
Ceresc pentru multele binecuvântæri pe care ni le dæ.)

Accentuafli faptul cæ, aøa cum le mulflumim pærinflilor noøtri, membrilor familiei
noastre sau prietenilor pentru lucrurile pe care le fac pentru noi, aøa ar trebui 
sæ-I mulflumim øi Tatælui Ceresc pentru lucrurile pe care le face pentru noi. Tatæl
Ceresc este fericit când Îi mulflumim.

Ne rugæm pentru a cere ajutorul Tatælui Ceresc

Povestire Relatafli cu propriile dumneavoastræ cuvinte urmætoarea povestire despre Stephen
pentru a-i ajuta pe copii sæ descopere cel de-al doilea motiv pentru care ne
rugæm:

Stephen tocmai s-a mutat împreunæ cu pærinflii lui într-un oraø nou. În prima zi
de øcoalæ, nu cunoøtea pe nimeni din clasa lui. Începuse sæ se simtæ îngrozitor.
A vrut sæ plece acasæ. Øi-a pus capul pe bancæ pentru cæ nu vroia sæ-l vadæ
nimeni plângând.

Curând, învæflætoarea a remarcat cæ Stephen îøi pusese capul pe bancæ. Ea a
crezut cæ era bolnav, aøa cæ a mers la el pentru a-i vorbi. Stephen s-a simflea
jenat din cauza faptului cæ plângea la øcoalæ øi a încercat sæ se opreascæ. Dar
se simflea atât de ræu încât nu a reuøit.

Încet, astfel încât sæ nu-l poatæ auzi nimeni, el s-a rugat: „Te rog, Tatæ Ceresc,
ajutæ-mæ sæ mæ opresc din plâns“.

Curând, Stephen a putut sæ se opreascæ din plâns. I-a spus învæflætoarei cæ se
simflea mai bine øi a avut o zi fericitæ.

Discuflie • Ce l-a ajutat pe Stephen sæ se simtæ mai bine?

• Cum v-au ajutat rugæciunile voastre?

Activitate Explicafli cæ al doilea motiv pentru care ne rugæm este acela de a cere ajutorul
Tatælui Ceresc. Pentru a-i ajuta pe copii sæ înfleleagæ câteva modalitæfli concrete
prin care pot cere ajutor în rugæciunile lor, împræøtiafli foile cu întrebæri pe masæ
sau pe pæmânt. Læsafli fiecare copil sæ aleagæ o foaie de hârtie. Citifli fiecare într-
ebare øi rugafli copilul care a ales-o sæ dea ræspunsul.

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ faptul cæ pentru a primi ajutorul Tatælui Ceresc, noi tre-
buie sæ încercæm din greu sæ alegem ce-i drept. Apoi, dacæ ne rugæm pentru aju-
tor øi cerem ceea ce Tatæl Ceresc øtie cæ este cel mai bine pentru noi, El ne va da
lucrurile pentru care ne-am rugat (vezi 3 Nefi 18:20).

Rezumat

Discuflie • Pentru ce-I putem mulflumi Tatælui Ceresc în rugæciunea noastræ de încheiere de
astæzi? (Ræspunsurile pot include: ocazia de a veni la Societatea Primaræ øi de a
învæfla mai multe despre rugæciune.)

• Ce am putea sæ-I cerem Tatælui Ceresc în rugæciunea noastræ?
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Mærturie Depunefli-væ mærturia despre cât de important este sæ vorbim cu Tatæl Ceresc în
fiecare zi. Amintifli-le copiilor cæ ar trebui sæ ne rugæm dimineafla, seara øi oricând
avem nevoie de ajutor special sau când dorim sæ ne exprimæm recunoøtinfla în
mod special faflæ de Tatæl Ceresc.

Încurajafli copiii sæ-øi aducæ aminte sæ se roage dimineafla øi seara, în fiecare zi
a acestei sæptæmâni.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere. Înainte de rugæciune, rugafli
copiii sæ se pregæteascæ pentru rugæciune cântând încet „Rugæciune cântatæ“ øi
fæcând ceea ce le spune cântecul sæ facæ. Amintifli-le cæ Tatæl Ceresc ascultæ øi
cæ tofli cei din clasæ se roagæ, chiar dacæ numai o singuræ persoanæ spune rugæ-
ciunea. Amintifli-le tuturor copiilor sæ spunæ „amin“ la sfârøitul rugæciunii.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Oferifli-i fiecærui copil o copie sau un desen al foii volante intitulate „Mæ voi
ruga cu pioøenie“, care se gæseøte la sfârøitul lecfliei. Dafli-le copiilor creioane
colorate øi læsafli-i sæ-øi coloreze desenele. Încurajafli copiii sæ-øi arate desenele
familiilor lor øi sæ le spunæ acestora ce au învæflat astæzi despre rugæciune.

2. Ajutafli copiii sæ cânte sau sæ recite versurile primei strofe a cântecului „Îmi plec
capul“ (Children’s Songbook, p. 25), executând acfliunile indicate:

Îmi plec capul (capul aplecat) øi-nchid ochii (îøi închid ochii)
Rugæciune-I spun Lui (îøi încruciøeazæ braflele).
Øi pentru binecuvântæri
Mulflumesc Tatælui (îøi întind braflele).

3. Cântafli sau recitafli versurile celei de-a doua strofe a cântecului „Mæ rog cu
credinflæ“ ((Children’s Songbook, p. 14) pentru a le reaminti copiilor despre
lucrurile pe care ar trebui sæ le spunæ atunci când se roagæ.

Încep prin a spune: „Dragæ Tatæ Ceresc“;
Îi mulflumesc pentru ce-mi dæ;
Umil Îi cer tot ce am nevoie,
în numele lui Isus Hristos, amin.
(© 1987 Janice Kapp Perry. Drept de folosire.)

4. Dafli-le copiilor foi de hârtie øi creioane colorate sau creioane simple øi læsafli-i
sæ se deseneze pe ei înøiøi rugându-se. Ei pot desena ipostaze ale rugæciunii
în familie, ale rugæciunii personale spuse dimineafla sau seara, ale rugæciunii
spuse la masæ sau a rugæciunii spuse în oricare alt loc øi în orice alt moment.
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Scop De a-l inspira pe fiecare copil sæ-i ajute pe ceilalfli sæ învefle despre Isus Hristos.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Alma 17–19, 23.

2. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile cântecului „Sper sæ mæ cheme-n
misiune“ (Children’s Songbook, p. 169).

3. Materiale necesare:
a. Cartea lui Mormon;
b. planøa ACD (vezi lecflia 1);
c. ilustraflia 2-17, Patru fii ai lui Mosia îngenuncheazæ în rugæciune; ilustraflia 2-18,

Amon îl învaflæ pe regele Lamoni.

4. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Recapitulare Comentafli despre pioøenia copiilor øi despre limbajul folosit în rugæciune.
Recapitulafli pe scurt lecflia precedentæ pentru a accentua importanfla rugæciunii.

Misionarii le vorbesc celorlalfli oameni despre Isus Hristos

Activitate pentru
captarea atenfliei

Cântafli sau recitafli alæturi de copii versurile cântecului „Sper sæ mæ cheme-n
misiune“.

Sper sæ mæ cheme-n misiune
Dupæ ce voi creøte-un pic.
Sper sæ fiu pregætit pân-atunci
Ca misionar sæ lucrez øi sæ predic.

Evanghelia s-o-mpærtæøesc
Celui ce adeværul vrea.
Eu un misionar vreau sæ fiu
Pe Domnul sæ-L slujesc în tinereflea mea.

• Cunoaøtefli vreun misionar?

Læsafli copiii sæ vorbeascæ despre misionarii pe care-i cunosc, cum ar fi membrii
familiei care slujesc în misiuni sau misionarii din zona dumneavoastræ.

• Ce fac misionarii?

Explicafli cæ, în aceastæ lecflie, copiii vor învæfla despre moduri în care ei pot fi
misionari în timp ce sunt tineri.

Le pot spune celorlalfli
despre Isus Hristos

Lecflia 
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Povestire din
scripturi

Arætafli-le copiilor Cartea lui Mormon øi spunefli-le povestirea despre fiii lui Mosia,
care se gæseøte în Alma 17:6–12. Explicafli cæ oricare dintre fiii regelui Mosia ar fi
putut sæ fie urmætorul rege, dar ei tofli au preferat sæ fie misionari. Ei au vrut sæ-i
învefle pe lamanifli, care erau foarte ticæloøi la acea vreme. Fiii lui Mosia au vrut ca
fiecare persoanæ sæ aibæ ocazia de a auzi Evanghelia. Explicafli cæ, din cauza fap-
tului cæ lamaniflii erau atât de ticæloøi, era periculos ca fiii lui Mosia sæ meargæ øi
sæ-i învefle.

• Cum credefli cæ s-au pregætit fiii lui Mosia înainte de a merge sæ-i învefle pe
lamanifli?

Arætafli ilustraflia 2-17, Patru fii ai lui Mosia îngenuncheazæ în rugæciune.

Explicafli cæ fiii lui Mosia s-au rugat øi i-au cerut Tatælui Ceresc sæ-i ajute sæ fie
misionari buni. Tatæl Ceresc le-a spus cæ va veghea asupra lor øi cæ vor putea
învæfla mulfli oameni (vezi Alma 17:10–11). Citifli cu voce tare Alma 17:12. Indicafli
faptul cæ rugæciunea i-a ajutat pe fiii lui Mosia sæ aibæ curajul de a merge sæ-i înv-
efle pe lamanifli.

Povestire din
scripturi

Explicafli cæ fiii lui Mosia au mers tofli în zone diferite pentru a preda. Arætafli
ilustraflia 2-18, Amon îl învaflæ pe regele Lamoni, øi relatafli povestirea din Alma
17:17–25. Explicafli cæ Amon, unul dintre fiii lui Mosia, s-a oferit voluntar pentru a
fi slujitorul regelui lamanit, regelui Lamoni. Amon a fost desemnat sæ pæzeascæ
oile regelui. Amon a fost cel mai bun slujitor pe care regele l-a avut. Amon a dat
un exemplu atât de bun încât regele Lamoni øi oamenii sæi au vrut sæ învefle
despre Evanghelie.

Explicafli cæ datoritæ muncii lui Amon øi a fraflilor lui, mii de lamanifli s-au alæturat
Bisericii (vezi Alma 23:5).

Discuflie • De ce øi-au riscat Amon øi fraflii lui viafla pentru a-i învæfla pe lamanifli Evanghelia?
(Evanghelia le-a adus fericire øi au vrut s-o împærtæøeascæ øi cu ceilalfli oameni.)

• Ce lucru a fæcut Amon care l-a ajutat sæ-i învefle Evanghelia pe lamanifli? (S-a
rugat pentru ajutor; a muncit din greu; a fost un exemplu bun.)

Putem fi misionari

Explicafli cæ o modalitate prin care putem fi misionari este aceea de a le vorbi cel-
orlalfli oameni despre Isus Hristos. Este important ca toatæ lumea sæ învefle
despre Isus øi despre Biserica Sa.

Povestire Relatafli o povestire despre un copil care i-a ajutat pe alfli oameni sæ învefle
despre Isus Hristos øi despre Biserica Sa. Putefli sæ folosifli urmætoarea povestire:

Lui Thad îi era greu, uneori, sæ fie atent în timpul conferinflei de flæruø deoarece
i se pærea cæ majoritatea cuvântærilor erau pentru cei mari. Însæ, când Thad l-a
auzit pe preøedintele de flæruø spunând: „Copii, øi voi putefli fi misionari“, Thad
a ascultat øi a început sæ se gândeascæ la modalitæfli în care putea fi un misionar
øi le putea spune celorlalfli oameni despre Isus.

În dimineafla urmætoare, la micul dejun, Thad a discutat cu pærinflii sæi sæ o invite
pe doamna Murphy, vecina lor de alæturi, sæ învefle despre Bisericæ. Pærinflii lui
Thad au crezut cæ era o idee bunæ, aøa cæ Thad s-a dus la casa doamnei Murphy
øi a întrebat-o dacæ dorea sæ învefle despre Isus øi despre Biserica Sa. Doamna
Murphy i-a ræspuns afirmativ øi, la scurt timp, ea era învæflatæ de misionari.

• Ce s-ar fi întâmplat dacæ Thad nu ar fi întrebat-o pe doamna Murphy dacæ
dorea sæ învefle despre Isus øi Biserica Sa?
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Mama øi tatæl lui Thad au început sæ urmeze exemplul lui Thad. Ei au vorbit
despre Bisericæ împreunæ cu prietenii lor øi cu ceilalfli oameni pe care i-au întâlnit.
Unii oameni nu au vrut sæ audæ despre Bisericæ, dar alflii au dorit øi, unii au fost
botezafli. Când doamna Murphy a fost botezatæ, ea i-a mulflumit lui Thad pentru
cæ a ajutat-o sæ învefle mai mult despre Salvator.

Discuflie Folosindu-l pe Thad ca exemplu, indicafli faptul cæ øi copiii pot fi misionari øi le
pot spune celorlalfli oameni despre Isus Hristos øi despre Biserica Sa.

• Ce afli putea sæ spunefli despre Isus?

Ajutafli-i pe copii sæ se gândeascæ la oameni cærora le-ar putea vorbi despre Isus,
cum ar fi: prieteni, vecini øi rude care nu sunt membri ai Bisericii sau care nu
merg la bisericæ.

Explicafli cæ fiecare dintre noi poate fi un misionar øi prin a fi un exemplu bun,
prin a fi bun øi grijuliu faflæ de ceilalfli øi prin a træi conform Evangheliei. Amintifli-le
copiilor cæ una dintre modalitæflile prin care Amon a fost un misionar bun a fost
aceea de a da un exemplu bun.

Povestire Relatafli cu propriile cuvinte urmætoarea povestire despre copii care au fost
misionari:

Într-o zi, doi misionari au bætut la uøa unei case. O femeie, doamna James, a
deschis uøa. Misionarii i-au spus cæ fæceau parte din Biserica lui Isus Hristos a
Sfinflilor din Zilele din Urmæ. Doamna James i-a invitat înæuntru øi le-a spus cæ
ar dori sæ învefle mai multe despre Bisericæ. Acest lucru i-a fæcut foarte fericifli pe
misionari.

Doamna James le-a spus misionarilor cæ a fost vecinæ cu o familie care fæcea
parte din Bisericæ. A spus cæ acei copii din familie erau mereu foarte politicoøi øi
amabili. Ei se jucau în mod corect cu toatæ lumea øi tratau cu respect proprieta-
tea celorlalfli oameni. Doamna James a spus cæ i-ar plæcea sæ învefle mai multe
despre Biserica ce îi învæflase pe acei copii sæ fie niøte vecini atât de amabili.

• În ce fel au fost misionari copiii care au locuit lângæ doamna James?

• Cum afli putea sæ fifli un exemplu bun pentru vecinii øi prietenii voøtri?

Scenetæ Explicafli-le copiilor cæ vor interpreta pe roluri câteva situaflii în care ar putea fi
misionari prin comportament amabil øi grijuliu.

Rugafli copiii sæ asculte situaflia iar, apoi, alegefli copiii care sæ interpreteze ce ar
face în situaflia respectivæ. Oferifli-i fiecærui copil ocazia de a fi implicat în cel puflin
o situaflie. Folosifli exemplele de mai jos sau creafli propriile exemple:

Situaflia 1 (este nevoie de trei copii)

Doi dintre voi mergefli pe stradæ. Vedefli un copilaø care începe sæ se caflere într-un
copac foarte mare. Øtifli cæ este periculos pentru copilul respectiv sæ facæ acest
lucru.

• Ce afli face?

Situaflia 2 (este nevoie de doi copii)

Vedefli un vecin care are mâinile pline de cumpæræturi. Una dinte pungi se rupe øi
portocalele se ræspândesc peste tot.

• Ce afli face?
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Situaflia 3 (este nevoie de cel puflin trei copii)

Væ jucafli împreunæ cu prietenii voøtri. Un copil care tocmai s-a mutat în apropiere
doreøte sæ vi se alæture.

• Ce afli face?

Situaflia 4 (este nevoie de cel puflin patru copii)

O familie nouæ se mutæ în cartier. Ei nu sunt membri ai Bisericii. Væ gândifli cæ
acelor copii le-ar plæcea sæ vinæ sæptæmâna viitoare la activitatea Societæflii
Primare.

• Ce afli face?

Dupæ aceastæ activitate, mulflumifli-le copiilor fiindcæ sunt misionari buni.

Rezumat

Planøa ACD Arætafli spre planøa ACD sau rugafli copiii sæ se uite la inelele lor ACD. Spunefli-le
cæ fiind misionari, ei aleg ce-i drept øi Îl urmeazæ pe Isus Hristos. Rugafli copiii sæ
repete cuvintele din planøæ (sau sæ spunæ ce înseamnæ iniflialele de pe inelele lor).

Mærturie Complimentafli copiii pentru faptul cæ vor sæ fie misionari buni. Depunefli mærturie
despre importanfla învæflærii fiecærei persoane despre Isus Hristos øi despre
Biserica Sa. Faptul de a învæfla despre Isus øi despre Biserica Sa ne face fericifli.

Ajutafli fiecare copil sæ se gândeascæ la o modalitate prin care poate fi misionar
în timpul sæptæmânii viitoare. Aceste idei nu trebuie sæ fie complicate sau vaste.
Amintifli-le copiilor cæ pot fi misionari fiind prietenoøi øi ajutându-i pe alflii, precum
øi invitându-i pe oameni sæ învefle despre Bisericæ.

Încurajafli copiii sæ discute cu familiile lor despre modurile de a fi misionari.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Având acordul preøedintei dumneavoastræ de la Societatea Primaræ, invitafli
misionarii care slujesc în zona dumneavoastræ sau un fost misionar care s-a
întors de curând din misiune sæ participe la ultimele minute ale orei øi sæ le
spunæ copiilor ce pot face pentru a fi misionari acum.

2. Spunefli-le copiilor despre o ocazie în care misionarii v-au ajutat sau în care afli
putut sæ ajutafli pe altcineva sæ învefle despre Isus Hristos øi despre Biserica Sa.
Spunefli-le cum v-a fæcut aceastæ experienflæ sæ væ simflifli.

3. Rugafli copiii sæ se deseneze în postura de misionari. Denumifli fiecare desen
dupæ cum urmeazæ:

(Numele copilului)
Misionar

Biserica lui Isus Hristos
a Sfinflilor din Zilele din Urmæ
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4. Cântafli sau recitafli versurile primei strofe a cântecelor „Misionar sæ fiu acum
doresc“ (Children’s Songbook, p. 168), „Lucrurile ce le fac“ (Children’s
Songbook, p. 170) sau „Vom aduce lumii adeværul Sæu“ (Children’s Songbook,
p. 172).

Misionar sæ fiu acum doresc

Misionar sæ fiu acum doresc.
Nu vreau sæ aøtept pânæ ce cresc.
Eu vreau sæ predau Evanghelia,
Pentru a-mi împærtæøi mærturia.

Lucrurile ce le fac

Sunt prea mic pentru a pleca
Sæ predau Evanghelia,
Aræt deci cæ-i adeværat,
Prin lucrurile ce le fac.

Vom aduce lumii adeværul Sæu

Ne-am næscut, ca Nefi din trecut,
Pærinflii pe Domnul L-au cunoscut.
Am învæflat øi înflelegem,
Poruncile Domnului flinem.

Refren:
Suntem ca oøtirea lui Helaman.
De mici noi am învæflat.
Vom fi misionarii Domnului
Vestind ce-i adeværat.
(© 1983 Janice Kapp Perry. Drept de folosire.)
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Scop De a mæri dorinfla fiecærui copil de a fi botezat øi de a-i ajuta sæ înfleleagæ mai
bine cum se pot pregæti pentru botez.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 3:13–17 øi Doctrinæ øi legæminte 20:72–74. Vedefli,
de asemenea, Ioan 1:25–34 øi Principiile Evangheliei (31110), capitolul 20.

2. Dacæ este posibil, rugafli-o pe coordonatoarea muzicii din cadrul Societæflii
Primare sæ-i roage pe copii sæ cânte „Botez“ (Children’s Songbook, p. 100)
ca imn de deschidere sau de încheiere.

3. Facefli rost de o bucatæ de carton suficient de mare pentru a putea acoperi
ilustraflia 2-19, Ioan Botezætorul Îl boteazæ pe Isus. Tæiafli cartonul într-un numær
de bucæfli mici care sæ fie egal cu numærul copiilor din clasa dumneavoastræ.
Punefli bucæflile peste ilustraflie pentru ca aceasta sæ nu poatæ fi væzutæ.

4. Facefli din carton øase urme mari de paøi.

5. Pentru fiecare copil, facefli câte o copie sau trasafli pe o foaie desenele de pe
pagina de la sfârøitul lecfliei.

6. Pregætifli-væ sæ oferifli câteva detalii despre botezul dumneavoastræ, cum ar fi:
cine v-a botezat øi unde afli fost botezat; øi vorbifli pe scurt despre sentimentele
pe care le avefli referitor la faptul cæ suntefli botezat. Dacæ afli fost botezat când
afli fost copil, putefli sæ aducefli o pozæ cu dumneavoastræ de când erafli copil.

7. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. bandæ adezivæ sau alt tip de lipici;
c. ilustraflia 2-19, Ioan Botezætorul Îl boteazæ pe Isus (Setul de ilustraflii inspirate

din Evanghelie 208; 62133); ilustraflia 2-20, Bæieflel care este botezat (62018).

8. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Notæ pentru învæflætorii copiilor mai mari: Activitæflile de îmbogæflire spiritualæ cu
numerele 5, 6 øi 7 sunt concepute special pentru copiii mai mari care urmeazæ
sæ fie botezafli în curând.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Isus Hristos a fost botezat

Activitate pentru
captarea atenfliei

Expunefli ilustraflia acoperitæ, Ioan Botezætorul Îl boteazæ pe Isus. Spunefli-le copiilor
cæ ilustraflia acoperitæ ne prezintæ doi oameni importanfli. Rugafli copiii sæ încerce
sæ ghiceascæ cine sunt acei oameni, însæ spunefli-le sæ nu spunæ nimic cu voce

Mæ pot pregæti pentru botez Lecflia 
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tare pânæ când nu va putea fi væzutæ toatæ ilustraflia. Rugafli fiecare copil sæ înd-
epærteze pe rând, de pe ilustraflia acoperitæ, câte o bucatæ de carton.

Dupæ ce au fost îndepærtate toate bucæflile, întrebafli:

• Cine sunt oamenii din aceastæ ilustraflie?

• Ce fac ei?

Povestire din
scripturi

Relatafli povestirea despre botezul lui Isus Hristos, aøa cum este descrisæ în Matei
3:13–17. Explicafli cæ Ioan Botezætorul a fost surprins când Isus a cerut sæ fie
botezat. Ioan øtia cæ Isus nu pæcætuise niciodatæ, aøa cæ nu credea cæ Isus avea
nevoie sæ fie botezat. Dar Isus i-a spus lui Ioan cæ faptul de a fi botezat era o
poruncæ de la Tatæl Ceresc øi El vroia sæ se supunæ tuturor poruncilor Tatælui
Ceresc.

Arætafli râul din ilustraflie øi explicafli cæ Ioan L-a botezat pe Isus în râul Iordan. Ioan
L-a botezat pe Isus prin scufundare în apæ. Scufundare înseamnæ faptul de a fi
bægat complet sub apæ.

Citifli cu voce tare Matei 3:17 øi explicafli cæ acestea sunt cuvintele Tatælui Ceresc.
Spunefli-le copiilor cæ Tatæl Ceresc este, de asemenea, mulflumit atunci când noi
suntem botezafli.

Joc Jucafli-væ alæturi de copii jocul: „Ultimele cuvinte“. Citifli afirmafliile de mai jos, færæ
a citi cuvintele subliniate. Rugafli un copil sæ completeze folosind cuvintele potri-
vite. Dacæ un copil nu-øi aminteøte ræspunsul, mergefli la urmætorul copil pânæ
când este dat ræspunsul corect (nu punefli într-o situaflie stânjenitoare copilul care
nu poate sæ ræspundæ la întrebare). Continuafli pânæ când fiecare copil a ræspuns
corect la o întrebare, ajutându-i atunci când este necesar. Dacæ este cazul, folos-
ifli întrebærile de douæ ori.

1. Isus Hristos a fost botezat de Ioan Botezætorul.

2. Isus a fost botezat în râul Iordan.

3. Isus a fost botezat pentru a se supune poruncii (învæflæturii) Tatælui Ceresc.

4. Când Isus a fost botezat, El a fost scufundat complet în apæ.

5. Dupæ ce Isus a fost botezat, El øi Ioan au auzit vocea Tatælui Ceresc.

6. Când avem opt ani, putem sæ urmæm exemplul lui Isus de a fi botezafli.

Putem sæ urmæm exemplul lui Isus Hristos fiind botezafli

Prezentarea
învæflætorului

Spunefli-le copiilor cæ, atunci când au opt ani, pot fi botezafli. În acest moment, ei
ar trebui sæ se pregæteascæ pentru momentul când vor împlini opt ani øi vor putea
fi botezafli.

Explicafli cæ, atunci când suntem botezafli, noi facem legæminte sau promisiuni cu
Tatæl Ceresc. Promitem sæ ne supunem poruncilor Sale, sæ-i iertæm pe ceilalfli øi
sæ-L urmæm pe Isus Hristos. În schimb, El ne acceptæ în Bisericæ øi promite sæ ne
îndrume øi sæ ne ajute.

Vorbifli-le copiilor despre botezul dumneavoastræ. Putefli sæ menflionafli unde afli
fost botezat (cum ar fi în bazin sau în râu), cine v-a botezat øi cine a fost acolo
pentru a vedea cum afli fost botezat. Dacæ afli fost botezat când afli fost copil,
arætafli-le copiilor o pozæ cu dumneavoastræ la acea vârstæ. Împærtæøifli cu ei senti-
mentele pe care le-afli avut cu privire la botezul dumneavoastræ, cum ar fi entu-
ziasmul sau dorinfla de a fi membru al Bisericii.
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Spunefli-le copiilor cæ, într-o zi, øi ei vor putea fi botezafli aøa cum a fost Isus Hristos
sau cum afli fost dumneavoastræ.

Povestire Relatafli o povestire despre un copil care este botezat. Putefli sæ folosifli urmætoa-
rea povestire:

Familia lui Marco s-a alæturat Bisericii atunci când el avea øapte ani. Tofli membrii
familiei au fost botezafli, cu excepflia lui Marco. El nu era încæ suficient de mare.
Marco fusese foarte dezamægit de faptul cæ nu putuse sæ fie botezat împreunæ
cu familia lui, însæ mama lui i-a spus cæ, în curând, avea sæ fie suficient de mare
pentru a fi botezat øi cæ ar trebui sæ foloseascæ timpul în care aøtepta pentru a se
pregæti.

• Cum se putea pregæti Marco pentru a fi botezat?

Pe durata urmætorului an, Marco a încercat din greu sæ aleagæ ce-i drept øi sæ
facæ ceea ce Isus dorea ca el sæ facæ. În cele din urmæ, Marco a împlinit opt ani.
S-a îmbræcat tot în alb øi tatæl lui l-a botezat. În timp ce tatæl sæu îl scotea din
apæ, Marco era foarte bucuros cæ a putut fi botezat prin scufundare, aøa cum
fusese Isus. Era fericit cæ era membru al Bisericii lui Isus.

Ne putem pregæti acum pentru botez

Activitate cu 
urme de paøi

Arætafli ilustraflia 2-20, Bæieflel care este botezat, øi dacæ este posibil, lipifli ilustraflia
pe uøa clasei.

• Cum urmeazæ acest copil exemplul lui Isus?

Amintifli-le copiilor cæ ei se pot pregæti, în acest moment, pentru botez. Arætafli
urmele de paøi din carton øi o copie a celor øase desene de la sfârøitul lecfliei.
Spunefli-le copiilor cæ desenele reprezintæ paøii care-i vor conduce la botez.
Discutafli despre fiecare pas ilustrat, adresând întrebæri ca cele de mai jos. Dupæ
ce discutafli fiecare pas, rugafli un copil sæ aøeze urma de pas pe jos, formând o
cærare cætre ilustraflia botezului.

1. Credefli în øi învæflafli despre Isus Hristos øi Tatæl Ceresc.

• De ce ar trebui sæ învæflæm despre Isus Hristos øi Tatæl Ceresc?

• Unde putem sæ învæflæm despre Ei?

2. Rugafli-væ la Tatæl Ceresc.

• Cum ne poate ajuta rugæciunea sæ fim pregætifli pentru botez?

3. Iertafli-i øi iubifli-i pe ceilalfli.

• Ce se întâmplæ atunci când iertæm?

• Cum ne putem aræta dragostea faflæ de ceilalfli?

4. Alegefli ce-i drept în fiecare zi.

• Care sunt câteva dintre modalitæflile prin care putem sæ alegem ce-i drept?

5. Citifli sau ascultafli povestiri din scripturi.

• Cum v-a ajutat studiul scripturilor?

6. Trebuie sæ avefli opt ani.

• Ce putefli sæ facefli înainte de a împlini opt ani pentru a væ pregæti pentru
botez?
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Dupæ ce toate urmele de paøi au fost aøezate pe jos, læsafli copiii, pe rând, sæ tra-
verseze sala de clasæ cætre ilustraflia botezului, cælcând pe urmele de paøi. Ajutafli
copiii sæ explice, în timp ce pæøesc pe fiecare urmæ de paøi, cum se pregætesc
pentru botez.

Rezumat

Foaie volantæ Oferifli-i fiecærui copil câte o copie din setul de øase desene pentru a o lua acasæ.
Scriefli sau rugafli copiii sæ-øi scrie numele pe foaie.

Mærturie Depunefli-væ mærturia în fafla copiilor despre importanfla botezului. Amintifli-le copiilor
cæ Tatæl Ceresc este mulflumit atunci când noi suntem botezafli.

Sugerafli-le copiilor sæ foloseascæ foaia cu desene pentru a-øi învæfla familiile ceea
ce au învæflat despre botez. Încurajafli fiecare copil sæ se pregæteascæ pentru a fi
botezat urmând cei øase paøi ilustrafli prin intermediul desenelor.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Când copiii sunt pregætifli sæ pæræseascæ sala de clasæ, rugafli-i sæ pæøeascæ din
nou pe urmele de paøi în drumul lor spre ieøire.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pentru

copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise sau ca
recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de curs“ din
„Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Desenafli pe o foaie de hârtie câte o urmæ de pas pentru fiecare copil. Pe fiecare
urmæ de paøi scriefli: Îl voi urma pe Isus Hristos. Læsafli copiii sæ coloreze sau sæ
decoreze urmele de paøi.

2. Dacæ în clædirea unde væ adunafli existæ un bazin de botez, organizafli-væ în aøa
fel, încât sæ putefli duce copiii sæ-l vadæ.

3. Cântafli sau recitafli versurile primei strofe a cântecului „Îmi plac zilele mele de
naøtere“ (Children’s Songbook, p. 104). Versurile acestui cântec sunt incluse la
sfârøitul manualului.

4. Cântafli sau recitafli versurile cântecului „Botez“ (Children’s Songbook, p. 100)
sau pe cele ale cântecului „Când Isus Hristos a fost botezat“ (Children’s
Songbook, p. 102). Versurile cântecului „Botez“ sunt incluse la sfârøitul
manualului.

Când Isus Hristos a fost botezat

Când Isus Hristos a fost
Botezat în Iordan,
Membrii Dumnezeirii
Au fost prezenfli cu El.
Tatæl a vorbit din cer
Isus a fost botezat;
Duhul Sfânt a coborât
Ca øi un porumbel.
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Acum eu sunt botezat,
Îi voi urma exemplul –
Botez prin scufundare
Prin preoflia Sa.
Astfel devenind membru
În regatul Tatælui
Øi voi avea Duhul Sfânt
Pentru-a mæ-ndruma.

5. Expunefli ilustraflia 2-20, Bæieflel care este botezat, alæturi de ilustraflia 2-19, Ioan
Botezætorul Îl boteazæ pe Isus. Recapitulafli alæturi de copii ceea ce øtiu despre
ce se întâmplæ când sunt botezafli. Ajutafli-i sæ înfleleagæ faptul cæ botezul este o
experienflæ specialæ pe care trebuie s-o aøtepte cu neræbdare. Este unul dintre
cele mai importante lucruri pe care îl vor face vreodatæ. Discutafli urmætoarele
puncte:

a. Când suntem botezafli, devenim membri ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor
din Zilele din Urmæ. (În cazul în care copiii mai mici sunt îngrijorafli de faptul
cæ ei nu sunt membri ai Bisericii, asigurafli-i de faptul cæ cei sub opt ani pot fi
considerafli membri. Cu toate acestea, odatæ ce au împlinit opt ani, ei trebuie
sæ fie botezafli pentru a fi oficial membri ai Bisericii.)

b. Trebuie sæ avem cel puflin opt ani pentru a fi botezafli.
c. Episcopul sau preøedintele de ramuræ se întâlneøte cu noi pentru a vorbi

despre botezul nostru.
d. Când suntem botezafli, purtæm îmbræcæminte albæ (facefli trimitere la ilustraflia

2-20).
e. Suntem botezafli prin scufundare, fiind bægafli complet sub apæ. (Asigurafli-væ

cæ ei înfleleg faptul cæ se vor afla sub apæ timp de numai o secundæ sau
douæ, cæ apa nu este foarte adâncæ øi cæ persoana care îi boteazæ îi fline
foarte bine.)

f. Persoana care ne boteazæ trebuie sæ fie preot sau sæ deflinæ Preoflia lui
Melhisedec.

g. Suntem botezafli în acelaøi fel în care a fost botezat Isus Hristos. El a stabilit
exemplul pentru noi.

6. Având acordul preøedintei dumneavoastræ de la Societatea Primaræ, invitafli un
deflinætor al preofliei care sæ le vorbeascæ celor din clasæ despre ceea ce se va
întâmpla atunci când vor fi botezafli. Rugafli-l sæ explice cum vor sta copilul øi
cel care va înfæptui botezul øi cum îøi vor fline mâinile. Rugafli-l sæ explice cæ
persoana care înfæptuieøte botezul va bæga uøor copilul sub apæ øi-l va scoate
din apæ rapid. Amintifli-le copiilor cæ atunci când vor fi botezafli în acest fel, ei
vor fi botezafli aøa cum a fost Isus.

Cu aprobarea episcopului sau a preøedintelui dumneavoastræ de ramuræ, defl-
inætorul preofliei poate sæ arate în sala de clasæ modul în care se înfæptuieøte
botezul. (Deflinætorul preofliei nu trebuie sæ spunæ rugæciunea de botez în timpul
demonstrafliei.)

7. Explicafli cæ rugæciunea de botez este una dintre cele câteva rugæciuni care
trebuie spuse la fel de fiecare datæ. Isus Hristos a revelat cuvintele acestei
rugæciuni în scripturi. Citifli cu voce tare rugæciunea din Doctrinæ øi legæminte
20:73 (de la Fiind împuternicit). 
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Scop De a ajuta copiii sæ înfleleagæ faptul cæ dupæ ce sunt botezafli, vor primi darul
Duhului Sfânt pentru a-i ajuta.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Doctrinæ øi legæminte 49:13–14, 130:22 øi Articolele de
Credinflæ 1:1, 4. Vedefli, de asemenea, Moroni 10:5; Doctrinæ øi legæminte 9:8–9;
85:6 øi Principiile Evangheliei (31110), capitolul 21.

2. Confecflionafli din carton urmætoarele „întrebæri flori“:

Cine? Ce? De ce? Când? Unde?

Lipifli florile pe befliøoare lungi de aproximativ 10–15 centimetri øi punefli-le într-o
vazæ sau într-o glastræ.

3. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile cântecului „Tatæl meu træieøte“
(Imnuri øi cântece pentru copii, p. 59). Versurile acestui cântec sunt incluse la
sfârøitul manualului.

4. Materiale necesare:
a. un exemplar al scripturii Doctrinæ øi legæminte;
b. ilustraflia 2-19, Ioan Botezætorul Îl boteazæ pe Isus (Setul de ilustraflii inspirate

din Evanghelie 208; 62133).

5. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Putem sæ primim darul Duhului Sfânt

Activitate pentru
captarea atenfliei

Expunefli ilustraflia 2-19, Ioan Botezætorul Îl boteazæ pe Isus. Recapitulafli lecflia de
sæptæmâna trecutæ rugând fiecare copil sæ aleagæ o „întrebare floare“. Adresafli
o întrebare despre botezul lui Isus Hristos care sæ înceapæ cu acel cuvânt de
pe floare. În cazul în care copilul care a ales floarea respectivæ nu poate sæ ræs-
pundæ la întrebare, læsafli restul clasei sæ-l ajute (asigurafli-væ cæ nu punefli într-o
situaflie stânjenitoare copilul care nu cunoaøte ræspunsul).

Darul Duhului Sfânt 
mæ poate ajuta

Lecflia 
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Întrebæri posibile:

• Cine l-a botezat pe Isus Hristos? (Ioan Botezætorul.)

• Unde a fost botezat Isus? (În râul Iordan.)

• Ce înseamnæ scufundare? (Sæ fii complet acoperit de apæ.)

• De ce a fost Isus botezat? (Pentru a se supune poruncii Tatælui Ceresc øi pentru
a ne da un exemplu.)

• Când putem fi botezafli? (Când avem vârsta de opt ani.)

Prezentarea
învæflætorului

Rugafli copiii sæ væ spunæ cine sunt cei doi oameni din ilustraflia 2-19.

• Glasul cui l-au auzit Isus Hristos øi Ioan Botezætorul dupæ ce a fost botezat Isus?

Amintifli-le copiilor cæ Tatæl Ceresc privea botezul lui Isus øi a fost mulflumit de
faptul cæ Isus a fost botezat. Spunefli-le copiilor cæ la botezul lui Isus a mai fost
prezent un personaj special. Acest personaj Îi ajutæ pe Tatæl Ceresc øi pe Isus.
El este numit Duhul Sfânt sau Spiritul Sfânt.

Articol de credinflæ Rugafli copiii sæ stea în picioare øi sæ repete împreunæ cu dumneavoastræ primul
articol de credinflæ.

Scripturæ Explicafli cæ Duhul Sfânt este la fel ca Tatæl Ceresc øi Isus Hristos deoarece ne
iubeøte øi vrea sæ ne ajute. Însæ Duhul Sfânt nu are un trup din carne øi oase
aøa cum au Tatæl Ceresc øi Isus. Citifli cu voce tare Doctrinæ øi legæminte 130:22,
pânæ la personaj de spirit. Explicafli cæ nu putem vedea Duhul Sfânt, dar cæ El
ne poate ajuta sæ facem ce-i drept. El ne provoacæ în interior un sentiment de
cælduræ, de fericire atunci când alegem ce-i drept.

Scripturæ Spunefli-le copiilor cæ, dupæ ce sunt botezafli, bærbafli care deflin Preoflia lui
Melhisedec le vor da douæ mari binecuvântæri. Citifli cu voce tare Doctrinæ øi
legæminte 49:14 øi spunefli-le copiilor cæ aceastæ scripturæ ne spune care este
una dintre aceste binecuvântæri. Explicafli cæ oricine face aceasta se referæ la
orice persoanæ care este botezatæ.

Articol de credinflæ Ajutafli copiii sæ memoreze urmætoarea parte a celui de-al patrulea articol de
credinflæ: „Noi credem [în] aøezarea mâinilor pentru darul Duhului Sfânt“. Spunefli-le
copiilor cæ darul Duhului Sfânt este una dintre marile binecuvântæri pe care le
putem primi dupæ botez.

Prezentarea
învæflætorului

Explicafli cæ, atunci când avem darul Duhului Sfânt, Duhul Sfânt ne va ajuta sæ
øtim care lucruri sunt corecte øi drepte. Duhul Sfânt ne poate ajuta chiar øi înainte
de a fi botezafli øi confirmafli, însæ dupæ ce primim acest dar, putem sæ avem
Duhul Sfânt ca partener constant. Acest lucru înseamnæ cæ, atâta timp cât încer-
cæm sæ facem ce-i drept, influenfla Lui poate fi mereu cu noi.

Putem sæ fim confirmafli ca membri ai Bisericii

Prezentarea
învæflætorului

Explicafli cæ cealaltæ binecuvântare pe care o primim dupæ botez este faptul cæ
suntem confirmafli ca membri ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din
Urmæ. Aceastæ binecuvântare se numeøte confirmare. Rugafli copiii sæ spunæ de
câteva ori confirmare.

Povestire bazatæ
pe ilustraflie

Relatafli povestirea despre „Confirmarea Robertei“ care se gæseøte la sfârøitul
lecfliei. Rugafli copiii sæ se adune în jurul dumneavoastræ pentru a putea vedea ilu-
strafliile în timp ce le relatafli povestirea.
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Discuflie Dupæ ce relatafli povestirea, adresafli urmætoarele întrebæri:

• Ce i s-a conferit Robertei? (Darul Duhului Sfânt.)

• Cine a spus rugæciunea pentru a i-L conferi? (Tatæl ei.)

• Ce autoritate are tatæl Robertei? (Preoflia lui Melhisedec.)

• Ce credefli cæ însemna senzaflia de cælduræ pe care o avea Roberta? (Influenfla
Duhului Sfânt.)

Læsafli copiii sæ spunæ din nou povestirea. Invitafli un alt copil sæ vorbeascæ
despre fiecare ilustraflie.

Duhul Sfânt ne va ajuta sæ øtim ce este adeværat

Prezentarea
învæflætorului

Explicafli cæ Duhul Sfânt ne poate ajuta sæ øtim cæ Biserica este adeværatæ.
Uneori, noi suntem atât de fericifli øi de recunoscætori încât vrem sæ le spunem
øi celorlalfli ceea ce simflim. Acest lucru se întâmplæ deseori atunci când ne depu-
nem mærturiile în cadrul adunærilor de post øi mærturii.

• V-afli depus vreodatæ mærturia în cadrul adunærii de post øi mærturii?

Dacæ sunt copii care øi-au depus mærturia, læsafli-i sæ spunæ cum s-au simflit.

Explicafli cæ, atunci când unii oameni simt Duhul Sfânt foarte puternic, ei ajung
sæ øi plângæ. Acestea nu sunt lacrimi de tristefle; sunt lacrimi de fericire. Spunefli-le
copiilor cæ uneori ei pot sæ aibæ un sentiment de cælduræ, de pace în timpul adu-
nærii de mærturii sau atunci când se roagæ, când citesc scripturile sau când ascultæ
ce se spune în Bisericæ. Acest sentiment de pace este øoapta Duhului Sfânt care
le spune cæ acele lucruri sunt adeværate øi drepte.

Cântec Cântafli sau recitafli alæturi de copii versurile cântecului „Tatæl meu træieøte“.

Explicafli cæ „Spiritul“ la care se face referire în acest cântec este Duhul Sfânt.
Duhul Sfânt ne ajutæ sæ øtim cæ Tatæl Ceresc existæ øi cæ El ne iubeøte.

Duhul Sfânt ne poate îndruma øi avertiza

Povestire 
øi discuflie

Relatafli cu propriile cuvinte povestirea despre Sara Jane Jenne Cannon. Rugafli
copiii sæ fie atenfli la ce i-a øoptit Duhul Sfânt.

Sara Jane a fost o pionieræ care a stræbætut pustiurile Americii cu mult timp în
urmæ, pentru a-øi gæsi un nou cæmin. Dupæ ce a sosit în Utah, a locuit împreunæ
cu mætuøa ei într-o casæ neterminatæ. Pe partea superioaræ a pereflilor era un
acoperiø din pânzæ care era flinut de câte un bolovan la fiecare colfl.

Într-o zi, Sara Jane era acasæ cosând, când, a auzit o voce care spunea: „Pleacæ
repede de acolo“. Nu era nimeni primprejur, însæ Sara s-a dus în partea cealaltæ
a încæperii. Imediat dupæ ce s-a mutat, unul dintre bolovanii care flineau acoperi-
øul a cæzut în cameræ. Dacæ Sara Jane nu s-ar fi mutat, bolovanul i-ar fi cæzut în
cap. (Vezi „Move Away Quickly“, în Remarkable Stories from the Lives of Latter-
day Saint Women, compilate de Leon R. Hartshorn, 2 volume [Salt Lake City:
Deseret Book Co., 1973–1975], 2:34.)

• Cine îi vorbise lui Sara Jane?

• Ce i-a spus Duhul Sfânt?

• Ce a fæcut Sara Jane?

• Ce s-ar fi întâmplat dacæ Sara Jane nu ar fi ascultat?
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Amintifli-le copiilor cæ Duhul Sfânt nu vorbeøte întotdeauna cu un glas pe care sæ-l
putem auzi. De multe ori, El ne transmite sentimente în legæturæ ce ceea ce ar
trebui sæ facem.

Rezumat

Activitate
recapitulativæ

Rugafli copiii sæ spunæ ceea ce øtiu despre Duhul Sfânt. Putefli sæ folosifli din nou
„întrebærile flori“ ca o recapitulare. Putefli sæ folosifli întrebæri ca cele de mai jos:

• Ce dar preflios putefli sæ primifli dupæ ce suntefli botezafli? (Darul Duhului Sfânt.)

• Cine este Duhul Sfânt? (Un personaj care Îi ajutæ pe Isus øi pe Tatæl Ceresc;
un spirit; cineva care ne poate alina øi ajuta.)

• Când primim darul Duhului Sfânt? (Dupæ ce suntem botezafli; când suntem
confirmafli membri ai Bisericii.)

• Unde putem simfli îndemnurile Duhului Sfânt? (În inima øi în mintea noastræ.
Ræspunsurile de genul „acasæ“, „la Bisericæ“ sau „oriunde ne-am afla atunci
când alegem ce-i drept“ sunt, de asemenea, bune.)

• De ce a trimis Tatæl Ceresc Duhul Sfânt pentru a fi cu noi? (Pentru a ne ajuta
øi alina; pentru a ne îndruma øi avertiza; pentru a ne spune ce este adeværat;
pentru a ne oferi sentimente de dragoste øi de pace.)

Mærturie Împærtæøifli-le copiilor sentimentele dumneavoastræ despre Duhul Sfânt øi modul
în care El ne ajutæ øi ne îndrumæ. Putefli sæ relatafli o experienflæ personalæ în care
Duhul Sfânt v-a depus mærturie sau v-a ajutat.

Încurajafli copiii sæ aleagæ ce-i drept pentru a putea avea întotdeauna Duhul Sfânt
cu ei.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Aducefli un lucru pe care l-afli primit ca dar, însæ care nu mai este folositor
pentru cæ s-a spart, s-a tocit sau s-a consumat, cum ar fi o farfurie cræpatæ,
o hainæ veche sau o cutie goalæ de alimente.

Arætafli-le copiilor cæ acel dar nu mai este folositor. Oferifli-le informaflii intere-
sante despre dar, cum ar fi: cine vi l-a dat øi unde sau de ce vi l-a dat. Ajutafli
copiii sæ înfleleagæ faptul cæ, deøi acest dar a fost important pentru dumnea-
voastræ la un moment dat, nu mai este folositor deoarece este spart, tocit sau
consumat.

Explicafli cæ, atunci când afli fost botezat øi confirmat, afli primit un alt tip de dar.
Acesta este un dar foarte preflios, unul care nu se poate toci sau consuma.
Acest dar neprefluit devine øi mai preflios atunci când este folosit.

• Care este acest dar?
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Dupæ ce copiii au ghicit (sau le-afli spus dumneavoastræ) cæ acest dar este
darul Duhului Sfânt, spunefli-le cæ vor primi multe daruri de-a lungul vieflii, însæ
darul Duhului Sfânt este cel mai preflios dar pe care îl vor primi în timpul vieflii
pe pæmânt.

2. Cântafli sau recitafli versurile cântecului „Glasul slab, liniøtit“ (Children’s Songbook,
p. 106).

Printr-un glas liniøtit, Spiritul îmi vorbeøte
Pentru a mæ-ndruma, de ce-i ræu a mæ salva.
Dacæ-ncerc sæ fac ce-i drept, El mereu mæ va conduce,
El mæ va proteja, luminæ îmi va da.

În timp ce cântafli sau rostifli cuvintele ultimei pærfli a cântecului, executafli
miøcærile sugerate mai jos:

Ascultæ, ascultæ (ducefli mâna pâlnie la ureche).
Spiritul Sfânt va øopti (punefli arætætorul la buze).
Ascultæ, ascultæ (ducefli mâna pâlnie la ureche)
De glasul cel slab (punefli mâna la inimæ).

3. Jucafli alæturi de copii urmætorul joc liniøtit pentru a le aræta cæ pot fi îndrumafli
de un glas slab, liniøtit:

Arætafli-le copiilor un obiect mic pe care-l vefli ascunde pentru acest joc. Rugafli
un copil sæ pæræseascæ grupul pentru un timp scurt pânæ când ascundefli
obiectul. Când copilul se întoarce, explicafli cæ el trebuie sæ asculte cu mare
atenflie pentru a putea gæsi obiectul. Facefli un zgomot uøor, cum ar fi bætutul
uøor în masæ cu creionul, aplauze foarte liniøtite sau fredonarea unui cântec,
pentru a-i aræta copilului încotro sæ meargæ pentru a gæsi obiectul ascuns.
Batefli uøor atunci când copilul se uitæ în direcflia bunæ. Batefli mai rapid (sau
fredonafli mai tare) pe mæsuræ ce copilul se apropie de locul ascunzætorii, pânæ
când obiectul este gæsit. Repetafli jocul de câte ori dorifli, dându-i unui alt copil
ocazia de a cæuta obiectul.

Explicafli-le copiilor cæ pot fi îndrumafli în viafla lor ascultând glasul slab, liniøtit
al Duhului Sfânt. Amintifli-le cæ Duhul Sfânt nu vorbeøte întotdeauna cu voce
tare. Uneori ne transmite idei sau sentimente, cum ar fi un sentiment de cæl-
duræ atunci când facem ceva corect sau un sentiment ræu când facem (sau
vrem sæ facem) ceva greøit. Trebuie sæ fim foarte atenfli pentru a øti ce ne
spune Duhul Sfânt sæ facem.

4. Ajutafli copiii sæ-øi traseze conturul ambelor palme pe o foaie de hârtie, folosind
culori diferite. Aøezafli palmele suprapuse, în aøa fel încât sæ reprezentafli
aøezarea mâinilor pentru primirea darului Duhului Sfânt. Denumifli fiecare desen
cu numele copilului.

5. Cântafli sau recitafli versurile cântecului „Duhul Sfânt“ (Children’s Songbook,
p. 105) sau pe cele din strofa a treia a cântecului „Îmi plac zilele mele de
naøtere“ (Children’s Songbook, p. 104). Versurile acestor cântece sunt incluse
la sfârøitul manualului.
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Confirmarea Robertei
Aceasta este o zi specialæ pentru
Roberta. Ea tocmai a fost botezatæ.
Acum va fi confirmatæ ca membræ
a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor
din Zilele din Urmæ øi i se va conferi
darul Duhului Sfânt. (Putefli sæ le expli-
cafli copiilor cæ, deøi Roberta este
botezatæ øi confirmatæ de cætre tatæl
ei, orice deflinætor demn al Preofliei lui
Melhisedec poate sæ înfæptuiascæ
aceste rânduieli.)

Dupæ ce tatæl ei o ajutæ sæ iasæ din
apæ, mama ei o aøteaptæ cu haine
uscate. Pærul ei ud este pieptænat
imediat cu grijæ, iar ea zâmbeøte øi
este fericitæ!

Când Roberta este gata, se întoarce
alæturi de familia øi de prietenii ei, care
au aøteptat. Ea se îndreaptæ alæturi de
tatæl ei spre un scaun situat în fafla
sælii.
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Episcopul [preøedintele de ramuræ] îi
roagæ pe bærbaflii pe care Roberta i-a
ales sæ vinæ øi sæ se aøeze în cerc.
Roberta i-a rugat pe tatæl ei, pe buni-
cul ei, pe unchiul ei øi pe învæflætorii
ei de acasæ. Tofli aceøti bærbafli deflin
Preoflia lui Melhisedec.

Roberta îøi apleacæ uøor capul øi
îøi închide ochii. Bærbaflii îøi aøeazæ
mâinile pe capul ei, dupæ care tatæl
ei îi spune pe nume, o confirmæ ca
membræ a Bisericii øi îi conferæ darul
Duhului Sfânt.

Dupæ ce confirmarea este încheiatæ,
Roberta dæ mâna cu bærbaflii din cerc,
iar ei o felicitæ. Roberta simte în interior
o cælduræ minunatæ în timp ce øtie cæ a
ales ce-i drept.
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Scop De a-i ajuta pe copii sæ înfleleagæ cæ pot sæ aleagæ ce-i drept, aøa cum a fæcut øi
Isus atunci când Satana a încercat sæ-L ispiteascæ.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 4:1–11.

2. Facefli o coroanæ simplæ din carton sau dintr-un material asemænætor, ca cea de
mai jos:

3. Trasafli contururile desenelor de pe tabla de joc sau copiafli pe o bucatæ de
carton jocul „Alege ce-i drept“ (gæsit la sfârøitul lecfliei).

4. Scriefli întrebærile pentru joc (paginile 73–74) pe bucæfli de hârtie separate øi
punefli-le într-un sæculefl sau într-un alt recipient.

5. Pregætifli-væ sæ cântafli sau recitafli versurile primei strofe a cântecului „Sæ ai
curaj sæ fii cinstit“ (Imnuri øi cântece pentru copii, p. 64). Versurile acestui
cântec sunt incluse la sfârøitul manualului.

6. Opflional: copiafli scrisoarea vârstnicului Pinegar øi bægafli-o într-un plic.

7. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. câteva pietre;
c. doi nasturi sau alte obiecte mici de diferite forme sau de diferite culori care

sæ fie folosite ca pioni în jocul recapitulativ „Alege ce-i drept“;
d. planøa ACD (vezi lecflia 1);
e. ilustraflia 2-21, Vârstnicul Rex D. Pinegar; ilustraflia 2-22, Templul folosit în

vechime (Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie 118; 62300).

8. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Putem sæ alegem singuri

Activitate pentru
captarea atenfliei

Arætafli jocul „Alege ce-i drept“ øi rugafli copiii sæ fie foarte atenfli la lecflie pentru
a putea sæ ræspundæ la întrebærile jocului.

Discuflie • V-a provocat cineva vreodatæ sæ facefli ceva?

Îndræznifli sæ alegefli ce-i dreptLecflia 
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Læsafli copiii sæ vorbeascæ despre momente în care cineva i-a provocat sæ facæ
ceva.

Scrisoare Spunefli-le copiilor cæ avefli o scrisoare pentru ei de la vârstnicul Rex D. Pinegar,
o autoritate generalæ a Bisericii. Explicafli cæ el vorbeøte despre o provocare
pe care a avut-o când avea øapte ani. Arætafli ilustraflia 2-21, Vârstnicul Rex D.
Pinegar, øi citifli-le sau vorbifli-le despre scrisoare. (Dacæ afli fæcut o copie a scriso-
rii øi afli bægat-o într-un plic, citifli din acea scrisoare în locul celei din manual.)

„Dragii mei prieteni,

‘Te provoc!’ sunt cuvintele pe care bæieflii øi fetele le aud deseori de la prieteni
care vor ca voi sæ le dovedifli cæ suntefli curajoøi, puternici sau îndræznefli. Ei væ
pot cere sæ facefli ceva ce pærinflii sau învæflætorii voøtri v-au spus sæ nu facefli –
ceva despre care øtifli cæ nu este bine. Am învæflat cæ, atunci când facem ceva
despre care øtim cæ este greøit, dæm dovadæ de slæbiciune øi nu de tærie. O per-
soanæ dæ dovadæ de curaj øi tærie adeværate numai atunci când are curajul de a
face ce-i drept.

La un moment dat, când aveam aproximativ øapte ani, aveam un prieten pe care-
l admiram foarte mult. Ne întorceam deseori împreunæ de la øcoalæ... Vorbeam
despre ce înseamnæ sæ fii curajos øi sæ fii în stare sæ faci multe lucruri.

Uneori ne provocam unul pe altul sæ særim peste un øanfl sau sæ ne cæflæræm 
într-un pom doar pentru a dovedi cæ eram curajoøi sau cæ puteam sæ facem
lucruri pe care le-am væzut fæcute de bæieflii øi de fetele mai mari.

Într-o zi, dupæ ce ajunsesem în dreptul casei mele, ræmæsesem afaræ pe øosea øi
vorbeam despre cine era cel mai rapid alergætor din øcoalæ... Când am insistat
foarte mult cæ puteam sæ alerg mai repede decât prietenul meu, el s-a întors
cætre mine øi mi-a spus: ‘Dacæ eøti aøa de rapid, te provoc sæ traversezi strada
în fugæ înainte ca maøina aceea sæ ajungæ aici!’.

M-am uitat pe øosea øi am væzut o maøinæ aflatæ la o distanflæ micæ. Færæ sæ mai
spun nimic, am flâønit pe øosea pentru a dovedi cæ eram cel mai rapid øi cel mai
curajos. O clipæ mai târziu, frânele maøinii au scârflâit! M-a lovit cu bara de prote-
cflie øi am leøinat.

Când mi-am deschis ochii, trupul meu suferind, mândria rænitæ øi chipul îngrijorat
al mamei mele m-au fæcut sæ înfleleg cæ nu am fost nici rapid øi nici curajos.
Fusesem doar fraier. Adusesem tristefle în viafla mea øi a celorlalfli...

Lecflia pe care am învæflat-o... s-a dovedit a fi preflioasæ de-a lungul vieflii mele. Am
învæflat cæ singura provocare pe care o persoanæ ar trebui s-o accepte vreodatæ
este aceea de A ÎNDRÆZNI SÆ FACÆ CE-I DREPT.

Dacæ acceptafli provocarea de a face ceva ce nu este drept, ceva ce Tatæl Ceresc
sau pærinfli voøtri nu ar dori sæ facefli, vefli avea parte de un sentiment de tristefle
øi de dezamægire. Când îndræznifli sæ facefli ce-i drept, vefli avea o pærere bunæ
despre voi înøivæ.

Ca de la prieten la prieten, væ încurajez sæ fifli supuøi faflæ de pærinflii voøtri øi faflæ
de învæflæturile Domnului... Îndræznind sæ facefli ce-i drept vefli deveni prieteni ai lui
Isus Hristos øi væ vefli bucura de binecuvântærile Lui cele mai mari.

Fie ca voi sæ ÎNDRÆZNIfiI mereu SÆ FACEfiI CE-I DREPT.

Cu drag, prietenul vostru, Rex D. Pinegar“ („Friend to Friend“, Friend, octombrie
1974, p. 10–11).
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Discuflie • Ce alegere a fæcut tânærul Rex Pinegar? (A ales sæ fugæ în fafla maøinii.)

• A ales el ce era drept?

• Ce ar fi trebuit sæ facæ?

• Ce credefli cæ a învæflat din acest accident?

• Când cineva væ provoacæ sæ facefli ceva, trebuie sæ facefli acel lucru?

Amintifli-le copiilor cæ vârstnicul Pinegar le-a spus sæ „îndræzneascæ sæ facæ ce-i
drept“.

• Ce înseamnæ sæ îndræzneøti sæ faci ce-i drept?

Explicafli cæ nu este întotdeauna uøor sæ alegi ce-i drept, în special atunci când
cineva ne provoacæ sæ facem ceva greøit. Cu toflii dorim ca prietenii noøtri sæ
creadæ cæ suntem puternici øi curajoøi øi nu vrem ca ei sæ-øi batæ joc de noi.
Explicafli cæ a îndræzni sæ faci ce-i drept înseamnæ sæ faci lucrul corect chiar øi
atunci când este greu.

Cântec Rugafli copiii sæ cânte sau sæ recite versurile primei strofe a cântecului „Sæ ai
curaj sæ fii cinstit“. În cazul în care copiii nu øtiu cântecul, cântafli-l pentru ei sau
spunefli versurile de câteva ori pentru a-i ajuta sæ le învefle. Sugerafli-le copiilor
cæ data viitoare când cineva îi provoacæ sæ facæ ceva nechibzuit, se pot gândi
la versurile acestui cântec. Versurile cântecului le vor aminti sæ aleagæ ce-i drept
øi îi vor ajuta sæ aibæ curajul de a face aøa.

Inelul ACD Rugafli copiii sæ se uite la inelele lor ACD în cazul în care le poartæ. Indicafli faptul
cæ øi inelele lor îi pot ajuta sæ-øi aminteascæ sæ aleagæ ce-i drept.

Prezentarea
învæflætorului

Spunefli-le copiilor cæ provocarea de a face ceva greøit se numeøte ispitæ. Rugafli
copiii sæ repete de câteva ori cuvântul ispitæ. Explicafli cæ Satana încearcæ sæ-i
ispiteascæ pe oameni sæ facæ alegeri greøite. Tatæl Ceresc øi Isus Hristos vor ca
toatæ lumea sæ facæ alegeri drepte deoarece Ei øtiu cæ singura modalitate de a fi
fericit este de a încerca mereu sæ alegi ce-i drept. Satana nu doreøte ca noi sæ
fim fericifli øi øtie cæ alegerile greøite nu ne vor face fericifli.

Satana a vrut ca Isus Hristos sæ facæ alegeri greøite

Povestire din
scripturi

Relatafli povestirea despre Isus Hristos care a fost ispitit în pustiu, gæsitæ în Matei
4:1–11. Explicafli cæ, dupæ ce Isus a fost botezat, El a vrut sæ fie singur pentru a
se ruga øi a posti, astfel încât sæ se poatæ simfli mai aproape de Tatæl Ceresc.
A postit timp de patruzeci de zile øi patruzeci de nopfli. Acest lucru înseamnæ cæ
El nu a mâncat nimic timp de patruzeci de zile.

• Cum væ simflifli dupæ ce nu afli mâncat nimic o perioadæ de timp lungæ?

• Cum credefli cæ s-a simflit Isus dupæ ce a postit timp de patruzeci de zile?

Explicafli cæ Satana a crezut cæ acela ar fi momentul potrivit pentru a-L ispiti pe
Isus deoarece era foarte înfometat øi slæbit din cauza faptului cæ nu mâncase.
Satana a vrut sæ-L ispiteascæ pe Isus sæ-Øi foloseascæ puterea într-un mod greøit.

Scoatefli pietrele, coroana de carton øi ilustraflia 2-22, Templul folosit în vechime.
Rugafli copiii sæ asculte cu atenflie pentru a vedea ce legæturæ au aceste lucruri cu
ispitirea lui Isus de cætre Satana.

Ridicafli pietrele. Citifli cu voce tare Matei 4:3. Explicafli cæ Satana a încercat prima
datæ sæ-L facæ pe Salvator sæ transforme pietrele în pâine. Isus øtia cæ nu era
drept sæ-Øi foloseascæ puterea pentru a face aceasta, chiar dacæ Îi era foame.
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În schimb, i-a spus lui Satana cæ mâncarea nu este la fel de importantæ ca faptul
de a face ce-i drept (vezi Matei 4:4).

Ridicafli ilustraflia 2-22, Templul folosit în vechime. Explicafli cæ, dupæ aceea,
Satana a încercat sæ-L facæ pe Salvator sæ demonstreze cæ era Fiul lui Dumnezeu
aruncându-se de pe acoperiøul templului. Satana I-a spus lui Isus cæ, dacæ ar
særi øi îngerii l-ar proteja sæ nu se ræneascæ, acel lucru ar dovedi cæ era Fiul lui
Dumnezeu (vezi Matei 4:6). Isus a refuzat sæ facæ ceea ce L-a provocat Satana
sæ facæ. El øtia cæ nu era drept sæ facæ lucruri nechibzuite øi sæ se aøtepte ca
Tatæl Ceresc sæ-L protejeze (vezi Matei 4:7).

Ridicafli coroana. Explicafli cæ Satana a mai încercat încæ o ispitæ. Satana I-a spus
lui Isus cæ ar putea sæ aibæ toate bogæfliile øi toatæ puterea împæræfliilor lumii dacæ 
S-ar arunca la pæmânt øi l-ar preaslævi pe Satana (vezi Matei 4:8–9). Isus øtia cæ
trebuia sæ-L preaslæveascæ numai pe Tatæl Ceresc. El i-a poruncit lui Satana sæ
plece.

Scripturæ Citifli cu voce tare din Matei 4:10 ceea ce Isus i-a spus lui Satana: „Pleacæ,
Satano“. Rugafli copiii sæ se ridice în picioare øi sæ repete aceste cuvinte.

Explicafli cæ Isus a ales mereu ce-i drept deoarece a iubit ce-i drept øi promisese
sæ se supunæ tuturor poruncilor Tatælui Ceresc.

Putem sæ alegem ce-i drept aøa cum a fæcut øi Isus

Planøa ACD Expunefli planøa ACD øi rugafli copiii sæ repete cuvintele de pe ea. Explicafli cæ
devenim mai asemænætori lui Isus încercând mereu sæ facem alegeri drepte. Tatæl
Ceresc ne va ajuta dacæ vom încerca sæ alegem ce-i drept.

Joc recapitulativ Ajutafli copiii sæ se joace „Alege ce-i drept“. Spunefli-le copiilor cæ jocul îi va ajuta
sæ-øi aducæ aminte cæ Isus Hristos a ales mereu ce-i drept øi cæ ei pot sæ aleagæ
ce-i drept.

Împærflifli clasa în douæ echipe øi dafli-i fiecærei echipe câte un nasture sau un alt
obiect mic pentru a-l folosi ca pion. Rugafli fiecare echipæ sæ-øi poziflioneze pionul
în spafliul de pe tabla de joc numit „Start“. Rugafli copiii din fiecare echipæ sæ
aleagæ pe rând întrebæri dintre cele pe care le-afli pregætit (întrebærile pot fi folosite
de mai multe ori). Citifli fiecare întrebare øi læsafli membrii echipei sæ ræspundæ
împreunæ. Dacæ ræspund corect, îøi mutæ pionul atâtea pætræflele câte sunt indi-
cate dupæ întrebare. Dacæ ræspunsul lor este greøit, trebuie sæ-øi lase pionul în
aceeaøi cæsuflæ.

Dacæ o echipæ ajunge în cæsufla „ACD“, urcæ scara pânæ la cæsufla de deasupra.
Dacæ o echipæ ajunge în cæsufla „AG“ („alegere greøitæ“, coboaræ pânæ la cæsufla
de dedesubt.

Întrebæri pentru joc

1. De ce a fugit tânærul Rex Pinegar în fafla maøinii? (Înaintafli douæ cæsufle.)

2. A fost vârstnicul Pinegar fericit sau trist pentru cæ a acceptat acea provocare?
(Înaintafli o cæsuflæ.)

3. Câte zile a postit øi S-a rugat Isus Hristos în pustiu? (Înaintafli douæ cæsufle.)

4. Cine a încercat sæ-L ispiteascæ pe Isus? (Înaintafli trei cæsufle.)

5. Ce înseamnæ sæ posteøti? (Înaintafli cinci cæsufle.)

6. În câte feluri a încercat Satana sæ-L ispiteascæ pe Isus? (Înaintafli douæ cæsufle.)

7. Ce a vrut Satana sæ facæ Isus cu pietrele? (Înaintafli patru cæsufle.)
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8. Ce a vrut Satana sæ facæ Isus de pe acoperiøul templului? (Înaintafli trei cæsufle.)

9. Ce I-a promis Satana lui Isus dacæ s-ar fi aruncat la pæmânt øi l-ar fi
preaslævit? (Înaintafli cinci cæsufle.)

10. A fæcut Isus ceea ce Satana a vrut ca El sæ facæ? (Înaintafli trei cæsufle.)

11. Ce doresc Tatæl Ceresc øi Isus Hristos ca noi sæ facem atunci când cineva ne
provoacæ sæ facem ceva greøit sau nechibzuit? (Înaintafli cinci cæsufle.)

12. Ce trebuie sæ facem atunci când trebuie sæ facem o alegere? (Înaintafli øase
cæsufle.)

13. Ce este ispita? (Înaintafli øase cæsufle.)

14. Vom fi fericifli sau nefericifli dacæ facem alegeri greøite? (Înaintafli o cæsuflæ.)

15. Când cineva te provoacæ sæ faci ceva, trebuie sæ faci acel lucru? (Înaintafli
douæ cæsufle.)

Ræspunsuri la întrebæri

1. Pentru cæ a acceptat provocarea prietenului sæu.

2. A fost trist.

3. Patruzeci.

4. Satana.

5. Sæ nu mænânci øi sæ nu bei nimic.

6. În trei feluri.

7. Sæ le transforme în pâine.

8. Sæ se arunce pentru a dovedi cæ era Fiul Tatælui Ceresc.

9. Toate împæræfliile lumii øi puterea lor.

10. Nu.

11. Sæ alegem ce-i drept.

12. Sæ alegem ce-i drept.

13. Provocarea de a face ceva greøit.

14. Nefericifli.

15. Nu.

Rezumat

Prezentarea
învæflætorului

Explicafli cæ, deøi Isus Hristos a fost ispitit, El a ales întotdeauna ce-i drept.
Amintifli-le copiilor cæ atunci când trebuie sæ facæ alegeri îøi pot adresa întrebarea:
„Ce ar dori Tatæl Ceresc øi Isus ca eu sæ fac?“. De asemenea, ei pot sæ cânte
„Sæ ai curaj sæ fii cinstit“ (sau „Alege ce-i drept“) øi sæ se uite la inelele lor ACD.
Aceste lucruri le vor aminti sæ aleagæ ce-i drept.

Planøa ACD Rugafli copiii sæ spunæ din nou cuvintele din planøa ACD.

Mærturie Încurajafli copiii sæ aleagæ ce-i drept atunci când cineva îi provoacæ sæ facæ ceva
nechibzuit.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Ajutafli copiii sæ spunæ urmætoarele cuvinte sau sæ le cânte dupæ melodia
cântecului „Fericit de eøti“ (Children’s Songbook, p. 266), fæcând miøcærile
indicate:

S-aræt c-aleg ce-i drept, spun adeværul (îøi mângâie buzele [sau bat din palme]
øi se întorc).

S-aræt c-aleg ce-i drept, spun adeværul (îøi mângâie buzele øi se întorc).
Øtiu calea Salvatorului øi-o aræt prin tot ce spun;
S-aræt c-aleg ce-i drept, spun adeværul (îøi mângâie buzele øi se întorc).

Putefli sæ cântafli sau sæ spunefli cuvintele cântecului de câteva ori, înlocuind
„spun adeværul“ cu alte expresii ca: „voi fi bun“ sau „îmi spun rugæciunile“.

2. Ajutafli copiii sæ arate interpretând roluri cum ar îndræzni sæ facæ ce-i drept în
situaflii în care trebuie sæ facæ o alegere. Folosifli situafliile de mai jos sau creafli
propriile situaflii:

a. Un prieten te provoacæ sæ furi câteva dulciuri din magazin.

b. Câfliva copii din clasa ta de la Societatea Primaræ îl necæjesc pe un bæiat nou
din cauza modului în care este îmbræcat.

c. Sora ta mai micæ îfli stricæ jucæria preferatæ.

d. Mama ta tocmai te-a rugat sæ faci pentru ea câteva treburi în casæ, moment
în care prietenul tæu vine la uøæ øi te roagæ sæ mergi afaræ øi sæ væ jucafli.

e. Prietenii tæi te provoacæ sæ alergi pe øoseaua aglomeratæ pentru a lua
mingea cu care se jucau.

f. Un necunoscut îfli oferæ o bomboanæ.

3. Arætafli ilustraflia 2-38, Prima viziune, øi relatafli pe scurt povestirea despre Prima
viziune, aøa cum este descrisæ în Joseph Smith – Istorie 1:14–20. Explicafli cæ,
atunci când Joseph Smith le-a spus altor oameni cæ el Îi væzuse pe Tatæl Ceresc
øi pe Isus Hristos, mulfli nu l-au crezut. Ei au râs de el øi l-au numit în toate
felurile. Ei au vrut ca el sæ spunæ cæ viziunea nu a existat (vezi JS – I 1:21–26).
Însæ Joseph Smith a îndræznit sæ facæ ce-i drept – fæcând lucrurile pe care Tatæl
Ceresc øi Isus Hristos au dorit ca el sæ le facæ.

4. Dafli-i fiecærui copil câte o copie a desenului scutului ACD (care se gæseøte la
începutul manualului) øi creioane colorate sau creioane simple. Læsafli copiii 
sæ-øi coloreze scuturile. Explicafli-le cæ faptul de a îndræzni sæ facæ ce-i drept
poate fi asemænat cu un scut øi îi poate proteja împotriva consecinflelor
alegerilor nechibzuite. Rugafli copiii sæ-øi punæ scuturile în casele lor, într-un
loc de unde le vor putea aminti sæ aleagæ ce-i drept.
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Scop De a întæri dorinfla fiecærui copil de a-L urma pe Isus Hristos.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 4:18–22, Luca 5:1–11 øi Ioan 14:15, 15:17.

2. Decupafli trei seturi de urme mari de paøi. Scriefli pe ele urmætoarele:
a. Vino / urmeazæ-Mæ
b. fiine / poruncile Mele
c. Sæ væ iubifli / unul pe altul

3. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile primei strofe a imnului „Urmafli-Mæ“
(Imnuri øi cântece pentru copii, p. 77).

4. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. planøa ACD (vezi lecflia 1);
c. câte douæ foi de hârtie øi un creion pentru fiecare copil;
d. ilustraflia 2-23, Copil care calcæ pe urmele paøilor tatælui sæu; ilustraflia 2-24,

Chemarea pescarilor (Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie 209; 62496).

5. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Isus Hristos doreøte ca noi sæ-L urmæm

Activitate pentru
captarea atenfliei

Læsafli copiii sæ se joace „Urmeazæ-l pe conducætor“. Rugafli-i sæ stea în picioare
în rând la unul dinte capetele încæperii. Primul copil din rând aleargæ, flopæie, sare
sau face alte lucruri pânæ când ajunge în celælalt capæt al încæperii. Ceilalfli copii îl
urmeazæ fæcând ceea ce a fæcut primul copil. Apoi, primul copil se duce la capæ-
tul rândului øi cel de-al doilea copil devine conducætorul. Continuafli pânæ când
fiecare copil a avut øansa de a fi conducætor.

Spunefli-le copiilor cæ, în lecflia de astæzi, vor învæfla despre modul în care pot sæ-L
urmeze pe Isus Hristos.

Vino øi urmeazæ-Mæ Lecflia 
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Povestire Expunefli ilustraflia 2-23, Copil care calcæ pe urmele paøilor tatælui sæu, øi relatafli
cu propriile cuvinte povestea urmætoare (în cazul în care copiii din clasa dumnea-
voastræ nu sunt familiarizafli cu zæpada, putefli sæ adaptafli povestirea pentru se
potrivi climatului øi mediului înconjurætor în care træifli):

Sam a ieøit pentru a-øi ajuta tatæl sæ strângæ lemne de foc. Era iarnæ øi zæpada
era foarte mare. Sam øi tatæl lui au luat fiecare câte un brafl de lemne øi au înc-
eput sæ meargæ înapoi cætre casæ. Lui Sam îi era greu sæ meargæ prin zæpada
mare, cu braflele pline cu lemne. Tatæl lui Sam i-a spus sæ meargæ pe urmele de
paøi pe care el le læsa în zæpadæ. Lui Sam îi era mult mai uøor sæ meargæ atunci
când a început sæ calce pe urmele paøilor tatælui sæu.

• De ce a cælcat Sam pe urmele paøilor tatælui sæu?

• De ce credefli cæ i-a fost mai uøor lui Sam sæ meargæ prin zæpadæ atunci când
a început sæ calce pe urmele paøilor tatælui sæu?

Povestire din
scripturi

Expunefli ilustraflia 2-24, Chemarea pescarilor. Relatafli povestirea din Matei
4:18–22 øi Luca 5:1–11. Explicafli cæ, atunci când Isus Hristos a fost pe pæmânt,
El a chemat bærbafli care sæ-I fie ucenici sau ajutoare.

În timp ce relatafli povestirea, la momentul potrivit citifli cu voce tare Matei 4:19.
Explicafli cæ „Væ voi face pescari de oameni“ însemna cæ Isus vroia ca aceøti
bærbafli sæ-L ajute sæ-i învefle pe oameni.

• De ce L-au urmat aceøti pescari pe Isus?

• Ce ai fi fæcut dacæ Isus fli-ar fi cerut sæ-L urmezi øi sæ fii ucenicul Sæu?

Discuflie Comparafli povestirea în care ni se spune despre cum Øi-a chemat Isus Hristos
ucenicii cu povestirea despre Sam øi tatæl lui. Exact cum tatæl lui Sam i-a cerut
fiului sæu sæ-l urmeze, tot aøa Isus ne cere tuturor sæ-L urmæm. Tatæl lui Sam øtia
cæ lui Sam îi va fi mai uøor sæ meargæ dacæ avea sæ calce pe urmele paøilor lui.
Salvatorul øtie cæ viafla noastræ va fi mai uøoaræ øi cæ vom fi mai fericifli dacæ Îl
urmæm.

• Ce înseamnæ sæ-L urmæm pe Isus?

• De ce este mai uøoaræ viafla noastræ dacæ Îl urmæm pe Isus?

Cântec Cântafli sau recitafli versurile primei strofe a imnului „Urmafli-mæ“, explicând toate
cuvintele pe care copiii nu le cunosc.

„Urmafli-Mæ“, Isus a spus.
Øi drumul Sæu ne-a arætat.
Cæci doar astfel ca El vom fi,
Lui Dumnezeu umili copii.

Explicafli cæ-L putem urma pe Isus încercând sæ-I fim mai asemænætori øi supun-
ându-ne poruncilor Sale. Când Îi învæflæm cæile øi facem ce ne cere sæ facem, cæl-
cæm pe urmele paøilor Sæi.

Activitate cu 
urme de paøi

Arætafli cele douæ urme de paøi pe care este scris „Vino“ øi „urmeazæ-Mæ“. Citifli
cuvintele alæturi de copii. Rugafli copiii sæ repete fraza de câteva ori.

Expunefli planøa ACD în fafla clasei. Rugafli un copil sæ aøeze pe jos urmele de
paøi, începând din spatele încæperii. (Pe mæsuræ ce lecflia progreseazæ øi fiecare
set de paøi este aøezat pe jos, aceøtia trebuie sæ formeze o cærare pe care un
copil sæ poatæ merge cætre ilustraflia cu Salvatorul din planøa ACD.)
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Isus doreøte ca noi sæ flinem poruncile

Discutarea
scripturilor

Explicafli cæ a-L urma pe Isus Hristos înseamnæ a fi dornici sæ facem ceea ce El
ne-a cerut. Rugafli copiii sæ asculte în timp ce le citifli despre unul dintre lucrurile
pe care Isus ne-a cerut sæ le facem.

Citifli cu voce tare Ioan 14:15. Explicafli cæ acestea sunt cuvintele lui Isus. Rugafli
copiii sæ repete scriptura împreunæ cu dumneavoastræ.

• Ce a spus Isus cæ trebuie sæ facem?

• Ce înseamnæ sæ flinem poruncile lui Isus?

Activitate cu 
urme de paøi

Arætafli urmele de paøi pe care este scris „fiinefli“ øi „poruncile Mele“ øi rugafli
copiii sæ repete propoziflia. Rugafli un copil sæ aøeze aceøti paøi puflin în fafla
primului set de urme de paøi. (Urmele de paøi trebuie sæ fie destul de apropiate
astfel încât un copil sæ poatæ pæøi de la una la cealaltæ.)

Discuflie Descriefli-le copiilor unele situaflii în care ei Îl pot urma pe Isus. Rugafli copiii sæ
explice, pe rând, ce ar face în fiecare situaflie. Folosifli exemplele de mai jos sau
concepefli unele situaflii care sunt cele mai potrivite pentru copiii din clasa dum-
neavoastræ:

1. Te joci la øcoalæ øi gæseøti o geantæ cu bani.

• Cum Îl vei urma pe Isus?

2. Eøti gata de culcare øi eøti atât de obosit, încât vrei sæ te culci în acel moment.

• Cum Îl vei urma pe Isus înainte de a te urca în pat?

3. Mama ta te-a rugat sæ ai grijæ de sora ta mai micæ pentru ca ea sæ nu fugæ pe
stradæ. Niøte prieteni trec pe la tine øi te invitæ sæ mergi sæ te joci cu ei.

• Cum Îl vei urma pe Isus?

4. Un bæiat nou a început sæ vinæ la øcoala ta øi unii dintre copii râd de el.

• Cum Îl vei urma pe Isus?

5. Niøte prieteni te-au invitat sæ mergi cu ei ca sæ vizitafli niøte rude, însæ ei nu se
vor întoarce la timp ca tu sæ pofli sæ mergi la Bisericæ.

• Cum Îl vei urma pe Isus?

Invitafli copiii sæ descrie alte situaflii în care ei pot alege sæ-L urmeze pe Isus.
Indicafli faptul cæ atunci când Îl urmæm pe Isus fæcând ceea ce El doreøte, noi
alegem ce-i drept.

Isus doreøte ca noi sæ ne iubim unul pe altul

Scripturæ Pentru a-i ajuta pe copii sæ descopere un alt mod prin care pot cælca pe urmele
de paøi ale lui Isus, citifli cu voce tare Ioan 15:17. Explicafli cæ acestea sunt cuvin-
tele lui Isus. Rugafli copiii sæ repete scriptura împreunæ cu dumneavoastræ.

• Pe cine doreøte Isus sæ iubim?

Activitate cu 
urme de paøi

Arætafli urmele de paøi pe care este scris „Sæ væ iubifli“ øi „unul pe altul“. Citifli
aceste cuvintele alæturi de copii øi rugafli-i sæ repete propoziflia. Rugafli un copil
sæ aøeze aceste urme de paøi în acelaøi fel ca pe cei de dinainte.
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Povestire Relatafli sau citifli urmætoarea povestire despre cum un bæieflel, pe care-l chema
Heber, L-a urmat pe Isus Hristos:

Heber tremura de frig øi s-a acoperit cu paltonul sæu subflire. În curând era ziua
lui de naøtere øi tot ceea ce îøi dorea era un palton cælduros. Øtia însæ cæ mama
lui ar fi fost tristæ dacæ i-ar fi cerut acest lucru deoarece nu-øi putea permite sæ-i
cumpere unul. Tatæl lui Heber murise când el era foarte mic, iar mama lui Heber
lucra din greu pentru a câøtiga banii de care avea nevoie. Cosea deseori pânæ
noaptea târziu, fæcând haine pentru alfli oameni.

Când a sosit ziua lui Heber de naøtere, mama lui i-a urat „La mulfli ani!“ øi i-a dat
un palton frumos pe care ea îl fæcuse pentru el. Heber abia aøtepta sæ-l poarte
afaræ øi sæ-i simtæ cældura.

Dupæ câteva sæptæmâni, în timp ce se afla afaræ pentru a-øi îndeplini o responsa-
bilitate, Heber a væzut un bæiat care avea pe el numai un pulover. Heber øtia cât
de frig îi era acelui bæiat. Aproape instantaneu, Heber øi-a scos paltonul øi i l-a
dat bæiatului.

Când mama sa l-a væzut purtându-øi vechiul palton, l-a întrebat ce s-a întâmplat
cu noul sæu palton.

Heber i-a explicat: „Am væzut un bæiat care avea mai mare nevoie de el decât
mine, aøa cæ i l-am dat pur øi simplu“.

Mama l-a întrebat: „Nu puteai sæ i-l dai pe cel vechi?“.

Heber s-a uitat la mama lui, sperând cæ ea va înflelege øi i-a væzut ochii plini de
lacrimi. L-a îmbræfliøat strâns în timp ce-i spunea: „Bineînfleles cæ nu puteai, Heber“.
(Vezi Lucile C. Reading, „The Coat“, Children’s Friend, noiembrie 1966, p. 5.)

• Cum L-a urmat Heber pe Isus Hristos?

Spunefli-le copiilor cæ bæiatul din aceastæ povestire era Heber J. Grant, care a
crescut øi a devenit cel de-al øaptelea preøedinte al Bisericii.

Discuflie Rugafli copiii sæ se gândeascæ la modalitæfli prin care pot da dovadæ de dragoste
faflæ de alflii. Putefli folosi întrebæri ca cele de mai jos pentru a-i ajuta sæ se gânde-
ascæ la idei:

• Dacæ vedefli pe cineva cæzut øi rænit, ce putefli face pentru a da dovadæ de
dragoste?

• Dacæ cineva de la øcoalæ nu are mâncare, ce putefli sæ facefli pentru a da
dovadæ de dragoste?

Explicafli cæ a iubi pe altcineva înseamnæ mai mult decât sentimente sau cuvinte.
Ne arætæm dragostea prin ceea ce facem. Invitafli copiii sæ vorbeascæ despre
modul cum au dat dovadæ de dragoste faflæ de alfli oameni în timpul sæptæmânii
trecute.

Vom alege ce-i drept øi-L vom urma pe Isus Hristos

Activitate cu 
urme de paøi

Dafli-i ocazia fiecærui copil sæ pæøeascæ de pe o urmæ de pas pe alta øi apoi sæ
stea în picioare lângæ ilustraflia cu Isus din planøa ACD. Rugafli fiecare copil sæ
spunæ un lucru pe care-l va face în aceastæ sæptæmânæ pentru a-L urma pe Isus.

Amintifli-le copiilor cæ Îl urmæm pe Isus Hristos atunci când alegem ce-i drept.
Arætafli cætre planøa ACD øi rugafli copiii sæ repete „Voi alege ce-i drept“.
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Rezumat

Activitate Dafli-i fiecærui copil câte douæ foi de hârtie øi un creion. Læsafli copiii sæ facæ seturi
de urme de paøi, trasând conturul propriilor pantofi. Scriefli sau rugafli-i pe ei sæ
scrie Îl voi urma pe Isus Hristos în parte de sus a foilor lor. Læsafli copiii sæ-øi ducæ
urmele de paøi acasæ pentru a-i ajuta sæ-øi aminteascæ de angajamentul lor de 
a-L urma pe Isus.

Mærturie Spunefli-le copiilor cum v-a fæcut fericit faptul de a-L urma pe Isus Hristos.
Mærturisifli cæ, dacæ Îl urmæm, Isus ne va conduce sæ træim din nou alæturi de
Tatæl nostru Ceresc.

Încurajafli copiii sæ încerce mereu sæ calce pe urmele de paøi ale lui Isus. Sugerafli-
le sæ discute cu pærinflii lor despre urmele lor de paøi de pe foile de hârtie.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere. Sugerafli-i copilului sæ-L roage
pe Tatæl Ceresc sæ-i ajute pe copii sæ-L urmeze pe Isus Hristos øi sæ aleagæ ce-i
drept.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Explicafli-le copiilor cæ vefli face ceva (vefli bate din palme, vefli da din cap sau
vefli mærøælui). Rugafli-i sæ repete ceea ce facefli. Facefli acest lucru o datæ; apoi,
adæugafli încæ o acfliune øi rugafli copiii sæ le repete pe amândouæ. Continuafli,
adæugând pe rând acfliuni noi. Vedefli câfli copii øi le pot aminti øi le pot repeta
în ordinea corectæ.

Asemænafli aceasta cu faptul de a-L urma pe Salvator. Trebuie sæ încercæm sæ-I
urmæm exemplul nu doar într-un singur lucru, ci în tot ceea ce facem.

2. Pregætifli câte un lanfl de pæpuøi din hârtie pentru fiecare cursant. (Copiilor mai
mari le-ar putea face plæcere sæ-øi facæ singuri propriile lanfluri.) Împæturifli o
foaie de hârtie în stil acordeon. Desenafli o pæpuøæ pe foaia împæturitæ (vezi
ilustraflia de mai jos) øi decupafli pæpuøa. Facefli un lanfl pentru fiecare copil øi
scriefli Sæ væ iubifli unul pe altul pe partea de jos a fiecærui lanfl. Explicafli cæ faptul
de a ne iubi unul pe altul este unul dintre cele mai importante lucruri pe care
Isus ne-a cerut sæ le facem.
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3. Cântafli sau recitafli versurile primei strofe a cântecului „Eu încerc sæ fiu ca Isus“
(Children’s Songbook, p. 78), a cântecului „Precum v-am iubit“ (Imnuri øi cântece
pentru copii, p. 96) sau a cântecului „fiinefli poruncile“ (Children’s Songbook,
p. 146). Versurile cântecelor „Eu încerc sæ fiu ca Isus“ øi „Precum v-am iubit“ sunt
incluse la sfârøitul manualului. Versurile cântecului „fiinefli poruncile“ sunt mai jos:

fiinefli poruncile

fiinefli poruncile;
fiinefli poruncile!
Øi vefli fi protejafli;
Vefli avea pace.
Væ va trimite
Binecuvântæri.
Profetul a spus:
fiinefli poruncile.
Protecflie øi pace s-avefli.
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ faptul cæ Isus Hristos are puterea de a
vindeca øi cæ binecuvântærile date cu autoritatea preofliei pot ajuta la vindecarea
celor bolnavi.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 9:18–19, 23–26; Marcu 5:22–24, 35–43; Luca
8:41–42, 49–56; Iacov 5:14–15 øi Doctrinæ øi legæminte 42:48.

2. Copiafli sau trasafli contururile desenelor de la sfârøitul lecfliei øi decupafli-le.
Aceste desene vor fi folosite în cadrul activitæflii „Cine sunt eu?“.

3. Materiale necesare:
a. Biblia øi Doctrinæ øi legæminte;
b. o trusæ de prim ajutor sau un sæculefl care confline lucruri care îi ajutæ pe

oameni sæ se vindece atunci când sunt bolnavi sau rænifli, cum ar fi: alifie,
pansament øi sirop de tuse;

c. un mic recipient cu ulei consacrat;
d. ilustraflia 2-25, Isus o binecuvânteazæ pe fiica lui Iair (Setul de ilustraflii

inspirate din Evanghelie 215, 62231); ilustraflia 2-26; Isus îi vindecæ pe
cei bolnavi; ilustraflia 2-27, Slujindu-le celor bolnavi (62342).

4. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Din când în când, ne îmbolnævim

Activitate pentru
captarea atenfliei

Arætafli-le copiilor trusa de prim ajutor sau sæculeflul respectiv øi explicafli-le cæ, în
interior, sunt lucruri care ne ajutæ sæ ne vindecæm atunci când suntem bolnavi sau
rænifli. Oferifli-le copiilor indicii despre fiecare lucru pentru a-i ajuta sæ ghiceascæ
ce se aflæ înæuntru (de exemplu: „Acest lucru ne ajutæ sæ flinem microbii øi murdæ-
ria departe de ræni øi tæieturi“).

Dupæ ce copiii ghicesc fiecare lucru, arætafli-le øi vorbifli pe scurt despre cum sunt
folosite pentru a-i ajuta pe oameni sæ se vindece. Amintifli-le copiilor sæ nu folo-
seascæ aceste lucruri færæ ajutorul pærinflilor.

Prezentarea
învæflætorului

Explicafli cæ aproape toatæ lumea se îmbolnæveøte sau se ræneøte. Uneori rænile
sau boala dureazæ doar puflin øi pærinflii noøtri pot avea grijæ de noi cu uøurinflæ,
alteori însæ, bolile noastre sunt grave øi pærinflii trebuie sæ ne ducæ la doctor pen-
tru a primi ajutor.

Isus Hristos are puterea 
de a vindeca

Lecflia 
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Explicafli cæ existæ încæ un mod prin care putem fi ajutafli atunci când suntem
bolnavi. Când Isus Hristos a træit pe pæmânt, a binecuvântat øi a vindecat mulfli
oameni. El a folosit puterea preofliei pentru a-i vindeca.

Isus Hristos i-a vindecat pe cei bolnavi

Povestire din
scripturi

Arætafli ilustraflia 2-25, Isus o binecuvânteazæ pe fiica lui Iair, øi relatafli povestirea
în care Isus o readuce la viaflæ pe fiica lui Iair, aøa cum este descrisæ în Luca
8:41–42, 49–56 (vezi, de asemenea, Matei 9:18–19, 23–26 øi Marcu 5:22–24,
35–43).

Explicafli cæ Iair avea o credinflæ foarte mare. El a crezut cæ, dacæ Isus venea øi îi
binecuvânta fiica bolnavæ, ea s-ar însænætoøi. În timp ce Isus mergea spre casa
lui Iair, mulfli alfli oameni s-au adunat în jurul Lui, cerându-I ajutorul. În timp ce Isus
o ajuta pe o altæ femeie bolnavæ, a sosit un bærbat cu un mesaj pentru Iair.

Citifli cu voce tare Luca 8:49–50.

• Ce i-a spus mesagerul lui Iair? (Vezi Luca 8:49.)

• Ce i-a spus Isus lui Iair? (Vezi Luca 8:50.)

Explicafli cæ, atunci când Isus a sosit la casa lui Iair, le-a spus oamenilor sæ nu
plângæ deoarece fata nu era moartæ. Dar oamenii au râs de Isus øi øi-au bætut
joc de El deoarece ei credeau cæ era moartæ (vezi Luca 8:52–53).

Isus i-a rugat pe tofli sæ iasæ din casæ, cu excepflia ucenicilor Sæi, Petru, Iacov øi
Ioan, precum øi a lui Iair øi a sofliei lui. Apoi, Isus a luat fata de mânæ øi i-a spus
sæ se scoale. Fata s-a sculat din pat complet vindecatæ.

• De ce credefli cæ Isus i-a trimis pe tofli afaræ din casæ cu excepflia lui Petru, Iacov
øi Ioan, precum øi cea a pærinflilor fetei? (Probabil pentru cæ ceilalfli oameni au
râs de El øi nu au crezut cæ putea sæ vindece fata. Ei nu au avut credinflæ.)

• De ce a putut Isus s-o vindece pe fiica lui Iair? (El avea preoflia; pærinflii fetei
aveau credinflæ.)

Prezentarea
învæflætorului

Arætafli ilustraflia 2-26, Isus îi vindecæ pe cei bolnavi, øi rugafli copiii sæ-øi imagi-
neze cum ar fi dacæ Isus ar veni sæ-i binecuvânteze când sunt bolnavi. Accentuafli
faptul cæ Isus îi iubeøte, pe fiecare dintre ei, la fel de mult cât i-a iubit pe copiii
care au træit pe pæmânt în perioada când øi El a træit pe pæmânt. Chiar dacæ El
nu se aflæ acum pe pæmânt, El le-a dat bærbaflilor neprihænifli preoflia øi puterea
de a acfliona în numele Lui. Ei ne pot da binecuvântæri pentru a ne vindeca la fel
cum ar face Isus dacæ ar fi aici.

Bærbaflii care deflin preoflia ne pot sluji

Discuflie Expunefli ilustraflia 2-27, Slujindu-le celor bolnavi.

• Ce se întâmplæ în aceastæ ilustraflie?

Explicafli cæ, atunci când bærbaflii care deflin Preoflia lui Melhisedec dau o binecuv-
ântare unei persoane care este bolnavæ, noi numim acest lucru slujirea celor bol-
navi. Rugafli copiii sæ repete de câteva ori cuvântul slujire.

Arætafli-le copiilor recipientul cu ulei consacrat. Explicafli-le cæ acest ulei a fost bin-
ecuvântat în mod special de cætre bærbafli care deflin preoflia. Când cineva
este bolnav øi are nevoie de ajutor pentru a se face bine, doi bærbafli care deflin
Preoflia lui Melhisedec folosesc uleiul øi dau o binecuvântare persoanei bolnave
(vezi Iacov 5:14–15).

84



• Vi s-a slujit vreodatæ?

Læsafli copiii sæ vorbeascæ despre orice binecuvântare pe care au primit-o sau au
væzut-o fiind datæ cu autoritatea preofliei. Putefli sæ le relatafli copiilor un moment
în care deflinætorii preofliei v-au slujit dumneavoastræ sau au slujit unui membru al
familiei dumneavoastræ.

Povestire Relatafli o povestire despre cineva care a fost vindecat prin intermediul unei bine-
cuvântæri a preofliei. Cea mai eficientæ ar fi o povestire adeværatæ despre dumnea-
voastræ sau despre altcineva pe care copiii îl cunosc, cum ar fi un membru al
episcopiei sau al ramurii. Dacæ nu øtifli o astfel de povestire, putefli sæ folosifli
urmætoarea povestire:

Când Jessica s-a întors acasæ de la øcoalæ, tatæl ei s-a întâlnit cu ea la uøæ øi i-a
spus cæ, în acea dimineaflæ, tocmai se næscuse fræfliorul ei. Bebeluøul se næscuse
mai devreme decât se aøtepta øi era foarte mic øi plæpând. Doctorul a spus cæ
era posibil ca bebeluøul sæ nu træiascæ mai mult de câteva ore.

Jessica a væzut cât de îngrijorat era tatæl ei. Era tristæ deoarece vroia ca bebelu-
øul sæ træiascæ.

Tatæl ei l-a sunat pe unul din învæflætorii lor de acasæ øi l-a rugat sæ vinæ øi sæ-l
ajute sæ-i dea bebeluøului o binecuvântare. Dupæ ce a sosit învæflætorul de acasæ,
au mers cu toflii în dormitorul în care se aflau mama Jessicæi øi noul fræflior. Tatæl
Jessicæi øi învæflætorul de acasæ øi-au aøezat mâinile cu grijæ pe cæpøorul bebeluø-
ului, iar tatæl Jessicæi l-a binecuvântat sæ træiascæ pentru a-øi îndeplini misiunea
pe pæmânt. Jessica a simflit pace øi o mângâiere caldæ. Ea øtia cæ datoritæ puterii
preofliei, fræfliorul ei va creøte øi va deveni puternic. (Adaptare din „Moments to
Remember“, Children’s Friend, februarie 1963, p. 41.)

Prezentarea
învæflætorului

Explicafli cæ Tatæl Ceresc øi Isus iubesc fiecare persoanæ care cere sæ fie vinde-
catæ, dar cæ, uneori, oamenii nu sunt vindecafli chiar øi atunci când li se slujeøte.
Unii nu sunt vindecafli deoarece Tatæl Ceresc øtie cæ ei pot deveni oameni mai
puternici învæflând sæ træiascæ având boala sau dizabilitatea respectivæ. Alflii nu
sunt vindecafli deoarece este timpul potrivit ca ei sæ moaræ øi sæ se întoarcæ la
Tatæl Ceresc (vezi D&L 42:48). Noi trebuie sæ avem credinfla cæ Tatæl Ceresc øtie
ræspunsul cel mai bun pentru fiecare rugæciune în parte.

Activitate Rugafli câfliva copii sæ vinæ în fafla clasei øi sæ flinæ în mânæ desenele pentru activi-
tatea „Cine sunt eu?“. Rugafli copiii sæ spunæ ce reprezintæ desenele.

Explicafli cæ vefli citi unele descrieri despre obiecte øi persoane implicate în sluji-
rea celor bolnavi. Rugafli copiii sæ spunæ care este desenul care-i corespunde
fiecærei descrieri.

1. Sunt folosit atunci când unei persoane bolnave i se dæ o binecuvântare.
Deflinætorul preofliei pune o picæturæ de mine pe capul persoanei bolnave.
Cine sunt eu? (Uleiul consacrat.)

2. Le-am arætat oamenilor cum sæ træiascæ. Credinfla în Mine îi poate ajuta pe
oameni sæ învingæ boala. Cine sunt Eu? (Isus Hristos.)

3. Am nevoie de o binecuvântare specialæ. Am febræ. L-am rugat pe tatæl meu sæ-mi
dea o binecuvântare pentru a mæ ajuta sæ mæ simt mai bine. Cine sunt eu? (Un
copil bolnav.)

4. Mi s-a dat o putere specialæ numitæ preoflie. Pot sæ folosesc acea putere pentru
a le da oamenilor binecuvântæri. Cine sunt eu? (Un bærbat care defline Preoflia
lui Melhisedec.)
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5. Când o persoanæ bolnavæ cere o binecuvântare, li se cere ajutorul bærbaflilor
care deflin Preoflia lui Melhisedec. De regulæ, participæ un anumit numær de
bærbafli. Eu sunt acel numær. Cine sunt eu? (Numærul 2.)

6. Când bærbaflii care deflin preoflia îl binecuvânteazæ pe cel bolnav, ei mæ pun pe
capul celui bolnav. Cine sunt eu? (Mâna, mâinile.)

Rezumat

Discuflie
recapitulativæ

Arætafli din nou trusa de prim ajutor sau sæculeflul.

• Pentru ce folosim aceste obiecte?

• Ce altceva ne poate ajuta atunci când suntem bolnavi sau rænifli?

Mærturie Depunefli-væ mærturia despre mæreflia lui Isus Hristos øi a puterii Sale de a vindeca.
Spunefli-le copiilor cât de recunoscætor suntefli pentru faptul cæ Isus le-a dat bærba-
flilor neprihænifli Preoflia lui Melhisedec pentru ca ei sæ ne poatæ binecuvânta când
suntem bolnavi.

Rugafli copiii sæ se gândeascæ la modul în care pot împærtæøi cu familiile lor ceea
ce au învæflat. Încurajafli-i sæ spunæ familiilor lor povestirea despre cum a vindecat-
o Salvatorul pe fiica lui Iair.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Scriefli pe tablæ Noi credem în darul de a tæmædui øi explicafli cæ Joseph Smith
ne-a spus acest adevær ca parte a celui de-al øaptelea articol de credinflæ.
Rugafli copiii sæ se ridice în picioare øi sæ repete aceastæ propoziflie. Ajutafli-i 
s-o memoreze øtergând, pe rând, câte un cuvânt sau douæ. Rugafli copiii sæ
continue sæ repete propoziflia pânæ când a fost øtearsæ complet øi memoratæ.

2. Cântafli sau recitafli versurile primei strofe a cântecului „Credinflæ“ (Children’s
Songbook, p. 96), fæcând miøcærile indicate mai jos: Amintifli-le copiilor cæ
pentru vindecare, credinfla este importantæ.

Credinfla e sæ øtiu cæ soarele (formafli cu braflele un cerc deasupra capului),
va ræsæri (coborafli încet braflele pânæ la nivelul umerilor).

Credinfla e sæ øtiu cæ El ruga-mi (facefli mâna pâlnie lângæ ureche)
va auzi (încruciøafli mâinile ca øi cum væ rugafli).

Credinfla-i ca sæmânfla (formafli o cupæ cu mâna stângæ øi mimafli plantarea unei
seminfle cu mâna dreaptæ):

Planteaz-o, va creøte (folosifli mâna dreaptæ pentru a mima o plantæ care creøte
din mâna stângæ ce este flinutæ sub forma unei cupe).

Credinflæ simt eu în inimæ (punefli mâna pe inimæ).
Când fac ce-i drept (arætafli în sus cu degetul arætætor al mâinii drepte),

Eu øtiu (atingefli-væ capul cu degetul arætætor al mâinii drepte).

3. Relatafli-le copiilor povestirea în care Isus Hristos i-a vindecat pe nefifli, care
se aflæ în 3 Nefi 17:5–9. Dacæ este posibil, folosifli ilustraflia 317 din Setul de
ilustraflii inspirate din Evanghelie (sau 62541 în biblioteca din casa de întruniri)
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pentru a ilustra povestirea. Rugafli copiii sæ atingæ pærflile propriului trup pe care
Isus le-a vindecat, cum ar fi ochii, urechile øi picioarele. Vorbifli cu copiii despre
cât de minunat trebuie sæ se fi simflit nefiflii atunci când Isus i-a vindecat. Citifli
cu voce tare ultima parte a versetului 8 (de la Eu væd) øi reamintifli-le copiilor cæ
este important sæ aibæ credinflæ în Isus Hristos.

4. Pentru fiecare copil, facefli câte o copie sau trasafli pe o foaie conturul desenelor
de la sfârøitul lecfliei. Dafli-le copiilor creioane colorate øi læsafli-i sæ coloreze
desenele. Încurajafli-i sæ foloseascæ desenele pentru a spune familiilor lor cum
pot oamenii bolnavi sæ fie binecuvântafli cu ajutorul binecuvântærilor preofliei.
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ modul în care ne poate ajuta preoflia.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Marcu 4:35–41. Vedefli, de asemenea, Principiile
Evangheliei (31110), capitolul 13.

2. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile primei strofe øi ale refrenului
imnului „Doamne, furtuna vuieøte“ (Hymns, p. 105). De asemenea, pregætifli-væ
sæ le explicafli copiilor înflelesul celor mai dificile cuvinte.

3. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. o lanternæ sau o veiozæ micæ. Dacæ nu este posibil, folosifli lumina din sala

de clasæ;
c. ilustraflia 2-20, Bæieflel care este botezat (62018); ilustraflia 2-27, Slujindu-le

celor bolnavi (62342); ilustraflia 2-28, Potolirea furtunii (Setul de ilustraflii
inspirate din Evanghelie 214; 62139); ilustraflia 2-29, Administrarea
împærtæøaniei (62021); ilustraflia 2-30, Fatæ care este confirmatæ (62020);
ilustraflia 2-31, Binecuvântarea unui bebeluø; ilustraflia 2-32, Cuplu proaspæt
cæsætorit stæ în fafla templului; ilustraflia 2-33, Tatæ care-øi binecuvânteazæ fiica.

4. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Notæ: Fifli atent în ceea ce priveøte sentimentele copiilor din clasa dumneavoastræ
care nu au tafli acasæ sau ai cæror tafli nu deflin preoflia.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Preoflia este puterea cea mai mare

Activitate pentru
captarea atenfliei

Folosifli o lanternæ, o veiozæ micæ sau un dispozitiv de iluminare din sala dumnea-
voastræ de clasæ pentru a ajuta la ilustrarea înflelesului cuvântului putere. Începefli
discuflia având lumina stinsæ. Indicafli faptul cæ deøi toate componentele par a fi la
locul lor, lanterna sau veioza nu lumineazæ.

• Ce trebuie sæ se întâmple înainte de a lumina?

Læsafli un copil sæ arate ce se întâmplæ atunci când lumina este aprinsæ. Explicafli
cæ lanterna sau veioza trebuie sæ fie alimentate la curent electric înainte de a
lumina.

Povestire din
scripturi

Spunefli-le copiilor cæ aceastæ lecflie este despre un alt tip de putere – o putere
chiar mai mare decât curentul electric. Invitafli copiii sæ asculte urmætoarea poves-
tire øi sæ se gândeascæ la tipul de putere care este folosit. Relatafli povestirea din
Marcu 4:35–41.

Preoflia mæ ajutæ Lecflia 
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• Cum v-afli simfli dacæ afli fi într-o barcæ în timpul unei furtuni puternice?

Explicafli faptul cæ ucenicii L-au trezit pe Isus Hristos pentru cæ le-a fost fricæ de
furtunæ. Citifli cu voce tare ce L-au rugat ucenicii pe Isus în ultima parte a versetu-
lui 38 din Marcu 4 (de la Învæflætorule). Ucenicilor le era teamæ cæ furtuna va scu-
funda corabia øi vor muri cu toflii.

Arætafli ilustraflia 2-28, Potolirea furtunii, øi citifli cu voce tare Marcu 4:39 pentru a
vedea ce a fæcut Isus. Rugafli copiii sæ repete cuvintele lui Isus: „Taci! Færæ guræ!“.

Explicafli cæ ucenicii au fost uimifli de faptul cæ furtuna s-a liniøtit atât de repede.
Citifli cu voce tare din Marcu 4:41 ceea ce s-au întrebat reciproc: „Cine este
acesta de Îl ascultæ chiar øi vântul øi marea?“. Ucenicii lui Isus au fost surprinøi
de faptul cæ El avea puterea de a controla vântul øi valurile.

Cântec Cântafli sau recitafli versurile primei strofe øi ale refrenului imnului „Doamne, fur-
tuna vuieøte“. Înainte sæ începefli, spunefli-le copiilor cæ acesta este un cântec
despre povestirea pe care tocmai au ascultat-o. Rugafli-i sæ asculte ce a spus
Isus („Liniøte!“) în refren. (Versurile acestui cântec pot fi greu de înfleles pentru
copiii mici, dar Spiritul îi poate ajuta sæ înfleleagæ sensul cântecului. Putefli sæ le
explicafli copiilor unele dintre cuvintele cele mai dificile.)

Putefli sæ ajutafli copiii sæ mimeze diverse acfliuni în timp ce cântafli sau recitafli
cuvintele. Ei se pot miøca înainte øi înapoi ca øi cum s-ar afla într-o barcæ ce
se balanseazæ, sæ-øi miøte braflele ca øi cum ar fi valuri, sæ arate teama de pe
chipurile ucenicilor øi aøa mai departe.

Doamne, furtuna vuieøte!
Valuri înalte izbesc!
Cerul este în întuneric,
Adæpost eu nu gæsesc.
Cum pofli dormi Tu acuma,
Nu-fii pasæ cæ pierim?
Când ne ameninflæ-n orice clipæ
Øi tofli putem sæ murim

Refren:
Vântul øi valurile sæ Te asculte:
Liniøte.
Nicio furtunæ sau furie,
Sau demoni sau oameni sau orice ape
Nu pot înghifli vasul Domnului,
Stæpânul lumii øi al cerului.
Voinfla Ta tofli sæ asculte:
Liniøte, Liniøte.
Voinfla Ta tofli sæ asculte:
Liniøte.

• Ce puterea mare a avut Isus Hristos care i-a permis sæ opreascæ furtuna?
(Puterea preofliei, care este puterea de a acfliona în numele Tatælui Ceresc.)

Rugafli copiii sæ spunæ cu voce tare cuvântul preoflie.

Putem sæ fim binecuvântafli prin intermediul preofliei

Prezentarea
învæflætorului

Explicafli cæ mulfli bærbafli din Bisericæ au aceeaøi putere. Tatæl Ceresc øi Isus Hristos
dau preoflia bærbaflilor demni din Bisericæ. Când aceøti oameni sunt îndrumafli de
Tatæl Ceresc, ei pot sæ foloseascæ preoflia pentru a ne ajuta øi binecuvânta.
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• Pe cine cunoaøtefli care defline preoflia?

Discuflie pe 
baza ilustrafliei

Arætafli, pe rând, ilustrafliile cu rânduielile preofliei. Læsafli copiii sæ flinæ sau sæ arate
cætre ilustraflii øi sæ ajute la explicarea a ceea ce se întâmplæ în fiecare în parte.
Accentuafli cæ toate aceste lucruri sunt înfæptuite de bærbafli care deflin preoflia.
Læsafli copiii sæ vorbeascæ despre experienflele pe care le-au avut în legæturæ cu
aceste rânduieli.

Arætafli ilustraflia 2-27, Slujindu-le celor bolnavi. Amintifli-le copiilor despre lucrurile
pe care le-au învæflat în lecflia numærul 16 despre slujirea celor bolnavi. Ajutafli
copiii sæ-øi aminteascæ faptul cæ bærbaflii care deflin preoflia pot da binecuvântæri
oamenilor care sunt bolnavi pentru a-i ajuta sæ se facæ bine.

• Vi s-a slujit vreodatæ atunci când afli fost bolnavi?

Arætafli ilustraflia 2-29, Administrarea împærtæøaniei. Explicafli cæ preoflii din cadrul
Preofliei aaronice sau bærbaflii care deflin Preoflia lui Melhisedec binecuvânteazæ
împærtæøania øi diaconii din Preoflia aaronicæ dau împærtæøania. Læsafli copiii sæ
vorbeascæ despre membrii mai în vârstæ ai familiei lor sau prietenii care ajutæ la
administrarea împærtæøaniei.

Arætafli ilustraflia 2-20, Bæieflel care este botezat. Amintifli-le copiilor cæ fiecare din-
tre noi este botezat de un bærbat care defline preoflia, aøa cum a fost botezat øi
Isus Hristos. Ioan Botezætorul a deflinut preoflia, deci a putut sæ-L boteze pe Isus.

• A participat vreunul dintre voi vreodatæ la un botez? (Dacæ sunt copii care au
fost deja botezafli, putefli sæ le cerefli sæ vorbeascæ despre botezul lor.)

Arætafli ilustraflia 2-30, Fatæ care este confirmatæ. Amintifli-le copiilor cæ, dupæ ce
sunt botezafli, bærbafli care deflin Preoflia lui Melhisedec îi vor confirma pe fiecare
dintre ei ca membri ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ. În
acelaøi timp, li se oferæ øi darul Duhului Sfânt prin puterea preofliei.

Arætafli ilustraflia 2-31, Binecuvântarea unui bebeluø. Spunefli-le copiilor cæ bebelu-
øii din Bisericæ pot primi o binecuvântare datæ cu autoritatea preofliei atunci când
îøi primesc numele. Rugafli copiii sæ væ vorbeascæ despre un bebeluø pe care ei îl
cunosc øi care a fost binecuvântat de curând în acest fel. (Dacæ unii dintre copii
sunt îngrijorafli pentru cæ nu au fost binecuvântafli în acest fel atunci când erau
bebeluøi, asigurafli-i cæ vor avea multe alte ocazii de a primi binecuvântæri ale pre-
ofliei.)

Arætafli ilustraflia 2-32, Cuplu proaspæt cæsætorit stæ în fafla templului. Explicafli cæ,
atunci când copiii vor fi mai mari, vor putea sæ meargæ la templu pentru a se
cæsætori. Bærbaflii care deflin puterea preofliei de a pecetlui, cæsætoresc în templu
cuplurile neprihænite. Cæsætoria în templu face posibil ca familia sæ fie împreunæ
pentru totdeauna.

Povestire Spunefli-le copiilor cæ, atunci când au o problemæ, pot sæ primeascæ o binecuv-
ântare a preofliei. Arætafli ilustraflia 2-33, Tatæ care-øi binecuvânteazæ fiica, øi relat-
afli o povestire despre o fatæ care a fost binecuvântatæ de preoflie atunci când a
avut o problemæ. Putefli sæ folosifli urmætoarea povestire:

Susanne se pregætea pentru prima zi de øcoalæ. Era entuziasmatæ pentru cæ înc-
epea øcoala dar, acum, când prima zi de øcoalæ sosise, era speriatæ.

Susanne a fost tæcutæ toatæ dimineafla. Mama ei i-a pregætit micul dejun preferat,
însæ Susanne nu a zâmbit atunci când a væzut acest lucru. A încercat sæ mæn-
ânce, dar nu a putut.
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Susanne i-a spus mamei sale cæ se simflea ræu. Mama i-a pus mâna pe frunte
pentru a vedea dacæ avea febræ. S-a uitat în gâtul ei, dar acesta nu era roøu.
Mama lui Susanne a întrebat-o ce anume o fæcea sæ se simtæ ræu. Susanne i-a
spus cæ doar se simflea ciudat în interior.

Tatæl lui Susanne a spus cæ probabil se simflea ciudat din cauza faptului cæ era
prima zi de øcoalæ. Ea era puflin speriatæ pentru cæ urma sæ fie toatæ ziua departe
de casæ øi pentru cæ nu øtia ce urma sæ se întâmple. Tatæl i-a explicat cæ øi el
avusese acelaøi sentiment atunci când a început noua lui slujbæ.

Tatæl lui Susanne s-a oferit sæ-i dea o binecuvântare înainte de a merge la øcoalæ.
Aceastæ binecuvântare urma sæ alunge sentimentul ciudat de teamæ pe care
Susanne îl avea. Tatæl lui Susanne øi-a aøezat mâinile pe capul ei øi i-a dat o bin-
ecuvântare specialæ.

Când Susanne s-a întors dupæ-amiazæ acasæ, era fericitæ. I-a spus mamei ei cæ
îi plæcuse la øcoalæ øi cæ învæflætoarea ei fusese dræguflæ. Susanne era bucuroasæ
cæ tatæl ei îi dæduse o binecuvântare specialæ pentru a o ajuta sæ se simtæ mai
bine la øcoalæ.

Explicafli cæ acest gen de binecuvântare este numit, deseori, binecuvântarea tatæ-
lui. Dacæ taflii noøtri nu ne pot da o binecuvântare, putem ruga alfli bærbafli care
deflin Preoflia lui Melhisedec, cum ar fi învæflætorii noøtri de acasæ, ceilalfli bærbafli
din familia noastræ sau episcopul ori preøedintele de ramuræ, sæ ne dea binecuv-
ântæri atunci când avem nevoie de ele.

Rezumat

Recapitulare pe
baza ilustrafliilor

• Când putem sæ avem nevoie sau sæ dorim o binecuvântare a preofliei?

Arætafli fiecare ilustraflie pe mæsuræ ce copiii menflioneazæ rânduiala înfæfliøatæ de
ilustraflia respectivæ. Rugafli copiii sæ spunæ împreunæ cu voce tare numele fiecærei
rânduieli sau binecuvântæri. Menflionafli cæ acestea sunt doar câteva dintre lucru-
rile pe care puterea preofliei le poate face pentru noi.

Mærturie Depunefli mærturie despre cât de recunoscætor suntefli pentru faptul cæ avem pre-
oflia – aceeaøi putere pe care o are Isus – care ne ajutæ în viafla noastræ.

Încurajafli copiii sæ cearæ o binecuvântare a preofliei de la taflii lor (sau de la alt
deflinætor al Preofliei lui Melhisedec) atunci când au nevoie.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere. Sugerafli-i copilului sæ exprime
recunoøtinflæ pentru binecuvântærile preofliei.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Având acordul preøedintei dumneavoastræ de la Societatea Primaræ, invitafli
un pærinte al unui copil din clasa dumneavoastræ sæ vorbeascæ despre modul
în care un bebeluø primeøte un nume øi o binecuvântare. Rugafli pærintele sæ
spunæ cum s-au simflit pærinflii, cum au îmbræcat bebeluøul în haine frumoase øi
cât de special a fost sæ-i aibæ pe învæflætorii de acasæ, pe membrii familiei øi pe
ceilalfli prieteni apropiafli privind sau participând. De asemenea, rugafli pærintele
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sæ spunæ cum s-a simflit tatæl pentru cæ a putut sæ foloseascæ puterea preofliei
pentru a-i da copilului un nume øi o binecuvântare.

2. Læsafli copiii sæ punæ în scenæ povestirea din Marcu 4:35-41.

3. Dafli-le copiilor o foaie de hârtie øi creioane colorate sau creioane simple
øi læsafli-i sæ ilustreze prin desen o rânduialæ a preofliei, cum ar fi darea
împærtæøaniei. Denumifli desenul fiecærui copil cu numele rânduielii ilustrate.

4. Cântafli sau recitafli versurile unuia sau mai multora dintre urmætoarele cântece
despre rânduielile preofliei: „Preoflia a fost restauratæ“ (Children’s Songbook,
p. 89), „Atunci când mæ împærtæøesc“ (Children’s Songbook, p. 73), „Îmi place
sæ væd templul“ (Children’s Songbook, p. 95), „Botez“, (Children’s Songbook,
p. 100), „Duhul Sfânt“ (Children’s Songbook, p. 105). Versurile cântecelor
„Botez“ øi „Duhul Sfânt“ sunt incluse la sfârøitul manualului.

Preoflia a fost restauratæ

Preoflia a fost
Restauratæ,
Dumnezeu vorbeøte din nou,
Puterea Lui ne dæ.

Atunci când mæ împærtæøesc

Atunci când mæ împærtæøesc eu stau în liniøte.
Eu øtiu cæ Isus a murit pentru mine.

Mæ gândesc la acei copii pe care-i cunoøtea,
Acum de mult, atunci când pe pæmânt mergea.

Iau din apæ øi din pâine øi-ncerc sæ fiu din greu
Øi eu ca øi acei copii iubifli mereu.

Îmi place sæ væd templul

Sæ væd templul îmi place.
Acolo voi merge
Ca sæ simt Spiritul Sfânt,
Sæ mæ rog øi s-ascult.
Cæci templul e Casa Domnului,
Un loc al frumuseflii.
Mæ voi pregæti de mic copil;
Mi-e datoria vieflii.

Sæ væd templul îmi place.
Øi voi intra în el.
Legæminte voi face;
Supus Tatælui meu.
Pentru cæ templul e un loc sfânt
Loc al pecetluirii.
Øtiu acest lucru de mic copil
Veønic s-avem familii.
(© 1980 Janice Kapp Perry. Drept de folosire.)
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ faptul cæ Tatæl Ceresc ne aude întotdea-
una rugæciunile øi ne ræspunde la ele în cel mai bun mod.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Luca 1:5–17. Vedefli, de asemenea, Principiile Evangheliei
(31110), capitolul 8.

2. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile celor trei strofe ale cântecului
„Mæ voi supune rapid“ (Children’s Songbook, p. 197). Versurile acestui cântec
sunt incluse la sfârøitul manualului.

3. Pregætifli-væ sæ împærtæøifli o experienflæ personalæ în care Tatæl Ceresc v-a ajutat
ræspunzându-væ la o rugæciune.

4. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. ilustraflia 2-34, Numirea lui Ioan Botezætorul.

5. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Ne putem ruga pentru ajutor

Activitate pentru
captarea atenfliei

Alæturi de copii, cântafli sau recitafli versurile celor trei strofe ale cântecului „Mæ voi
supune rapid“.

• De ce trebuie sæ ne supunem pærinflilor noøtri sau Tatælui Ceresc? (Deoarece ei
ne pot ajuta sæ facem ceea ce este cel mai bine pentru noi.)

Povestire Împærtæøifli povestirea urmætoare:

Într-o noapte, Meredith a avut un coømar. Ea a visat cæ se pierduse øi era înspæi-
mântatæ. Când s-a trezit, a început sæ plângæ.

• Ce afli fi fæcut dacæ afli fi fost în locul lui Meredith?

Meredith øi-a chemat tatæl, iar el a venit øi a îmbræfliøat-o. Meredith s-a simflit mai
bine øi la scurt timp a adormit din nou.

• De ce l-a chemat Meredith pe tatæl ei? (Ea avea nevoie de ajutor øi øtia cæ el o
putea ajuta.)

• Pe cine chemafli atunci când avefli nevoie de ajutor? (Ræspunsurile pot cuprinde:
Tatæl Ceresc, pærinflii, alfli membri ai familiei øi prietenii.)

• Cum Îl chemæm pe Tatæl Ceresc øi-I cerem ajutorul? (Rugându-ne.)

Rugæciunile îøi primesc
ræspunsul în cel mai bun mod

Lecflia 
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Povestire Relatafli-le copiilor urmætoarea povestire despre John A. Widtsoe, care a crescut
øi a devenit membru al Cvorumului Celor Doisprezece Apostoli:

Tatæl lui John a murit când el era mic, iar mama lui John a lucrat din greu pentru
a-øi creøte copiii. John a vrut sæ-øi ia o slujbæ pentru a o ajuta. Nu i-a fost uøor
sæ gæseascæ un loc de muncæ unde sæ munceascæ dupæ øcoalæ, însæ în cele din
urmæ a reuøit. Într-o zi, omul pentru care lucra i-a spus cæ fæcuse o treabæ bunæ
timp de câteva sæptæmâni øi l-a plætit cu o monedæ de cinci dolari din aur.

John a spus: „Cinci dolari! Erau o græmadæ de bani! Eram fericit! Urma sæ-i dau
jumætate din bani mamei mele; urma sæ caut o carte nouæ øi sæ economisesc
restul banilor. Am pus noua monedæ de aur în buzunarul pantalonilor mei øi am
fugit sæ-i spun mamei mele despre norocul meu.

În drum spre casæ, mi-am bægat mâna în buzunar pentru a simfli... moneda. Nu
era acolo! Mi-am scotocit din nou buzunarul. Moneda de aur nu era acolo! În
schimb, am gæsit o gauræ în buzunar prin care cæzuse moneda. Era groaznic!
Eram atât de trist încât m-am aøezat pe marginea øanflului øi am plâns“.

John a mers înapoi de-a lungul drumului pe care venise, uitându-se dupæ
moneda de aur. Trotuarul pe care mersese era pavat øi el a cercetat toate cræpæ-
turile dintre pietre. Însæ nu a putut sæ gæseascæ moneda. În cele din urmæ, a
acceptat cæ moneda era pierdutæ definitiv.

Activitate (opflional) Rugafli copiii sæ mimeze cæ sunt John care cautæ moneda pierdutæ øi sæ meargæ
uøor în jurul încæperii, timp de câteva secunde, ca øi cum ar cæuta-o. Apoi, rugafli-
i sæ se întoarcæ la locurile lor.

• Dacæ afli fi John, ce afli face în continuare?

Continuarea
povestirii

John a spus: „Atunci mi-am amintit cæ Domnul øtia unde era moneda de aur øi
cæ, dacæ m-ar fi ajutat øi ar fi dorit s-o gæsesc, atunci aceasta urma sæ fie gæsitæ
în scurt timp.

Aøa cæ am îngenuncheat în spatele unui pom mare, i-am spus Domnului totul
despre problema mea øi L-am rugat, în cazul în care El credea cæ era cel mai bun
lucru pentru mine, sæ mæ ajute sæ gæsesc [moneda de aur]. Când m-am ridicat în
picioare m-am simflit mult mai bine. Eram sigur cæ Domnul îmi auzise rugæciunea.

[Se întunecase]. Nu puteai sæ vezi nimic foarte clar pe jos, cu atât mai puflin o
micæ monedæ de aur. Dar am mers mai departe, de data aceasta nu aøa de
încet, pentru cæ øtiam cæ Domnul urma sæ mæ ajute. Cam pe la jumætatea celei
de-a doua zone, acolo în iarbæ se afla moneda mea pierdutæ de cinci dolari...
Aproape cæ am strigat de bucurie. Cât de bucuroasæ urma sæ fie mama, iar eu
urma sæ mæ bucur de cartea pe care plænuisem s-o cumpær. M-am sprijinit de
gard øi am spus: ‘Îfli mulflumesc Doamne, pentru cæ mi-ai gæsit moneda’.

De atunci, am øtiut cæ Domnul îmi ascultæ rugæciunile. Øi, din acea zi, am avut
grijæ sæ nu mai am gæuri în buzunare“ (din John A. Widtsoe, „The Lost Gold
Piece“, Children’s Friend, septembrie 1947, p. 369).

Discuflie • De câte ori s-a rugat John în legæturæ cu moneda lui?

• Pentru ce s-a rugat John prima datæ? (Pentru a-L ruga pe Tatæl Ceresc sæ-l ajute
sæ-øi gæseascæ moneda.)

• Care a fost ræspunsul la rugæciunea lui John?

• De ce s-a rugat John a doua oaræ? (Pentru a-I mulflumi Tatælui Ceresc cæ l-a
ajutat.)

• Cum v-a ajutat Tatæl Ceresc atunci când v-afli rugat?
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Prezentarea
învæflætorului

Accentuafli-le copiilor faptul cæ, exact ca øi pærinflii noøtri pæmânteøti, Tatæl Ceresc
ne iubeøte øi doreøte sæ ne ajute. Când cerem ajutor, Tatæl Ceresc ne aude.
Vorbifli-le copiilor despre un moment în care Tatæl Ceresc v-a ajutat ræspunzându-
væ la o rugæciune.

Rugæciunile îøi primesc ræspunsurile în moduri diferite

Povestire din
scripturi

Ridicafli Biblia øi spunefli-le copiilor cæ povestirea urmætoare este din Biblie.

Expunefli ilustraflia 2-34, Numirea lui Ioan Botezætorul, øi relatafli povestirea din
Luca 1:5–17.

Explicafli cæ Zaharia øi Elisaveta erau amândoi oameni neprihænifli øi cæ ei se ruga-
seræ timp de mulfli ani pentru a avea un copil. Acum erau amândoi bætrâni øi încæ
nu aveau copii.

Explicafli cæ Zaharia a fost uimit øi puflin speriat atunci când a væzut îngerul pentru
prima datæ în templu. Citifli cu voce tare din Luca 1:13–14, ceea ce îngerul i-a
spus lui Zaharia. Explicafli cæ ceea ce îngerul a promis, s-a întâmplat cu adeværat
øi Zaharia øi Elisaveta au avut un bæieflel.

Accentuafli cæ Tatæl Ceresc auzise toate rugæciunile lui Zaharia øi ale Elisavetei.
Cu toate acestea, pânæ atunci nu fusese timpul sæ li se nascæ un copil. Îngerul i-a
spus lui Zaharia cæ bebeluøul, Ioan, urma sæ creascæ øi sæ devinæ un mare profet,
Ioan Botezætorul. Ioan s-a næscut în acea perioadæ pentru a putea pregæti mulfli
oameni sæ creadæ în Isus Hristos øi sæ-L urmeze.

Prezentarea
învæflætorului

Explicafli cæ uneori, ca øi Elisaveta øi Zaharia, ne rugæm pentru ceva ce va fi
bun pentru noi mai târziu, dar nu în acel moment. Tatæl Ceresc ne aude toate
rugæciunile øi ne ræspunde la ele în modurile øi la timpul care sunt cele mai bune
pentru noi.

Amintifli-le copiilor cæ, atunci când John Widtsoe s-a rugat în legæturæ cu moneda
lui de aur pe care o pierduse, øi-a amintit cæ Tatæl Ceresc øtia unde era moneda
øi cæ urma sæ-l ajute s-o gæseascæ „dacæ El credea cæ era cel mai bun lucru pen-
tru [el]“. John a gæsit moneda imediat pentru cæ cel mai bine pentru el era s-o
gæseascæ.

Explicafli cæ, uneori, le putem cere pærinflilor noøtri ceva ce ei øtiu cæ nu este
bun pentru noi øi cæ ei trebuie sæ spunæ „nu“. În mod asemænætor, putem sæ
ne rugæm pentru ceva despre care Tatæl Ceresc øtie cæ nu este bun pentru noi,
iar El trebuie sæ spunæ „nu“.

Povestire Relatafli urmætoarea povestire cu propriile cuvinte:

În timp ce Michael stætea în casæ din cauza unei tuse urâte, afaræ ninsese –
cæzuse prima mare zæpadæ a iernii. Michael a implorat-o pe mama lui sæ-l lase
sæ meargæ afaræ pentru a se juca în zæpadæ, dar ea a spus: „nu“. Ea se temea
ca tusea sæ nu se înræutæfleascæ.

Michael øi-a dorit tare mult sæ se joace în zæpadæ, aøa cæ s-a rugat ca Tatæl
Ceresc s-o facæ pe mama lui sæ-øi schimbe pærerea. Când prietenul sæu, Alex,
a venit øi l-a întrebat dacæ mergea sæ se joace în zæpadæ, Michael a spus cæ
trebuia sæ ia prânzul øi cæ va merge sæ se joace dupæ aceasta deoarece se
rugase ca mama lui sæ-l lase sæ se joace în zæpadæ.

Dupæ prânz, Michael a întrebat-o din nou pe mama lui dacæ putea merge sæ se
joace afaræ. El i-a spus cæ se rugase ca ea sæ-l lase sæ meargæ afaræ. Mama lui
Michael nu era fericitæ. Ea l-a întrebat pe Michael dacæ el credea cæ Tatæl Ceresc
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øi-ar dori ca el sæ meargæ în acea zi afaræ sæ se joace în zæpadæ, zi în care el se
putea îmbolnævi mai ræu.

• Credefli cæ Tatæl Ceresc a auzit rugæciunea lui Michael?

• Cum i-a ræspuns Tatæl Ceresc la rugæciune?

Când Alex a revenit, Michael i-a spus cæ nu putea sæ meargæ afaræ. Alex a spus
cæ Tatæl Ceresc nu ræspunsese la rugæciunea lui Michael. Michael i-a explicat cæ
Tatæl Ceresc îi ræspunsese la rugæciune, însæ ræspunsul fusese „nu“.

Rezumat

Mærturie Depunefli-væ mærturia în fafla copiilor despre faptul cæ Tatæl Ceresc øtie ce este cel
mai bine pentru fiecare dintre noi øi cæ ne ræspunde întotdeauna la rugæciuni în cel
mai bun mod posibil. Uneori El spune „da“, alteori spune „nu“ øi câteodatæ ne cere
sæ aøteptæm o vreme înainte de a primi ræspunsul pentru ceea ce ne-am rugat.

Recapitulare • Cum a ræspuns Tatæl Ceresc la rugæciunea lui John Widtsoe?

• Cum a ræspuns Tatæl Ceresc la rugæciunile Elisavetei øi ale lui Zaharia?

• Cum a ræspuns Tatæl Ceresc la rugæciunea lui Michael?

Încurajafli copiii sæ accepte ræspunsurile pe care Tatæl Ceresc le oferæ rugæciunilor
lor, chiar øi atunci când ræspunsul este „nu“ sau „nu acum“.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Spunefli-le copiilor cæ vor pretinde cæ sunt pærinfli øi cæ vor decide ce este cel
mai bine pentru copiii lor. Rugafli-i sæ ræspundæ cu „da“, „nu“ sau „nu acum“
fiecærei cereri venitæ din partea copiilor lor. Descriefli câteva lucruri pe care copiii
le-ar putea cere, folosind situafliile de mai jos sau câteva dintre situafliile pe care
le putefli crea dumneavoastræ. Discutafli care ræspuns este cel mai bun pentru
fiecare situaflie.

a. În curând trebuie sæ luafli cina. Copilului vostru îi este cald, îi este foame øi
vrea sæ mænânce o îngheflatæ.

• Ce-i spunefli?

• De ce spunefli acest lucru?

b. Este o zi rece øi ploioasæ. Copilul vostru vrea sæ iasæ afaræ øi sæ se joace
îmbræcat în costum de baie.

• Ce-i spunefli?

• De ce spunefli acest lucru?

c. Copiii voøtri au terminat tot ce-au avut de fæcut. Este puflin trecut de mijlocul
zilei. Væ întreabæ dacæ se pot duce afaræ pentru a se juca.

• Ce le spunefli?

• De ce spunefli acest lucru?
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d. Copilul vostru a tot economisit bani pentru a-øi cumpæra o jucærie øi a reuøit,
în sfârøit, sæ strângæ suma necesaræ. El væ roagæ sæ-l læsafli sæ meargæ la
magazin chiar în acel moment pentru a-øi cumpæra jucæria. Tu (pærintele),
te vei duce la magazin în câteva minute.

• Ce-i spunefli?

• De ce spunefli acest lucru?

e. Fetei voastre îi plac foarte mult caii øi væ cere sæ aibæ propriul ei cal. Ea are
numai cinci ani.

• Ce-i spunefli?

• De ce spunefli acest lucru?

f. Copiii voøtri nu au grijæ de jucæriile øi de cærflile lor. În loc sæ aibæ grijæ de
jucæriile øi de cærflile pe care le au, ei vor sæ cumpere unele noi. La magazin,
ei væd una dintre cærflile lor preferate øi væ întreabæ dacæ o pot avea.

• Ce le spunefli?

• De ce spunefli acest lucru?

Explicafli-le cæ pærinflii doresc sæ facæ ceea ce este cel mai bine pentru copiii lor.
Tatæl Ceresc doreøte, de asemenea, sæ facæ ceea ce este cel mai bine pentru
copiii Sæi. Tatæl Ceresc ne ræspunde întotdeauna la rugæciuni, în modurile care
sunt cele mai bune pentru noi. Exact cum pærinflii noøtri pæmânteni spun uneori
„da“, alteori „nu“ øi câteodatæ „nu acum“, tot aøa Tatæl nostru Ceresc ne ræs-
punde uneori la rugæciuni cu „da“, alteori cu „nu“ øi câteodatæ cu „ nu acum“.

2. Cântafli sau recitafli versurile cântecului „Spune-mi, Doamne“ (Children’s
Songbook, p. 176) sau ale cântecului „Am nevoie de Tatæl meu Ceresc“
(Children’s Songbook, p. 18).

Spune-mi, Doamne

Spune-mi Doamne, mæ rog în felul Tæu,
Ce doreøti ca sæ spun øi sæ fac eu.
Învaflæ-mæ voia-fii sæ o aleg;
Ajutæ-mæ cuvântu-fii sæ-nfleleg.

Îndrumæ-mæ cu mâna Ta tandræ;
Sæ mæ supun e a mea dorinflæ.
Sæ-mi fii aproape în orice clipæ
Tu îmi vei alunga orice teamæ.

Am nevoie de Tatæl meu Ceresc

Am nevoie de Tatæl
Zilnic sæ m-ajute.
El vrea sæ fiu fericit
Sæ aleg a Sa cale.
El vrea sæ fiu fericit
Sæ aleg a Sa cale.
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ simtæ cæ Isus Hristos îi iubeøte øi îi binecuvânteazæ
pe tofli copiii.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 25:34–40, Marcu 10:13–16 øi 3 Nefi 17.

2. Dacæ este posibil, pregætifli urmætoarele materiale pentru jocul recapitulativ:
a. Decupafli un cerc de carton de mærimea unei farfurii. Colorafli o treime a

cercului cu roøu, o treime cu galben øi ultima treime cu albastru.

b. Colorafli douæsprezece bileflele de hârtie: patru în culoare roøie, patru în
galben øi patru în albastru (pentru o clasæ mai mare vor trebui mai multe
bileflele).

c. Scriefli pe fiecare bileflel câte o întrebare recapitulativæ, cum ar fi una dintre
cele de mai jos:

Pe cine iubeøte Isus Hristos?

De unde øtii cæ Isus te iubeøte?

Ce a vrut Isus sæ spunæ atunci când a zis: „Læsafli copilaøii sæ vinæ la Mine“?

Ce au încercat sæ facæ ucenicii (ajutoarele) lui Isus atunci când pærinflii îøi
aduseseræ copiii sæ-L vadæ pe Isus?

Cum a arætat Isus cæ-i iubea pe oamenii bolnavi øi rænifli din America?

Ce a fæcut Isus dupæ ce i-a binecuvântat pe copiii din America?

Pe cine au væzut pærinflii din America stând alæturi de copiii lor dupæ ce-i bin-
ecuvântase Isus?

De ce a binecuvântat Isus copiii?

Cum ne putem aræta dragostea faflæ de Isus?

d. Punefli bileflele de hârtie într-o cutiuflæ sau într-un sæculefl care sæ aibæ desenat
pe exterior un semn de întrebare.

e. Aducefli un nasture sau o monedæ ce poate fi aruncat sau aruncatæ pe cercul
colorat.

3. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile ambelor strofe ale cântecului
„Când acea poveste frumoasæ citesc“ (Imnuri øi cântece pentru copiii, p. 60).
Versurile acestui cântec sunt incluse la sfârøitul manualului.

Isus Hristos mæ iubeøte Lecflia 
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4. Materiale necesare:
a. Biblia øi Cartea lui Mormon;
b. ilustraflia 2-35, Hristos øi copiii (Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie 216;

62467); ilustraflia 2-36, Isus îi binecuvânteazæ pe copiii nefifli.

5. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Isus Hristos i-a iubit øi i-a binecuvântat pe copilaøi

Arætafli cutiufla sau sæculeflul în care sunt puse bileflelele pentru jocul recapitulativ.
Spunefli-le copiilor cæ la sfârøitul lecfliei se vor juca un joc. Ei vor trebui sæ fie
atenfli la lecflie pentru a øti ræspunsurile la întrebærile jocului.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Alæturi de copii, cântafli sau recitafli versurile ambelor strofe ale cântecului „Când
acea poveste frumoasæ citesc“. (În cazul în care copiii nu øtiu cântecul, învæflafli-i
sau cântafli-l pentru ei.) Discutafli cuvintele cântecului øi rugafli copiii sæ-øi imagi-
neze cât de minunat ar fi ca Isus Hristos sæ-i îmbræfliøeze sau sæ-Øi aøeze mâinile
pe capetele lor.

Povestire din
scripturi

Expunefli ilustraflia 2-35, Hristos øi copiii, øi arætafli Biblia. Explicafli-le cæ povestirea
pe care urmeazæ s-o relatafli se gæseøte în Biblie. Relatafli povestirea din Marcu
10:13–16.

Explicafli faptul cæ ucenicilor le era teamæ de faptul cæ Isus ar fi fost întrerupt øi
perturbat de cætre copii în timp ce predica. Dar Salvatorul a dorit ca acei copii
sæ vinæ aproape de El. Citifli cu voce tare din Marcu 10:14 ceea ce a spus Isus
(începând de la Læsafli copilaøii). Explicafli cæ, în acest verset, læsafli înseamnæ a
permite. Citifli din nou cuvintele lui Isus, înlocuind cuvântul læsafli cu permitefli:
„Permitefli-le copilaøilor sæ vinæ la Mine“.

• Ce a fæcut Isus când copiii au venit la El?

Citifli cu voce tare Marcu 10:16. Pentru a-i ajuta pe copii sæ înfleleagæ ce a fæcut
Isus, reamintifli-le lucrurile pe care le-au învæflat despre preoflie în lecflia 17.
Explicafli cæ binecuvântærile care ne sunt date de taflii noøtri sau de cætre ceilalfli
deflinætori ai preofliei sunt similare celor pe care Isus ni le-ar da.

• De ce a dorit Isus sæ vinæ copiii la El? (Deoarece îi iubea øi dorea sæ-i
binecuvânteze).

Indicafli faptul cæ, deøi El era ocupat învæflându-i pe adulfli, Isus Øi-a fæcut timp
pentru a-i fline în brafle øi a-i binecuvânta pe copilaøi datoritæ dragostei Sale mari
pentru ei.

Mærturie Mærturisifli cæ Isus îi iubeøte pe copii. Putefli sæ cântafli din nou alæturi de copii
cântecul „Când acea poveste frumoasæ citesc“.

Povestire din
scripturi

Expunefli ilustraflia 2-36, Isus îi binecuvânteazæ pe copiii nefifli. Læsafli copiii sæ
priveascæ ilustraflia øi rugafli-i sæ væ spunæ ce væd. Arætafli Cartea lui Mormon.
Explicafli cæ Isus Hristos i-a învæflat pe oamenii din America tot aøa cum i-a învæflat
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pe cei de pe Pæmântul Sfânt øi cæ vizita Sa în America este descrisæ în Cartea lui
Mormon. Relatafli povestirea din 3 Nefi 17.

Explicafli cæ, atunci când Isus Hristos a terminat sæ-i învefle pe oamenii din
America, ei nu voiau sæ plece din prezenfla Lui. Isus i-a iubit pe acei oameni atât
de mult, încât i-a binecuvântat øi i-a vindecat pe tofli cei care erau bolnavi, rænifli
sau infirmi (vezi 3 Nefi 17:7–10).

Apoi, Isus a cerut ca tofli copiii sæ fie aduøi la El. El i-a adunat în jurul Lui øi a
spus o rugæciune minunatæ (vezi 3 Nefi 17:11–15).

Spunefli-le copiilor cæ, în Cartea lui Mormon, se relateazæ cæ lucrurile spuse în
acea rugæciune au fost atât de mærefle øi de minunate încât nu au putut fi scrise
(vezi 3 Nefi 17:15).

Explicafli faptul cæ Isus i-a luat apoi pe copii, unul câte unul, øi i-a binecuvântat øi
S-a rugat la Tatæl Ceresc pentru ei. În timp ce pærinflii priveau, ei au putut sæ vadæ
îngeri alæturi de copiii lor (vezi 3 Nefi 17:21–24). Tofli oamenii care au fost prezenfli
acolo au putut simfli marea dragoste pe care Isus o avea pentru ei.

Discuflie • Cum credefli cæ s-au simflit copiii atunci când Isus i-a binecuvântat øi S-a rugat
pentru ei?

• Cum væ simflifli atunci când væ gândifli la Isus?

Isus Hristos ne iubeøte

Discuflie Explicafli cæ, deøi Isus Hristos nu este prezent aici øi acum în persoanæ, El ne iub-
eøte la fel de mult cum i-a iubit pe copiii care træiau atunci, când El a fost pe
pæmânt.

• Cum øtim cæ Isus ne iubeøte? (Ræspunsurile pot confline urmætoarele: El a creat
pæmântul pentru noi; El ne-a dat poruncile conform cærora trebuie sæ træim; 
Øi-a dat viafla pentru noi; El conduce Biserica øi ne vorbeøte prin intermediul
profeflilor Sæi; El ne-a dat un exemplu bun.)

Implicarea copiilor Amintifli-le copiilor cæ, sub îndrumarea Tatælui Ceresc, Isus Hristos a creat pæm-
ântul øi toate plantele øi animalele de pe el.

Rugafli fiecare copil sæ numeascæ animalul sau planta preferatæ. Amintifli-le copii-
lor cæ, atunci când væd aceste lucruri pe care Isus le-a creat, ei îøi pot aduce
aminte de faptul cæ Isus îi iubeøte.

Discuflie pe 
baza ilustrafliei

Arætafli din nou ilustrafliile 2-35, Hristos øi copiii, øi 2-36, Isus îi binecuvânteazæ pe
copiii nefifli.

• Credefli cæ aceøti copii sunt fericifli pentru cæ Isus îi iubeøte?

• Suntefli fericifli datoritæ faptului cæ Isus væ iubeøte?

Îi putem aræta lui Isus Hristos cæ-L iubim

Prezentarea
învæflætorului

Explicafli faptul cæ, deøi Isus Hristos nu este acum pe pæmânt, Îi putem aræta cæ
suntem recunoscætori pentru dragostea Sa faflæ de noi øi cæ Îl iubim. Explicafli cæ
o modalitate prin care-I putem aræta lui Isus cæ-L iubim este aceea de a fline
poruncile Sale.

Scripturæ Citifli cu voce tare Matei 25:40 øi vorbifli-le copiilor despre o altæ modalitate prin
care-I putem aræta lui Isus cæ-L iubim. (Explicafli cæ Împæratul este o altæ titulaturæ
pentru Isus Hristos.) Explicafli cæ, în acest verset, Salvatorul ne spune cæ, dacæ
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suntem buni cu ceilalfli oameni, atunci suntem buni cu El. Când îi tratæm pe ceil-
alfli oameni cu bunætate, Îi arætæm lui Isus cæ-L iubim.

Joc recapitulativ Jucafli urmætorul joc pentru a-i ajuta pe copii sæ-øi aminteascæ ceea ce au învæflat
în timpul lecfliei de astæzi. (Dacæ nu a fost posibil sæ pregætifli toate materialele
necesare pentru joc, adaptafli jocul dupæ caz sau citifli întrebærile enumerate în
secfliunea Pregætire øi rugafli copiii sæ ræspundæ pe rând la acestea.)

Scoatefli bileflelele din cutiuflæ sau din sæculefl øi aøezafli-le pe jos sau pe masæ cu
fafla în jos, în græmezi de aceeaøi culoare. Aøezafli cercul colorat lângæ bileflele.

Læsafli un copil sæ arunce un nasture sau o monedæ în cerc øi apoi sæ aleagæ un
bileflel de aceeaøi culoare cu zona cercului în care a aterizat nasturele. Citifli cu
voce tare întrebarea de pe bileflel øi rugafli copilul sæ ræspundæ. Læsafli fiecare
copil sæ facæ o datæ acest lucru.

În cazul în care copilul care a ales întrebarea nu øtie ræspunsul, dumneavoastræ
sau un alt membru al clasei îi putefli da indicii, dupæ caz. Dacæ avefli timp, jucafli
încæ o datæ jocul færæ sæ dafli indicii. Complimentafli copiii pentru cunoaøterea
atâtor lucruri despre Isus øi dragostea Lui pentru ei.

Rezumat

Mærturie Spunefli-le copiilor cæ Isus Hristos îi iubeøte pe fiecare în parte øi îi va iubi întotde-
auna. Cæ lui Isus Îi place foarte mult sæ fie alæturi de copii øi doreøte sæ-i ajute øi
sæ-i binecuvânteze. Depunefli-væ mærturia cæ Isus iubeøte øi prefluieøte fiecare
copil din clasa dumneavoastræ.

Încurajafli copiii sæ se gândeascæ în timpul sæptæmânii la toate lucrurile pe care
Isus le-a fæcut pentru ei deoarece îi iubeøte. Putefli sæ le cerefli copiilor sæ facæ
o listæ cu lucrurile la care se gândesc sau sæ le deseneze øi sæ aducæ lista sau
desenele sæptæmâna viitoare la clasa Societæflii Primare.

Amintifli-le copiilor cæ Îi pot aræta lui Isus cæ-L iubesc supunându-se poruncilor øi
fiind buni cu ceilalfli oameni.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere. Sugerafli-i copilului sæ exprime
mulflumiri pentru Isus Hristos øi dragostea Sa.

Pe mæsuræ ce copiii pæræsesc clasa, øoptifli-i fiecæruia: „Isus te iubeøte øi eu te
iubesc, de asemenea“.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Aducefli la clasæ o micæ oglindæ lipitæ de o bucatæ de carton. Nu læsafli copiii
sæ vadæ oglinda. fiinefli ridicatæ bucata de carton cu spatele spre copii øi
spunefli-le acestora cæ avefli o pozæ secretæ cu cineva pe care Isus Hristos
îl iubeøte foarte mult. Permitefli-le copiilor sæ vinæ în faflæ, pe rând, pentru a
vedea „poza“. Rugafli-i sæ nu vorbeascæ despre pozæ pânæ când toatæ lumea
a avut ocazia de a o vedea. Amintifli-le copiilor cæ Isus îi iubeøte pe fiecare în
parte.
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2. Cântafli sau recitafli versurile cântecului „Isus a iubit copiii“ (Children’s Song-
book, p. 59) sau ale cântecului „Iubirea Domnului“ (Children’s Songbook,
p. 74). Versurile acestor cântece sunt incluse la sfârøitul manualului.

3. Ajutafli copiii sæ desfæøoare urmætoarea activitate:

Isus îi iubeøte pe tofli copiii

Isus îi iubeøte pe tofli copiii (îøi întind mâinile în faflæ),
Pe cei micufli care sunt încæ scunzi (îøi folosesc mâna pentru a aræta un copil

care ajunge pânæ la genunchi),
Pe bebeluøul din leagæn (fac un leagæn cu ajutorul mâinilor),
Pe cei mari øi înalfli (ridicæ mâinile sus, deasupra capului).
(Din Finger Fun for Little Folk de Thea Cannon. © 1949 the Standard Publishing
Company, Cincinnati, Ohio. Drept de folosire.)

Repetafli activitatea de câte ori dorifli.

4. Facefli pentru fiecare copil câte o copie a desenului cu Hristos alæturi de copii
(care se gæseøte la sfârøitul lecfliei). Læsafli copiii sæ deseneze chipurile copiilor
din ilustraflie øi, apoi, sæ-øi coloreze desenele. Dacæ nu putefli sæ facefli câte o
copie pentru fiecare copil, facefli o copie øi permitefli-i fiecærui copil din clasa
dumneavoastræ sæ coloreze unul dintre copiii din desen.

Spunefli-le copiilor cæ dacæ ar fi fost acolo când Isus Hristos a træit pe pæmânt,
El i-ar fi luat øi pe ei în brafle øi i-ar fi binecuvântat. Amintifli-le cæ, deøi Isus nu
se aflæ pe pæmânt în acest moment, El tot îi iubeøte pe tofli oamenii de pe
pæmânt.
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Scop De a întæri dorinfla fiecærui copil sæ învefle mai mult despre învæflæturile lui Isus
Hristos.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Doctrinæ øi legæminte 19:23–24 øi Joseph Smith – Istorie
1:14–20. Vedefli, de asemenea, Matei 3:13–16; 4:1–11; 6:9; Marcu 10:13–16;
3 Nefi 18:19 øi Principiile Evangheliei (31110), capitolul 10.

2. Scriefli pe o foaie de hârtie: Învæflæturile lui Isus Hristos sunt o mare comoaræ.
Împæturifli foaia de hârtie øi punefli-o într-o cutiuflæ sau într-un recipient. Ascundefli
recipientul undeva în sala de clasæ, asigurându-væ cæ poate fi gæsit cu uøurinflæ.
(În cazul în care copiii din clasa dumneavoastræ nu pot sæ citeascæ, ascundefli în
schimb o ilustraflie cu Isus sau un exemplar al Bibliei sau al Cærflii lui Mormon.)

3. Materiale necesare:
a. un set de scripturi;
b. un obiect cu valoare personalæ;
c. un sæculefl cu fasole sau un alt obiect moale.
d. ilustraflia 2-37, Cuvântarea de pe munte (Setul de ilustraflii inspirate din

Evanghelie 212; 62166); ilustraflia 2-38, Prima viziune (Setul de ilustraflii
inspirate din Evanghelie 403; 62470); ilustraflia 2-39, Profetul Joseph Smith
(Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie 401; 62002); poza profetului în
viaflæ (dintr-o revistæ a Bisericii sau din biblioteca din casa de întruniri).

4. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut. Dacæ i-afli rugat pe copii sæptæmâna trecutæ sæ facæ liste
cu lucruri sau sæ deseneze lucruri pe care Isus le-a fæcut pentru ei pentru cæ
îi iubeøte, putefli sæ discutafli, timp de câteva minute, despre aceste liste sau
desene.

Noi avem multe comori

Activitate pentru
captarea atenfliei

Arætafli-le copiilor obiectul cu valoare personalæ pe care l-afli adus. Oferifli câteva
detalii despre obiect, cum ar fi: la ce este folosit, de unde îl avefli sau de cât timp
îl avefli. Indicafli de ce este important pentru dumneavoastræ øi cât de trist afli fi
dacæ l-afli pierde, dacæ v-ar fi furat sau dacæ s-ar sparge. Explicafli faptul cæ acest
obiect este una dintre comorile dumneavoastræ.

• Ce este o comoaræ? (Ceva de mare valoare.)

Învæflæturile lui Isus Hristos
sunt o mare comoaræ

Lecflia 
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Povestire Relatafli o povestire despre un copil care avea o comoaræ preflioasæ. Putefli sæ fol-
osifli urmætoarea povestire:

Una dintre colegele de clasæ ale lui Ruth avea un medalion pe care-l purta în fie-
care zi la øcoalæ. Ruth credea cæ acela era cel mai frumos medalion pe care-l
væzuse vreodatæ. Îøi dorea sæ aibæ unul asemænætor.

În dimineafla în care Ruth îøi særbætorea ziua de naøtere, mama ei i-a dat un
cadou. Era o cutiuflæ împachetatæ frumos øi care avea o fundæ. Ruth a gæsit înæ-
untru un frumos medalion de aur. Era în formæ de inimæ, iar în mijloc avea o pietri-
cicæ roz strælucitoare. Lui Ruth nu-i venea sæ creadæ.

Discuflie • Ce pærere credefli cæ a avut Ruth despre medalion?

• Care sunt unele dintre comorile voastre? (Putefli sæ sugerafli câteva idei, cum
ar fi: un animal de casæ, o jucærie sau o carte preferatæ sau un articol de
îmbræcæminte.)

Cuvintele lui Isus Hristos sunt o mare comoaræ

Activitatea de
gæsire a comorii

Explicafli cæ existæ o comoaræ pe care fiecare dintre noi o poate avea, comoaræ
care este mai mare decât (numifli câteva dintre lucrurile pe copiii le-au numit ca
fiind comorile lor). Aceastæ comoaræ valoreazæ mai mult decât orice lucru pe care
îl deflinem. Aceastæ comoaræ nu poate fi cumpæratæ cu bani, nu poate fi spartæ
sau furatæ. Aceastæ comoaræ este atât de preflioasæ încât mulfli oameni sunt dor-
nici sæ renunfle la tot ce au pentru a o avea. Unii sunt dornici chiar øi sæ-øi dea
viafla pentru ea.

Spunefli-le copiilor cæ pentru a afla care este aceastæ comoaræ mare, vor lua
parte la cæutarea unei comori. Explicafli cæ afli ascuns o comoaræ în clasæ. Rugafli
copiii s-o caute în liniøte.

Dupæ ce copiii au gæsit cutia sau recipientul, rugafli un copil sæ o deschidæ øi sæ
citeascæ mesajul cu voce tare. Apoi, rugafli copiii sæ repete cuvintele mesajului
împreunæ cu dumneavoastræ. (Dacæ afli ascuns ilustraflia cu Isus sau setul de
scripturi, explicafli cæ acest obiect reprezintæ învæflæturile lui Isus Hristos. Spunefli-le
copiilor cæ învæflæturile lui Isus Hristos sunt o mare comoaræ pentru noi.)

• De ce sunt învæflæturile lui Isus Hristos o mare comoaræ pentru noi?

Accentuafli faptul cæ învæflæturile lui Isus Hristos sunt o comoaræ pentru noi deoa-
rece ele ne aratæ cum sæ fim fericifli urmându-I pe Tatæl Ceresc øi pe Isus.

Scripturæ Citifli cu voce tare prima parte a versetului 23 din Doctrinæ øi legæminte 19 (pânæ
la cuvintele Mele). Explicafli cæ Isus a rostit aceste cuvinte. El doreøte ca noi sæ
învæflæm despre El øi despre învæflæturile Sale.

Ne putem însuøi învæflæturile lui Isus Hristos din scripturi

Prezentarea
învæflætorului

Arætafli ilustraflia 2-37, Cuvântarea de pe munte. Læsafli copiii sæ descrie ce se înt-
âmplæ în aceastæ ilustraflie.

Explicafli cæ, atunci când Salvatorul a fost pe pæmânt, El a mers din oraø în oraø
învæflându-i pe oameni cum ar trebui sæ træiascæ pentru a putea fi fericifli øi pentru
a se putea întoarce într-o zi sæ træiascæ în prezenfla Tatælui Ceresc. Multor oameni
le-a plæcut sæ asculte învæflæturile Sale øi L-au urmat peste tot unde S-a dus. Au
fost momente în care mii de oameni s-au adunat în jurul Lui pentru a asculta øi
pentru a învæfla.

• Cum credefli cæ se simfleau oamenii în timp ce-L ascultau pe Isus?
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Explicafli cæ au fost momente în care ucenicii (ajutoarele) lui Isus au încercat sæ
trimitæ oamenii acasæ, deoarece Isus era obosit øi trebuia sæ se odihneascæ.
Isus le-a spus mereu sæ lase oamenii sæ ræmânæ pentru a asculta învæflæturile
Sale. El a vrut ca tofli oamenii sæ audæ øi sæ învefle pentru ca aceøtia sæ poatæ
avea bucuria øi fericirea care sunt nepieritoare.

Arætafli setul de scripturi. Explicafli faptul cæ din scripturi putem învæfla multe dintre
învæflæturile lui Isus. Deschidefli Noul Testament la pagina de titlu. Explicafli cæ
unele dintre lucrurile pe care Isus le-a predat în timp ce era pe pæmânt sunt
scrise în Noul Testament.

Joc Explicafli cæ, atunci când Isus a fost pe pæmânt, El a predat multe lucruri prin
exemplu. El vrea ca noi sæ urmæm exemplul Sæu øi sæ facem ceea ce El a fæcut.
Jucafli-væ cu copiii „Mæ gândesc la...“ pentru a-i ajuta sæ-øi aminteascæ unele
dintre lucrurile pe care Isus le-a fæcut øi le-a predat.

Pentru a væ juca, citifli urmætoarele descrieri despre evenimentele din viafla lui
Isus Hristos øi adresafli, pe rând, întrebærile care le însoflesc. Rugafli copiii sæ
ridice mâna atunci când øtiu ræspunsul la întrebare. Aruncafli un sæculefl cu fasole
sau un alt obiect moale cætre unul dintre copiii care øi-au ridicat mâna øi rugafli-l
sæ ræspundæ la întrebare. Oferifli-i fiecærui copil ocazia de a ræspunde la cel puflin
o întrebare.

1. Mæ gândesc la momentul în care Isus a stat în râul Iordan împreunæ cu Ioan
Botezætorul (vezi Matei 3:13–15).

• Ce I s-a întâmplat lui Isus în râul Iordan?

• Cum a fost botezat Isus? (Prin scufundare.)

• Cum am fost învæflafli sæ fim botezafli? (Prin scufundare.)

2. Mæ gândesc la un personaj foarte special care a fost acolo atunci când Ioan
Botezætorul l-a botezat pe Isus. El nu a putut fi væzut de toatæ lumea, însæ Isus
øi Ioan au øtiut cæ El fusese acolo (vezi Matei 3:16).

• La cine mæ gândesc? (La Duhul Sfânt.)

• Ce am fost învæflafli sæ facem pentru a primi darul Duhului Sfânt? (Sæ fim
botezafli øi confirmafli.)

3. Mæ gândesc la momentul în care Isus a postit timp de patruzeci de zile øi
patruzeci de nopfli (vezi Matei 4:1–11).

• Cine a încercat sæ-L ispiteascæ pe Isus?

• Ce a fæcut Isus? (El a ales ce-i drept øi i-a poruncit lui Satana sæ plece.)

• Ce am fost învæflafli sæ facem atunci când suntem ispitifli? (Sæ alegem ce-i
drept.)

4. Mæ gândesc la momentul în care ucenicii lui Isus au încercat sæ nu-i lase pe
copii sæ meargæ la Isus (vezi Marcu 10:13–16).

• Ce le-a spus Isus ucenicilor Sæi? (Le-a spus cæ El dorea ca acei copii sæ vinæ
la El pentru cæ îi iubea.)

• Pe cine iubeøte Isus? (Pe noi tofli.)

• De ce ne învaflæ Isus? (Deoarece ne iubeøte øi vrea ca noi sæ fim fericifli.)
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5. Mæ gândesc la momentele în care Isus i-a învæflat pe oameni cum sæ se roage
(vezi Matei 6:9 øi 3 Nefi 18:19).

• Cætre cine ne-a învæflat Isus sæ ne rugæm?

• Cum ne-a învæflat Isus sæ ne încheiem rugæciunile?

• Când trebuie sæ ne rugæm? (Acceptafli toate ræspunsurile øi amintifli-le copiilor
cæ ne putem ruga oricând dorim sæ ne simflim aproape de Tatæl Ceresc, sæ-I
mulflumim sau sæ-I cerem ajutorul.)

Ne putem însuøi învæflæturile lui Isus Hristos de la profetul în viaflæ

Prezentarea
învæflætorului

Explicafli faptul cæ ne putem însuøi multe dintre învæflæturile lui Isus Hristos citind
scripturile, dar cæ scripturile nu cuprind toate învæflæturile lui Isus. Isus nu a încetat
sæ ne învefle dupæ ce a pæræsit pæmântul. Acum, El ne învaflæ prin intermediul
profeflilor. Isus îi vorbeøte profetului Sæu øi îi spune ce trebuie sæ facem. Apoi,
profetul ne transmite învæflæturile lui Isus.

Povestire din
scripturi

Arætafli ilustraflia 2-38, Prima viziune, øi rugafli copiii sæ væ ajute în relatarea poves-
tirii din Joseph Smith – Istorie 1:14–20.

Accentuafli faptul cæ Joseph Smith a fost pregætit de Tatæl Ceresc pentru a fi pro-
fet øi pentru a preda adeværul. Tatæl Ceresc øi Isus i-au apærut lui Joseph øi i-au
spus cæ niciuna dintre bisericile existente pe pæmânt la acea vreme nu era adevæ-
ratæ. Mai târziu, Joseph L-a ajutat pe Isus sæ restaureze adeværata bisericæ.

• Care este numele adeværatei Biserici a lui Isus Hristos în ziua de astæzi?
(Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ.)

Rugafli copiii sæ repete numele împreunæ.

Discuflie pe 
baza ilustrafliei

Expunefli ilustraflia 2-39, Profetul Joseph Smith. Explicafli cæ Joseph Smith a deve-
nit primul profet al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ. El i-a
ajutat pe primii membri ai Bisericii sæ cunoascæ ceea ce Isus dorea ca ei sæ
cunoascæ.

Expunefli poza cu profetul în viaflæ alæturi de ilustraflia cu Joseph Smith.

• Cine este acesta?

Explicafli cæ Isus Hristos îi vorbeøte profetului în viaflæ la fel cum i-a vorbit øi lui
Joseph Smith. Când auzim cuvintele profetului, auzim învæflæturile lui Isus.

Mærturie Spunefli-le copiilor cât de minunat este sæ avem un profet. Mærturisifli cæ actualul
profet este un profet adeværat care ne transmite învæflæturile Salvatorului.

Învæflæturile lui Isus Hristos sunt importante pentru noi

Povestire Spunefli-le copiilor cæ, uneori, se poate întâmpla sæ uitæm cât de minunat este sæ
fim membri ai Bisericii øi sæ avem învæflæturile Salvatorului. Trebuie sæ ne amintim
ce comoaræ mare sunt învæflæturile lui Isus.

Relatafli o povestire despre o persoanæ pe care o cunoaøtefli øi care a arætat cât
este de important sæ ne însuøim învæflæturile lui Isus Hristos øi sæ fim membri ai
Bisericii Sale. Dacæ nu øtifli o astfel de povestire, putefli sæ folosifli urmætoarea
povestire:

Alette a vorbit cu misionarii øi øtia cæ ei predau învæflæturile lui Isus Hristos. Ea
vroia sæ devinæ membræ a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ,
însæ tatæl ei nu vroia ca ea sæ fie botezatæ. El nu a înfleles cât de mult însemna
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pentru Alette sæ-øi însuøeascæ învæflæturile lui Isus øi sæ devinæ membræ a Bisericii
lui Isus. El i-a cerut sæ aøtepte. Alette a aøteptat, dar a continuat sæ meargæ la
Bisericæ øi sæ se roage ca, într-o zi, tatæl ei sæ înfleleagæ cât de mult însemna pen-
tru ea sæ devinæ membræ a Bisericii.

În perioada Cræciunului, tatæl lui Alette a întrebat-o ce-øi dorea de Cræciun. Ea i-a
spus cæ singurul lucru pe care øi-l dorea era acordul lui ca ea sæ fie botezatæ.
Tatæl ei a hotærât cæ, dacæ botezul era atât de important pentru Alette, atunci el
avea sæ-øi dea acordul. Alette a fost botezatæ în ajunul Cræciunului. Acesta a fost
singurul dar pe care l-a primit, însæ era o mare comoaræ care-i adusese multæ
bucurie.

• Ce dar øi-a dorit Alette?

• De ce a fost acest dar atât de important?

Rezumat

Discuflie Discutafli alæturi de copii despre cât de recunoscætori putem sæ fim pentru învæflæt-
urile lui Isus Hristos. Putem sæ fim recunoscætori pentru cæ:

• putem fi botezafli la fel cum a fost Salvatorul;

• putem sæ primim darul Duhului Sfânt dupæ ce suntem botezafli;

• ne putem ruga atunci când avem nevoie de ajutor;

• putem învæfla cum sæ alegem ce-i drept;

• øtim cæ Tatæl Ceresc øi Isus Hristos ne iubesc;

• avem scripturile øi un profet care sæ ne învefle.

Mærturie Depunefli-væ mærturia cæ aceasta este adeværata Bisericæ a lui Isus Hristos øi
spunefli-le copiilor cât de recunoscætor suntefli pentru cæ suntefli membru øi pentru
cæ væ putefli însuøi învæflæturile lui Isus.

Invitafli fiecare copil sæ se ridice în picioare øi sæ-øi exprime recunoøtinfla pentru
învæflæturile lui Isus. (Nu obligafli niciun copil sæ facæ aceasta.) Ajutafli copiii dupæ
cum este cazul.

Indicafli faptul cæ exprimarea recunoøtinflei faflæ de Salvator øi învæflæturile Sale este
o modalitate de ne depune mærturia. Spunefli-le copiilor cæ tocmai øi-au împærtæøit
mærturiile.

Încurajafli copiii sæ-øi împærtæøeascæ mærturiile acasæ, cu familiile lor. Sugerafli-le cæ,
atunci când Spiritul îi îndeamnæ, îøi pot depune mærturiile øi în timpul adunærii de
post øi mærturii øi pot împærtæøi ceea ce øtiu despre învæflæturile lui Isus øi despre
adeværata Bisericæ a lui Isus Hristos.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

109

Lecflia 20



1. Facefli pentru fiecare copil câte o copie a paginii cu desene de la sfârøitul
lecfliei. Explicafli cæ unii oameni îøi flin lucrurile preferate într-un cufær asemænætor
celui din centrul paginii cu desene.

• Ce lucruri afli pune în cufær?

Amintifli-le copiilor cæ o parte dintre cele mai preflioase lucruri pe care le avem
sunt lucruri pe care nu le putem pune în cufær, cum ar fi învæflæturile lui Isus
Hristos. Discutafli despre învæflæturile lui Isus care sunt reprezentate de cele
patru desene (botezul, rugæciunea, împærtæøania, dragostea).

Rugafli copiii sæ tragæ linii de la desenele care reprezintæ învæflæturile pânæ la
cufær øi apoi læsafli-i sæ coloreze desenele.

2. Rugafli copiii sæ mimeze lucruri pe care Isus ne-a învæflat sæ le facem. Læsafli
ceilalfli copii sæ ghiceascæ ce învæflæturæ este mimatæ. Exemplele pot include
faptul de a ne ruga, de a fi pioøi, de a plæti zeciuiala, de a ne ajuta pærinflii sau
de a fi buni cu fraflii øi surorile.

3. Cântafli sau recitafli versurile cântecului „Eu încerc sæ fiu ca Isus“ (Children’s
Songbook, p. 78), ale cântecului „Isus a iubit copiii“ (Children’s Songbook,
p. 59) sau pe cele ale cântecului „Isus vrea sæ fiu luminæ“ (Children’s Song-
book, p. 60). Versurile acestor cântece sunt incluse la sfârøitul manualului.
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Scop De a-l încuraja pe fiecare copil sæ dea dovadæ de pioøenie faflæ de Tatæl Ceresc øi
Isus Hristos.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Luca 2:1–16 øi 3 Nefi 17:11–12, 21–24.

2. Decupafli gura, ochii, urechile, mâinile øi braflele, precum øi picioarele din tiparul
de la sfârøitul lecfliei. Punefli desenele decupate într-un sac sau într-un alt
recipient.

3. Pregætifli o bandæ de hârtie având înscris pe ea cuvântul:

4. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile cântecelor „Iubitori øi pioøi“
(Children’s Songbook, p. 26) øi „Voi încerca sæ fiu pios“ (Children’s Songbook,
p. 28).

5. Materiale necesare:
a. Biblia øi Cartea lui Mormon;
b. ilustraflia 2-36, Isus îi binecuvânteazæ pe copiii nefifli; ilustraflia 2-40, Copil pios;

ilustraflia 2-41, Naøterea lui Isus (Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie
200; 62116).

6. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-

ape ce au fæcut.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Înainte de rugæciunea de deschidere, cântafli sau recitafli versurile cântecului
„Iubitori øi pioøi“.

Iubitori øi pioøi, noi la Tine ne gândim;
Iubitori øi pioøi, cântæm o melodie.
Iubitori øi pioøi, umili ne rugæm,
Spiritul în inima noastræ sæ fie.

Expunefli ilustraflia 2-40, Copil pios. Spunefli-le copiilor cæ acel copil din ilustraflie
se pregæteøte sæ vorbeascæ în rugæciune cu Tatæl Ceresc.

• Cum ne pregætim pentru rugæciune? (Ne încruciøæm braflele, închidem ochii øi
ne plecæm capetele.)

• De ce ne încruciøæm braflele, închidem ochii øi ne plecæm capetele ca sæ ne
pregætim pentru rugæciune?

Indicafli faptul cæ, dacæ facem aceste lucruri atunci când ne rugæm, ne este mai
uøor sæ-L simflim pe Tatæl Ceresc mai aproape de noi. Explicafli cæ la fel de impor-

Pioøenie

Eu pot fi piosLecflia 
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tant cum este sæ øtim cæ pærinflii noøtri pæmânteni ne ascultæ atunci când le vor-
bim este øi sæ simflim cæ Tatæl Ceresc este aproape de noi atunci când ne rugæm.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dupæ rugæciunea de deschidere, exprimafli-væ pe scurt recunoøtinfla pentru Tatæl
Ceresc iubitor øi pentru privilegiul de a vorbi cu El prin rugæciune.

Pioøenia este un sentiment de dragoste øi respect

Discuflie pe baza
benzii de hârtie

Expunefli banda de hârtie „Pioøenie“ alæturi de ilustraflia cu acel copil pios. Citifli
cuvântul scris pe banda de hârtie øi rugafli copiii sæ-l repete.

• Ce este pioøenia?

Accentuafli cæ pioøenie înseamnæ mai mult decât faptul de a pæstra liniøtea.
Pioøenia este un sentiment special de dragoste øi respect faflæ de Tatæl Ceresc
øi Isus Hristos.

Rugafli copiii sæ se gândeascæ la sentimentele pe care le au când pærinflii lor îi
ajutæ sæ se roage sau când le citesc povestirile despre Isus sau când ei væd sau
aud creafliile minunate ale Tatælui Ceresc øi ale lui Isus Hristos. Explicafli cæ acele
sentimente de cælduræ, de liniøte sunt sentimentele pioøeniei. Aceste sentimente
ne ajutæ sæ øtim cæ Spiritul Tatælui Ceresc este în preajmæ.

Discuflie pe 
baza ilustrafliei

Arætafli ilustraflia 2-36, Isus îi binecuvânteazæ pe copiii nefifli. Rugafli copiii sæ væ
vorbeascæ despre ilustraflie (vezi 3 Nefi 17:11–12, 21–24).

• Ce sentimente credefli cæ au avut copiii nefifli faflæ de Isus Hristos?

Arætafli ilustraflia 2-41, Naøterea lui Isus, øi rugafli copiii sæ relateze povestirea
despre naøterea lui Isus (vezi Luca 2:1–16). Rugafli-i sæ se uite cu atenflie la
oamenii din ilustraflie.

• Cum credefli cæ s-au simflit oamenii când L-au væzut pe bebeluøul Isus?

• Cum credefli cæ v-afli fi simflit dacæ L-afli fi væzut pe bebeluøul Isus?

Explicafli cæ atunci când ne gândim cu dragoste la Tatæl Ceresc øi la Isus, suntem
pioøi.

Dæm dovadæ de pioøenie prin intermediul faptelor noastre

Discuflie • Cum dæm dovadæ de pioøenie (de dragoste øi respect) faflæ de Tatæl Ceresc øi
Isus Hristos?

Explicafli cæ este important sæ fim pioøi indiferent de locul unde ne aflæm, dar
cæ trebuie sæ ne amintim sæ fim pioøi mai ales la Bisericæ. Casa de întruniri este
casa Tatælui Ceresc øi, atunci când suntem pioøi în casa Tatælui Ceresc, El øtie
cæ Îl iubim.

Cântec Alæturi de copii, cântafli sau recitafli versurile cântecului „Voi încerca sæ fiu pios“.

Îmi iubesc Tatæl Ceresc,
El cu mine va fi
Dacæ-n casa Lui când sunt
Øi eu pios voi fi.

Activitate Arætafli sacul sau recipientul în care sunt puse desenele decupate. Invitafli, pe
rând, fiecare copil sæ scoatæ câte un desen decupat din sac, sæ-l arate celorlalfli
copii øi sæ întrebe: „Ce trebuie sæ facefli cu (ceea ce este în desenul decupat)
voastre (voastræ, voøtri) pentru a da dovadæ de pioøenie în casa Tatælui Ceresc?
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Ræspunsuri posibile:

gura – vorbim încet, zâmbim, cântæm, ne rugæm øi o flinem închisæ atunci când
altcineva vorbeøte;

ochii – ne uitæm la învæflætor sau la vorbitor, îi închidem în timpul rugæciunii;
mâinile øi braflele – nu le miøcæm, le ridicæm pentru a ræspunde la întrebæri,
le încruciøæm în timpul rugæciunii;
picioarele – mergem în liniøte, nu le miøcæm;
urechile – ascultæm ceea ce se spune.

Activitate Ajutafli copiii sæ spunæ cuvintele øi sæ facæ acfliunile urmætoarei activitæfli de repaus:

Sunt întotdeauna pios
De la cap (îøi pun mâinile pe cap)
Pânæ la degetele de la picioare (îøi ating degetele de la picioare).
Când merg (merg pe loc în liniøte),
Pæøesc în liniøte.
Când vorbesc,
Cuvintele ies încet (pun degetul la guræ),
Færæ zgomot øi obræznicie (dau din cap de la stânga la dreapta).
Când ascult (duc mâna pâlnie la ureche),
Buzele ræmân lipite (îøi lipesc buzele)
Øi braflele îmi încruciøez (îøi încruciøeazæ braflele).
Când mæ rog,
Îmi plec capul (capul plecat)
Øi îmi închid ochii (îøi închid ochii).
Sunt întotdeauna pios
De la cap (îøi pun mâinile pe cap)
Pânæ la degetele de la picioare (îøi ating degetele de la picioare).
(Adaptare din Diana Eckersell Janson, „I’m Always Reverent“, Friend, septembrie
1993, p. 32.)

Îi putem ajuta pe alflii sæ fie pioøi

Prezentarea
învæflætorului

Amintifli-le copiilor cæ faptele lor îi influenfleazæ pe cei din jurul lor. Acesta este
încæ un motiv bun de a fi pios la bisericæ.

• Cum væ simflifli atunci când cineva care stæ lângæ voi la clasa Societæflii Primare
este gælægios?

Indicafli faptul cæ, dacæ cineva de lângæ noi este gælægios, ne este greu sæ ne
gândim la Tatæl Ceresc øi la Isus Hristos. La fel, când noi facem zgomot sau când
facem alte lucruri prin care nu dæm dovadæ de pioøenie nu le suntem de folos
celorlalte persoane care încearcæ sæ fie pioase. Încurajafli copiii sæ se comporte
în aøa fel încât sæ contribuie atât la propria lor pioøenie, cât øi la pioøenia altora.

Povestire Relatafli o povestire despre un copil pe care-l cunoaøtefli øi care a ajutat un prieten
sæ fie pios sau relatafli urmætoarea povestire:

Patty era o fatæ foarte fericitæ. Îi plæcea foarte mult sæ zâmbeascæ, sæ râdæ øi sæ
cânte. Dar mai mult decât orice, îi plæcea sæ vorbeascæ. Avea întotdeauna multe
de spus øi vorbea cu oricine o asculta. Prietena cea mai bunæ a lui Patty era
Mary Jo, cæreia îi plæcea sæ vorbeascæ aproape la fel de mult cât îi plæcea lui
Patty.

Într-o duminicæ, Patty a mers la clasa Societæflii Primare unde era Mary Jo. În tim-
pul exercifliilor de deschidere, Patty a început sæ-i spunæ lui Mary Jo despre pan-
tofii ei cei noi, însæ Mary Jo a dat din cap øi i-a spus lui Patty sæ tacæ.
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Deoarece nu o asculta nimeni, Patty a încetat sæ vorbeascæ øi, în scurt timp, a
devenit interesatæ de povestirea pe care o relata învæflætorul. Ea a învæflat despre
Salvator øi i-a plæcut la Societatea Primaræ.

În timp ce fetele plecau, învæflætorul le-a mulflumit pentru cæ au dat dovadæ de pio-
øenie în timpul orei. Dupæ oræ, Mary Jo i-a explicat lui Patty de ce nu a vorbit cu
ea în timpul Societæflii Primare. Mary Jo a spus cæ Îi iubea pe Tatæl Ceresc øi pe
Isus, motiv pentru care încerca mereu sæ fie pioasæ la bisericæ.

Discuflie • De ce a vrut Mary Jo sæ fie pioasæ în timpul orei de la Societatea Primaræ?

• Cum a ajutat-o Mary Jo pe Patty sæ fie pioasæ?

• Cum îi putefli ajuta pe alflii sæ fie pioøi?

Rezumat

Mærturie Mærturisifli-le copiilor cæ pioøenia îi va ajuta sæ învefle mai multe despre Tatæl Ceresc
øi Isus Hristos øi sæ Îi iubeascæ. Putefli sæ împærtæøifli o experienflæ personalæ în care
afli avut un sentiment special de pioøenie faflæ de Tatæl Ceresc øi Isus.

Permitefli-le copiilor sæ-øi exprime sentimentele de dragoste øi respect faflæ de
Tatæl Ceresc øi Isus.

Încurajafli copiii sæ fie pioøi atunci când se duc la celelalte adunæri sau când ies
din casa de întruniri dupæ clasa de la Societatea Primaræ.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Ajutafli copiii sæ desfæøoare urmætorul joc al degetelor:

Tæcut ca un fulg de zæpadæ (ridicafli braflele în sus øi coborâfli-le, miøcând
degetele),

Tæcut cum floarea creøte (strângefli pumnul øi apoi, deschidefli degetele uøor,
ca o floare care se deschide),

Tæcut ca un fluture (îøi unesc degetele mari øi îøi miøcæ celelalte degete ca
øi cum ar fi aripi),

Care zboaræ lin, lin.
La fel de tæcut voi fi (væ punefli o mânæ pe inimæ)
Când la Societatea Primaræ vin (îøi încruciøeazæ mâinile).

2. Aruncafli un sæculefl cu fasole sau un alt obiect moale cætre un copil øi rugafli-l
sæ spunæ o modalitate prin care poate da dovadæ de pioøenie (ræspunsurile
pot fi: stând drept, ascultând, gândindu-se la Isus, ridicând mâna, mergând în
liniøte, arætând respect faflæ de alflii øi încruciøându-øi braflele). Dupæ aceea,
rugafli copilul sæ arunce sæculeflul cætre dumneavoastræ. Continuafli pânæ când
fiecare copil a ræspuns de câteva ori. Încurajafli copiii sæ se gândeascæ la multe
modalitæfli de a da dovadæ de pioøenie.
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3. Ajutafli copiii sæ punæ în scenæ câteva situaflii care au legæturæ cu pioøenia.
Folosifli ideile de mai jos sau propriile idei:

• Vrei sæ-i spui ceva învæflætorului tæu de la Societatea Primaræ în timpul lecfliei.
Cum pofli sæ faci acest lucru într-un mod pios?

• Nu øtii cântecul care este cântat de clasæ. Ce pofli sæ faci pentru a da dovadæ
de pioøenie?

• Fratele tæu mai mic îfli vorbeøte în timpul adunærii de împærtæøanie. Ce pofli
face pentru a-l ajuta sæ fie pios?

• Intri într-o încæpere unde oamenii se roagæ. Cum pofli da dovadæ de pioøenie?

4. Ajutafli copiii sæ desfæøoare urmætorul joc al degetelor:

Iatæ biserica (încruciøafli degetele øi închidefli palmele cu degetele în interior).
Iatæ turla (scoatefli degetele arætætoare astfel încât sæ indice o turlæ).
Deschidem uøa (deschidefli palmele, menflinând degetele încruciøate),
Øi vedem tofli oamenii (miøcafli degetele).
Închidem uøa (închidefli din nou palmele cu degetele în interior)
Øi îi auzim rugându-se.
Deschidem uøa (deschidefli palmele, menflinând degetele încruciøate),
Øi ei pleacæ (despærfli mâinile).

Dupæ ce desfæøurafli acest joc al degetelor, relatafli o povestire despre un copil
care se joacæ acest joc în timpul adunærii de împærtæøanie. Când copilul se uitæ
în jur øi îøi dæ seama cæ tofli ceilalfli pæstreazæ liniøtea, se hotæræøte ca øi oame-
nii din degete sæ fie pioøi øi îi aøeazæ în liniøte în braflele sale.

5. Cântafli sau recitafli versurile cântecului „Pioøenie înseamnæ dragoste“
(Children’s Songbook, p. 31) sau pe cele ale cântecului „Tatæ, pios eu voi fi“
(Children’s Songbook, p. 29).

Pioøenie înseamnæ dragoste

Sæ fiu pios e mai mult decât sæ stau:
E la Tatæl sæ mæ gândesc.
Binecuvântærile Lui când le væd eu.
Sunt pios øi simt cæ iubesc.
Ea se vede în cuvinte øi în fapte.
Calea va stræluci mereu.
Øi când sunt pios øtiu în inima mea
Sunt aici Isus øi Tatæl meu.
(© 1987 Maggie Olauson. Drept de folosire.)

Tatæ, pios eu voi fi

Tatæ, pios eu voi fi
Øi-n casa Ta când voi pæøi
Ascult rugæciunile
Încruciøându-mi braflele;
Øi ascult cuvintele
Aici eu Te simt aproape.
S-am gânduri mai perfecte,
Vorbesc cu pioøenie.
Tatæ, pios eu voi fi
Øi-n casa Ta eu voi pæøi.
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Scop De a-l încuraja pe fiecare copil sæ fie împæciuitor acasæ.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 5:1–12 (sau 3 Nefi 12:1–12) øi 7:1–5, 12 (sau 3 Nefi
14:1–5, 12).

2. Facefli câte o copie mai mare a desenului de mai jos pentru fiecare copil din
clasæ øi pentru dumneavoastræ (pæstrafli-o pe a dumneavoastræ pentru a o folosi
la lecflia 26).

3. Dacæ este posibil, facefli rost de câteva poze cu familii ai cæror membri fac
lucruri plæcute împreunæ.

4. Scriefli Ferice de cei împæciuitori în partea de sus a foii de hârtie pe care i-o vefli
da fiecærui copil din clasa dumneavoastræ.

5. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile cântecului „Zâmbete“ (Children’s
Songbook, p. 267). Versurile acestui cântec sunt incluse la sfârøitul manualului.

6. Materiale necesare:
a. Biblia sau Cartea lui Mormon;
b. creioane sau creioane colorate;
c. planøa ACD (vezi lecflia 1);
d. ilustraflia 2-37, Cuvântarea de pe munte (Setul de ilustraflii inspirate din

Evanghelie 212; 62166); ilustraflia 2-42, Distracflie în familie.

7. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Sentimentele din cæminele noastre pot fi de fericire sau de tristefle

Activitate pentru
captarea atenfliei

Dafli-i fiecærui copil câte o foaie de hârtie pe care este desenat un chip de om.
Rugafli copiii sæ væ cânte sau sæ væ recite versurile cântecului „Zâmbete“ întorc-
ând chipurile în aøa fel încât sæ fie ori încruntate, ori vesele, în funcflie de cuvintele
cântecului.

Discuflie Expunefli ilustraflia 2-42, Distracflie în familie, øi toate pozele de care afli fæcut rost
øi care înfæfliøeazæ membri ai familiei care fac lucruri plæcute împreunæ. Rugafli

Ferice de cei împæciuitoriLecflia 
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copiii sæ-øi întoarcæ foile de hârtie pentru a aræta cum cred ei cæ se simt oamenii
din poze.

• De ce credefli cæ tofli aceøti oameni sunt fericifli?

Rugafli copiii sæ întoarcæ chipurile de pe foile de hârtie pentru a aræta cum cred ei
cæ s-ar simfli membrii familiei dacæ s-ar certa øi s-ar bate.

• De ce cearta øi bætaia îi fac pe membrii familiei sæ fie triøti?

Activitate Rugafli copiii sæ-øi întoarcæ foile de hârtie în aøa fel, încât acestea sæ arate chipul
trist iar, apoi, sæ spunæ fiecare un lucru care ar face ca familia sæ fie tristæ. Apoi,
rugafli copiii sæ-øi întoarcæ foile de hârtie în aøa fel, încât acestea sæ arate chipul
vesel øi, apoi, sæ spunæ lucruri care le fac familiile fericite.

• Væ place mai mult atunci când familia voastræ este fericitæ sau când este tristæ?

Strângefli foile cu chipuri pentru ca acestea sæ nu-i distragæ pe copii. Înapoiafli-le
copiilor la sfârøitul orei pentru ca aceøtia sæ le poate lua acasæ.

Isus Hristos ne-a învæflat sæ fim împæciuitori

Discuflie Expunefli ilustraflia 2-37, Cuvântarea de pe munte, øi rugafli copiii sæ væ spunæ ce
øtiu despre ceea ce væd în ilustraflie. Explicafli cæ Isus Hristos a urcat pe coasta
unui munte øi i-a învæflat pe oameni multe lucruri importante, inclusiv câteva mod-
alitæfli de a aduce fericire în cæminele lor.

Citifli cu voce tare Matei 5:9 (sau 3 Nefi 12:9). Explicafli cæ Isus i-a învæflat pe
oameni sæ fie împæciuitori. Rugafli copiii sæ repete împreunæ cu dumneavoastræ
cuvântul împæciuitor.

• Ce este un împæciuitor?

Explicafli cæ un împæciuitor este cineva care îi ajutæ pe alflii sæ fie fericifli, nu mâni-
oøi. Pace înseamnæ liniøte øi fericire, aøa încât un împæciuitor face ca un cæmin sæ
fie un loc liniøtit øi fericit.

Explicafli cæ Tatæl Ceresc øi Isus Hristos sunt împæciuitori øi cæ fiecare dintre noi
poate fi, de asemenea, un împæciuitor. Isus ne-a spus cum.

Citifli cu voce tare Matei 7:12 (sau 3 Nefi 14:12). Ajutafli copiii sæ înfleleagæ faptul
cæ trebuie sæ-i trateze pe ceilalfli în felul în care ei vor sæ fie tratafli. Atunci ei vor
fi împæciuitori øi vor ajuta la crearea unui sentiment de fericire în cæminele lor.

Scenetæ Descriefli-le copiilor câteva situaflii øi ajutafli-i sæ se gândeascæ øi sæ interpreteze
modul în care un împæciuitor ar reacfliona în fiecare situaflie. Ajutafli copiii sæ se
gândeascæ la modalitæfli prin care fiecare persoanæ implicatæ în situaflie sæ poatæ
fi fericitæ. Folosifli situafliile de mai jos sau creafli propriile situaflii:

1. Te uifli în liniøte pe o carte când, sora ta vine øi-fli ia cartea din mânæ, deoarece
vrea s-o citeascæ.

• Cum ai vrea sæ fii tratat?

• Ce vei spune sau vei face dacæ eøti un împæciuitor?

2. Te duci la bucætærie pentru a lua unul dintre fursecurile tale preferate. Fratele tæu
fuge la cutia cu fursecuri, îl ia pe ultimul øi-l mænâncæ. Eøti furios.

• Cum ai vrea sæ fii tratat?

• Ce vei spune sau vei face dacæ eøti un împæciuitor?
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3. Tu øi prietena ta desenafli. Ea te necæjeøte pentru cæ ai colorat un pom roøu.
Te simfli jignit øi te gândeøti sæ o numeøti într-un fel urât.

• Cum ai vrea sæ fii tratat?

• Ce vei spune sau vei face dacæ eøti un împæciuitor?

Scripturæ Citifli din nou sau parafrazafli pentru cursanfli Matei 7:12 (sau 3 Nefi 14:12).

Planøa ACD Expunefli planøa ACD. Spunefli-le copiilor cæ, atunci când îi trateazæ pe ceilalfli aøa
cum ei doresc sæ fie tratafli, Îl urmeazæ pe Isus Hristos øi aleg ce-i drept. Rugafli
copiii sæ repete cuvintele din planøæ împreunæ cu dumneavoastræ.

Noi tofli putem fi împæciuitori

Povestire Relatafli urmætoarea povestire despre împæciuitori cu propriile cuvinte:

Un episcop a rugat câfliva tineri sæ-l ajute. Timp de o lunæ, el a dorit ca tinerii sæ
fie împæciuitori în cæminele lor færæ sæ spunæ nimænui ceea ce fæceau. El le-a spus
sæ fie amabili, atenfli øi exemple bune. I-a rugat sæ ajute la oprirea certurilor øi sæ
caute modalitæfli de a aræta dragoste faflæ de membrii familiilor lor. Tinerii urmau sæ
se întoarcæ la episcop dupæ o lunæ de zile pentru a-i spune ce s-a întâmplat.

Dupæ o lunæ, s-au întâlnit cu toflii din nou øi au spus ce au fæcut. Tofli tinerii au
spus cæ datoritæ eforturilor pe care le-au depus de a fi împæciuitori, cæminele lor
au devenit locuri unde cei care træiau erau mai fericifli. (Vezi Franklin D. Richards,
în Conference Report, octombrie 1974, p. 153 sau Ensign, noiembrie 1974,
p. 106.)

Discuflie • Ce i-a rugat episcopul pe tineri sæ facæ?

• Ce s-a întâmplat când au fæcut acel lucru?

• Cum putefli fi un împæciuitor în propriul vostru cæmin?

Activitate plasticæ Dafli-i fiecærui copil câte o foaie de hârtie pe care afli scris Ferice de cei împæciuit-
ori. Citifli cu voce tare cuvintele scrise în partea de sus a foii øi rugafli copiii sæ le
repete împreunæ. Dafli-le copiilor creioane sau creioane colorate øi læsafli-i sæ
deseneze ipostaze în care familiile lor sunt fericite.

Încurajafli copiii sæ-øi expunæ desenele într-un loc din casa lor, de unde sæ le
poatæ aminti sæ fie împæciuitori.

Rezumat

Cântec Împærflifli foile cu chipuri øi cântafli sau recitafli, din nou, versurile cântecului
„Zâmbete“. Amintifli-le copiilor cæ, dacæ sunt împæciuitori, pot ajuta la transforma-
rea unui chip încruntat într-unul zâmbitor.

Mærturie Mærturisifli cæ Tatæl Ceresc øi Isus Hristos vor ca noi sæ fim împæciuitori. Amintifli-le
copiilor cæ, atunci când încearcæ sæ fie împæciuitori acasæ, ei øi familiile lor pot fi
mai fericifli.

Încurajafli fiecare copil sæ fie împæciuitor acasæ, în timpul sæptæmânii urmætoare.
Rugafli copiii sæ vinæ pregætifli pentru a vorbi sæptæmâna viitoare, la clasæ, despre
experienflele lor.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere. Sugerafli-i copilului sæ-L roage
pe Tatæl Ceresc sæ-i ajute pe membrii clasei sæ fie împæciuitori în cæminele lor.
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Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Arætafli ilustraflia 2-3, Isus, Hristosul, sau o altæ ilustraflie cu Isus. Rugafli copiii
sæ mimeze faptul cæ Isus Hristos vine sæ-i viziteze la ei acasæ. Rugafli-i sæ se
gândeascæ la cât de entuziasmafli ar fi dacæ Isus i-ar vizita.

• Ce afli face pentru a fi pregætifli?

• Cum afli reacfliona atunci când Isus ar sosi?

Læsafli copiii sæ interpreteze câteva lucruri pe care le-ar face dacæ Isus i-ar
vizita. Explicafli cæ, dacæ Isus ar merge la ei acasæ, ei ar dori sæ încerce, cu
toatæ puterea, sæ fie împæciuitori împærtæøind øi fiind buni unul cu altul, færæ sæ
se certe. Atunci, ei se vor putea bucura de sentimentul plæcut pe care Isus l-a
adus în casa lor.

Spunefli-le copiilor cæ o modalitate prin care ei pot øti cum sæ fie împæciuitori
este aceea de a se gândi cum s-ar comporta dacæ Isus i-ar vizita acasæ.

2. Cântafli sau recitafli versurile cântecului „O familie fericitæ“ (Children’s Songbook,
p. 198). Versurile acestui cântec sunt incluse la sfârøitul manualului.

Amintifli-le copiilor cæ, atunci când sunt împæciuitori, ei contribuie la fericirea
familiilor lor.

3. Cântafli sau recitafli versurile cântecului „Fericit de eøti“ (Children’s Songbook,
p. 266), înlocuind bate din palme cu acfliunile sugerate de copii.

Fericit de eøti øi øtii, bate din palme.
Fericit de eøti øi øtii, bate din palme.
Fericit de eøti,
Øi fafla ta sigur ne-o va aræta.
Fericit de eøti øi øtii, bate din palme.

4. Pentru a le aræta copiilor cæ-øi pot controla reacfliile la faptele celorlalfli, rugafli
doi copii sæ stea faflæ în faflæ. Rugafli unul dintre copii sæ încerce sæ aibæ un
chip serios (fafla sæ îi fie imobilæ) în timp ce celælalt încearcæ sæ-l facæ sæ
zâmbeascæ, sæ râdæ sau sæ aibæ orice altæ expresie. Læsafli tofli copiii care
doresc sæ participe sæ ia parte pe rând la aceastæ activitate.

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ trebuie sæ încerce sæ-øi controleze reacfliile atunci
când cineva face ceva care îndepærteazæ pacea din cadrul cæminului. De
exemplu, când un frate sau o soræ flipæ la ei, prima lor reacflie ar fi aceea de
a flipa înapoi, însæ, dacæ ei încearcæ sæ fie împæciuitori, pot gæsi o modalitate
mai bunæ de a reacfliona.
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ faptul cæ fiecare persoanæ este impor-
tantæ pentru Isus Hristos.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Luca 15:1–7 øi Ioan 10:1–18.

2. Copiafli ilustraflia 2-44, Oaia rætæcitæ, pe o bucatæ de carton. Apoi, tæiafli-o sub
forma pieselor de puzzle, asigurându-væ cæ oaia se aflæ pe o singuræ bucatæ
a puzzle-ului. (Pæstrafli aceste bucæfli ale jocului pentru a fi folosite øi la clasele
viitoare.) Înainte de oræ, ascundefli bucata de puzzle pe care este desenatæ oaia
undeva în sala de clasæ unde nu poate fi gæsitæ uøor.

3. Folosind tiparul de la sfârøitul lecfliei, facefli o copie sau trasafli conturul mielului
pentru fiecare persoanæ din clasæ, inclusiv pentru dumneavoastræ. Pe fiecare
miel, scriefli numele unui cursant.

4. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. ilustraflia 2-43, Un pæstor.

5. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut. Îi putefli ruga pe copii sæ relateze experienflele pe care le-au avut
în încercarea de a fi împæciuitori în cæminele lor.

Pæstorii se îngrijesc de oile lor

Activitate pentru
captarea atenfliei

Arætafli ilustraflia 2-43, Un pæstor.

• Cine este acest bærbat?

Explicafli cæ bærbatul din ilustraflie este un pæstor, asemenea celor care au træit
atunci când Isus Hristos a fost pe pæmânt.

• Cu ce este îmbræcat?

Arætafli haina pæstorului. Explicafli cæ aceastæ hainæ, fæcutæ din piele de oaie sau
din lânæ de oaie, îl protejeazæ de soarele fierbinte al deøertului øi de nopflile reci.
Ceea ce poartæ pe cap îl protejeazæ, de asemenea, de soare. Pæstorul poartæ cu
el un recipient cu apæ øi un bæfl care este numit toiag.

• Ce face un pæstor?

Explicafli cæ pæstorul are grijæ de oi. Oile cunosc glasul pæstorului øi îl urmeazæ
atunci când el le conduce. Indicafli faptul cæ pæstorul nu conduce oile din spatele
lor. El merge în fafla lor pentru a le aræta unde sæ meargæ. Pæstorul îøi conduce

Isus Hristos este 
Pæstorul Cel Bun

Lecflia 

23



oile pe pæøunile verzi, acolo unde ele pot mânca iarbæ bunæ. El le conduce, de
asemenea, la apæ. Seara, el le conduce înapoi la stânæ, care este un loc îngrædit
sau o peøteræ unde oile sunt protejate de animalele sælbatice øi de hofli. Pæstorul
stæ de pazæ la intrarea în stânæ øi protejeazæ oile. El îøi numæræ oile pentru a se
asigura cæ nu s-a pierdut niciuna.

Fiecare miel este important pentru pæstorul lui

Povestire Explicafli cæ tofli pæstorii, din vremea lui Isus sau din ziua de astæzi, se îngrijesc
øi îøi protejeazæ oile. Relatafli urmætoarea povestire cu propriile cuvinte:

Carrie øi Jimmy locuiau la o fermæ. Familia lor creøtea oi, iar Carrie øi Jimmy aveau
propria lor turmæ de miei. Se îngrijeau foarte bine de mieii lor. Erau pæstori buni.

Într-o noapte a fost o furtunæ mare. Vântul a dærâmat o parte a gardului flarcului
unde se aflau mieii lui Carrie øi ai lui Jimmy. Un tunet a speriat mieii øi ei tofli au
fugit din flarc.

Când s-a fæcut dimineaflæ, Carrie øi Jimmy au fugit afaræ pentru a se îngriji de
mieii lor. Dar mieii erau de negæsit. Carrie øi Jimmy erau îngrijorafli. Au început
sæ meargæ dupæ urmele mieilor de pe pæmântul umed. La scurt timp, Carrie øi
Jimmy au gæsit tofli mieii, cu excepflia unuia.

• Ce credefli cæ au fæcut Carrie øi Jimmy?

Carrie øi Jimmy au condus mieii înapoi în flarc øi s-au dus sæ caute mielul pierdut.
Ei au observat cæ un set de urme mergea în altæ direcflie faflæ de celelalte urme.
Au urmat acele urme.

În cele din urmæ, Carrie øi Jimmy au gæsit mielul. Unul dintre picioarele lui era
prins într-un orificiu, iar el era obosit øi slæbit. Au dus cu grijæ mielul acasæ, iar
Jimmy l-a flinut în timp ce Carrie i-a curæflat juliturile de pe picior. Carrie øi Jimmy
au fost fericifli pentru cæ øi-au gæsit tofli mieii.

• De ce au continuat Carrie øi Jimmy sæ caute mielul pierdut dupæ ce îi gæsiseræ
pe ceilalfli?

Activitate puzzle Punefli piesele jocului puzzle pe care le-afli fæcut pe jos sau pe o masæ øi ajutafli
copiii sæ le punæ împreunæ.

Când copiii îøi dau seama cæ lipseøte o piesæ, indicafli faptul cæ piesa lipsæ are pe
ea desenul unei oi.

• Ce face un pæstor bun atunci când o oaie este pierdutæ?

Povestire din
scripturi

Ridicafli Biblia øi spunefli-le copiilor cæ, în Biblie, Isus Hristos ne spune ce face un
bun pæstor atunci când o oaie este pierdutæ. Explicafli cæ, atunci când Isus a fost
pe pæmânt, El i-a învæflat deseori pe oameni spunându-le povestiri. Una dintre
povestirile Sale a fost despre un pæstor øi oaia sa pierdutæ. Citifli cu voce tare
Luca 15:4.

• Ce se spune în Biblie cæ trebuie sæ facæ un pæstor bun?

Scenetæ Rugafli copiii sæ mimeze cæ sunt pæstori. Rugafli pe fiecare în parte sæ pretindæ cæ
îøi pun pe ei o hainæ de pæstor øi cæ au un toiag iar, apoi, rugafli sæ caute piesa
puzzle lipsæ, care are pe ea desenul cu oaia. Dupæ ce piesa este gæsitæ, læudafli
tofli pæstorii øi strângefli-i pentru a completa puzzle-ul.

Întrebafli copiii cum s-au simflit când piesa a fost gæsitæ.
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Scripturæ Spunefli-le cum s-a simflit pæstorul din pildæ atunci când øi-a gæsit oaia, conform
relatærii din Luca 15:5–6. Comparafli experienfla avutæ de copii cu ceea ce Isus a
spus cæ trebuie sæ facæ øi sæ simtæ un pæstor bun.

Isus Hristos este Pæstorul cel Bun øi noi suntem mieii Lui

Discutarea
scripturilor

Citifli cu voce tare Ioan 10:14.

• Cine este Pæstorul Cel Bun din acest verset?

Explicafli cæ aceste cuvinte din verset sunt cuvintele lui Isus Hristos. El este
Pæstorul Cel Bun.

• Cine sunt oile din turma lui Isus? (Explicafli cæ turmæ înseamnæ, în acest context,
un grup de oi.)

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ faptul cæ ei sunt o parte dintre oile din turma lui Isus.
Explicafli cæ Salvatorul S-a comparat cu un pæstor, deoarece ne iubeøte øi se îngr-
ijeøte de fiecare dintre noi la fel cum un pæstor se îngrijeøte de oi. El vrea ca noi
sæ fim în siguranflæ øi fericifli. La fel cum pæstorul îøi cunoaøte fiecare oaie, tot aøa
Isus ne cunoaøte pe fiecare dintre noi. Cu toflii suntem importanfli pentru El.

Activitate Arætafli mieii desenafli care au pe ei numele copiilor. Ridicafli un desen øi spunefli:
„(Numele copilului) este unul dintre mieii din turma lui Isus“. Apoi, expunefli mielul
pe masæ sau pe jos. Continuafli aceastæ activitate pânæ când afli menflionat pe
toatæ lumea, inclusiv pe dumneavoastræ. Când ajungefli la un copil care nu este
prezent, spunefli ceva de genul: „(Numele copilului) este unul dintre mieii din
turma lui Isus øi Isus øtie cæ el nu este prezent astæzi la Societatea Primaræ.
El vrea ca tofli mieii Sæi sæ fie aici“.

Dupæ aceastæ activitate, strângefli toate desenele øi rugafli copiii sæ le numere.
Indicafli cæ atât de mulfli copii ar trebui sæ fie în clasæ sau cæ atât de mulfli miei
ar trebui sæ fie în turmæ. Comparafli acest numær cu cel al copiilor prezenfli astæzi
la clasæ. Spunefli-le copiilor cæ sperafli ca ei sæ vinæ cu toflii, în fiecare sæptæmânæ,
cu excepflia cazului când sunt bolnavi sau când nu sunt în oraø, deoarece dum-
neavoastræ dorifli sæ ajutafli la îngrijirea øi la educarea lor. Accentuafli cât de impor-
tant este pentru Isus ca tofli mieii Lui sæ vinæ la Societatea Primaræ.

Sugerafli-le copiilor ca ei sæ fie pæstori øi sæ gæseascæ mieii pierdufli – copiii care
nu au fost astæzi la Societatea Primaræ – øi sæ ajute la întoarcerea lor la
Societatea Primaræ.

Rezumat

Mærturie Depunefli mærturie despre faptul cæ fiecare copil este important pentru Isus
Hristos øi despre faptul cæ Isus îi iubeøte øi se îngrijeøte de fiecare dintre ei.

Oferifli-i fiecærui copil desenul cu mielul, pe care este scris numele sæu. Încurajafli
copiii sæ-øi ia desenul cu mielul acasæ øi sæ împærtæøeascæ familiilor lor ceea ce
au învæflat despre pæstori øi despre Pæstorul Cel Bun.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.
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1. Rugafli copiii sæ scrie un bileflel sau sæ deseneze ceva care urmeazæ sæ fie dat
unui copil care nu a fost astæzi la Societatea Primaræ. Poate sæ scrie ceva de
genul: „fii-am simflit lipsa astæzi la Societatea Primaræ“ sau „Vino cu noi la
Societatea Primaræ“.

2. Læsafli copiii sæ-øi coloreze mieii sau sæ lipeascæ pe aceøtia bulgæraøi de vatæ
pentru a-i face pufoøi.

3. Ajutafli copiii sæ facæ acfliunile sugerate de versurile cântecului: „Isus îi iubeøte
pe tofli copiii“:

Isus îi iubeøte pe tofli copiii (îøi întind mâinile în faflæ),
Cei micufli care sunt încæ mici (îøi folosesc mâna pentru a aræta un copil care

ajunge pânæ la genunchi),
Pe bebeluøul din leagæn (fac un leagæn cu ajutorul mâinilor),
Pe cei mari øi înalfli (ridicæ mâinile sus, deasupra capului).
(Din Finger Fun for Little Folk de Thea Cannon. © 1949 the Standard Publishing
Company, Cincinnati, Ohio. Drept de folosire.)

4. Cântafli sau recitafli versurile cântecului „Isus a iubit copiii“ (Children’s Songbook,
p. 59) sau ale cântecului „Iubirea Domnului“ (Children’s Songbook, p. 74).
Versurile acestor cântece sunt incluse la sfârøitul manualului.

5. Cântafli sau recitafli cuvintele primei strofe a imnului „Mult Îøi iubeøte Pæstorul
oile“ (Hymns, nr. 221).

Mult Îøi iubeøte Pæstorul
Oile din turma Sa;
Ce sunt argintul øi-aurul,
Pe lângæ dragostea Sa?
Mult le iubeøte Pæstorul
Pe „alte“ oi pierdute;
El este Ocrotitorul
Øi-al celor rætæcite.
Oile sunt rætæcite,
Færæ niciun ajutor.
Dar la turmæ le aduce
Bunul nostru Salvator. 

125

Lecflia 23





127

Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ simtæ øi sæ-øi exprime recunoøtinfla faflæ de Tatæl
Ceresc.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Luca 17:11–19 øi 1 Tesaloniceni 5:18.

2. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile cântecului „Copiii din întreaga
lume“ (Children’s Songbook, p. 16).

3. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. un pæhærel, o linguræ mare, un recipient cu apæ øi o tigaie sau o farfurie platæ

care sæ fie suficient de mare pentru a fline pæhærelul øi recipientul cu apæ;
c. creioane colorate øi foi de hârtie pentru fiecare copil;
d. tablæ, cretæ øi burete;
e. ilustraflia 2-45, Cei zece leproøi (Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie 221;

62150).

4. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Ni s-au dat multe binecuvântæri

Activitate pentru
captarea atenfliei

Expunefli paharul gol, lingura øi recipientul cu apæ. Rugafli copiii sæ se gândeascæ
la multele binecuvântæri pe care Tatæl Ceresc li le-a dat øi explicafli-le cæ, de fie-
care datæ când numesc o binecuvântare, pot sæ ia o linguræ de apæ din recipient
øi s-o verse în pahar.

Punefli paharul øi recipientul cu apæ în tigaie sau în farfurie pentru a refline apa
værsatæ øi aøezafli tigaia sau farfuria pe o suprafaflæ planæ, cum ar fi masa sau
podeaua.

Putefli sæ folosifli urmætoarele întrebæri pentru a-i ajuta pe copii sæ se gândeascæ
la binecuvântærile lor:

• Care sunt unele dintre frumoasele creaflii pe care Tatæl Ceresc ni le-a dat?

• Care sunt unii dintre oamenii speciali cu care El ne-a binecuvântat?

• Ce lucruri pot face trupurile noastre minunate?

Rugafli copiii sæ numeascæ binecuvântæri øi sæ verse linguri de apæ în pahar, pe
rând, pânæ când paharul este plin øi dæ pe dinafaræ. Explicafli cæ Tatæl Ceresc ne
iubeøte øi ne-a dat multe binecuvântæri. Când ne gândim la aceste binecuvântæri,
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suntem recunoscætori øi plini de dragoste faflæ de Tatæl Ceresc. Tatæl Ceresc ne-a
dat atât de multe binecuvântæri încât dragostea noastræ dæ pe dinafaræ, exact ca
apa din pahar, care dæ pe dinafaræ.

Trebuie sæ simflim øi sæ ne arætæm recunoøtinfla

Povestire øi discuflie Relatafli urmætoarea povestire cu propriile cuvinte:

Ziua de naøtere a Laurei se apropia øi bunica ei a vrut sæ-i dea un cadou special.
Deøi vederea bunicii se înræutæflea øi cusutul de mânæ devenea din ce în ce mai
greu pentru ea, bunica s-a hotærât sæ-i facæ Laurei o pæpuøæ. A muncit multe ore
pentru a face o pæpuøæ cu pærul împletit, cu chipul brodat øi cu o rochie minunatæ
de dantelæ. De ziua Laurei, bunica a împachetat pæpuøa øi i-a dat-o Laurei.

Spunefli-le copiilor cæ le vefli relata douæ sfârøituri diferite ale povestirii. Rugafli-i sæ
asculte cu atenflie øi sæ decidæ care sfârøit este mai bun.

Sfârøitul numærul unu

Laura era entuziasmatæ de ziua ei øi de darurile pe care le primise. Le-a deschis
pe toate foarte repede. Când a ajuns la darul bunicii, ea a desfæcut pachetul, 
s-a uitat la pæpuøæ doar pentru o clipæ øi, apoi, a aruncat pæpuøa la o parte,
întinzându-se dupæ urmætorul cadou.

• Credefli cæ Laurei i-a plæcut pæpuøa?

• Cum credefli cæ s-a simflit bunica Laurei?

Sfârøitul numærul doi

Laura era entuziasmatæ de ziua ei øi de cadourile pe care le primise øi l-a deschis
pe fiecare cu grijæ. În timp ce deschidea pachetul de la bunica ei, un sentiment
plæcut i-a umplut inima. Ea a atins cu tandrefle pærul pæpuøii împletit cu grijæ,
chipu-i brodat øi rochia-i de dantelæ. Apoi, a fugit la bunica ei øi a îmbræfliøat-o str-
âns. „Îfli mulflumesc, bunico“, i-a øoptit ea.

• Credefli cæ Laurei i-a plæcut pæpuøa?

• Cum credefli cæ s-a simflit bunica Laurei?

• În care sfârøit a arætat Laura dragoste faflæ de bunica ei øi apreciere pentru
multele ore pe care bunica ei le-a petrecut fæcând pæpuøa?

Discuflie Scriefli pe tablæ cuvântul recunoøtinflæ øi rostifli-l alæturi de copii. Explicafli cæ recun-
oøtinfla este sentimentul de a fi plini de mulflumire. Când suntem plini de mulflum-
ire pentru un lucru pe care cineva l-a fæcut pentru noi sau pe care ni l-a dat,
trebuie sæ dæm dovadæ de recunoøtinflæ.

• Cum a dat Laura dovadæ de recunoøtinflæ pentru pæpuøæ în cel de-al doilea final
al povestirii?

Explicafli cæ, atunci când simflim recunoøtinflæ øi ne arætæm recunoøtinfla, suntem
fericifli, iar persoana cæreia îi mulflumim este øi ea fericitæ. Discutafli despre senti-
mentele de dragoste øi fericire pe care Laura øi bunica ei le-au împærtæøit, deoa-
rece Laura a fost øi a dat dovadæ de recunoøtinflæ.

Povestire din
scripturi øi discuflie

Arætafli ilustraflia 2-45, Cei zece leproøi, øi relatafli povestirea din Luca 17:11–19.

Explicafli cæ lepra este o boalæ de piele care distruge pærfli ale trupului. Oamenii
se temeau de leproøi, deoarece credeau cæ se molipseau de lepræ, prin urmare,
leproøii trebuiau sæ stea departe de familiile øi de prietenii lor.
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Accentuafli faptul cæ, dupæ ce leproøii au fæcut ceea ce le-a spus Isus Hristos, 
s-au vindecat de lepræ. Au putut sæ træiascæ din nou împreunæ cu familiile øi cu
prietenii lor.

• Cum v-afli simfli dacæ Isus Hristos ar fi fæcut pentru voi acest miracol?

Rugafli copiii sæ asculte în timp ce dumneavoastræ citifli cu voce tare Luca 17:15–17,
pentru a afla cum øi-au arætat leproøii recunoøtinfla.

• Câfli leproøi au fost vindecafli?

Rugafli copiii sæ-øi flinæ ridicate degetele de la mâini.

• Câfli leproøi s-au întors pentru a-I mulflumi lui Isus?

Rugafli copiii sæ îndoaie nouæ degete. Accentuafli cæ doar un singur bærbat din cei
zece øi-a arætat recunoøtinfla faflæ de Isus pentru acel mare miracol.

• De ce credefli cæ doar un singur bærbat s-a întors sæ-I mulflumeascæ lui Isus?

Îi putem mulflumi Tatælui Ceresc în rugæciunile noastre

Discutarea
scripturilor

Citifli-le copiilor cu voce tare 1 Tesaloniceni 5:18.

• Ce spune aceastæ scripturæ cæ ar trebui sæ facem?

Amintifli-le copiilor cæ Tatæl Ceresc ne-a dat fiecæruia multe binecuvântæri. El este
fericit atunci când Îi mulflumim pentru binecuvântærile noastre.

• Cum Îi putem mulflumi Tatælui Ceresc pentru multele binecuvântæri pe care ni
le dæ?

Cântec Cântafli sau recitafli versurile cântecului „Copiii din întreaga lume“.

La sfârøitul zilei, pretutindeni
În genunchi se roagæ ai Sæi copii,
„Mulflumesc“ spunând într-un mod special,
Spunând „Mersi, mersi“, într-un mod special.
„Gracias“. „Mãlõ“. „Wir danken dir“.
Pretutindeni vocile se aud.
Ei spun „tak“, tu spui „merci“,
„Kansha shimasu“, Îfli mulflumim.
Iar Tatæl Ceresc i-aude;
Øi îi înflelege.
Pe tofli El îi cunoaøte;
Îi iubeøte pe tofli, chiar pe tofli.

Discuflie • Când ne rugæm?

Discutafli despre momentele diferite când ne rugæm øi despre lucrurile pentru
care-I putem mulflumi Tatælui Ceresc în fiecare rugæciune. De exemplu, când
ne rugæm înainte de masæ, Îi putem mulflumi Tatælui Ceresc pentru cæ ne-a dat
mâncare. Accentuafli cæ este important sæ ne aducem aminte sæ-I mulflumim
Tatælui Ceresc în rugæciunile noastre.

Ne putem aræta recunoøtinfla prin faptele noastre

Discuflie Explicafli cæ ne putem aræta recunoøtinfla øi prin faptele noastre. Când ne supu-
nem poruncilor øi facem lucrurile pe care Tatæl Ceresc ni le-a cerut sæ le facem,
arætæm cæ-L iubim pe Tatæl Ceresc øi cæ apreciem ceea ce ne-a dat.
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Descriefli câteva situaflii în care o persoanæ poate sæ arate recunoøtinflæ prin fap-
tele sale. Rugafli copiii sæ spunæ cum poate fiecare persoanæ sæ arate recunoøt-
inflæ fiind supusæ Tatælui Ceresc. Folosifli situafliile urmætoare sau formulafli propriile
dumneavoastræ situaflii:

1. Mary este cel mai mare copil din familia ei. Ea mai are doi frafli øi douæ surori.
Este recunoscætoare pentru familia ei.

• Cum Îi poate aræta Mary Tatælui Cresc faptul cæ este recunoscætoare pentru
familia ei? (Dând dovadæ de dragoste øi bunætate faflæ de fiecare membru al
familiei.)

2. John face diverse lucruri pentru vecinul lui pentru a câøtiga bani în plus. El este
recunoscætor cæ Tatæl Ceresc l-a ajutat sæ gæseascæ aceastæ slujbæ.

• Cum poate John sæ-øi arate recunoøtinfla faflæ de Tatæl Ceresc? (Plætind
zeciuialæ din banii câøtigafli.)

3. Lui Kim îi place sæ joace fotbal. Ea este recunoscætoare cæ Tatæl Ceresc i-a dat
un trup puternic øi sænætos.

• Ce poate Kim sæ facæ pentru a-I aræta Tatælui Ceresc recunoøtinfla pentru
trupul ei? (Sæ flinæ Cuvântul de înflelepciune; sæ mænânce sænætos øi sæ se
îngrijeascæ de trupul ei.)

4. Misionarii i-a învæflat Evanghelia pe membrii familiei lui Lee, iar aceøtia au fost
botezafli. Lee este foarte recunoscætor pentru misionari.

• Cum poate Lee sæ-øi arate recunoøtinfla faflæ de Tatæl Ceresc? (Pregætindu-se
sæ slujeascæ într-o misiune atunci când va fi mai mare.)

5. Anna aøteaptæ cu neræbdare fiecare zi de duminicæ. Îi place foarte mult sæ
meargæ la Societatea Primaræ. Ea este recunoscætoare pentru Bisericæ.

• Ce poate Anna sæ facæ pentru a-I aræta Tatælui Ceresc cât de recunoscætoare
este? (Sæ participe la toate adunærile ei; sæ fie pioasæ la Bisericæ.)

Rezumat

Activitate plasticæ Dafli-le copiilor foi de hârtie øi creioane colorate øi rugafli-i sæ deseneze lucruri
pentru care sunt recunoscætori. Invitafli copiii sæ le vorbeascæ celorlalfli membrii
ai clasei despre desenele lor.

Mærturie Spunefli-le copiilor cât de recunoscætor suntefli pentru faptul cæ suntefli învæflætorul
lor. Explicafli cum Îi arætafli Tatælui Ceresc recunoøtinfla dumneavoastræ pentru
aceastæ binecuvântare. Mærturisifli cæ Tatæl Ceresc ne-a dat multe binecuvântæri
øi cæ El este fericit atunci când suntem recunoscætori øi Îi mulflumim pentru binec-
uvântærile noastre.

Încurajafli copiii sæ-øi aminteascæ sæ-I mulflumeascæ Tatælui Ceresc pentru binec-
uvântærile lor în rugæciunile lor øi prin faptele lor din timpul sæptæmânii urmætoare.

În timp ce copiii se pregætesc pentru rugæciunea de încheiere, întrebafli-i pentru
ce lucruri ar putea sæ-I mulflumeascæ Tatælui Ceresc în timpul rugæciunii clasei.
Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Rugafli copiii sæ spunæ care sunt animalele, legumele øi fructele lor preferate.
Accentuafli cæ Tatæl Ceresc a plænuit øi Isus Hristos a creat toate aceste lucruri
pentru ca noi sæ ne bucuræm de ele. Trebuie sæ ne aducem aminte sæ ne
arætæm recunoøtinfla pentru aceste lucruri.

2. Arætafli câteva poze cu animale. Discutafli despre nevoile pe care le au
animalele, cum ar fi: apæ, hranæ, îngrijire øi dragoste. Explicafli cæ îngrijirea
animalelor øi a celorlalte creaflii Îi aratæ Tatælui Ceresc faptul cæ suntem
recunoscætori pentru ele.

3. Cântafli sau recitafli cuvintele cântecului „Tatælui Ceresc Îi mulflumim“ (Children’s
Songbook, p. 20), pe cele ale cântecului „Poate-un copil ca mine?“ (Children’s
Songbook, p. 9) sau pe cele ale cântecului „Îfli mulflumesc fiie, Tatæl meu iubit“
(Imnuri øi cântece pentru copii, p. 61). Versurile cântecului „Îfli mulflumesc fiie,
Tatæl meu iubit“ sunt incluse la sfârøitul manualului.

Spunefli-le copiilor cæ Îi putem mulflumi Tatælui Ceresc øi prin cântec. Explicafli cæ
imnurile de slavæ faflæ de Tatæl Ceresc sunt ca øi rugæciunile (vezi D&L 25:12).

Tatælui Ceresc Îi mulflumim
Tatælui Ceresc noi tofli mulflumiri oferim,
Recunoscætori suntem pentru tot ce primim.

Pentru ochi, urechi øi mâini øi pentru picioare,
Pentru haine de purtat øi-a mea mâncare;

Un tatæ øi o mamæ øi mulfli copilaøi mici,
Tuturor Tatæl Ceresc pe-aceøtia ni-i dæ.

Tatælui Ceresc noi tofli mulflumiri oferim,
Recunoscætori suntem pentru tot ce primim.

Poate-un copil ca mine?
Poate-un copil ca mine
Aduce mulflumire?
Da, o da! Dacæ-s curat,
Ræbdætor în tot ce fac!
Pe Domnul sæ Îl iubesc
Øi din inimæ græiesc:
Tatæ, mulflumesc!
Tatæ, mulflumesc!
Tatæ din Ceruri, mulflumesc!
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Scop De a-l încuraja pe fiecare copil sæ-øi aminteascæ sæ le mulflumeascæ celorlalfli
pentru gesturile lor de bunætate øi de dragoste.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Luca 17:11–19 øi Doctrinæ øi legæminte 78:19.

2. Pregætifli un bileflel de mulflumire asemænætor celui care urmeazæ:

3. Materiale necesare:
a. Biblia øi Doctrinæ øi legæminte;
b. creioane sau creioane colorate øi câte o foaie de hârtie pentru fiecare copil;
c. tablæ, cretæ øi burete;
d. ilustraflia 2-45, Cei zece leproøi (Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie 221;

62150).

4. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Notæ: Depunefli un efort special în timpul acestei lecflii pentru a le spune copiilor
„væ mulflumesc“, atunci când este momentul potrivit.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Putem sæ folosim un cuvânt special

Activitate pentru
captarea atenfliei

Spunefli-le copiilor cæ existæ un cuvânt special pe care vrefli sæ-l împærtæøifli cu
ei tofli. Acest cuvânt special poate fi folosit de toatæ lumea, însæ nu este folosit
destul de des. Øoptifli-i unuia dintre copii „mulflumesc“ øi rugafli-l sæ-i øopteascæ
„mulflumesc“ unui alt copil. Continuafli pânæ când fiecare copil a auzit cuvântul.
Rugafli ultimul copil sæ se ridice în picioare øi sæ spunæ cuvântul cu voce tare.

• Când spunem „mulflumesc“?

Væ mulflumesc. Sunt bucuroasæ cæ 

suntefli învæflætorul meu.

Cu drag,

Rebecca

Nu uitafli sæ spunefli
„mulflumesc“

Lecflia 
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Explicafli cæ tuturor ne place ca alflii sæ facæ lucruri bune pentru noi, însæ uneori,
uitæm sæ le mulflumim.

Povestire din
scripturi

Arætafli ilustraflia 2-45, Cei zece leproøi, øi rugafli copiii sæ væ spunæ ce-øi amintesc
despre aceastæ ilustraflie din lecflia de data trecutæ. Putefli sæ rugafli copiii sæ punæ
în scenæ povestirea despre cei zece leproøi (vezi Luca 17:11–19).

Referindu-væ la ilustraflie, arætafli-l pe leprosul care-I mulflumeøte lui Hristos.

• De ce s-a întors acest bærbat la Isus?

• Ce au fæcut ceilalfli bærbafli?

Amintifli-le copiilor cæ Isus Hristos i-a vindecat pe tofli cei zece leproøi, însæ numai
unul øi-a amintit sæ-I mulflumeascæ. Trebuie ca Isus sæ fi fost fericit pentru cæ o
persoanæ øi-a adus aminte, dar trist pentru cæ ceilalfli nu øi-au adus aminte.

Discuflie • Pentru ce ar trebui sæ Le mulflumim Tatælui Ceresc øi lui Isus Hristos?

• Cui altcuiva ar trebui sæ mulflumim? (Familiilor noastre, învæflætorilor, prietenilor
øi tuturor celor care fac ceva bun pentru noi.)

Le putem mulflumi celorlalfli

Povestire øi 
discuflie

Relatafli urmætoarea povestire cu propriile cuvinte, ilustrând-o cu desene simple
pe tablæ (cum ar fi: un lac, un peøte øi un tort):

Carlos îndrægea sæ meargæ cu cortul øi sæ pescuiascæ øi îi plæcea sæ-øi petreacæ
aproape toatæ sâmbæta pescuind într-un râu din apropiere. Dar tatæl lui a murit øi
multe lucruri s-au schimbat pentru Carlos. Nu mai avea pe nimeni care sæ-l ducæ
la pescuit.

Carlos era trist øi singur. Învæflætorul lui de la Societatea Primaræ, fratele Taylor,
a remarcat cât de trist era øi a vrut sæ-l facæ fericit. Fratele Taylor l-a invitat pe
Carlos la pescuit.

Carlos a fost foarte fericit cæ putea sæ meargæ din nou la pescuit. Era pregætit øi-l
aøtepta pe fratele Taylor sæ vinæ sæ-l ia. Carlos øi fratele Taylor au avut o zi minu-
natæ la râu. Au prins câfliva peøti, iar în acea searæ au mâncat peøte la cinæ, împr-
eunæ cu mama, fraflii øi surorile lui Carlos.

Carlos a vrut sæ-i mulflumeascæ fratelui Taylor pentru cæ l-a luat la pescuit.

• Ce putea Carlos sæ facæ pentru a-i mulflumi fratelui Taylor?

Dupæ ce copiii au ræspuns, mulflumifli-le pentru sugestii øi spunefli-le ce a decis
Carlos sæ facæ:

Carlos a decis cæ, pentru a-i mulflumi fratelui Taylor, urma sæ facæ ceva frumos
pentru el. Øi-a ajutat mama sæ facæ un tort, iar în ziua urmætoare a dus tortul la
casa fratelui Taylor. Carlos i-a dat tortul fratelui Taylor øi a spus: „Væ mulflumesc
pentru cæ m-afli dus la pescuit“.

• Cum credefli cæ s-a simflit fratele Taylor când Carlos i-a adus tortul?

• Cum credefli cæ s-a simflit Carlos?

Scripturæ Citifli cu voce tare Doctrinæ øi legæminte 78:19. Explicafli cæ acest verset spune cæ,
dacæ suntem recunoscætori, atunci vom fi fericifli.

• Cum væ simflifli atunci când spunefli „mulflumesc“ cuiva?

• Cum væ simflifli atunci când cineva væ spune „mulflumesc“?
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Implicarea copiilor Invitafli copiii sæ vorbeascæ despre momente în care cineva le-a mulflumit pentru
un anumit lucru pe care l-au fæcut øi sæ explice cum s-au simflit pentru cæ li s-a
mulflumit. Putefli sæ relatafli øi dumneavoastræ o experienflæ personalæ.

Putem sæ spunem „mulflumesc“ în multe feluri

Povestire Relatafli urmætoarea povestire cu propriile cuvinte:

Sora Wells era învæflætoare la Societatea Primaræ. Ei îi plæcea foarte mult sæ predea
øi îi iubea pe copiii din clasa ei. A încercat sæ aibæ o lecflie bine pregætitæ pentru
fiecare duminicæ. Îi iubea pe Tatæl Ceresc øi pe Isus Hristos, le-a depus copiilor
mærturia ei øi le-a spus cât de mult îi iubea Isus pe fiecare dintre ei. A dat dovadæ
de dragoste øi de preocupare faflæ de copiii din clasa ei. Îøi aducea mereu aminte
de zilele lor de naøtere øi de alte ocazii speciale.

Într-o duminicæ, dupæ Bisericæ, cineva a bætut la uøa sorei Wells. Era Rebecca,
una dintre fetele din clasa ei. Rebecca i-a dat sorei Wells ceva într-un plic roz,
drægufl.

• Putefli sæ ghicifli ce era în plic?

Scoatefli bileflelul de mulflumire pe care l-afli pregætit øi citifli-l clasei.

• Cum credefli cæ s-a simflit sora Wells când a citit acest bileflel?

Discuflie • Cum i-a spus Rebecca „mulflumesc“ învæflætoarei ei?

• Care sunt alte câteva modalitæfli prin care ne putem exprima recunoøtinfla?

• Cine face lucruri bune pentru voi?

Enumerafli pe tablæ ræspunsurile copiilor la ultima întrebare. Dupæ ce tofli copiii
au avut ocazia de a ræspunde, referifli-væ la lista de pe tablæ øi întrebafli-i pe copii
pentru ce ar putea sæ-i mulflumeascæ fiecærei persoane. De exemplu, întrebafli
copiii:

• Pentru ce le-afli putea mulflumi membrilor din episcopat?

• Pentru ce i-afli putea mulflumi dirijoarei sau pianistei de la Societatea Primaræ?

Activitate plasticæ Oferifli-le copiilor creioane sau creioane colorate øi foi de hârtie pentru a scrie bil-
eflele de mulflumire. Scriefli sau ajutafli-i sæ scrie Mulflumesc pe bileflelele lor øi læs-
afli-i sæ le decoreze cu creioanele sau cu creioanele colorate.

Explicafli-le cæ pot da acest bileflel unei persoane cæreia vor sæ-i mulflumeascæ.
Læsafli copiii sæ spunæ cæror persoane le vor da bileflelele lor. Amintifli-le copiilor cæ
aducând mulflumiri celorlalfli nu numai cæ îi face fericifli pe cei cærora le mulflumim,
dar ne face øi pe noi sæ fim fericifli.

Rezumat

Prezentarea
învæflætorului

Chiar înainte de sfârøitul orei, mulflumifli-i fiecærui copil pentru ceva ce a fæcut bine
în timpul orei de la Societatea Primaræ. Fifli sincer øi concret. Îi putefli mulflumi
copilului pentru cæ:

• a fost pios în timpul orei;

• a ascultat lecflia;

• a spus rugæciunea de deschidere;

• i-a tratat pe ceilalfli cu bunætate;
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• a cântat în timpul exercifliilor de deschidere;

• a ridicat mâna înainte sæ vorbeascæ;

• a ræspuns la o întrebare;

• a avut un chip fericit în timpul orei.

Mærturie Exprimafli-væ recunoøtinfla pentru fiecare copil pe care-l avefli în clasa dumnea-
voastræ. Amintifli-le copiilor cât de fericit poate sæ facæ un simplu „mulflumesc“
pe cineva.

Încurajafli copiii sæ fie atenfli de câte ori pot folosi cuvântul special „mulflumesc“
în timpul sæptæmânii, cu familia øi prietenii lor.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pentru

copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise sau ca
recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de curs“ din
„Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Rugafli copiii sæ se ridice în picioare øi sæ-øi îndepærteze scaunele astfel încât
sæ se poatæ plimba în jurul scaunelor lor.

Ajutafli copiii sæ cânte sau sæ recite cuvintele primei strofe øi ale refrenului
cântecului „Am douæ urechi“ (Children’s Songbook, p. 269), fæcând miøcærile
indicate mai jos:

Eu am urechi ca sæ aud (aratæ urechile),
Doar adeværul Sæu (aratæ ochii).
Picioare am ca sæ mæ duc
Doar unde mæ vrea El (se plimbæ în jurul scaunului).

Refren:
La muncæ sau la joacæ
Înflelept voi fi (mimeazæ cæ bat mingea).
Îi mulflumesc Tatælui
Cæ astfel pot træi (se aøeazæ, îøi încruciøeazæ braflele øi capul este aplecat în faflæ).

2. Trecefli un fir de aflæ sau de lânæ printr-un nasture sau printr-un inel, fir care
trebuie sæ fie suficient de lung în aøa fel încât tofli copiii sæ se poatæ flinæ de el,
iar apoi legafli-i capetele. Rugafli copiii sæ stea în cerc øi sæ-øi închidæ palmele
flinându-se de aflæ. Rugafli-i sæ treacæ nasturele sau inelul de la unul la altul pânæ
când spunefli: „Stop!“. Copilul care are nasturele sau inelul în acel moment,
spune: „Îi sunt recunoscætor lui (numele persoanei) pentru (ceva)“. Continuafli
jocul pânæ când fiecare copil a avut cel puflin o ocazie de a ræspunde.

3. Cântafli sau recitafli versurile cântecului „Fericit cæ sunt eu“ (Children’s
Songbook, p. 11).

Noaptea, singur când sunt în pat,
Øi îmi închid ochii
Sunt recunoscætor cæ am
Tot ce îmi pot dori.
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Am prieteni øi-nvæflætori,
Iubit eu sunt mereu.
Sunt de la Domnul øi mæ fac
Fericit cæ sunt eu.

4. Pregætifli plastilinæ din aluat særat pentru ca cei din clasa dumneavoastræ s-o
modeleze în forma unui lucru pentru care sunt recunoscætori (refleta pentru
plastilina din aluat særat se gæseøte la pagina 45). Rugafli-i sæ ducæ acasæ ceea
ce au modelat øi sæ aøeze obiectul aproape de locul unde-øi spun rugæciunile.
În acest fel, ei îøi vor aminti sæ-I mulflumeascæ în rugæciune Tatælui Ceresc
pentru binecuvântærile lor.

5. Relatafli povestirea despre iaredifli øi despre coræbiile lor, care se gæseøte în Eter
2:16–18 øi 6:4–11. Putefli sæ ilustrafli coræbiile aøezând douæ boluri identice unul
peste altul, cu concavitatea în interior.

Rugafli copiii sæ-øi imagineze cæ Domnul le-a spus lor øi familiilor lor sæ con-
struiascæ tipul de coræbii pe care l-au construit iarediflii. Rugafli-i sæ mimeze cæ
sunt pe ocean de aproape un an, în aceste coræbii mici. Au fost aruncafli în
ocean iar, din când în când, au fost complet sub apæ. În coræbii sunt øi multe
animale.

• Cum v-afli simfli dacæ afli face o astfel de cælætorie?

Citifli cu voce tare Eter 6:9 pentru a afla ce pærerea au avut iarediflii despre
cælætoria lor. Ajutafli copiii sæ înfleleagæ faptul cæ pânæ øi în momentele în care
avem greutæfli, avem multe lucruri pentru care trebuie sæ fim recunoscætori.
Dacæ suntem bolnavi, de exemplu, putem sæ fim recunoscætori pentru oamenii
care au grijæ de noi. Dacæ vom cæuta întotdeauna lucrurile pentru care trebuie
sæ fim recunoscætori, atunci ne vom vedea multele binecuvântæri.

6. În timpul sæptæmânii viitoare, trimitefli bileflele de mulflumire copiilor din clasa
dumneavoastræ, spunându-i fiecæruia cât de mult apreciafli faptul cæ îl avefli în
clasa dumneavoastræ. Menflionafli un lucru concret pe care fiecare copil l-a fæcut
øi care a ajutat clasa.
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ faptul cæ, dacæ facem ce-i drept, vom fi
fericifli iar, dacæ nu facem ce-i drept, nu vom fi fericifli.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Luca 15:11–24.

2. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile cântecului „Zâmbete“ (Children’s
Songbook, p. 267) øi pe cele ale cântecului „Alege calea cea dreaptæ“
(Children’s Songbook, p. 160). 160). Versurile acestor cântece sunt incluse
la sfârøitul manualului.

3. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. o pietricicæ sau câte o boabæ de fasole pentru fiecare copil;
c. chipul zâmbitor/încruntat de la lecflia 22;
d. câte un creion sau un creion colorat pentru fiecare copil;
e. câte un cerc mare de hârtie pentru fiecare copil;
f. ilustraflia 2-46, Fiul risipitor (Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie 220;

62155).

4. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Notæ: Nu uitafli cæ cei mai mici de opt ani nu sunt încæ ræspunzætori øi nu trebuie
sæ se pocæiascæ de pæcate. Încurajafli copiii sæ facæ ce-i drept, însæ nu-i facefli sæ
se simtæ vinovafli pentru lucrurile pe care le-au fæcut.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Faptul de a face lucruri rele ne face sæ ne simflim neplæcut

Activitate pentru
captarea atenfliei

Rugafli un copil sæ-øi scoatæ pantoful øi sæ punæ înæuntru o pietricicæ sau o boabæ
de fasole. Rugafli copilul sæ-øi încalfle pantoful øi sæ meargæ câfliva paøi în jurul
clasei. Rugafli-l sæ le spunæ celorlalfli copii cum se simte piciorul lui.

Indicafli faptul cæ, atunci când lucrurile nu sunt aøa cum trebuie, ne simflim neplæ-
cut, suntem nefericifli øi ne gândim foarte mult la ceea ce este greøit.

Rugafli copilul sæ scoatæ obiectul din pantof iar, apoi, sæ meargæ din nou în jurul
clasei. Læsafli copilul sæ le spunæ celorlalfli cursanfli cât de bine se simte piciorul lui.

Dafli câte o pietricicæ sau câte o boabæ de fasole fiecærui copil øi læsafli pe cei
care vor sæ ia parte la activitate sæ-øi punæ pietricica sau boaba de fasole în
pantof. Rugafli-i sæ se ridice în picioare øi sæ meargæ câfliva paøi pentru a simfli
cât de neplæcut îi face sæ se simtæ acel obiect. Adunafli pietricelele sau boabele

Alegerea a ceea ce-i drept
mæ face sæ mæ simt fericit
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de fasole øi rugafli copiii sæ se ridice din nou øi sæ vadæ cât de bine se simt
picioarele lor færæ acel obiect.

Comparafli pietricica sau boaba de fasole cu o faptæ greøitæ. Când facem ceva
greøit, avem un sentiment neplæcut øi suntem nefericifli. Însæ când ne pare ræu cæ
am fæcut ceva greøit øi încercæm sæ îndreptæm alegerea noastræ greøitæ, este ca
øi cum am scoate pietricica sau boaba de fasole din pantof: sentimentul neplæcut
ne pæræseøte øi putem fi din nou fericifli.

Explicafli cæ lecflia de astæzi va fi despre înlocuirea sentimentelor neplæcute cu o
stare de fericire.

Putem înlocui starea de nefericire cu starea de fericire

• Cum væ simflifli atunci când facefli ceva greøit?

Povestire øi discuflie Relatafli cu propriile cuvinte povestirea urmætoarea despre o fatæ care a fæcut
ceva greøit øi s-a simflit nefericitæ. Rugafli copiii sæ asculte pentru a afla ce a fæcut
fata pentru a înlocui sentimentul de nefericire cu unul de fericire.

Prietena Angelei, Maria, avea un set minunat de alimente de jucærie, cu fructe øi
legume mici. Angelei îi plæcea foarte mult sæ se joace cu aceste alimente øi øi-ar
fi dorit sæ fi fost ale ei. Într-o zi, când Maria nu se uita, Angela øi-a bægat în buzu-
nar un pumn plin de fructe øi legume mici. Angela a dus acasæ aceste alimente
færæ sæ spunæ nimænui.

• Credefli cæ Angela s-a distrat jucându-se cu alimentele de jucærie pe care le
luase?

Angela nu se putea juca în public cu acele alimente de jucærie, deoarece nu vroia
ca mama ei sæ øtie cæ le luase. A ascuns fructele øi legumele sub patul ei øi tre-
buia sæ se târascæ sub el atunci când dorea sæ se joace cu ele. Angela se simflea
nefericitæ, chiar dacæ avea acum jucæriile pe care øi le dorise.

• Ce ar putea Angela sæ facæ pentru a-øi schimba sentimentul de nefericire?

Complimentafli copiii pentru sugestiile lor adecvate øi explicafli ce a fæcut Angela:

Mama Angelei a observat-o jucându-se sub pat øi a întrebat-o ce fæcea. Angela 
i-a arætat mamei alimentele de jucærie øi i-a explicat cât de nefericitæ se simflea.
Mama Angelei a ajutat-o sæ înfleleagæ ce trebuia sæ facæ pentru a se simfli din nou
fericitæ. Angela i-a dus înapoi Mariei alimentele de jucærie øi i-a spus cæ-i pærea
ræu pentru cæ le luase. Dupæ înapoierea jucæriilor, Angela s-a simflit fericitæ øi uøur-
atæ. Era bucuroasæ cæ putuse sæ-øi îndrepte alegerea greøitæ.

• Care a fost greøeala pe care a fæcut-o Angela?

Discuflie Expunefli desenul cu chipul zâmbitor/încruntat. Arætafli chipul nefericit iar, apoi,
pe cel fericit.

• Care chip aratæ cum s-a simflit Angela dupæ ce a luat alimentele de jucærie?
(Invitafli un copil sæ întoarcæ desenul astfel încât sæ arate chipul nefericit.)

• Ce a fæcut Angela pentru a-øi îndrepta alegerea greøitæ?

• Care chip aratæ cum s-a simflit Angela dupæ ce a înapoiat alimentele de jucærie?
(Invitafli un copil sæ întoarcæ desenul astfel încât sæ arate chipul fericit.)

Spunefli-le copiilor cæ, uneori, cu toflii facem lucruri care sunt greøite. Când facem
lucruri greøite suntem nefericifli. Dar, dupæ ce spunem cæ ne pare ræu øi încercæm
sæ ne îndreptæm alegerile greøite, putem fi din nou fericifli.

138



Isus Hristos doreøte ca noi sæ fim fericifli

Prezentarea
învæflætorului

Explicafli cæ faptul de a spune cæ ne pare ræu øi acela de a încerca sæ ne îndr-
eptæm alegerile greøite sunt doi paøi ai pocæinflei.

Rugafli copiii sæ repete de câteva ori cuvântul pocæinflæ.

Explicafli cæ Isus Hristos doreøte ca noi sæ alegem ce-i drept, dar El øtie cæ,
uneori, facem lucruri greøite. El a fæcut posibil ca noi sæ ne putem pocæi atunci
când facem lucruri greøite. El ne-a promis cæ, dacæ ne pocæim, vom fi iertafli pen-
tru greøelile noastre øi vom fi din nou fericifli. Pocæinfla este o parte importantæ a
statutului de membru al Bisericii.

Amintifli-le copiilor cæ a face ceva greøit este ca øi cum ar avea o pietricicæ în
pantof. Ne simflim neplæcut. Pocæinfla este ca øi scoaterea pietricelei din pantof.
Este un sentiment plæcut atunci când problema dispare.

Povestire din
scripturi

Arætafli Biblia øi explicafli cæ, în aceastæ carte de scripturi, Salvatorul spune o
poveste despre un fiu care a ales sæ facæ ceva greøit øi care s-a pocæit apoi øi
a fæcut ceea ce era drept. Rugafli copiii sæ asculte ce a fæcut acel fiu øi cum l-a
ajutat tatæl lui.

Relatafli cu propriile cuvinte povestirea din Luca 15:11–24. Arætafli ilustraflia 2-46,
Fiul risipitor, la momentul potrivit.

Explicafli cæ uneori, aceastæ povestire este numitæ „Fiul risipitor“. Spunefli-le copii-
lor cæ termenul risipitor înseamnæ cheltuitor. Explicafli cæ fiul cel mai mic øi-a dorit
banii deoarece nu a mai vrut sæ munceascæ din greu. El vroia sæ facæ tot ce-øi
dorea. Când a primit banii, i-a cheltuit. I-a cheltuit pe lucruri care nu erau bune.

Explicafli cæ, atunci când fiul a ræmas færæ bani, el a înfleles cæ fusese nechibzuit øi
cæ fæcuse lucruri greøite. S-a hotærât sæ se întoarcæ la tatæl lui øi sæ-i spunæ cæ îi
pærea ræu. A simflit cæ nu mai era suficient de bun pentru a fi numit fiul tatælui sæu,
însæ a hotærât sæ se întoarcæ acasæ øi sæ cearæ sæ devinæ unul dintre slujitorii tatæ-
lui sæu.

• Cum credefli cæ s-a simflit fiul când øi-a dat seama cæ a fæcut lucruri greøite?

Citifli cu voce tare Luca 15:20–24.

• Ce a fæcut tatæl când fiul a ajuns acasæ?

• Cum credefli cæ s-a simflit fiul când l-a întâmpinat tatæl?

Explicafli cæ, la fel cum tatæl acestui tânær a fost fericit datoritæ faptului cæ tânærul 
s-a schimbat de la a face lucruri greøite la a face lucruri corecte, tot aøa pærinflii
noøtri øi Tatæl nostru Ceresc sunt fericifli atunci când noi încercæm sæ ne îndreptæm
alegerile greøite. Øi noi suntem fericifli atunci când alegem sæ facem ce-i drept.

Putem fi fericifli atunci când ne îndreptæm alegerile greøite

Activitate Oferifli fiecærui copil câte o foaie de hârtie øi un creion sau un creion colorat.
Læsafli copiii sæ deseneze singuri propriul chip zâmbitor/încruntat. Arætafli chipul
zâmbitor/încruntat finalizat pentru ca ei sæ-l poatæ copia øi ajutafli-i în funcflie de
situaflie.

Descriefli câteva situaflii în care cineva a fæcut o alegere greøitæ. Rugafli copiii sæ-øi
ridice chipurile de hârtie pentru a aræta cum s-a simflit fiecare persoanæ dupæ ce
a fæcut alegerea greøitæ. Apoi, întrebafli cum poate îndrepta persoana respectivæ
alegerea greøitæ øi rugafli copiii sæ utilizeze chipurile de hârtie pentru a aræta cum
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se simte fiecare persoanæ dupæ ce face aceasta. Folosifli exemplele de mai jos
sau creafli propriile exemple:

1. Thomas s-a urcat pe un gard în timp ce se întorcea de la øcoalæ øi øi-a rupt cei
mai buni pantaloni. Øtia cæ mama lui va fi supæratæ, deoarece îi spusese de
multe ori sæ nu se urce pe gard îmbræcat cu hainele de øcoalæ.

• Ce ar trebui sæ facæ Thomas?

2. Mama lui Karin i-a dat acesteia douæ bomboane, una pentru ea øi una pentru
sora ei. În timp ce sora ei era plecatæ, Karin a mâncat ambele bomboane.

• Ce ar trebui Karin sæ facæ?

3. Ben s-a adus acasæ la prietenul lui pentru a se juca, însæ prietenul lui nu era
acasæ. În timp ce pleca, a væzut în curte una dintre jucæriile prietenului sæu.
Ben a luat jucæria acasæ øi s-a jucat cu ea.

• Ce ar trebui sæ facæ Ben?

4. Rachel a gæsit o geantæ în drumul ei spre øcoalæ. Mai târziu, când o fatæ a
întrebat-o dacæ a væzut geanta, Rachel a spus: „Nu“.

• Ce ar trebui sæ facæ Rachel?

5. Philip se juca în curte cu fratele lui. Fratele lui a fæcut ceva ce lui Philip nu i-a
plæcut, motiv pentru care Philip l-a lovit øi l-a fæcut sæ plângæ.

• Ce ar trebui sæ facæ Philip acum?

Cântec Rugafli copiii sæ-øi ridice chipurile zâmbitoare/încruntate øi sæ cânte sau sæ recite
versurile cântecului „Zâmbete“, întorcând chipurile atunci când este cazul.

Rezumat

Mærturie Depunefli mærturie în fafla copiilor despre faptul cæ putem avea o stare de fericire
atunci când alegem ce-i drept. Putem avea, de asemenea, o stare de fericire
atunci când ne îndreptæm alegerile greøite. Explicafli cæ, pe mæsuræ ce învæflæm
sæ-L urmæm mai mult pe Isus Hristos, vom face mai pufline alegeri greøite.

Sugerafli-le copiilor sæ-øi ducæ acasæ chipurile din hârtie øi sæ le spunæ membrilor
familiilor lor ce au învæflat despre stærile de fericire øi de nefericire.

Cântec Alæturi de copii, cântafli sau recitafli cuvintele cântecului „Alege calea cea dreaptæ“.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere. Amintifli-i copilului sæ-L roage
pe Tatæl Ceresc sæ-i ajute pe copii sæ-øi recunoascæ øi sæ-øi îndrepte alegerile
greøite.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Folosind situafliile pe care le-afli descris în secfliunea „Putem fi fericifli atunci
când ne îndreptæm alegerile greøite“, ajutafli-i pe copii sæ se gândeascæ la
modul cum alegerile greøite pot fi preîntâmpinate sau evitate. Læsafli-i sæ
prezinte solufliile sub forma unor mici scenete.
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2. Cântafli sau recitafli versurile cântecului „Fericit de eøti“ (Children’s Songbook,
p. 266), ajutându-i pe copii sæ compunæ noi versuri øi gesturi legate de alegeri
fericite.

De exemplu:

Fericit de eøti ajutæ-fli prietenii (bat din palme)!
Fericit de eøti ajutæ-fli prietenii (bat din palme)!
Fericit de eøti alege ce-i drept øi fii un exemplu
Fericit de eøti ajutæ-fli prietenii (bat din palme)!

Alte posibilitæfli:

spune adeværul (îøi ating gura de douæ ori)
cu alflii joacæ-te (îøi întind o mânæ, iar pe urmæ pe cealaltæ)
atunci roagæ-te (îøi încruciøeazæ braflele øi au capetele plecate)

Putefli încheia cântând o strofæ finalæ care sæ conflinæ toate ideile dumneavoas-
træ combinate:

Fericit de eøti ajutæ-fli prietenii (bat din palme), spune adeværul (îøi ating gura de
douæ ori), cu alflii joacæ-te (îøi întind o mânæ, iar pe urmæ pe cealaltæ) øi atunci
roagæ-te (îøi încruciøeazæ braflele øi au capetele plecate)!

3. Rugafli-i pe copii sæ stea în cerc. Adresafli o întrebare recapitulativæ dupæ care
aruncafli un sæculefl cu fasole sau un alt obiect moale cætre copilul care dorifli
sæ ræspundæ la întrebare. Dupæ ce copilul a ræspuns, rugafli-l sæ væ arunce
sæculeflul înapoi. Continuafli pânæ când fiecare copil a ræspuns la cel puflin o
întrebare.

Întrebæri posibile:

• Cum s-a simflit piciorul vostru atunci când afli avut o pietricicæ sau o boabæ de
fasole în pantof?

• Cum ne simflim atunci când facem ceva greøit?

• De ce nu a fost Angela fericitæ sæ se joace cu alimentele de jucærie furate?

• Ce a fæcut Angela pentru a-øi schimba starea de nefericire?

• Cum ne simflim atunci când încercæm sæ îndreptæm o alegere greøitæ?
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Scop De a încuraja copiii sæ-i ajute pe ceilalfli sæ fie fericifli împærtæøind cu ei lucruri pe
care le au.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Marcu 6:30–44 øi Ioan 6:1–13.

2. Aducefli câteva dulciuri pentru fiecare copil øi pentru dumneavoastræ. Dacæ este
duminica de post, alegefli altceva în loc de mâncare øi adaptafli lecflia în funcflie
de situaflie.

3. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli a treia strofæ a cântecului „‘Dæ’, a spus
pârâul“ (Children’s Songbook, p. 236). 236). Versurile acestui cântec sunt
incluse la sfârøitul manualului.

4. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. câteva obiecte ce pot fi împærtæøite sau împærflite, cum ar fi o minge, o carte

øi o portocalæ. Punefli aceste obiecte într-o pungæ de hârtie sau de material
textil.

c. ilustraflia 2-47, Hrænirea celor cinci mii de oameni (62143); ilustraflia 2-48,
Coardæ (62523); ilustraflia 2-49, Bæiefli care împart un fursec; ilustraflia 2-50,
Copii care împærtæøesc cuburi.

5. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Putem sæ împærtæøim sau sæ împærflim

Activitate pentru
captarea atenfliei

Arætafli pe rând fiecare dintre obiectele pe care le-afli adus în punga de hârtie sau
din material textil øi discutafli despre acesta folosind urmætoarele întrebæri:

• Câfli oameni se pot bucura de acest (numifli obiectul) dacæ îl folosesc numai eu?

• Câfli oameni se pot bucura de el dacæ îl împærtæøesc sau îl împart?

• Care sunt modurile prin care aø putea sæ-l împærtæøesc sau sæ-l împart?

Discuflie Dupæ ce afli discutat alæturi de copii despre toate obiectele, întrebafli:

• Ce obiect avefli pe care l-afli putea împærtæøi sau împærfli cu altcineva? Cum l-afli
putea împærtæøi sau împærfli?

Încurajafli copiii sæ numeascæ obiecte concrete øi sæ spunæ cu cine le-ar putea
împærtæøi sau împærfli øi cum ar putea face aceasta.

Îi pot ajuta pe ceilalfli sæ fie
fericifli împærtæøind cu ei
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În cazul în care copiii nu au menflionat deja urmætoarele lucruri, sugerafli cæ putem
împærtæøi, de asemenea, timpul nostru, talentele noastre øi Evanghelia.

• Cum ne putem împærtæøi timpul?

• Cum ne putem împærtæøi talentele?

• Cum putem împærtæøi Evanghelia?

Isus Hristos ne-a învæflat sæ împærtæøim øi sæ împærflim

Povestire din
scripturi øi discuflie

Arætafli Biblia øi explicafli cæ ea confline o povestire despre un bæieflel care i-a ajutat
pe Isus Hristos øi pe mulfli alfli oameni prin faptul cæ a împærtæøit. Relatafli povesti-
rea din Ioan 6:1–13 (vezi, de asemenea, Marcu 6:30–44). La momentul potrivit,
arætafli ilustraflia 2-47, Hrænirea celor cinci mii de oameni.

• Câte pâini øi câfli peøti avea bæieflelul? (Vezi Ioan 6:9.)

• Câfli oameni credefli cæ ar hræni cinci pâini øi doi peøti?

• Câfli oameni a hrænit Isus Hristos? (Vezi Ioan 6:10.)

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ faptul cæ era vorba de un numær mare de oameni.
Comparafli oamenii care au fost hrænifli, cu un grup de aproximativ cinci mii de
oameni care sunt cunoscufli de cætre copii (de exemplu, „Isus a hrænit atât de
mulfli oameni câfli sunt în oraøul nostru“ sau „Isus a hrænit atâflia oameni câfli ar
încæpea pe stadionul local“).

Explicafli faptul cæ bæieflelul ar fi putut sæ mænânce singur mâncarea. Dar pentru
cæ a dorit sæ împærtæøeascæ, Salvatorul a înfæptuit un miracol care a ajutat mii de
oameni.

• Cum credefli cæ s-au simflit oamenii atunci când bæieflelul a împærtæøit?

• Cum credefli cæ s-a simflit bæieflelul care a împærtæøit?

Cântec Cântafli sau recitafli a treia strofæ a cântecului „‘Dæ’, a spus pârâul“.

Amintifli-le copiilor cæ Isus Hristos a împærtæøit multe lucruri cu noi øi doreøte ca
noi sæ împærtæøim cu alfli oameni.

Putem sæ fim fericifli øi-i putem face pe ceilalfli fericifli dacæ împærtæøim sau
împærflim

Discuflie pe 
baza ilustrafliei

Spunefli-le copiilor cæ, aøa cum bæieflelul din timpul lui Isus a gæsit o modalitate
de a împærtæøi, la fel øi noi putem sæ gæsim multe moduri de a împærtæøi øi de 
a-i ajuta pe ceilalfli sæ fie fericifli. Arætafli, pe rând, ilustrafliile cu acei copii care
împærtæøesc sau împart (2-48, 2-49 øi 2-50) øi adresafli urmætoarele întrebæri
pentru fiecare ilustraflie:

• Ce fac copiii din aceastæ ilustraflie?

• Ce împærtæøesc sau ce împart?

• Ce sentimente credefli cæ au ei în ceea ce priveøte împærtæøirea sau împærflirea?
De ce?

Implicarea copiilor Permitefli-le copiilor sæ vorbeascæ despre momentele când au împærtæøit sau
împærflit øi despre modul în care se simt atunci când au fæcut aceasta.

Indicafli faptul cæ, atunci când împærtæøim sau împærflim, nu numai cæ îi ajutæm pe
ceilalfli sæ fie fericifli, dar øi noi vom fi fericifli.
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Læudafli-i pe copii dacæ au dat dovadæ de bunævoinfla de a împærtæøi sau împærfli;
apoi, discutafli cu ei despre sentimentele plæcute ce pot fi simflite de toatæ lumea
atunci când facem aceasta. Accentuafli faptul cæ împærtæøirea sau împærflirea cu
alflii ne poate face fericifli.

Povestire Relatafli o povestire despre un copil care era fericit øi care i-a fæcut pe alflii fericifli
deoarece a împærflit. Putefli sæ folosifli urmætoarea povestire:

David avea o cutie nouæ de creioane colorate øi colora un desen frumos atunci
când mama lui a adus-o în cameræ pe sora lui mai micæ. Mama l-a rugat pe
David sæ-øi împartæ creioanele colorate cu Allison øi s-o ajute sæ coloreze. David
nu a vrut sæ le împartæ. Allison nu colora foarte bine, iar lui îi era teamæ cæ ea ar
fi putut sæ-i rupæ unul dintre creioanele colorate. I-a dat o culoare care lui nu-i
plæcea foarte mult.

La scurt timp, David a avut nevoie de creionul colorat pe care i-l dæduse lui
Allison, aøa încât a încercat sæ-l ia înapoi. Allison a început sæ plângæ. David s-a
simflit vinovat pentru cæ øi-a fæcut sora sæ plângæ øi a înfleles faptul cæ øi ei îi plæ-
cea sæ coloreze, chiar dacæ ea nu o fæcea încæ foarte bine. David s-a uitat la
creioanele sale colorate øi a hotærât cæ erau suficiente pentru amândoi. A læsat-o
pe Allison sæ-øi aleagæ o culoare, iar ea a colorat fericitæ pe foaia ei de hârtie.
David era øi el fericit. (Adaptare dupæ Marjorie A. Parker, „Inside the Lines“,
Friend, februarie 1993, p. 28–29.)

• De ce era Allison fericitæ?

• De ce era David fericit?

Rezumat

Activitate Arætafli dulciurile pe care le-afli adus.

• Cum v-afli simfli dacæ aø pæstra toate aceste dulciuri doar pentru mine?

• Ce ar dori Isus sæ fac cu aceste dulciuri?

Împærflifli dulciurile între doi copii øi, apoi, întrebafli-i:

• Ce ar dori Isus sæ facefli cu dulciurile voastre?

Rugafli-i pe cei doi copii sæ împartæ ceea ce au cu tofli cei din clasæ. Spunefli-le
cursanflilor cum væ simflifli datoritæ faptului cæ afli împærflit øi cum v-afli fi simflit dacæ
afli fi pæstrat toate dulciurile doar pentru dumneavoastræ.

Rugafli-i pe cei doi copii care au împærflit dulciurile sæ spunæ cum s-au simflit
atunci când au împærflit dulciurile øi invitafli-i pe ceilalfli copii sæ spunæ cum s-au
simflit atunci când dulciurile au fost împærflite cu ei.

Mærturie Mærturisifli-le copiilor faptul cæ împærtæøirea sau împærflirea aduce fericire. Putefli sæ
le vorbifli despre un moment în care împærtæøirea sau împærflirea cu alflii v-a fæcut
fericit.

Încurajafli fiecare copil sæ împærtæøeascæ sau sæ împartæ ceva cu cineva în timpul
acestei sæptæmâni.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere. Amintifli-i copilului sæ-L roage
pe Tatæl Ceresc sæ-i ajute pe copii sæ doreascæ sæ împærtæøeascæ sau sæ împartæ.
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Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Spunefli-le copiilor cæ noi, ca Bisericæ, avem un articol de credinflæ în care se
afirmæ cæ noi credem în faptul de a fi binevoitori. A fi binevoitori înseamnæ cæ
împærtæøim sau împærflim cu ceilalfli oameni øi înfæptuim alte fapte bune care
aratæ dragostea noastræ faflæ de ei. Ajutafli copiii sæ memoreze urmætoarea parte
a celui de-al treisprezecelea articol de credinflæ: „Noi credem cæ trebuie sæ fim...
binevoitori“.

2. Cântafli sau rostifli cuvintele cântecului „Rugæciune“ (Children’s Songbook,
p. 22). Amintifli-le copiilor cæ Tatæl Ceresc ne-a dat multe binecuvântæri minunate
øi cæ El este fericit atunci când ne împærtæøim binecuvântærile cu ceilalfli.

Tatæ din Ceruri, în aceastæ zi
Mæ rog, fericit øi blând pentru a fi.
Ajutæ-mæ sæ fiu drept øi cinstit,
S-am binecuvântæri de-mpærtæøit.

3. Aducefli pentru copii plastilinæ din aluat særat øi ajutafli fiecare copil în parte
sæ modeleze un obiect care-i place, pe care sæ-l împærtæøeascæ împreunæ
cu prietenii sau cu membrii familiei (refleta pentru plastilina din aluat særat se
gæseøte la pagina 45).

4. Arætafli o cutie cu creioane sau creioane colorate. Explicafli cæ avefli doar o
singuræ cutie cu creioane sau creioane colorate, dar cæ afli dori ca tofli copiii
sæ deseneze. Dafli cutia unui copil.

• Ce poate sæ facæ (numele copilului) cu creioanele (sau creioanele colorate)
pentru ca toatæ lumea sæ poatæ desena?

Dafli-i fiecærui copil câte o foaie de hârtie, rugafli-i sæ împartæ acele creioane
sau creioane colorate øi sæ se deseneze pe ei înøiøi împærflind.

5. Rugafli copiii sæ mimeze cæ sunt misionari (bætând la uøi, citind scripturile,
predând øi fæcând alte activitæfli misionare).

• Ce împærtæøesc misionarii?

• Cum credefli cæ se simt misionarii atunci când împærtæøesc Evanghelia cu
ceilalfli?
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Scop De a-l încuraja pe fiecare copil sæ fie bun cu ceilalfli.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Luca 10:25–37 øi Ioan 13:34–35, 15:12. Vedefli, de
asemenea, Matei 22:36–40 øi Principiile Evangheliei (31110), capitolul 30.

2. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile cântecului „Fifli buni øi iubifli-væ“
(Children’s Songbook, p. 61). Versurile acestui cântec sunt incluse la sfârøitul
manualului.

3. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. decupajul 2-1, Omul rænit; decupajul 2-2, Preotul; decupajul 2-3, Levitul;

decupajul 2-4, Samariteanul.

4. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut. Putefli sæ-i rugafli sæ vorbeascæ despre modurile în care au
împærtæøit sau împærflit în timpul sæptæmânii.

Isus Hristos ne-a învæflat sæ fim buni cu toatæ lumea

Activitate pentru
captarea atenfliei

Arætafli-le copiilor harta Pæmântului Sfânt care se gæseøte la sfârøitul lecfliei.

• Ce este aceasta? (O hartæ.)

În cazul în care copiii nu sunt familiarizafli cu hærflile, explicafli-le cæ o hartæ este un
desen al unei zone, cum ar fi o flaræ sau un oraø. Oamenii folosesc hærflile pentru
a øti cum sæ meargæ dintr-un loc în altul. Arætafli câteva dintre desenele de pe
hartæ, cum ar fi pæmântul, marea øi râurile.

Explicafli cæ aceastæ hartæ aratæ Pæmântul Sfânt, acolo unde Isus Hristos a træit
atunci când a fost pe pæmânt.

Arætafli Iudea. Explicafli cæ oamenii care au træit în aceastæ parte a Pæmântului
Sfânt erau numifli iudei.

Arætafli Samaria. Explicafli cæ oamenii care au træit în Samaria erau numifli samariteni.

Explicafli cæ pe vremea lui Isus, iudeii øi samaritenii nu se înflelegeau øi nu se plæ-
ceau unii pe alflii. Iudeii se credeau superiori samaritenilor. Iudeii nu mâncau în
casa unui samaritean øi nici nu mâncau mâncarea pregætitæ de samariteni. Iudeii
îi displæceau pe samariteni aøa de mult încât, dacæ trebuiau sæ se ducæ în Galilea
(arætafli Galilea pe hartæ), ocoleau Samaria deøi drumul era mai scurt dacæ o luau
prin Samaria. Arætafli cu cât trebuiau sæ meargæ mai mult dacæ ocoleau Samaria,
decât dacæ o luau prin Samaria pentru a ajunge în Galilea.

Eu pot fi bunLecflia 
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Povestire din
scripturi relatatæ 
cu ajutorul
decupajelor

Explicafli cæ, atunci când Isus Hristos a fost pe pæmânt, a spus deseori povestiri
pentru a-i ajuta pe oameni sæ-I înfleleagæ învæflæturile. Una dintre povestirile pe
care le-a spus a fost despre un samaritean.

Relatafli Pilda samariteanului din Luca 10:30–37. Invitafli câfliva copii sæ væ ajute
flinând ridicate personajele decupate atunci când este momentul potrivit.

Accentuafli urmætoarele aspecte pe mæsuræ ce relatafli povestirea:

1. Omul rænit cælætorea de la Ierusalim la Ierihon (arætafli cele douæ oraøe pe hartæ).

2. Primul bærbat care a trecut færæ sæ se opreascæ sæ-l ajute era preot iudeu.
Preoflii lucrau în templu øi se credea despre ei cæ erau oameni neprihænifli øi
sfinfli.

3. Al doilea bærbat care a trecut færæ sæ-l ajute era levit. Leviflii lucrau, de
asemenea, în templu øi erau importanfli în religia iudaicæ.

4. Al treilea bærbat era samaritean. El s-a oprit pentru a-l ajuta pe bærbatul rænit.

Explicafli cæ, datoritæ faptului cæ acest samaritean, a fost atât de bun, el este
numit Bunul samaritean.

Rugafli copiii sæ væ înapoieze decupajele.

Scenetæ Rugafli câfliva copii sæ joace în sceneta Bunului samaritean sau læsafli tofli copiii
sæ joace „Urmeazæ-Mæ la Ierihon“ fæcând urmætoarele:

Rugafli un copil sæ se întindæ pe jos sau sæ stea pe un scaun, mimând cæ este
rænit. Dumneavoastræ øi ceilalfli copii mimafli cæ mergefli pe drumul cætre Ierihon.
Rugafli copiii sæ væ urmeze øi sæ facæ ceea ce facefli.

Prima datæ, mimafli cæ suntefli preotul care merge pe drum. Începefli sæ væ plimbafli
prin încæpere. Dintr-o datæ, vedefli un bærbat întins pe marginea drumului. El este
rænit grav.

• Ce a fæcut preotul?

Traversafli pe partea cealaltæ a drumului, dând de înfleles cæ nu-l vefli ajuta pe bær-
batul rænit.

Apoi, mimafli cæ suntefli levitul. Plimbafli-væ prin încæpere. Vedefli un bærbat lângæ
drum. Hainele i-au fost furate, iar el este grav rænit.

• Ce a fæcut levitul?

Oprifli-væ si uitafli-væ la bærbatul rænit. Apoi, continuafli-væ cælætoria færæ sæ-l ajutafli.

Acum, mimafli cæ suntefli samariteanul. Plimbafli-væ prin încæpere. Vedefli un bærbat
grav rænit care este întins pe marginea drumului.

• Ce a fæcut samariteanul?

Interpretafli artistic faptele bune fæcute de samaritean. (În cazul în care avefli un
numær mare de cursanfli, putefli sæ desemnafli copii care sæ mimeze diferite acte
de slujire.) Mimafli cæ îngrijifli rænile bærbatului, cæ-l urcafli pe un mægar, cæ-l ducefli
la un han øi-i promitefli hangiului cæ-i vefli plæti pentru tot ceea ce bærbatul are
nevoie.

Spunefli-le copiilor cæ acum, dupæ ce au avut grijæ de bærbatul rænit, se pot înto-
arce la locurile lor. Dupæ aceea, ei trebuie sæ ia loc øi sæ-øi aøeze mâinile în liniøte
pe picioare.
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Discuflie • Care bærbat a fost bun?

• Care bærbat a fæcut ceea ce Salvatorul dorea ca el sæ facæ?

Explicafli cæ, dupæ ce Isus a relatat aceastæ povestire, El a spus cæ noi ar trebui
sæ facem ceea ce a fæcut bunul samaritean øi sæ fim buni cu toatæ lumea.

Putem fi buni cu ceilalfli

Explicafli cæ nu este întotdeauna uøor sæ fii bun cu toatæ lumea, mai ales dacæ
cineva ne face sæ ne simflim neplæcut sau ne trateazæ necuviincios.

Povestire Relatafli, cu propriile cuvinte, urmætoarea povestire despre o fatæ care a învæflat o
lecflie deosebitæ atunci când un alt copil a tratat-o necuviincios. Rugafli copiii sæ
asculte ce soluflie a gæsit ea pentru problema respectivæ.

Luisa øi Todd erau prieteni øi le plæcea sæ se joace împreunæ. Totuøi, într-o dupæ-
amiazæ, s-au certat. Luisa l-a poreclit într-un anume fel pe Todd, iar el a trântit-o
la pæmânt. Când ea a început sæ plângæ, el s-a strâmbat la ea.

• Ce afli fi fæcut dacæ afli fi fost în locul Luisei?

Luisa s-a dus sæ-l caute pe tatæl ei. Øtia cæ el o va ajuta. Luisa i-a spus tatælui
ei cæ Todd a trântit-o øi s-a purtat necuviincios cu ea. Ea i-a cerut tatælui ei sæ
meargæ afaræ øi sæ-l pedepseascæ pe Todd.

Tatæl i-a spus Luisei cæ pedepsirea lui Todd nu ar fi fost cea mai bunæ soluflie. El 
i-a spus Luisei cæ ar fi mai bine sæ se ducæ în bucætærie øi sæ ungæ cu gem douæ
felii de pâine. Apoi, i-a spus sæ-i ducæ lui Todd o felie de pâine. Dacæ fæcea acest
lucru, a spus tatæl Luisei, ea urma sæ aibæ un prieten în locul unui duøman.

Luisa a fæcut aøa cum i-a spus tatæl ei. Când s-a dus, din nou, afaræ øi i-a oferit
lui Todd pâinea cu gem, el s-a uitat la ea pentru o clipæ, dupæ care a luat felia.
Todd øi Luisa øi-au zâmbit reciproc øi s-au aøezat pentru a-øi savura pâinea cu
gem. Erau din nou prieteni. (Adaptare dupæ Lucile C. Reading, „A Piece of Bread
and Jam“, Children’s Friend, aprilie 1967, p. 13.)

Discuflie • Ce a vrut Luisa sæ facæ dupæ ce a împins-o Todd?

• Care este prima noastræ reacflie atunci când cineva nu este bun cu noi?

• Ce s-a întâmplat dupæ ce Luisa a fost bunæ cu Todd?

• Ce s-ar fi întâmplat dacæ Luisa nu ar fi fost bunæ cu Todd?

Amintifli-le copiilor cæ Isus doreøte ca noi sæ fim buni, chiar dacæ ceilalfli nu sunt
buni cu noi.

Scripturæ Arætafli Biblia øi citifli cu voce tare Ioan 15:12. Explicafli cæ acestea sunt cuvintele
lui Isus Hristos. El ne-a poruncit sæ ne iubim unii pe alflii. Când suntem buni unii
cu alflii ne arætæm dragostea.

Cântec Cântafli sau recitafli alæturi de copii versurile cântecului „Fifli buni øi iubifli-væ“.
Explicafli cæ acest cântec ne poate aduce aminte sæ fim buni øi sæ facem ceea
ce Isus ar dori ca noi sæ facem.

Discuflie Descriefli câteva situaflii în care copiii pot alege sæ fie buni øi întrebafli-i pe copii ce
ar face în fiecare situaflie. Amintifli-le sæ se gândeascæ la versurile cântecului în
cazul în care au nevoie de ajutor în a decide cum sæ reacflioneze. Folosifli situafliile
urmætoare sau formulafli propriile situaflii:
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1. În timp ce mergi pe stradæ, vezi cæ cineva a suferit un accident de bicicletæ. În
timp ce te apropii, vezi cæ cel accidentat este un bæiat care te øicaneazæ mereu.
Partea de jos a pantalonului sæu este prinsæ în lanflul bicicletei. Nu se poate
miøca færæ ajutor.

• Ce pofli face pentru a fi bun cu acel bæiat?

2. Ai planificat o petrecere deosebitæ pentru ziua ta, sæptæmâna viitoare, øi vrei 
sæ-i invifli pe tofli copiii din cartier, cu excepflia unei fete. Ea s-a mutat recent
în cartier. Nu zâmbeøte niciodatæ øi nu te distrezi prea mult atunci când te joci
cu ea.

• Ce pofli face pentru a fi bun cu aceastæ fatæ?

3. Ai cæzut în timp ce te jucai cu prietenii. Unul dintre prieteni te-a fæcut împiedicat
øi a râs de tine. Acum, prietenul tæu a cæzut øi plânge.

• Ce pofli face pentru a fi bun cu prietenul tæu?

4. Un bæiat din clasa ta de la øcoalæ are proteze care-l ajutæ sæ meargæ. Când tofli
copiii ies la joacæ, el ræmâne în urmæ pentru cæ merge încet. Deseori stæ singur
øi se uitæ la ceilalfli cum se joacæ.

• Ce pofli face pentru a fi bun cu acest bæiat?

Rezumat

Recapitulare Rugafli copiii sæ recapituleze lecflia ræspunzând la urmætoarele întrebæri:

• Ce am învæflat în timpul lecfliei de astæzi?

• De ce este important sæ fim buni?

• Al cui exemplu îl urmæm atunci când dæm dovadæ de bunætate?

Scripturæ Citifli cu voce tare Ioan 13:34–35. Explicafli-le copiilor cæ, atunci când îi iubim pe
ceilalfli øi când suntem buni cu ei, arætæm cæ suntem ucenici ai lui Isus Hristos.

Mærturie Mærturisifli-le copiilor cæ Isus doreøte ca noi sæ dæm dovadæ de dragoste faflæ de
ceilalfli fiind buni. Amintifli-le copiilor cæ trebuie sæ fim buni cu toatæ lumea, chiar
øi cu cei care nu ne trateazæ întotdeauna cuviincios. Depunefli-væ mærturia despre
importanfla faptului de a-L urma pe Isus alegând sæ fim buni.

Încurajafli copiii sæ depunæ un efort special pentru a fi buni cu ceilalfli în timpul
sæptæmânii urmætoare. Amintifli-le sæ se gândeascæ la versurile cântecului „Fifli buni
øi iubifli-væ“ atunci când au nevoie sæ-øi aducæ aminte cum sæ trateze pe cineva.
Rugafli-i sæ remarce ce se întâmplæ atunci când aleg sæ fie buni. Sugerafli-le ca,
sæptæmâna viitoare, sæ vinæ pregætifli sæ vorbeascæ despre experienflele lor.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.
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1. Oferifli-le copiilor foi de hârtie øi creioane colorate sau creioane simple øi læsafli-i
sæ deseneze moduri în care ei pot sæ-øi arate dragostea faflæ de alflii fiind buni.
Numifli desenul fiecærui copil astfel: Pot sæ fiu bun cu ceilalfli.

2. Ajutafli copiii sæ cânte sau sæ recite versurile cântecului „Bunætatea începe cu
mine (Imnuri øi cântece pentru copii, p. 63).

Vreau sæ fiu bun cu oriøicine,
Cæci aøa e bine.
Deci eu îmi spun mie:
Bunætatea începe cu mine“.

Ajutafli copiii sæ se gândeascæ la oameni cu care ar putea sæ fie buni (cum ar
fi membrii familiei, prieteni sau colegi de clasæ) øi la moduri în care pot da
dovadæ de bunætate faflæ de aceøti oameni. Ajutafli copiii sæ înfleleagæ import-
anfla faptului de a fi buni cu cei care nu sunt buni cu noi sau care par a fi difer-
ifli faflæ de noi.

3. Alæturi de copii, cântafli sau recitafli versurile cântecului „Bunætatea e un dar“
(Children’s Songbook, p. 145).

Bunætatea un dar e.
Ea dæ fericire;
Când sunt bun cântec am în
inimæ.

Dupæ ce cântafli sau recitafli versurile cântecului, legafli o bucatæ de sfoaræ sau
de lânæ în jurul degetului sau încheieturii mâinii fiecærui copil. Explicafli-le copii-
lor cæ scopul sforii este de a le aminti sæ fie buni cu toatæ lumea øi sugerafli-le
sæ poarte bucata de sfoaræ sau de lânæ pentru tot restul Societæflii Primare.
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Scop De a-i încuraja pe copii, ca în calitatea lor de ucenici ai lui Isus Hristos, sæ-øi lase
lumina sæ stræluceascæ.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 5:14–16.

2. Copiafli øi decupafli patru lumânæri de hârtie øi patru obroace de hârtie, folosind
tiparele de la sfârøitul lecfliei. Scriefli urmætoarele nume pe lumânærile de hârtie:

Susan

José

Eric øi Peter

?

Înainte de începerea orei, expunefli cele trei lumânæri cu nume øi acoperifli fiecare
lumânare cu câte un obroc de hârtie. Pæstrafli cea de-a patra lumânare („?“) øi
cel de-al patrulea obroc pentru a le folosi mai târziu.

3. Folosifli tiparul pentru lumânare pentru a face câte o lumânare de hârtie pentru
fiecare copil.

4. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile cântecului „Alege calea cea
dreaptæ“ (Children’s Songbook, p. 160) sau pe cele ale cântecului „Isus vrea
sæ fiu luminæ“ (Children’s Songbook, p. 60). Versurile acestor cântece sunt
incluse la sfârøitul manualului.

5. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. o lumânare øi un sfeønic;
c. un obroc sau o cutie care sæ acopere lumânarea în întregime;
d. planøa ACD (vezi lecflia 1);
e. creioane sau creioane colorate.

6. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Notæ: Nu aprindefli lumânarea pe care o vefli folosi în timpul lecfliei. Este împotriva
regulamentului Bisericii sæ aprindem lumânæri în incinta caselor de întruniri.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut. Putefli sæ-i rugafli sæ-øi împærtæøeascæ experienflele avute dând
dovadæ de bunætate. Vorbifli-le copiilor prin intermediul øoaptelor.

Pot sæ fiu un exemplu bunLecflia 

29



Isus Hristos ne-a învæflat: „Sæ lumineze lumina voastræ“

Activitate pentru
captarea atenfliei

Continuafli sæ le øoptifli copiilor întrebându-i ce au fæcut în timpul sæptæmânii sau ce
le place la Societatea Primaræ, pânæ când o parte dintre copii vor începe sæ væ ræs-
pundæ øoptindu-væ. Dupæ câteva minute, explicafli-le cæ øoptitul fæcea parte dintr-un
experiment pe care l-afli fæcut pentru a aræta cum oamenii fac deseori ceea ce fac
ceilalfli oameni din jurul lor. Indicafli faptul cæ ei au început sæ øopteascæ pentru cæ
dumneavoastræ le øopteafli. Ei au urmat exemplul dumneavoastræ.

Spunefli-le copiilor cæ, la fel cum ei v-au urmat exemplul, tot aøa prietenii lor le
urmeazæ deseori exemplul. Isus Hristos doreøte ca noi sæ fim exemple bune.

• Ce înseamnæ sæ fim un exemplu bun?

Explicafli cæ prietenii noøtri vor face deseori ceea ce ne væd pe noi cæ facem.
Dacæ ne væd cæ facem lucruri bune øi cæ alegem ce-i drept øi pentru ei va fi mai
uøor sæ aleagæ ce-i drept.

Ghicitoare Invitafli copiii sæ afle ræspunsul pentru urmætoarea ghicitoare:

Sunt fæcutæ din cearæ.
Înæuntrul meu se aflæ un fitil.
Rolul meu este de a lumina.
Un chibrit mæ poate aprinde.
Ce sunt eu?

Dupæ ce copiii dau ræspunsul la ghicitoare, arætafli lumânarea pe care afli adus-o
øi discutafli despre rolul lumânærilor.

Povestire din
scripturi

Explicafli cæ, atunci când Isus Hristos a træit pe pæmânt, nu exista luminæ electricæ.
Dupæ ce soarele apunea øi se întuneca, uneori, oamenii aprindeau lumânæri în
casele lor pentru a putea avea luminæ.

Spunefli-le copiilor cæ, într-o zi, Isus i-a învæflat pe ucenicii Sæi cæ trebuie fie un
exemplu bun pentru ceilalfli (vezi Matei 5:14–16). Pentru a-i ajuta pe ucenici sæ înfl-
eleagæ cum îi vor ajuta faptele lor pe alflii, Isus a comparat faptele cu lumina unei
lumânæri. Citifli cu voce tare, din Matei 5:15, ceea ce Isus le-a spus ucenicilor Sæi.

Lecflie practicæ Punefli lumânarea sub un obroc sau sub o cutie.

• Ce s-ar întâmpla dacæ ar fi întuneric øi am aprinde lumânarea iar apoi am pune-o
sub obroc (cutie)? (Nimeni nu ar putea vedea lumina.)

Îndepærtafli obrocul sau cutia øi aøezafli lumânarea într-un sfeønic.

• Ce s-ar întâmpla dacæ ar fi întuneric øi am pune lumânarea într-un sfeønic øi,
apoi, am aprinde-o? (Lumânarea ar lumina încæperea øi toatæ lumea ar putea 
s-o vadæ.)

Explicafli cæ Isus a dorit ca ucenicii Sæi sæ se asemene cu lumânarea øi sæ le
ofere luminæ celorlalfli. Dacæ ucenicii urmau învæflæturile lui Isus øi erau exemple
bune, atunci ceilalfli oameni vedeau ce trebuiau sæ facæ.

Discuflie Citifli cu voce tare din Matei 5:16 ceea ce Isus le-a spus ucenicilor Sæi. Explicafli
cæ Isus doreøte ca øi noi sæ urmæm învæflæturile Sale.

• Care este înflelesul expresiei tot aøa sæ lumineze øi lumina voastræ din acest
verset? (Fifli un exemplu bun.)

• Ce se poate întâmpla atunci când suntem exemple bune pentru prietenii noøtri
øi pentru cei din jurul nostru?
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Copiii pot fi exemple bune

Spunefli-le copiilor cæ putem urma cu toflii învæflæturile lui Isus Hristos în aøa fel,
încât lumina noastræ sæ stræluceascæ fiind exemple bune pentru ceilalfli. Când
alegem sæ-L urmæm pe Isus, ceilalfli oameni pot învæfla despre El privindu-ne.

Rugafli un copil sæ descopere o lumânare de hârtie îndepærtând obrocul de hârtie
care-o acoperæ. Citifli numele de pe lumânare. Apoi, relatafli povestirea asociatæ
acelei lumânæri. Facefli acelaøi lucru pentru celelalte douæ obroace øi lumânæri,
relatând celelalte douæ povestiri.

Povestirea despre
Susan

Susan a fost invitatæ sæ participe la o petrecere datæ în cinstea zilei de naøtere
a prietenei sale, Carolyn. Ea era entuziasmatæ de faptul cæ urma sæ meargæ la
petrecere øi era siguræ cæ urma sæ se distreze. Totuøi, când s-a întors acasæ nu
mai era la fel de entuziasmatæ cum fusese atunci când plecase. Mama lui Susan
a întrebat-o cum a fost la petrecere.

Susan i-a spus cæ la petrecere s-a servit ceai cu gheaflæ. Mama lui Carolyn a
spus cæ era o petrecere asemænætoarea cu una pentru adulfli.

• Ce credefli cæ a fæcut Susan atunci când i s-a oferit ceai?

Susan i-a spus mamei lui Carolyn cæ ea nu bea ceai øi i-a explicat cæ fusese
învæflatæ de pærinflii ei øi de învæflætorii de la Societatea Primaræ cæ ceaiul nu era
bun pentru trupul ei.

Mama lui Susan a fost mândræ de fiica ei pentru cæ nu bæuse ceai. Ea i-a explicat
cæ mama lui Carolyn øi fiica ei nu erau membre ale Bisericii øi nu credeau în acel-
eaøi lucruri în care credeau membrii familiei lui Susan.

Dupæ câteva luni, Susan øi mama ei au primit o scrisoare de la mama lui Carolyn.
Mama lui Carolyn a scris cæ, dupæ ce Susan øi-a apærat crezurile în timpul acelei
petreceri, familia lui Carolyn a hotærât sæ afle mai multe lucruri despre Bisericæ.
Membrii familiei au fost învæflafli de misionari. Mama lui Carolyn a spus cæ speræ
sæ poatæ fi un exemplu bun pentru altcineva, aøa cum Susan fusese pentru ea.

• Cum øi-a læsat Susan lumina sæ stræluceascæ?

Povestirea
despre José

José øi familia lui tocmai s-au mutat într-un cartier nou. Primul prieten nou al lui
José a fost Paolo, care nu era membru al Bisericii. Atât lui José cât øi lui Paolo le
plæcea fotbalul foarte mult. Într-o zi, Paolo l-a invitat pe José sæ meargæ duminica
urmætoare la un meci de fotbal. José øtia cæ nu trebuia sæ meargæ duminica la
meciuri de fotbal, însæ se temea cæ, dacæ nu mergea, Paolo s-ar simfli jignit.

• Ce afli fi fæcut dacæ afli fi fost în locul lui José?

José s-a hotærât sæ meargæ la Bisericæ în loc sæ meargæ la meciul de fotbal øi 
l-a invitat pe Paolo sæ meargæ cu el la Bisericæ. Paolo a acceptat sæ meargæ la
Bisericæ împreunæ cu José.

• Cum a fost José un exemplu bun?

Povestirea despre
Eric øi Peter

Într-o zi, o femeie s-a întâlnit cu misionarele în Olanda. Ea le-a rugat pe surori s-o
învefle sæ se roage. Femeia a spus cæ fiii ei, Eric øi Peter, au mers la Societatea
Primaræ øi le-a plæcut foarte mult. La Societatea Primaræ, ei au învæflat sæ se
roage.

Femeia a explicat cæ, înainte cu câteva zile, fetifla ei micæ fusese foarte bolnavæ.
Ea plecase din cameræ timp de câteva minute, iar când s-a întors Eric øi Peter
îngenuncheaseræ lângæ patul fetiflei. Peter Îl rugase pe Tatæl Ceresc sæ binecuv-
ânteze fetifla øi s-o însænætoøeascæ. Mama era bucuroasæ cæ fiii ei învæflaseræ sæ
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se roage la Societatea Primaræ øi dorea ca misionarele s-o învefle øi pe ea sæ se
roage. Misionarele au învæflat-o pe femeie sæ se roage. Ele erau fericite pentru
cæ Eric øi Peter fuseseræ exemple bune pentru mama lor.

• Cum au læsat Eric øi Peter sæ le stræluceascæ lumina?

Implicarea copiilor Dupæ ce afli relatat toate povestirile, expunefli lumânarea „?“, acoperitæ cu un
obroc de hârtie. Rugafli un copil sæ îndepærteze obrocul. Explicafli cæ semnul de
întrebare de pe lumânare reprezintæ numele tuturor copiilor care au fost exemple
bune. Rugafli copiii sæ vorbeascæ despre momentele când au fost exemple bune.

Ne putem læsa lumina sæ stræluceascæ

Scripturæ Citifli din nou cu voce tare Matei 5:16. Amintifli-le copiilor cæ Isus ne spune sæ ne
læsæm lumina sæ stræluceascæ. Accentuafli importanfla faptului de ne læsa lumina
sæ stræluceascæ fiind exemple bune. Indicafli faptul cæ noi, în calitate de membri ai
Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ, trebuie sæ urmæm învæflætur-
ile lui Isus Hristos øi sæ-i ajutæm øi pe ceilalfli sæ urmeze învæflæturile Sale.

Cântec Cântafli sau recitafli alæturi de copii versurile cântecului „Isus vrea sæ fiu luminæ“.
Ajutafli-i sæ înfleleagæ faptul cæ pentru Isus a fi „luminæ“ înseamnæ sæ ne læsæm
lumina sæ stræluceascæ, aøa cum se spune în scripturæ.

Activitate Spunefli-le copiilor cæ vefli descrie câteva situaflii øi vefli oferi douæ opfliuni pe care
ei le pot alege pentru fiecare situaflie. Rugafli copiii sæ asculte cu atenflie fiecare
opfliune. Dacæ opfliunea este una bunæ, copiii trebuie sæ-øi ridice un deget în aer
pentru a reprezenta propria lor lumânare pusæ într-un sfeønic. Dacæ opfliunea nu
este bunæ, fiecare trebuie sæ-øi acopere degetul cu cealaltæ mânæ pentru a sim-
boliza ascunderea luminii sub obroc. Dupæ fiecare situaflie, discutafli care opfliune
este mai bunæ øi de ce aceasta este un exemplu al læsærii luminii noastre sæ stræ-
luceascæ.

Folosifli situafliile urmætoare sau formulafli propriile situaflii:

1. Te-ai jucat toatæ dimineafla cu câfliva prieteni în cartierul tæu øi v-afli distrat bine.
Dupæ prânz, o fatæ care se aflæ în vizitæ la familia de peste drum, iese øi se uitæ
de parcæ ar dori sæ se joace cu voi. Ce facefli?

a. Având în vedere cæ tu øi prietenii tæi nu o cunoaøtefli, iar ea nu øtie ce væ
jucafli, nu o invitafli sæ se joace cu voi.

b. Le spui prietenilor tæi: „S-o invitæm pe fata cea nouæ sæ vinæ sæ se joace cu noi.
Pare cæ vrea sæ se joace“.

2. Te joci cu mingea împreunæ cu prietenii tæi. Loveøti mingea tare øi aceasta
crapæ geamul vecinului tæu. Ce faci?

a. Îi spui vecinului cæ væ jucafli cu mingea øi ai lovit-o atât de tare, încât ea a lovit
geamul øi l-a cræpat. Îi explici cæ îfli pare ræu øi te oferi sæ-i plæteøti geamul.

b. Mergi øi te uifli la geamul cræpat. Având în vedere cæ nu este cræpat foarte
ræu, le spui prietenilor tæi cæ nimeni nu va observa vreodatæ. Continui sæ te
joci cu mingea øi încerci sæ fii mai atent.

3. Stai la coadæ pentru a-fli lua prânzul la øcoalæ (sau aøtepfli sæ mergi la clasa ta
de la Societatea Primaræ). O parte dintre copii devin agitafli øi încep sæ se joace.
Copilul din spate te împinge. Ce faci?

a. Stai la coadæ færæ sæ împingi pe nimeni.
b. Îl împingi pe cel care te-a împins.

Amintifli-le copiilor cât de important este sæ fii un exemplu bun alegând ce-i drept.
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Rezumat

Planøa ACD Arætafli spre planøa ACD øi amintifli-le copiilor cæ vom alege ce-i drept dacæ vom
urma învæflæturile Salvatorului.

Încurajafli copiii sæ fie exemple bune pentru ceilalfli, la fel cum Susan, José, Eric øi
Peter au fost exemple bune.

Activitate cu
lumânæri

Dafli-i fiecærui copil câte o lumânare de hârtie. Scriefli sau rugafli copiii sæ-øi scrie
numele pe lumânærile lor.

Ajutafli copiii sæ se gândeascæ la modalitæfli prin care-øi pot læsa lumina sæ strælu-
ceascæ fiind exemple bune acasæ, la øcoalæ øi la Bisericæ.

Rugafli fiecare copil sæ spunæ un mod prin care va fi un exemplu bun în aceastæ
sæptæmânæ.

Læsafli copiii sæ-øi ia lumânærile acasæ pentru a le aminti sæ-øi lase lumina sæ stræ-
luceascæ fiind exemple bune.

Mærturie Mærturisifli-le copiilor despre importanfla de a fi exemplu bun. Putefli sæ împærtæøifli
o experienflæ personalæ când afli fost un exemplu bun sau când exemplul altcuiva
v-a ajutat sæ învæflafli despre Isus Hristos.

Cântec Alæturi de copii, cântafli sau recitafli cuvintele cântecului „Alege calea cea
dreaptæ“.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere øi sæ-l roage pe Tatæl Ceresc
sæ-i ajute pe copii sæ fie exemple bune pentru ceilalfli.

În timp ce copiii pæræsesc sala de clasæ, rugafli-i sæ iasæ în liniøte flinându-øi lum-
ânærile în faflæ. (În cazul în care copiii trebuie sæ aøtepte ca cineva sæ vinæ sæ-i ia
din clasæ, rugafli-i sæ-øi arate lumânærile celor care vin sæ-i ia.)

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Rugafli copiii sæ punæ în scenæ solufliile mai bune pentru situafliile pe care le-au
discutat în secfliunea „Ne putem læsa lumina sæ stræluceascæ“. Copiii pot, de
asemenea, sæ punæ în scenæ povestirile despre Susan, José øi despre Eric øi
Peter.

2. Cântafli sau recitafli versurile cântecului „Fæ precum fac eu“ (Children’s Song-
book, p. 276). Versurile acestui cântec sunt incluse la sfârøitul manualului.
Læsafli copiii sæ dirijeze pe rând fæcând un gest ce trebuie fæcut øi de ceilalfli
copii.

Sau læsafli copiii sæ se joace „Urmeazæ-l pe conducætor“ oferindu-i pe rând fie-
cærui copil ocazia de a fi conducætorul.

Indicafli cæ, în acest cântec sau în acest joc, toatæ lumea urmeazæ exemplul
conducætorului. Amintifli-le copiilor cæ, atunci când aleg ce-i drept, sunt exem-
ple bune pentru cei din jurul lor.

156



3. Cântafli sau recitafli versurile cântecului „Stræluceøte“ (Children’s Songbook,
p. 144).

Lumina mea micuflæ e,
Lumina credinflei;
Dar iatæ, ea stræluceøte!
De la Dumnezeu vine.

Refren:
Stræluceøte cu lumina ta;
Stræluceøte, a sosit ziua.

Sæ nu-mi ascund lumina mea
Domnul mi-a spus aøa.
Sæ o aræt mi s-a dat ea,
Ca tofli s-o poatæ vedea.

Refren

4. Adresafli-i fiecærui copil câte o întrebare recapitulativæ, øoptind la fel cum afli
fæcut-o în timpul activitæflii de captare a atenfliei. Rugafli copiii sæ væ ræspundæ
prin øoapte. Complimentafli-i pentru cæ au ascultat øi s-au gândit cu atenflie.
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Scop De a-l încuraja pe fiecare copil sæ urmeze exemplul lui Isus Hristos fiind supus.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ Exodul 20:12, Matei 26:36–46, Ioan 8:28–29 øi Coloseni
3:20. Vedefli, de asemenea, Principiile Evangheliei (31110), capitolul 35.

2. Facefli o bandæ de hârtie, pe care scriefli:

3. Facefli câte un ecuson de hârtie pentru fiecare copil, pe care scriefli: Mæ pot
supune. Aducefli bandæ adezivæ sau bolduri pentru a prinde ecusonul de
cæmaøa sau rochia fiecærui copil sau aducefli aflæ pentru a le pune de gât.

4. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile celor trei strofe ale cântecului
„Mæ voi supune rapid“ (Children’s Songbook, p. 197). Versurile acestui cântec
sunt incluse la sfârøitul manualului.

5. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. ilustraflia 2-51, Gâøte cu boboci; ilustraflia 2-52, Isus se roagæ în Ghetsimani

(Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie 227; 62175).

6. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Notæ pentru învæflætorii copiilor mai mari: Putefli sæ desfæøurafli activitatea de îmbo-
gæflire spiritualæ 1 ca activitate pentru captarea atenfliei.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut. Putefli sæ-i rugafli sæ vorbeascæ despre modurile în care au fost
exemple bune în timpul sæptæmânii.

Supunerea aduce fericire

Activitate pentru
captarea atenfliei

Arætafli ilustraflia 2-51, Gâøte cu boboci. Rugafli un copil sæ flinæ ilustraflia în timp ce
dumneavoastræ relatafli cu propriile cuvinte povestirea despre vârstnicul Theodore
M. Burton, care a fost o autoritate generalæ a Bisericii:

Când Theodore M. Burton avea doar cinci ani, el a mers în vizitæ la bunica lui
la fermæ. Lui Theodore îi plæcea sæ se joace afaræ, la fermæ. Cu ocazia acestei
vizite, bunica lui Theodore l-a avertizat sæ nu se apropie prea mult de cloøca ce
avea pui, deoarece ea ar putea sæ creadæ cæ el ar încerca sæ le facæ ræu puilor.
Theodore a promis cæ nu se va apropia prea mult.

Supus

Eu pot fi supusLecflia 
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Dar când Theodore a væzut puii galbeni øi pufoøi, a simflit cæ trebuie sæ atingæ
unul. Puiul a fugit, însæ cloøca a fugit cætre Theodore øi l-a ciupit de mânæ cu cio-
cul ei tare. Theodore a fugit plângând la bunica lui.

Bunica l-a îmbræfliøat pânæ când el s-a oprit din plâns øi apoi i-a explicat cum clo-
øca a crezut cæ el vroia sæ le facæ ræu puilor ei. Ea a încercat sæ-øi protejeze puii
atunci când l-a ciupit.

Bunica l-a trimis din nou pe Theodore afaræ, amintindu-i sæ stea departe de clo-
øcæ. Ea l-a avertizat sæ nu se apropie prea mult nici de gâscæ, deoarece øi ea
avea pui. Gâsca era mai mare decât cloøca, deci ea ar fi putut sæ ræneascæ des-
tul de ræu pe cel care i-ar fi atins puii. Theodore a promis cæ nu va atinge bobocii.

Theodore a stat departe de cloøcæ. Dar când a væzut gâsca øi bobocii ei, s-a
apropiat pentru a-i vedea mai bine. Dând din aripi øi întinzându-øi gâtul, gâsca
a scos un zgomot puternic cætre el. Theodore s-a speriat øi a fugit înapoi în casæ.
(Vezi Theodore M. Burton, „Friend to Friend: Grandmother’s Lesson“, Friend,
octombrie 1973, p. 18–19.)

Discuflie • De ce bunica lui Theodore i-a spus acestuia sæ nu se apropie de cloøcæ sau de
gâscæ?

• Cum s-a simflit Theodore când nu a ascultat de bunica lui?

• De ce s-a simflit aøa?

• Ce credefli cæ a învæflat Theodore din aceastæ experienflæ?

Spunefli-le copiilor cæ bunica lui Theodore i-a spus cæ el avea oameni care sæ-l
protejeze, la fel cum cloøca øi gâsca îøi protejau puii. Explicafli cæ pærinflii noøtri,
familiile noastre, Tatæl Ceresc øi Isus Hristos vegheazæ asupra noastræ øi ne pro-
tejeazæ. Ei ne învaflæ ce sæ facem pentru a fi protejafli øi fericifli. Este important ca
noi sæ învæflæm sæ-i ascultæm.

Bandæ de hârtie Expunefli banda de hârtie pe care scrie „Supus“. Rugafli copiii sæ spunæ alæturi de
dumneavoastræ cuvântul cu voce tare de câteva ori. Explicafli cæ suntem supuøi
atunci când facem ceea ce Tatæl Ceresc, pærinflii noøtri øi conducætorii noøtri
doresc ca noi sæ facem.

Spunefli expresia mæ supun øi rugafli membrii clasei s-o repete. Explicafli cæ a ne
supune este acelaøi lucru cu a fi supuøi.

Ne putem supune Tatælui Ceresc aøa cum a fæcut øi Isus Hristos

Scripturæ Explicafli cæ, în Biblie, Isus Hristos ne-a învæflat cæ este important sæ ne supunem
Tatælui Ceresc. Citifli cu voce tare urmætoarele fraze din Ioan 8:28–29: „Nu fac
nimic de la Mine Însumi, ci vorbesc dupæ cum M-a învæflat Tatæl Meu... Pentru
cæ totdeauna fac ce-I este plæcut“.

Explicafli cæ acestea sunt cuvintele lui Isus Hristos, iar înflelesul lor este acela cæ
Isus a fæcut întotdeauna ceea ce Tatæl Ceresc a dorit ca El sæ facæ. El a fæcut
doar lucrurile despre care øtia cæ-L va face fericit pe Tatæl Ceresc.

Povestire din
scripturi

Expunefli ilustraflia 2-52, Isus se roagæ în Ghetsimani, øi relatafli pe scurt povestirea
din Matei 26:36–39.

Citifli cu voce tare ceea ce Isus Hristos a spus în rugæciunea Sa: „Tatæ, dacæ este
cu putinflæ, depærteazæ de la Mine paharul acesta!“ (Matei 26:39). Explicafli cæ
Isus nu vroia sæ sufere øi sæ moaræ dacæ ar fi existat o altæ modalitate prin care
sæ ne fi ajutat sæ ne întoarcem la Tatæl Ceresc.
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Citifli cu voce tare ce-a spus Isus mai departe: „Totuøi, nu cum voiesc Eu, ci cum
voieøti Tu“ (Matei 26:39). Explicafli cæ aceasta înseamnæ cæ Isus a dorit sæ facæ
ceea ce dorea Tatæl Ceresc, deøi nu era uøor. Explicafli cæ nouæ nu ni se va cere
sæ facem ceva la fel de dificil ca ceea ce a fæcut Isus; totuøi, noi trebuie sæ ne
supunem Tatælui Ceresc în tot ceea ce El doreøte ca noi sæ facem.

• Care sunt câteva dintre lucrurile pe care Tatæl Ceresc ne-a cerut sæ le facem?
(Ræspunsurile pot cuprinde: sæ ne rugæm, sæ ne iubim unul pe altul, sæ fim
botezafli øi confirmafli, sæ fim cinstifli.)

Putem sæ ascultæm de pærinflii noøtri

Discutarea
scripturilor

Explicafli cæ, dacæ suntem supuøi faflæ de Tatæl Ceresc, atunci vom asculta øi de
pærinflii noøtri. (În cazul în care unii dintre copiii din clasa dumneavoastræ nu locu-
iesc cu pærinflii, adaptafli aceastæ discuflie în funcflie de situaflie. De exemplu, copiii
trebuie sæ asculte øi de bunicii lor.) Indicafli faptul cæ una dintre cele zece porunci
ne învaflæ sæ ascultæm de pærinflii noøtri. Citifli cu voce tare prima parte din Exodul
20:12: „Cinsteøte pe tatæl tæu øi pe mama ta“. Explicafli cæ faptul de a asculta de
pærinflii noøtri reprezintæ o modalitate de a-i cinsti.

• De ce trebuie sæ ascultæm de pærinflii noøtri?

Citifli cu voce tare Coloseni 3:20 (amintifli-le copiilor cæ Domnul este o altæ titula-
turæ pentru Isus Hristos). Ajutafli copiii sæ memoreze prima parte a versetului:
„Copii, ascultafli de pærinflii voøtri în toate lucrurile“.

• Cum væ simflifli atunci când ascultafli de pærinflii voøtri?

• Cum se simt pærinflii voøtri atunci când îi ascultafli?

Cântec Rugafli copiii sæ se ridice în picioare øi sæ cânte sau sæ recite versurile celor trei
strofe ale cântecului „Mæ voi supune rapid“.

Încurajafli copiii sæ hotærascæ acum faptul cæ se vor supune Tatælui Ceresc øi cæ-øi
vor asculta pærinflii.

Povestire Relatafli o povestire despre un copil care era fericit pentru cæ-øi ascultase pærinflii.
Putefli sæ folosifli urmætoarea povestire:

Lui Kathryn îi plæcea foarte mult sæ se joace acasæ la prietena ei, April. Mama lui
Kathryn i-a spus cæ se putea juca timp de o oræ. Când mama lui April i-a spus cæ
ora a trecut, lui Kathryn i-a fost greu sæ plece. Dorea sæ termine jocul pe care ea
øi April îl începuseræ. Kathryn s-a gândit pentru o clipæ øi a decis cæ se va duce
acasæ, aøa cum mama ei i-a spus sæ facæ. Øi-a luat repede ræmas bun de la April
øi a fugit acasæ.

Când Kathryn a ajuns acasæ, bunica ei o aøtepta. Bunica dorea ca, în noaptea
aceea, Kathryn sæ vinæ la ea acasæ øi se græbea sæ ajungæ acasæ. În cazul în care
Kathryn nu ar fi venit acasæ atunci când mama ei i-a spus, ar fi pierdut ocazia de
a-øi vizita bunica.

• Cum credefli cæ s-a simflit Kathryn?

Accentuafli faptul cæ nu vom primi întotdeauna mari recompense atunci când sun-
tem supuøi, dar cæ vom avea un sentiment de fericire øi de pace. Acest sentiment
rezultæ din cunoaøterea faptului cæ am ales sæ facem ce-i drept.
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Rezumat

Implicarea copiilor Invitafli copiii, pe rând, sæ vorbeascæ despre un moment când au fost ascultætori
øi cum s-au simflit sau despre o modalitate prin care pot fi supuøi în viitor (cum
ar fi flinerea uneia dintre poruncile Tatælui Ceresc, cererea permisiunii pærinflilor
înainte de a ieøi la joacæ, ajutorul dat la curæflenia în casæ sau faptul de a ræs-
punde imediat atunci când pærinflii îi cheamæ).

Când copilul terminæ de vorbit, dafli-i un ecuson „Mæ pot supune“. Încurajafli copiii
sæ flinæ ecusoanele într-un loc unde le pot vedea des, pentru ca acestea sæ-i ajute
sæ-øi aducæ aminte sæ se supunæ. Sugerafli-le sæ le explice membrilor familiilor
lor însemnætatea ecusoanelor øi sæ împærtæøeascæ ce au învæflat astæzi în timpul
lecfliei.

Mærturie Împærtæøifli-væ mærturia despre cum v-a binecuvântat viafla faptul cæ afli ascultat de
Tatæl Ceresc øi de pærinflii dumneavoastræ. Putefli sæ le vorbifli despre un moment
în care supunerea v-a fæcut fericit.

Încurajafli copiii sæ asculte de pærinflii lor în timpul sæptæmânii urmætoare.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Pe tablæ, desenafli un cerc mare care sæ aibæ în el douæ cercuri mai mici (vezi
figura).

Explicafli cæ scopul acestei activitæfli este de a face un X înæuntrul celui mai
mic dintre cercuri în timp ce suntefli legafli la ochi. Rugafli ca cineva sæ se ofere
voluntar øi sæ încerce. Legafli voluntarul la ochi øi dafli-i o cretæ. Învârtifli copilul
legat la ochi de vreo douæ sau trei ori iar, apoi, aøezafli-l în fafla tablei. Rugafli
copilul sæ facæ un X pe tablæ. Apoi, rugafli-l sæ facæ un alt X dupæ ce a primit
îndrumæri unde sæ facæ X-ul. Rugafli un al doilea copil sæ-i dea celui legat la
ochi îndrumæri de genul: „mai sus“, „mai jos“, „la stânga“, „la dreapta“.
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Uitafli-væ la cele douæ semne øi discutafli cum copilul legat la ochi a fæcut mai
bine atunci când a ascultat de îndrumærile celuilalt copil.

• De ce (numele copilului legat la ochi) a fæcut semnul X mai bine atunci când
a ascultat îndrumærile?

Permitefli-i fiecærui copil care doreøte, sæ fie legat la ochi øi sæ încerce sæ facæ
un X în cerc în timp ce un alt copil îl îndrumæ.

Indicafli faptul cæ cei legafli la ochi au avut mai mult succes în a face semnele în
cerc atunci când au ascultat de îndrumærile unei alte persoane care a putut sæ
vadæ cercurile mai bine. Explicafli cæ, uneori, Tatæl Ceresc øi pærinflii noøtri pot
vedea lucrurile din viafla noastræ mai bine decât noi. Ei ne îndrumæ pentru a ne
ajuta. Când ascultæm de Tatæl Ceresc øi de pærinflii noøtri, suntem fericifli.

2. Relatafli urmætoarea povestire cu propriile cuvinte:

Lui Matthew îi plæceau foarte mult chibriturile. Oriunde erau lumânæri care
trebuiau aprinse sau un foc ce trebuia aprins, el întotdeauna dorea sæ ajute.
Uneori, pærinflii îl læsau sæ aprindæ un chibrit, însæ ei stæteau mereu aproape
pentru a fi siguri cæ el era atent.

Într-o zi, când pærinflii lui nu se aflau în cameræ, Matthew a væzut pe masæ o
cutie de chibrituri. El s-a gândit cæ ar fi foarte distractiv dacæ ar aprinde singur
fiecare bæfl de chibrit. Era sigur cæ ar fi fost atent.

Apoi, Matthew s-a gândit la ceea ce mama lui i-a spus de nenumærate ori, cæ
chibriturile nu erau jucærii øi cæ nu avea voie sæ le foloseascæ niciodatæ færæ
permisiune. Matthew s-a întors în liniøte cu spatele la chibrituri øi a ieøit la
joacæ.

Discutafli, alæturi de copii, despre ce s-ar fi putut întâmpla dacæ Matthew ar fi
luat chibriturile. Accentuafli cæ supunerea lui Matthew a fost de ajutor familiei,
chiar dacæ nimeni nu øtia acest lucru.

Putefli sæ continuafli discuflia, întrebând:

• Ce ar trebui Matthew sæ facæ dacæ fratele lui mai mare îi spune sæ aducæ
chibriturile la ei în dormitor pentru a se putea juca folosindu-le?

Explicafli cæ, atunci când cineva ne spune sæ facem ceva ce øtim cæ este greøit,
nu trebuie sæ ascultæm de acea persoanæ. Tatæl Ceresc nu vrea ca noi sæ ne
supunem atunci când ni se spune sæ facem ceva greøit.

3. Pregætifli foi de hârtie pe care sæ fie scrise lucruri simple, ca cele de mai jos:

• Øterge tabla.

• Dæ mâna cu fiecare membru al clasei.

• Cântæ sau recitæ versurile cântecului „Fæ precum fac eu“.

• Spune un lucru bun despre fiecare membru al clasei.

• Spune cinci lucruri pentru care eøti recunoscætor.

• Mimeazæ ceva ce vei face pentru un membru al familiei în timpul sæptæmânii.

Punefli foile de hârtie într-o cutie. Rugafli copiii sæ extragæ pe rând câte o foaie
de hârtie din cutie øi sæ facæ ceea ce este scris pe ea.
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4. Înainte de începerea orei, pregætifli øi ascundefli indicii care vor folosi la gæsirea
unei comori ascunse în sala de clasæ. Fiecare indiciu trebuie sæ-i conducæ
pe copii la urmætorul indiciu, iar indiciul final duce la comoaræ. Putefli sæ avefli
câteva dulciuri sau un cadou mic pentru fiecare copil, ca øi comoaræ, la sfârøitul
cæutærii.

Vorbifli împreunæ despre modul în care ei trebuie sæ se supunæ fiecærui indiciu
pentru a gæsi comoara. Citifli primul indiciu cu voce tare pentru a începe cæuta-
rea comorii.

Dupæ ce copiii au gæsit comoara, ajutafli-i sæ înfleleagæ faptul cæ, dacæ ne vom
supune Tatælui nostru Ceresc, El ne va da cea mai mare comoaræ: El ne va
læsa sæ træim pentru totdeauna alæturi de El.

5. Recapitulafli povestirea despre Noe øi despre arcæ din Genesa 6–8. Explicafli
cæ datoritæ supunerii lui Noe, el øi familia lui au fost salvafli de potop. Încurajafli
copiii sæ se supunæ poruncilor Tatælui Ceresc øi ale lui Isus Hristos, aøa cum a
fæcut øi Noe.

Dafli-i fiecærui copil câte un exemplar al foii de la sfârøitul lecfliei. Læsafli copiii
sæ coloreze arca, iar apoi sæ deseneze moduri în care ei pot fi supuøi.
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ importanfla respectærii øi supunerii faflæ
de legile flærii.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 22:15–22 øi Articolele de credinflæ 1:12.

2. Pregætifli suficientæ plastilinæ din aluat særat, astfel încât fiecare copil sæ
primeascæ o bucatæ. Refleta pentru plastilina din aluat særat se gæseøte la
pagina 45. (Dacæ nu avefli plastilinæ din aluat særat, aducefli creioane colorate
øi foi de hârtie ce vor putea fi folosite de copii.)

3. Pe o foaie de hârtie, scriefli câteva situaflii care implicæ legi øi reguli pe care
copiii le cunosc. Descriefli cel puflin câte o situaflie pentru fiecare copil din clasæ
øi numerotafli-le. Folosifli situafliile de mai jos sau creafli altele mai adecvate
pentru copiii din clasa dumneavoastræ:

• Aproape cæ ai întârziat la øcoalæ. Dacæ traversezi strada printr-un loc
nepermis, în loc sæ traversezi pe la zebræ, ajungi mai repede. Ce vei face
dacæ te supui legii?

• Eøti cu tatæl tæu la cumpæræturi øi-i ceri o ciocolatæ. Tatæl tæu îfli spune nu, însæ
în timp ce el este ocupat cu plata cumpæræturilor, observi cæ ai putea sæ-fli
strecori ciocolata în buzunar færæ ca cineva sæ observe. Ce vei face dacæ te
supui legii?

• Îfli scofli câinele la plimbare flinându-l în lesæ. Ajungi într-un parc unde doreøti
sæ te opreøti øi sæ te joci, însæ acolo este un semn pe care scrie: „Interzis
câinilor“. Nu vezi nicio persoanæ adultæ în zonæ øi ai putea sæ legi câinele de
un pom cât timp te joci. Ce vei face dacæ te supui legii?

• Traversezi strada la un colfl unde existæ semafor. Nu vine nicio maøinæ øi nu
se aflæ nimeni în zonæ. Dar semaforul aratæ coloarea roøie. Ce vei face dacæ
te supui legii?

• Eøti la bibliotecæ øi ai gæsit o carte pe care vrei s-o iei acasæ, însæ fli-ai uitat
permisul de bibliotecæ acasæ. Bibliotecarul nu este la birou øi astfel nu te-ar
vedea luând cartea. Ce vei face dacæ te supui legii?

4. Pregætifli un numær de bileflele de hârtie egal cu numærul situafliilor. Numerotafli
bileflelele øi punefli-le într-un bol sau într-un coø.

5. Pregætifli câte un ecuson de hârtie pentru fiecare copil:

Noi credem cæ 
trebuie sæ ne 

supunem legii.

Mæ voi supune legii Lecflia 
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6. Facefli urmætoarea bandæ de hârtie:

7. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. o monedæ (care, dacæ este posibil, sæ aibæ pe ea chipul unui conducætor

naflional).
c. bolduri, bandæ adezivæ sau aflæ pentru a prinde ecusoanele de hainele

copiilor;
d. ilustraflia 2-53, Dafli Cezarului;

8. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Regulile øi legile ne pot ajuta

Activitate pentru
captarea atenfliei

Dafli-le copiilor bucæfli de plastilinæ din aluat særat øi rugafli-i pe fiecare în parte
sæ modeleze un animal de la fermæ. (Dacæ nu avefli plastilinæ sau dacæ aceastæ
activitate este prea grea pentru copiii din clasa dumneavoastræ, dafli-le copiilor
creioane colorate øi foi de hârtie øi rugafli-i sæ deseneze un animal de la fermæ.
Adaptafli discuflia în funcflie de situaflie.)

Expunefli toate animalele pe masæ sau pe jos. Explicafli cæ fermierii trebuie sæ aibæ
mare grijæ de animalele lor, sæ le dea hranæ, apæ øi sæ le protejeze. Dacæ anima-
lele umblæ din loc în loc, ele se pot pierde sau se pot ræni.

• Ce putem face pentru a nu læsa aceste animale sæ umble din loc în loc?
(Construim un gard.)

Întindefli o bucatæ de plastilinæ între palmele dumneavoastræ øi masæ în aøa fel
încât sæ ia forma unei sfori lungi. Împrejmuifli animalele cu ea ca øi cum ar fi
un gard. Explicafli cæ aceste garduri sunt bune, deoarece protejeazæ animalele.
(Læsafli animalele pe masæ pentru restul lecfliei. La sfârøitul lecfliei, læsafli copiii 
sæ-øi ducæ animalele acasæ.)

Explicafli cæ øi noi avem lucruri care ne protejeazæ. Aceste lucruri sunt numite legi
øi reguli. Legile øi regulile sunt asemænætoare gardurilor, deoarece ne opresc sæ
facem lucruri periculoase sau care ne-ar putea face pe noi sau pe alfli oameni sæ
fim nefericifli. Când ne supunem legilor øi regulilor, ele ne ajutæ sæ fim protejafli øi
fericifli.

Discuflie Alegefli un joc simplu, cunoscut de fiecare copil din clasa dumneavoastræ, cum
ar fi Piticot. Rugafli copiii sæ væ spunæ regulile jocului øi discutafli despre ce s-ar
întâmpla dacæ afli încerca sæ jucafli færæ sæ væ supunefli regulilor. Ajutafli copiii sæ
înfleleagæ faptul cæ regulile sunt necesare dacæ dorim ca jocurile sæ aibæ succes
øi sæ fie distractive.

• Ce alte tipuri de reguli existæ în afara celor de la jocuri?

Noi credem cæ trebuie sæ ne supunem legii.
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• Care sunt câteva dintre regulile de la voi de acasæ?

Rugafli fiecare copil sæ spunæ o regulæ pe care familia lui o urmeazæ, cum ar fi:
„Pune jucæriile la loc dupæ ce ai terminat sæ te joci cu ele“. Pe mæsuræ ce fiecare
copil menflioneazæ o regulæ, întrebafli:

• Cum te ajutæ aceastæ regulæ?

Dupæ ce fiecare copil a spus o regulæ a familiei, indicafli faptul cæ avem reguli øi
în alte locuri în afaræ de cæminele noastre.

• Care sunt câteva dintre regulile de la øcoalæ? Dar de la Societatea Primaræ?

• Cum væ ajutæ aceste reguli?

fiara noastræ are legi

Povestire øi discuflie Explicafli cæ, la fel cum avem reguli acasæ, la øcoalæ sau la Societatea Primaræ,
tot aøa avem reguli øi în oraøul øi în flara noastræ. Aceste reguli se numesc legi.
Legile ne ajutæ øi ne protejeazæ la fel cum o fac cæminele noastre, øcoala øi
Societatea Primaræ. Relatafli o povestire despre un copil care a înfleles cum ne
protejeazæ øi ne ajutæ legile atunci când ne supunem lor. Folosifli povestirea de
mai jos sau creafli propria povestire:

Jerry øi-a dorit întotdeauna sæ aibæ propriul câine, aøa cæ a fost entuziasmat când
a primit de ziua lui un cæfleluø frumos. I-a dat numele de Pal. Jerry øi Pal se dis-
trau foarte bine împreunæ.

În oraøul lui Jerry era o lege care spunea cæ tofli câinii trebuiau flinufli în lesæ atunci
când nu se aflau într-o zonæ îngræditæ. Într-o zi, Jerry s-a hotærât sæ-l ducæ pe Pal
acasæ la un prieten. Nu i-a gæsit lesa lui Pal øi, cum prietenul lui locuia la numai
câteva case depærtare, s-a hotærât sæ-l ducæ pe Pal færæ lesæ.

În timp ce mergeau pe stradæ, Pal a væzut o pisicæ care se afla pe partea cealaltæ
a drumului. Înainte ca Jerry sæ-øi dea seama ce se întâmplæ, Pal a fugit pe øosea
øi a fost lovit de o maøinæ.

Cu lacrimi în ochi, Jerry øi-a ridicat câinele øi l-a dus acasæ. Mama lui Jerry i-a
dus la veterinar øi medicul a avut grijæ de piciorul rupt al lui Pal.

Când au ajuns acasæ, mama lui Jerry i-a spus cæ Pal ar fi putut fi omorât. Jerry
a înfleles cæ, dacæ s-ar fi supus legii øi ar fi flinut câinele în lesæ, Pal nu ar fi fost
rænit. Jerry a înfleles cæ legea exista pentru a-i proteja pe el øi pe câinele lui øi a
decis cæ nu va mai încælca niciodatæ legea.

• De ce credefli cæ în oraøul lui Jerry exista o lege care cerea ca tofli câinii sæ fie
flinufli în lesæ?

• Cum ar fi putut fi evitat accidentul lui Pal?

• De ce avem legi øi reguli pe care trebuie sæ le urmæm?

Discuflie Explicafli cæ legile sunt fæcute pentru a ne ajuta øi a ne proteja. Rugafli copiii sæ
numeascæ o parte dintre legile fundamentale din zona dumneavoastræ. Discutafli
despre fiecare lege øi despre motivul pentru care a fost creatæ. Ajutafli copiii sæ
înfleleagæ modul în care fiecare lege este de ajutor.

Putefli sæ folosifli câteva dintre ideile de mai jos, în cazul în care sunt valabile în
zona dumneavoastræ:
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Reguli de circulaflie

• Oprim la toate indicatoarele Stop. Acest lucru ne ajutæ sæ evitæm accidentele.

• Suntem atenfli la limitele de vitezæ. Limitele de vitezæ sunt stabilite pentru ca
oamenii sæ poatæ øofa în siguranflæ øi sæ poatæ opri repede în caz de urgenflæ.

Legi referitoare la animalele de companie

• fiinefli-væ animalul de companie în lesæ atunci când nu mai suntefli în curtea
dumneavoastræ. Legile referitoare la lesæ pot proteja animalele sæ nu fie rænite
(ca în cazul câinelui lui Jerry, Pal) øi pot proteja proprietæflile oamenilor sæ nu
sufere pagube provocate de animale.

• Nu fifli cruzi cu animalele. Acest tip de lege protejeazæ animalele sæ nu fie rænite.

Legi referitoare la proprietatea personalæ

• Nu fura. Dacæ luæm lucruri care aparflin altcuiva, toatæ lumea va fi nefericitæ.

• Nu facefli gunoi. Dacæ toatæ lumea face gunoi, atunci oraøul nostru va fi urât
øi murdar. Este posibil ca pærinflii noøtri sæ plæteascæ (taxe) pentru curæflenia
oraøului.

Isus Hristos doreøte ca noi sæ ne supunem legii

Discuflie • Ce sunt taxele?

Explicafli cæ taxele sunt banii pe care noi îi plætim administrafliilor locale pentru a
contribui la plata lucrurilor de care beneficiazæ toatæ lumea, cum ar fi: polifliøtii,
pompierii, drumurile øi øcolile. Discutafli pe scurt ce s-ar întâmpla dacæ nu am
avea aceste lucruri. Explicafli cæ avem legi legate de taxe pentru a ne asigura cæ
toatæ lumea contribuie la plata acestor lucruri.

Povestire din
scripturi

Explicafli cæ øi oamenii de pe vremea lui Isus Hristos aveau legi legate de taxe.
Arætafli ilustraflia 2-53, Dafli Cezarului, øi relatafli povestirea din Matei 22:15–22.

Explicafli cæ oamenii L-au întrebat pe Isus dacæ trebuiau sæ plæteascæ bir flærii lor.
Birul este asemænætor taxelor.

Arætafli moneda pe care afli adus-o. Explicafli cæ Isus le-a cerut oamenilor sæ-I
arate o monedæ. El a arætat cæ moneda avea pe ea chipul Cezarului, conducæto-
rul regiunii. (Dacæ moneda pe care afli adus-o are pe ea chipul unui conducætor
naflional, arætafli moneda.) Citifli cu voce tare ceea ce Isus le-a spus oamenilor, în
Matei 22:21 (începând cu Atunci El le-a zis). Explicafli cæ Isus le-a spus oamenilor
cæ trebuiau sæ se supunæ legilor flærii øi legilor Tatælui Ceresc. Isus i-a învæflat pe
oameni cæ era important sæ se supunæ legilor flærii lor.

Noi credem cæ trebuie sæ ne supunem legii

Bandæ de hârtie Citifli cu voce tare fraza de pe banda de hârtie. Explicafli cæ aceasta reprezintæ un
fragment din cel de-al doisprezecelea Articol de credinflæ, una dintre declarafliile
Bisericii referitoare la crezurile noastre.

Rugafli copiii sæ repete fraza împreunæ de câteva ori.

Joc Punefli lista cu situafliile øi bolul sau coøul cu numere pe o masæ sau pe jos.
Spunefli-le copiilor cæ acum se vor juca „Sæ ne supunem legii“. Dupæ aceea, retr-
agefli-væ øi aøteptafli câteva clipe. Dacæ nu reacflioneazæ nimeni, întrebafli:

• De ce nu se joacæ nimeni? (Nimeni nu cunoaøte regulile.)
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În cazul în care copiii au încercat sæ gæseascæ o logicæ, cum ar fi aranjarea foilor de
hârtie în ordine numericæ, complimentafli-i pentru cæ au încercat iar, apoi, întrebafli:

• Væ jucafli „Sæ ne supunem legii“?

• De ce nu?

Indicafli faptul cæ regulile øi legile ne ajutæ øi ne îndrumæ. Explicafli regulile jocului:

1. Extragefli un numær din bol (sau din coø).

2. Pornifli pe rând, începând cu persoana care a extras numærul unu.

3. Când væ vine rândul, ridicafli-væ în picioare.

4. Dafli-i învæflætorului numærul vostru øi, apoi, ræspundefli la întrebarea învæflætorului
færæ ajutor din partea celorlalfli copii.

5. Stafli liniøtifli pe scaunul vostru înainte øi dupæ ce væ vine rândul.

Jucafli-væ, læsând fiecare copil sæ extragæ un numær din bol sau din coø. Citifli-i
fiecærui copil situaflia care corespunde numærului sæu.

Dupæ ce fiecare copil a ræspuns la o întrebare, dafli-le ecusoanele. Læudafli copiii
pentru ideile øi ræspunsurile lor bune.

Rezumat

Implicarea copiilor Întrebafli copiii ce vor spune când familiile lor îi vor întreba despre ecusoane. Pe
mæsuræ ce-øi împærtæøesc ræspunsurile, subliniafli cât este de important sæ ne
supunem legilor pentru ca noi, tofli, sæ træim fericifli împreunæ.

Mærturie Mærturisifli cæ legile sunt create pentru binele nostru. Putefli sæ împærtæøifli o experi-
enflæ personalæ în care afli fost recunoscætor cæ v-afli supus legii. Amintifli-le copii-
lor sæ se supunæ legilor Tatælui Ceresc øi legilor flærii lor.

Încurajafli fiecare copil sæ aleagæ o lege cæreia sæ i se supunæ cu mare grijæ în
timpul acestei sæptæmâni.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere. Sugerafli-i copilului sæ-L roage
pe Tatæl Ceresc sæ-i ajute pe copii sæ-øi aducæ aminte øi sæ se supunæ legilor.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Ajutafli copiii sæ memoreze al doisprezecelea articol de credinflæ: „Noi credem
cæ trebuie sæ ne supunem regilor, preøedinflilor, conducætorilor øi magistraflilor øi
sæ ne supunem, sæ onoræm øi sæ susflinem legea.“ Explicafli toate cuvintele pe
care copiii nu le cunosc.

Copiii mai mici pot memora fragmentul din acest articol de credinflæ care este
scris pe ecusoanele lor: „Noi credem cæ trebuie sæ ne supunem legii.“

Pentru a-i ajuta pe copii sæ memoreze, putefli sæ cântafli „Al doisprezecelea arti-
col de credinflæ“ (Children’s Songbook, p. 131).
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2. Rugafli copiii sæ se gândeascæ la cinci reguli pe care familia lor le-ar putea
avea øi care i-ar putea ajuta pe membrii familiei sæ fie protejafli øi fericifli. Rugafli
fiecare copil sæ ridice un deget în timp ce este numitæ fiecare regulæ. Dupæ ce
au fost numite cele cinci reguli øi când fiecare copil are întinse cinci degete,
trasafli pe tablæ mâna fiecærui copil. Denumifli fiecare contur cu numele copilului.
Mulflumifli-le copiilor pentru mâinile lor de ajutor øi încurajafli-i sæ-øi aminteascæ
øi sæ se supunæ regulilor familiei lor.

3. Desfæøurafli alæturi de copii urmætorul joc al degetelor:

Mæ opresc (îøi flin ambele mâini ridicate, cu palmele în faflæ ca øi cum ar opri ceva),
Mæ uit (îøi pun palma deasupra ochilor ca øi cum ar dori sæ vadæ mai bine),
Ascult (duc mâna pâlnie la ureche),
Øi atunci sunt sigur (îøi miøcæ degetul înainte øi înapoi)
Cæ eu (aratæ spre propria-i persoanæ) acflionez în siguranflæ,
Indiferent unde mæ duc (îøi întind braflele în exterior pentru a indica spafliul).
Traversez doar pe zebræ (îøi încruciøeazæ braflele pe piept),
Nu pe la jumætatea stræzii (dau din cap);
Mæ uit înainte (îøi pun palma deasupra ochilor ca øi cum ar dori sæ vadæ mai bine),
Mæ gândesc înainte (aratæ spre cap dând de înfleles cæ se gândesc),
Øi apoi îmi folosesc picioarele (merg pe loc).

Amintifli-le copiilor importanfla respectærii regulilor de circulaflie.
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Scop De a-i ajuta pe copii sæ înfleleagæ faptul cæ pot urma exemplul lui Isus Hristos øi
pot da dovadæ de dragoste ajutându-i pe ceilalfli.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Marcu 6:34–44; Luca 17:11–19; Ioan 13:15, 34–35 øi
3 Nefi 17.

2. Decupafli o inimæ mare dintr-o foaie de hârtie pentru a o folosi în cadrul activitæflii
pentru captarea atenfliei.

3. Trasafli conturul sau copiafli pentru fiecare copil pagina „Precum v-am iubit“ øi
puzzle-ul cu inima de la sfârøitul lecfliei. Dacæ este posibil, copiafli sau trasafli
conturul pieselor jocului pe foi colorate. Tæiafli piesele jocului în bucæfli, urmând
liniile punctate.

4. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile cântecului „Precum v-am iubit“
(Children’s Songbook, p. 136) øi pe cele ale cântecului „Fifli buni øi iubifli-væ“
(Children’s Songbook, p. 61). Versurile cântecului „Precum v-am iubit“ sunt
incluse la sfârøitul manualului.

5. Materiale necesare:
a. Biblia øi Cartea lui Mormon;
b. lipici;
c. ilustraflia 2-36, Isus îi binecuvânteazæ pe copiii nefifli; ilustraflia 2-45, Cei zece

leproøi (Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie 221; 62150); ilustraflia 2-47,
Hrænirea celor cinci mii de oameni (62143); ilustraflia 2-54, Cina cea de tainæ
(Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie 225; 62174).

6. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Este important sæ fii iubit

Activitate pentru
captarea atenfliei

Arætafli-le copiilor inima mare de hârtie.

• La ce væ gândifli atunci când vedefli o inimæ? (La dragoste.)

• Cum væ dafli seama cæ cineva væ iubeøte?

Læsafli copiii sæ vorbeascæ despre oamenii care-i iubesc (cum ar fi membrii fami-
liei, prietenii øi învæflætorii de la Societatea Primaræ) øi despre modul în care aceøti
oameni îøi aratæ dragostea.

• Cum væ simflifli atunci când oamenii aratæ cæ væ iubesc?

Sæ væ iubifli unul pe altul Lecflia 

32



• Cum credefli cæ se simt ceilalfli oameni atunci când arætafli cæ-i iubifli?

Indicafli faptul cæ noi tofli simflim nevoia sæ øtim cæ suntem iubifli.

Isus Hristos ne-a învæflat sæ ne iubim unul pe altul

Prezentarea
învæflætorului

Explicafli cæ, înainte ca Isus Hristos sæ fi træit pe pæmânt, oamenii au træit dupæ
regula „ochi pentru ochi“. Acest lucru însemna cæ, dacæ oamenii erau nepoliticoøi
sau neprietenoøi cu tine, puteai sæ fii la fel cu ei. Explicafli cæ, atunci când Isus a
venit pe pæmânt, El i-a învæflat pe oameni un mod diferit de a træi.

Povestire din
scripturi

Arætafli ilustraflia 2-54, Cina cea de tainæ. Explicafli cæ, înainte ca Isus sæ fie ræs-
tignit, El s-a întâlnit cu ucenicii Lui øi au mâncat împreunæ pentru ultima datæ.
Acest eveniment a devenit cunoscut ca Cina cea de tainæ. În timpul acestei
cine, Salvatorul le-a spus ucenicilor Lui cæ-i va pæræsi curând øi le-a dat câteva
învæflæturi.

Arætafli Biblia øi citifli cu voce tare Ioan 13:34–35. Explicafli cæ acestea sunt cuvin-
tele lui Isus. Citifli din nou prima parte a versetului 34 (pânæ la primul Sæ væ iubifli
unii pe alflii).

• Ce este o poruncæ?

Indicafli faptul cæ, în acest verset, Isus nu sugereazæ doar sæ ne iubim unul pe
altul, El ne porunceøte sæ ne iubim unul pe altul. Dacæ-L urmæm pe Isus, îi vom
iubi pe ceilalfli.

Cântec Cântafli sau recitafli versurile cântecului „Fifli buni øi iubifli-væ“, fæcând miøcærile
indicate:

Fifli buni øi iubifli-væ (întindefli braflele);
El ne-a sfætuit (întoarcefli-væ cætre vecin øi dafli mâna).
Când eøti plin de dragoste (punefli-væ mâna pe inimæ),
Tu vei fi iubit (îmbræfliøafli-væ singuri).

Isus Hristos i-a iubit pe alflii ajutându-i

Scripturæ Citifli cu voce tare Ioan 13:15.

• Ce înseamnæ sæ fim un exemplu?

• Cine ne-a dat un exemplu bun?

Spunefli-le copiilor cæ Isus Hristos este Cel care a rostit cuvintele din versetul pe
care tocmai l-afli citit. Explicafli cæ o modalitate prin care Isus ne-a dat un exemplu
a fost aceea cæ i-a iubit pe ceilalfli oameni øi a fæcut lucruri bune pentru ei.

Povestire din
scripturi øi discuflie

Arætafli ilustraflia 2-45, Cei zece leproøi. Rugafli copiii sæ relateze povestirea pre-
zentatæ în ilustraflie (vezi Luca 17:11–19).

• Ce a fæcut Isus pentru a-i ajuta pe cei zece leproøi?

• De ce i-a vindecat?

Arætafli ilustraflia 2-47, Hrænirea celor cinci mii de oameni, øi rugafli copiii sæ relateze
povestirea prezentatæ în ilustraflie (vezi Marcu 6:34–44). Ajutafli-i atunci când este
cazul.

• Ce a fæcut Isus pentru a-i ajuta pe oameni?

• De ce i-a ajutat?
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Arætafli ilustraflia 2-36, Isus îi binecuvânteazæ pe copiii nefifli, øi relatafli povestirea
din 3 Nefi 17. Explicafli cæ Isus era gata sæ plece de la nefiflii din America øi sæ se
întoarcæ la Tatæl Ceresc, însæ nefiflii nu au dorit ca El sæ plece (vezi 3 Nefi 17:4–5).
Isus a mai ræmas puflin timp, a vindecat tofli bolnavii øi a binecuvântat tofli copiii.

• De ce a mai ræmas Isus alæturi de nefifli?

• De ce a vindecat Isus bolnavii øi a binecuvântat copiii?

Indicafli faptul cæ, în fiecare dintre aceste povestiri, Isus Hristos a ajutat oamenii
pentru cæ-i iubea. Øi noi le putem aræta oamenilor cæ-i iubim ajutându-i.

Putem urma exemplul lui Isus Hristos ajutându-i pe alflii

Scripturæ Citifli din nou Ioan 13:35. Explicafli cæ, atunci când dæm dovadæ de dragoste faflæ
de ceilalfli oameni, ei vor øti cæ noi urmæm exemplul lui Isus Hristos.

Cântec Cântafli sau recitafli versurile cântecului „Precum v-am iubit“.

Povestire Explicafli cæ putem urma exemplul lui Isus Hristos øi ne putem aræta dragostea
faflæ de ceilalfli oameni ajutându-i. Relatafli o povestire despre un copil care a fæcut
un lucru bun pentru cineva pentru a-øi aræta dragostea faflæ de acea persoanæ.
Putefli sæ folosifli urmætoarea povestire:

Tomás s-a îmbolnævit ræu øi a trebuit sæ stea în pat o perioadæ lungæ de timp. Îi lip-
seau toate lucrurile distractive pe care el øi prietenii lui obiønuiau sæ le facæ. În timp
ce era bolnav, o parte dintre prietenii lui l-au vizitat o datæ sau de douæ ori. Dar prie-
tenul lui, Juan, l-a vizitat des. De multe ori când ceilalfli bæiefli erau afaræ øi se jucau,
Juan se afla lângæ patul lui Tomás vorbind øi râzând cu el, ajutându-l sæ se simtæ
mai bine.

• Ce a fæcut Juan pentru a aræta cæ-l iubeøte pe Tomás?

• Ce sentimente credefli cæ a avut Tomás faflæ de Juan? Ce sentimente credefli cæ
a avut Juan faflæ de Tomás?

Explicafli cæ sunt multe modalitæfli prin care ne putem aræta dragostea faflæ de alflii
ajutându-i. Putem sæ facem lucruri bune pentru familia noastræ, prietenii noøtri,
vecinii noøtri, oamenii mai în vârstæ, cei care sunt bolnavi sau pentru tofli cei care
au nevoie de ajutorul nostru.

Activitate Rugafli copiii sæ væ asculte în timp ce le spunefli prima parte a unei situafli cu care
s-ar putea confrunta. Rugafli-i sæ termine fiecare situaflie spunându-væ ce ar face
pentru a aræta dragoste. Putefli sæ rugafli copiii sæ punæ în scenæ una sau mai
multe situaflii. Folosifli situafliile urmætoare sau formulafli propriile situaflii:

1. Tu øi tatæl tæu aøteptafli la un colfl de stradæ sæ vinæ autobuzul. Vedefli un om mai
în vârstæ care se græbeøte pentru a prinde autobuzul. El are un baston care sæ-l
ajute sæ meargæ, însæ nu se poate deplasa foarte rapid. Autobuzul opreøte øi
deschide uøa. În timp ce urci, îfli dai seama cæ omul nu va ajunge la timp la
autobuz.

• Ce pofli sæ faci pentru a-fli aræta dragostea faflæ de acest om?

2. Duminicæ dimineaflæ mergi spre Bisericæ. Vezi o mamæ tânæræ ce-øi fline
bebeluøul într-o mânæ øi câteva cærfli în cealaltæ.

• Ce pofli sæ faci pentru a urma exemplul Salvatorului øi pentru a-fli aræta
dragostea faflæ de aceastæ femeie?
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3. Te întorci de la øcoalæ øi vezi cæ mama ta încearcæ sæ coase. Fræfliorul tæu este
agitat øi plânge pentru cæ vrea ca mama ta sæ-i citeascæ o poveste.

• Ce pofli sæ faci pentru a-fli aræta dragostea faflæ de mama ta øi faflæ de fræfliorul
tæu?

4. Într-o duminicæ, la Societatea Primaræ, te întâlneøti cu o fatæ nouæ dintr-o altæ
flaræ. Ea este foarte timidæ øi nu vorbeøte prea mult. Mai târziu, o vezi plângând
la intrarea casei de întruniri.

• Ce pofli sæ faci pentru a-fli aræta dragostea øi pentru a o ajuta pe aceastæ
nouæ fatæ?

Rezumat

Activitate în care
folosifli jocul puzzle

Dafli-i fiecærui copil câte o foaie cu inimæ øi câte un set de piese ale puzzle-ului
cu inimæ. Ajutafli fiecare copil sæ aranjeze puzzle-ul, dupæ care lipifli-l pe foaia cu
inimæ. Alæturi de copii, citifli cu voce tare cuvintele de pe puzzle øi de pe foaie.

Læsafli copiii sæ-øi ducæ foile acasæ. Încurajafli copiii sæ le spunæ familiilor lor ce au
învæflat astæzi despre arætarea dragostei faflæ de ceilalfli.

Dacæ avefli timp, rugafli fiecare copil sæ numeascæ o persoanæ pe care o iubeøte
øi sæ spunæ o modalitate prin care ar putea sæ-øi arate dragostea faflæ de per-
soana respectivæ. Încurajafli copiii sæ-øi arate dragostea faflæ de ceilalfli, ajutându-i.

Mærturie Mærturisifli cæ Tatæl Ceresc øi Isus Hristos vor ca noi sæ ne iubim unii pe alflii.
Spunefli-le copiilor cum væ simflifli atunci când væ arætafli dragostea faflæ de ceilalfli.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere. Sugerafli-i copilului sæ-L roage
pe Tatæl Ceresc sæ-i ajute pe copii sæ-øi arate dragostea faflæ de ceilalfli, la fel cum
a fæcut øi Salvatorul.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Rugafli copiii sæ scrie o scrisoare cætre cineva pe care îl iubesc, în care sæ
explice cât de mult flin la persoana respectivæ. Copiii mici pot sæ facæ desene
pentru oamenii pe care-i iubesc. Încurajafli copiii sæ-øi împærtæøeascæ scrisorile
sau desenele cu oamenii pentru care le-au scris sau le-au fæcut.

2. Relatafli urmætoarea povestire despre momentul în care John Taylor, care a
devenit al treilea preøedinte al Bisericii, a dat dovadæ de dragoste:

Când John Taylor era mic, prietenul sæu, Robert West, a murit din cauza unei
boli grave. Dupæ aceea, tatæl bæiatului, Allee West, s-a mutat din sat øi s-a
fæcut cioban. John øtia cæ Allee se simflea singur din când în când, aøa cæ le-a
cerut voie pærinflilor lui sæ-l viziteze pe Allee. Pærinflii lui John i-au dat voie øi au
pregætit un coø cu mâncare pe care John urma sæ i-l ducæ.

John avea nevoie de o zi întreagæ pentru a merge la casa lui Allee øi înapoi,
aøa cæ a plecat dis-de-dimineaflæ. Cælætoria era obositoare øi erau multe dealuri
de urcat. La un moment dat, în timp ce se odihnea, John a fost ispitit sæ mæn-
ânce mâncarea din coø. Însæ s-a ridicat øi a mers mai departe cât de repede a
putut.
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Allee s-a bucurat foarte mult sæ-l vadæ pe John. Au mâncat împreunæ øi au
povestit despre vremurile de odinioaræ. (Vezi Deta Petersen Neeley øi Nathan
Glen Neeley, A Child’s Story of the Prophet John Taylor [Salt Lake City: Deseret
News Press, 1960], p. 12–18.)

• Ce a fæcut John Taylor pentru a-øi aræta dragostea faflæ de tatæl prietenului sæu?

• Cum credefli cæ s-a simflit Allee West faflæ de ceea ce a fæcut John Taylor?

• Cum credefli cæ s-a simflit John Taylor?

Amintifli-le copiilor cæ, atunci când ne arætæm dragostea faflæ de ceilalfli, oamenii
pe care-i ajutæm sunt fericifli, iar noi suntem, de asemenea, fericifli.

3. Ajutafli copiii sæ spunæ cuvintele øi sæ facæ acfliunile urmætoarei activitæfli:

Isus îi iubeøte pe tofli copiii

Isus îi iubeøte pe tofli copiii (îøi întind mâinile în faflæ),
Cei mici care sunt încæ micufli (îøi folosesc mâna pentru a aræta un copil care

ajunge pânæ la genunchi),
Bebeluøul din leagæn (fac un leagæn cu ajutorul mâinilor),
Pe cei mari øi înalfli (ridicæ mâinile sus, deasupra capului).
(Din Finger Fun for Little Folk de Thea Cannon. © 1949 the Standard Publishing
Company, Cincinnati, Ohio. Drept de folosire.)

Repetafli activitatea de câte ori doresc copiii.

4. Rugafli doi copii sæ iasæ în fafla clasei. Discutafli cu ceilalfli copii despre
numeroasele asemænæri dintre aceøti doi copii, cum ar fi faptul cæ au doi ochi
øi douæ urechi, faptul cæ le place sæ facæ aceleaøi lucruri sau faptul cæ sunt
membri ai Bisericii. Apoi, discutafli despre numeroasele diferenfle, cum ar fi
culoarea diferitæ a ochilor, diferitele preocupæri sau numærul diferit al membrilor
familiei din care fac parte. Indicafli faptul cæ nu existæ douæ persoane identice.
Noi tofli suntem diferifli de celelalte persoane într-un anumit fel.

Explicafli cæ, uneori, oamenii diferæ în feluri care ne fac sæ nu øtim sigur cum
sæ-i tratæm. Ei pot vorbi o limbæ diferitæ, pot avea o dizabilitate sau pot fi diferifli
de noi într-un alt fel. Explicafli cæ Isus Hristos iubeøte pe toatæ lumea øi doreøte
ca øi noi sæ iubim pe toatæ lumea. Trebuie sæ-i iubim øi sæ-i ajutæm pe cei care
par a fi altfel decât noi la fel de bine ca pe cei care par sæ fie la fel ca noi.

Îi putefli ruga pe copii sæ cânte sau sæ recite versurile cântecului „Merg cu tine“
(Children’s Songbook, p. 140) sau pe cele ale cântecului „Diferifli suntem“
(Children’s Songbook, p. 263).

Merg cu tine

Dacæ nu mergi cum merg ceilalfli
Unii oameni te pæræsesc,
Dar eu nu, eu nu!
De nu vorbeøti cum alflii vorbesc
Unii râd, de ræu te vorbesc,
Dar eu nu, eu nu!
Merg cu tine øi îfli vorbesc,
Astfel aræt cæ te iubesc.
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Isus nu a pæræsit
Niciun om, pe tofli i-a iubit.
Aøa fac øi eu!
El i-a binecuvântat,
Apoi, a spus „Sæ Mæ urmafli“.
Eu Îl voi urma!
Îl voi urma!
Merg cu tine øi îfli vorbesc,
Astfel aræt cæ te iubesc.

Diferifli suntem
Mæ cunoøti øi te cunosc.
Diferifli suntem ca marea øi luna.
Mæ cunoøti øi te cunosc.
Øi trebuie sæ fie chiar aøa.

Te ajut øi mæ ajufli.
Noi învæflæm øi-ncepem tofli a vedea.
Te ajut øi mæ ajufli.
Øi trebuie sæ fie chiar aøa.

Te iubesc øi mæ iubeøti.
Încercæm sæ fim cât de buni am putea.
Te iubesc øi mæ iubeøti.
Øi trebuie sæ fie chiar aøa.
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Eu pot sæ plætesc zeciuialæ Lecflia 

33

læflimea 
cutiei

Cheltuieli
sau 

economii

1.5 cm
perete despærflitor

cutie

Zeciuialæ capac

cutie

despærflitor

lipici

lipici

îndoifli pe 
linia punctatæ

a.

b.

c.

d.

înælflimea
cutiei 
perete

1.5 cm

Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ faptul cæ ne arætæm dragostea faflæ de
Tatæl Ceresc øi Isus Hristos atunci când plætim zeciuiala.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Marcu 12:41–44. Vedefli, de asemenea, Principiile
Evangheliei (31110), capitolul 32, precum øi paginile 561–562 din cartea Jesus
the Christ scrisæ de James E. Talmage, a treia ediflie [Salt Lake City: Biserica lui
Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ, 1916].

2. Pregætifli douæ semne folosind foi de hârtie îndoite ca în figuræ:

Zeciuialæ Cheltuieli sau economii

3. Facefli o puøculiflæ pentru a ilustra povestirea despre Mark. Putefli sæ folosifli
orice cutiuflæ care are capac øi care este împærflitæ în douæ compartimente. Dacæ
este cazul, urmafli urmætoarele instrucfliuni øi figuri pentru a putea separa cele
douæ compartimente.

Tæiafli o bucatæ de carton care sæ fie de aceeaøi înælflime ca øi cutia, dar cu trei
centimetri mai latæ decât cutia. Însemnafli distanfla de 1,5 centimetri de la fie-
care margine a cartonului øi îndoifli marginile în aøa fel, încât sæ vinæ peste
peretele interior al cutiei. Punefli lipici pe exteriorul marginilor îndoite øi punefli
bucata de carton în cutie în aøa fel încât sæ formafli douæ compartimente, unul
mai mare decât celælalt.

Pe partea superioaræ a cutiei sau pe capac, scriefli „Zeciuialæ“ în dreptul com-
partimentului mic øi „Cheltuieli sau economii“ în dreptul compartimentului mare.



4. Decupafli douæ cercuri din carton de mærimea unei monede mici, ca în desen:

5. Facefli rost de câte o chitanflæ pentru Zeciuialæ øi alte donaflii øi de câte un plic
pentru zeciuialæ pentru fiecare copil.

6. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile cântecului „Vreau sæ-mi plætesc
zeciuiala“ (Children’s Songbook, p. 150).

7. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. zece monede (sau bancnote) de aceeaøi valoare;
c. ilustraflia 2-55, Bænuflii væduvei.

8. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Zeciuiala este o zecime din ce câøtigæm

Activitate pentru
captarea atenfliei

fiinefli monedele în mânæ øi arætafli-le copiilor.

• Ce afli face cu aceste monede dacæ le-afli fi câøtigat?

Læsafli fiecare copil sæ ræspundæ øi facefli comentarii pozitive legate de fiecare ræs-
puns. Nu existæ ræspunsuri corecte sau greøite. Dupæ ce a ræspuns fiecare copil,
continuafli discuflia.

Dacæ vreun copil a menflionat plata zeciuielii, spunefli cæ cineva a menflionat un
lucru foarte important pe care ar trebui sæ-l facem atunci când câøtigæm bani.
Dacæ nimeni nu a menflionat plata zeciuielii, spunefli-le copiilor cæ dorifli sæ-i ajutafli
sæ învefle un lucru foarte important pe care trebuie sæ-l facæ de fiecare datæ când
câøtigæ bani.

Explicafli cæ Tatæl Ceresc ne-a poruncit sæ plætim zeciuialæ din banii pe care-i câøt-
igæm. Când plætim zeciuialæ, dæm Bisericii o parte din banii pe care i-am câøtigat
pentru a ajuta la plata lucrurilor care-i ajutæ pe oameni sæ învefle despre Tatæl
Ceresc, despre Isus øi despre Evanghelie, cum ar fi templele, clædirile Bisericii,
manualele øi alte materiale.

Activitate Rugafli copiii sæ numere împreunæ cu dumneavoastræ cele zece monede, în timp
ce le aøezafli una peste alta pe masæ sau pe jos. Punefli semnul intitulat „Zeciuialæ“
pe masæ sau pe jos. Citifli sau rugafli copiii sæ citeascæ ce este scris pe semnul
respectiv. Spunefli-le copiilor cæ o zecime din banii pe care-i câøtigæm este suma
pe care o plætim ca zeciuialæ. O monedæ din cele zece aflate pe masæ sau pe jos
reprezintæ o zecime. Rugafli un copil sæ punæ o monedæ în fafla semnului pe care
este scris „Zeciuialæ“.
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Punefli semnul intitulat „Cheltuieli sau economii“ alæturi de cel intitulat „Zeciuialæ“.
Citifli sau rugafli copiii sæ citeascæ ce este scris pe semnul respectiv.

• Dacæ aceøtia ar fi banii câøtigafli de voi, câte monede v-ar mai ræmâne sæ
cheltuifli sau sæ economisifli dupæ plata zeciuielii?

Rugafli un copil sæ punæ, pe rând, cele nouæ monede în fafla semnului „Cheltuieli
sau economii“, în timp ce membrii clasei le numæræ.

Arætafli spre monedele din fafla semnului „Cheltuieli sau economii“ øi explicafli
cæ banii pe care-i plætim ca zeciuialæ reprezintæ o sumæ micæ din banii pe care-i
câøtigæm.

Explicafli cæ trebuie sæ plætim zeciuialæ din tofli banii pe care-i câøtigæm. Putefli sæ
folosifli diferite monede sau bancnote pentru a-i ajuta pe copii sæ înfleleagæ mai
bine ideea plæflii unei zecimi din banii pe care-i câøtigæm, sub forma zeciuielii.

Alegem ce-i drept atunci când plætim zeciuiala

Povestire Punefli nouæ monede în compartimentul puøculiflei pentru „Cheltuieli sau econo-
mii“ øi relatafli cu propriile cuvinte povestirea despre Mark øi alegerea sa de a-øi
plæti zeciuiala. În timp ce relatafli povestirea, putefli sæ înlocuifli numele monedelor
pe care le-afli adus cu termenul monedæ.

Ultima oaræ când Mark a fost la magazin, a væzut o jucærie pe care dorea s-o
cumpere. Mark a ajutat-o pe mama lui la muncæ øi a economisit bani pentru a
cumpæra jucæria. El a câøtigat nouæ monede. Îi mai trebui o singuræ monedæ
pentru a putea cumpæra jucæria. Mama lui i-a spus cæ-l va plæti dacæ o va ajuta
cu un lucru.

Sâmbætæ, dis-de-dimineaflæ, Mark s-a trezit, øi-a mâncat micul dejun øi apoi a
fæcut treaba care-l rugase mama lui. Dupæ ce a terminat, mama i-a spus cæ era
foarte mulflumitæ de munca pe care el o fæcuse. Ea i-a dat lui Mark o monedæ
nouæ, strælucitoare. Mark era fericit, deoarece acum avea suficienfli bani pentru
a putea cumpæra jucæria.

Mark a fugit la puøculiflæ øi a pus moneda înæuntru. (Punefli încæ o monedæ în
compartimentul „Cheltuieli sau economii“). Apoi, el øi mama lui s-au dus la
magazin.

Când au ajuns, Mark a gæsit jucæria. Era fericit cæ nu fusese vândutæ. S-a uitat
la ea cu mare atenflie. Abia aøtepta sæ se joace cu ea.

Când Mark s-a dus sæ plæteascæ jucæria, casierul a zâmbit øi a spus cæ jucæria
costæ zece monede. Mark a scos capacul puøculiflei øi a început sæ-øi numere
monedele. (Scoatefli capacul puøculiflei øi numærafli monedele din compartimentul
„Cheltuieli sau economii“.) Când a ajuns la zece øi-a adus aminte: o monedæ din
cele zece trebuie sæ fie zeciuiala.

Mark nu øtia ce sæ facæ. Îøi dorea tare mult acea jucærie. O putea cumpæra, însæ
numai dacæ îi dædea casierului banii sæi de zeciuialæ. Mark s-a uitat la casier, apoi
la jucærie øi apoi la moneda pentru zeciuialæ.

• Ce afli fi fæcut dacæ afli fi fost în locul lui Mark?

Mark a pus moneda pentru zeciuialæ în compartimentul pentru zeciuialæ al puøc-
uliflei. (Punefli o monedæ în compartimentul „Zeciuialæ“.) A pus cele nouæ monede
înapoi în compartimentul „Cheltuieli sau economii“ øi a dus jucæria înapoi pe raft.
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Mama lui Mark nu a spus nimic, însæ øi-a pus braflul în jurul lui Mark øi l-a îmbræfli-
øat strâns. Mark øtia cæ procedase corect.

A doua zi, la Bisericæ, Mark i-a dat episcopului plicul sæu cu zeciuialæ. Episcopul a
dat mâna cu Mark øi i-a spus cæ Tatæl Ceresc era fericit cæ el øi-a plætit zeciuiala.
Øi Mark era fericit. Øtia cæ fæcuse alegerea corectæ. (Adaptare dupæ Marshall T.
Burton, „The Little Red Car“, Instructor, aprilie 1966, p. 158–159.)

Discuflie • Ce alegere a trebuit Mark sæ facæ?

• De ce a fost aceasta o alegere dificilæ pentru el?

• Cum s-a simflit Mark în legæturæ cu alegerea pe care a fæcut-o? De ce?

• Cine altcineva s-a bucurat pentru alegerea fæcutæ de Mark?

Plata zeciuielii aratæ dragostea faflæ de Tatæl Ceresc øi Isus Hristos

Discuflie Explicafli cæ, atunci când ne plætim zeciuiala, ne arætæm dragostea faflæ de Tatæl
Ceresc øi Isus Hristos.

• Ce binecuvântæri v-au dat Tatæl Ceresc øi Isus Hristos?

Indicafli faptul cæ o monedæ din zece nu este o sumæ mare de dat pentru a Le
mulflumi Tatælui Ceresc øi lui Isus Hristos pentru multele binecuvântæri pe care
ni le dau.

Povestire din
scripturi

Arætafli-le copiilor cercurile din carton, evidenfliind cât de mici sunt acestea.
Explicafli cæ aceste cercuri au aceeaøi dimensiune cu cea a bænuflilor folosifli
atunci când Isus Hristos a fost pe pæmânt. Bænuflii nu valorau foarte mult.

Arætafli ilustraflia 2-55, Bænuflii væduvei, øi explicafli cæ deøi bænuflii erau foarte mici
øi nu valorau foarte mult, o femeie i-a folosit pentru a-øi aræta dragostea faflæ de
Tatæl Ceresc. Relatafli povestirea din Marcu 12:41–44.

Explicafli cæ, în vremea lui Isus Hristos, zeciuiala øi donafliile erau strânse la templu,
în cutii mari ce aveau deschizæturi în partea de sus. (Arætafli cutia din ilustraflie.)
Într-o zi, Isus se uita la oameni în timp ce aceøtia veneau øi-øi puneau banii în
cutie. Când Isus a væzut-o pe væduvæ cum îøi punea bænuflii în cutie, Øi-a chemat
ucenicii. Le-a spus ucenicilor cæ væduva fæcuse un lucru mare, deoarece Îl iubea
pe Tatæl Ceresc suficient de mult ca sæ dea, chiar dacæ ea nu avea prea mulfli
bani.

Prezentarea
învæflætorului

Citifli cu voce tare din Marcu 12:43 ceea ce Isus le-a spus ucenicilor Sæi. Explicafli
cæ væduva dæduse o sumæ micæ în comparaflie cu sumele pe care le plætiseræ unii
oameni bogafli, însæ Isus a øtiut cæ ea dæduse ceea ce avea deoarece Îl iubea pe
Tatæl Ceresc. Øi noi ne putem aræta dragoste faflæ de Tatæl Ceresc øi Isus Hristos
plætindu-ne zeciuiala, chiar dacæ este doar o sumæ micæ.

Amintifli-le copiilor cum øi-a arætat Mark dragostea faflæ de Tatæl Ceresc øi Isus
alegând sæ-øi plæteascæ zeciuiala în loc sæ-øi cumpære jucæria. A fost greu pentru
Mark, dar el a fost fericit când a fæcut alegerea corectæ.

Cântec Ajutafli copiii sæ cânte sau sæ recite versurile cântecului „Vreau sæ-mi plætesc
zeciuiala“. Repetafli cântecul de câteva ori pentru a-i ajuta pe copii sæ învefle
versurile.

Vreau sæ-mi plætesc zeciuiala,
Cæci oricând fac asta
De darurile Domnului
Îmi amintesc aøa.
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El ne dæ viafla pe pæmânt.
Øi eu Îi mulflumesc.
Prin zeciuiala mea micæ,
Pe Domnul Îl slævesc.

Amintifli-le copiilor cæ atunci când ne plætim zeciuiala, arætæm cât de mult Îi iubim
pe Tatæl Ceresc øi pe Isus Hristos.

Cum plætim zeciuiala

Activitate Amintifli-le copiilor cæ, atunci când Isus a fost pe pæmânt, oamenii îøi plæteau
zeciuiala øi celelalte donaflii în bani în cutii, la templu. Explicafli cæ, în ziua de
astæzi, noi ne plætim zeciuiala la episcop (sau la preøedintele de ramuræ) sau
la unul dintre consilierii lui.

Dafli-i fiecærui copil câte o chitanflæ pentru Zeciuialæ øi alte donaflii øi câte un plic
pentru zeciuialæ. Explicafli-le cæ noi folosim aceste chitanfle øi plicuri atunci când ne
plætim zeciuiala. Arætafli-le copiilor cum sæ completeze chitanfla. În cazul în care
copiii sunt interesafli, explicafli-le pe scurt celelalte categorii de donaflii enumerate
pe chitanflæ. Explicafli cæ punem chitanfla øi banii în plic, iar pe acesta îl dæm epis-
copului nostru (sau preøedintelui de ramuræ) sau unuia dintre consilierii lui.

Rezumat

Recapitulare Arætafli din nou cele zece monede.

• Dacæ afli fi câøtigat aceste zece monede, cât afli fi pus în plic ca zeciuialæ?

Rugafli un copil sæ ia suma corectæ øi s-o punæ în plic împreunæ cu chitanfla.

• Ce facem cu plicul de zeciuialæ?

Mærturie Depunefli-væ mærturia despre faptul cæ, atunci când ne plætim zeciuiala, ne arætæm
dragostea faflæ de Tatæl Ceresc øi Isus Hristos.

Încurajafli copiii sæ plæteascæ zeciuialæ din tofli bani pe care-i câøtigæ, indiferent de
cât de micæ este suma.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Discutafli cu copiii despre unele dintre întrebuinflærile fondurilor de zeciuialæ,
cum ar fi construirea templelor øi a caselor de întrunire, munca misionaræ øi
tipærirea manualelor. Discutafli avantajele pe care le avem noi øi celelalte
persoane ca urmare a acestor lucruri.

Dafli-le copiilor foi de hârtie øi creioane colorate sau creioane simple øi læsafli
fiecare copil sæ deseneze unul dintre lucrurile despre care afli discutat.
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2. Cântafli sau recitafli versurile cântecului „Sunt fericit sæ-mi plætesc zeciuiala“
(Children’s Songbook, p. 150).

Tatæl meu Ceresc îmi dæ lucruri minunate:
Dæ soarele, ploaia øi ciocârlia sæ-mi cânte.

Doresc a zecea parte sæ dau din ce primesc;
Pare puflin când mæ gândesc ce-mi dæ Tatæl Ceresc.

Vorbifli despre importanfla de a avea o atitudine corespunzætoare atunci când
ne supunem legii zeciuielii, la fel cum ar trebui sæ facem cu oricare altæ
poruncæ pe care ne-o dæ Tatæl Ceresc.

3. Læsafli fiecare copil sæ decoreze un recipient pentru zeciuialæ, cum ar fi: o cutie
de carton, o cutie de metal sau un plic. Aducefli dumneavoastræ recipientele sau
contactafli copiii în timpul sæptæmânii, înainte de aceastæ lecflie, pentru a-i ruga
sæ-øi aducæ propriile recipiente.
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Scop De a întæri dorinfla fiecærui copil sæ spunæ adeværul, chiar øi atunci când nu este
uøor.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Marcu 14:53–65 øi Articolele de credinflæ 1:13. Vedefli, de
asemenea, Principiile Evangheliei (31110), capitolul 31.

2. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile cântecului „Sæ aræt cæ aleg ce-i
drept“ (se cântæ pe melodia cântecului „Fericit de eøti“, Children’s Songbook,
p. 266).

3. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. o sticlæ pe care copiii s-o poatæ învârti, cum ar fi o sticlæ de suc;
c. planøa ACD (vezi lecflia 1);
d. ilustraflia 2-56, Procesul lui Isus.

4. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Putem sæ spunem adeværul

Activitate pentru
captarea atenfliei

Relatafli urmætoarea povestire cu propriile cuvinte:

Într-o zi, Ann-Marie s-a dus la pescuit împreunæ cu bunicul ei. Ann-Marie s-a simflit
bine øi a fost foarte fericitæ când a prins un peøte.

Dupæ ce s-a întors acasæ, Ann-Marie s-a dus în vizitæ la prietenul ei Danny. El a
invitat-o înæuntru øi a condus-o în bucætærie, unde i-a arætat un peøte pe care-l
prinsese el. Peøtele lui Danny era mult mai mare decât peøtele pe care-l prinsese
Ann-Marie.

Ann-Marie s-a bucurat pentru Danny, dar în acelaøi timp era dezamægitæ. În
comparaflie cu peøtele lui Danny, peøtele ei era foarte mic. Ea nu a vrut ca Danny
sæ øtie cât de ræu se simflea, aøa cæ i-a spus cæ a mers la pescuit împreunæ cu
bunicul ei øi cæ a prins un peøte aøa de mare încât ea øi bunicul ei au trebuit sæ
foloseascæ o plasæ pentru a-l putea scoate din apæ. Ann-Marie i-a spus lui Danny
cæ peøtele ei era mult mai mare decât al lui.

Discuflie • Care a fost greøeala pe care a fæcut-o Ann-Marie?

• Ce ar fi trebuit sæ facæ Ann-Marie?

• Ce înseamnæ sæ spunem adeværul?

Spunefli întotdeauna adeværul Lecflia 
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Explicafli cæ spunerea adeværului face parte din faptul de a fi cinstit. Când spunem
adeværul, povestim lucrurile exact aøa cum s-au întâmplat.

• De ce este important sæ spunem adeværul?

Putefli sæ rugafli copiii sæ vorbeascæ despre momentele când au spus adeværul.

Articol de credinflæ Amintifli-le copiilor cæ Articolele de credinflæ sunt declaraflii despre crezurile mem-
brilor Bisericii. Spunefli-le copiilor cæ, în al treisprezecelea articol de credinflæ, se
afirmæ: „Noi credem cæ trebuie sæ fim cinstifli [øi] fideli“. Rugafli-i sæ repete fraza
de câteva ori.

Isus Hristos a spus adeværul

Povestire din
scripturi

Expunefli ilustraflia 2-56, Procesul lui Isus. Læsafli ilustraflia expusæ tot restul lecfliei.
Spunefli-le copiilor cæ Isus Hristos a spus întotdeauna adeværul øi relatafli-le
povestirea din Marcu 14:53–65.

Explicafli cæ soldaflii L-au dus pe Isus la casa marelui preot iudeu, unde conducæ-
torii iudei I-au adresat multe întrebæri. Din Marcu 14:61, citifli cu voce tare una din-
tre întrebærile pe care ei I-au adresat-o: „Eøti Tu, Hristosul?“.

Explicafli cæ Isus øtia cæ, dacæ ræspundea cæ El este Hristosul, Fiul Special al
Tatælui Ceresc, conducætorii nu L-ar fi eliberat. Citifli cu voce tare din Marcu 14:62
ce a spus Isus atunci când i-a ræspuns marelui preot: „‘Da, sunt’, i-a ræspuns
Isus“. Indicafli faptul cæ Isus a spus întotdeauna adeværul, chiar øi atunci când
viafla Lui era în pericol.

Explicafli cæ Isus doreøte ca noi sæ spunem întotdeauna adeværul, chiar øi atunci
când este greu s-o facem.

Planøa ACD Arætafli spre planøa ACD øi rugafli copiii sæ repete cuvintele de pe ea. Apoi, rugafli
copiii sæ repete dupæ dumneavoastræ: „Îl voi urma pe Isus Hristos øi voi spune
adeværul“.

Cântec Ajutafli-i pe copii sæ cânte sau sæ recite versurile cântecului „Sæ aræt cæ aleg ce-i
drept“.

S-aræt c-aleg ce-i drept, spun adeværul.
S-aræt c-aleg ce-i drept, spun adeværul.
Øtiu calea Salvatorului
Øi-o aræt prin tot ce spun.
S-aræt c-aleg ce-i drept, spun adeværul.
Cântafli sau recitafli versurile de câteva ori pentru a-i ajuta pe copii sæ le învefle.

Putem sæ spunem adeværul chiar øi atunci când nu este uøor

Discuflie Indicafli faptul cæ nu este întotdeauna uøor sæ spunem adeværul. Uneori ne este
mai uøor sæ spunem ceva ce nu este adeværat sau sæ nu spunem nimic.

• De ce este uneori greu sæ spunem adeværul? (Ræspunsurile pot cuprinde
motivul cæ nu vrem sæ supæræm pe cineva sau cæ am putea fi pedepsifli.)

Povestire Relatafli o povestire despre un copil care nu a spus adeværul øi cæruia i-a pærut
ræu pentru acest lucru. Putefli sæ folosifli urmætoarea povestire:



JoAnne i-a rupt din greøealæ foarfecele mamei ei. A ascuns-o într-un sertar pentru
ca mama ei sæ nu øtie cine a rupt-o. Mama lui JoAnne a cæutat foarfecele øi a
întrebat dacæ a væzut-o cineva. JoAnne i-a spus mamei cæ nu væzuse foarfecele.

JoAnne a avut remuøcæri dupæ ce a spus acest lucru. Ea øtia cæ greøise jucându-
se cu foarfecele, deøi øtia cæ nu trebuia s-o facæ, iar acum a fæcut o a doua greø-
ealæ, minflind. JoAnne se simflea ræu.

Când JoAnne s-a dus la rugæciunea de familie, øi-a închis repede ochii. Nu a vrut
sæ se uite spre mama ei. În timp ce tatæl lui JoAnne spunea rugæciunea, JoAnne
l-a auzit spunând: „Dæ-ne curajul sæ facem ce-i drept, ca noi sæ avem liniøte
sufleteascæ øi bucurie pentru totdeauna“. JoAnne øtia cæ pentru a fi din nou feri-
citæ trebuia sæ-i spunæ mamei adeværul despre foarfece.

JoAnne i-a adus mamei sale foarfecele rupt øi i-a spus adeværul. Îi pærea ræu cæ a
rupt foarfecele øi cæ a minflit øi vroia sæ facæ ce-i drept. (Adaptare dupæ Margery
Cannon, „A Miss and a Mistake“, Children’s Friend, martie 1962, p. 14.)

Discuflie • A spus JoAnne adeværul când mama ei a întrebat-o, prima datæ, despre
foarfece?

• Cum s-a simflit JoAnne când nu a spus adeværul?

• Cum credefli cæ s-a simflit JoAnne când i-a spus adeværul mamei sale?

• I-a fost uøor lui JoAnne sæ spunæ adeværul?

Explicafli cæ, deøi lui JoAnne i-a fost greu sæ spunæ adeværul deoarece se temea
cæ urma sæ fie pedepsitæ pentru cæ a rupt foarfecele, ea a fost mai fericitæ dupæ
ce a spus adeværul.

Joc Jucafli-væ alæturi de copii jocul „Spune adeværul“. Rugafli copiii sæ stea în cerc øi
sæ aøeze sticla pe jos, în centrul cercului. Explicafli cæ vefli învârti sticla, iar copilul
spre care sticla va aræta va avea ocazia sæ ræspundæ la o întrebare despre adevær.
Dupæ ce ræspunde, copilul va învârti sticla pentru a alege urmætoarea persoanæ.
(Dacæ sticla indicæ spre un copil care a ræspuns deja la o întrebare, rugafli copilul
s-o învârtæ din nou.)

Pentru joc, folosifli urmætoarele situaflii øi întrebæri sau creafli câteva situaflii care sæ
fie mai potrivite pentru copiii din clasa dumneavoastræ (în cazul în care avefli mulfli
copii în clasæ, putefli sæ adæugafli mai multe situaflii):

1. Te joci în casæ øi, din greøealæ, spargi o veiozæ.

• Ce ar trebui sæ faci?

2. Tatæl tæu te roagæ sæ fugi pânæ la magazin pentru a cumpæra ceva de care are
nevoie. El te roagæ sæ nu te opreøti pe drum pentru a te juca. În timp ce treci
pe lângæ casa vecinei, ea îfli dæ câteva scrisori pe care sæ le trimifli pentru ea. În
timp ce te întorci de la magazin, te opreøti sæ vezi noua bicicletæ a unui prieten.
Dintr-o datæ, îfli aduci aminte cæ tatæl tæu te aøteaptæ, aøa cæ te græbeøti spre
casæ. Tatæl tæu este supærat øi vrei sæ-i spui cæ ai întârziat pentru cæ ai trimis
câteva scrisori pentru vecinæ.

• Ce ar trebui sæ spui?
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3. Vezi pe masæ o farfurie cu fursecuri. Ele aratæ atât de bine încât iei unul pentru
tine øi-i dai unul fræfliorului tæu. Când mama ta vine pentru a duce fursecurile
prietenei ei, îl vede pe fratele tæu mâncând un fursec øi începe sæ-l certe.

• Ce ar trebui sæ faci?

4. Îi iei surioarei tale una dintre jucærii øi ea începe sæ plângæ. Când auzi cæ vine
bunica, îi dai repede jucæria înapoi, însæ surioara ta nu se opreøte din plâns.
Bunica te întreabæ de ce plânge sora ta.

• Ce ar trebui sæ spui?

5. Tu øi prietenii tæi væ jucafli cu mingea în fafla casei unui vecin. Loveøti mingea,
iar aceasta ræstoarnæ øi sparge un ghiveci de lângæ uøa vecinului tæu.

• Ce ar trebui sæ faci?

Rezumat

Mærturie Depunefli-væ mærturia despre importanfla faptului de a fi cinstit, chiar øi atunci
când este greu. Amintifli-le copiilor cæ Isus Hristos a spus întotdeauna adeværul
øi cæ El doreøte ca noi sæ spunem întotdeauna adeværul. Putefli sæ vorbifli despre
un moment când afli fost bucuros cæ afli spus adeværul, chiar dacæ v-a fost greu
sæ facefli aceasta.

Amintifli-le copiilor cæ trebuie sæ încerce întotdeauna sæ aleagæ ce-i drept. Când
spun adeværul, ei aleg ce-i drept.

Încurajafli copiii sæ le spunæ familiilor lor ce au învæflat astæzi la Societatea
Primaræ.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere. Sugerafli-i copilului sæ-L roage
pe Tatæl Ceresc sæ-i ajute pe fiecare dintre copiii din clasæ sæ spunæ adeværul,
chiar øi atunci când nu este uøor.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Cântafli sau recitafli versurile cântecului „Sæ ai curaj sæ fii cinstit“ (Imnuri øi
cântece pentru copii, p. 64), pe cele ale cântecului „Alege calea cea dreaptæ“
(Children’s Songbook, p. 160) sau pe cele ale cântecului „Cred în a fi mereu
cinstit“ (Children’s Songbook, p. 149). Cuvintele cântecelor „Sæ ai curaj sæ fii
cinstit“ øi „Alege calea cea dreaptæ“ sunt incluse la sfârøitul manualului.

Cred în a fi mereu cinstit

Cred în a fi mereu cinstit;
Cred în a fi drept øi bun.
Cinstea începe cu mine
Cu tot ce fac øi tot ce spun.

De mic formez obiceiul,
Mereu sæ spun adeværul,
Mereu sæ apær dreptatea
Øi sæ îmi pæstrez onoarea.
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Cred în a fi mereu cinstit;
Cred în a fi drept øi bun.
Cinstea începe cu mine
Cu tot ce fac øi tot ce spun.

2. Rugafli un copil sæ iasæ în fafla clasei øi sæ-øi ridice ambele mâini. Legafli uøor
o bucatæ de sfoaræ sau de lânæ în jurul încheieturilor mânilor copilului øi flinefli-o
bine. Explicafli cæ sfoara sau lânæ se aseamænæ cu o micæ minciunæ. Rugafli
copilul sæ se dezlege (flinefli sfoara sau lânæ în aøa fel încât copilul sæ se poatæ
dezlega).

Dupæ aceea, legafli încheieturile mâinilor copilului de douæsprezece ori sau de
mai multe ori în timp ce explicafli cæ o minciunæ poate duce la mai multe atunci
când încercæm sæ ne ascundem minciunile. Când minflim, deseori trebuie sæ
spunem mai multe minciuni pentru a nu-i læsa pe oameni sæ afle cæ am minflit.
Când spunem multe minciuni, ne este mult mai greu sæ ne eliberæm. Rugafli
copilul sæ se dezlege acum. În cazul în care copilul reuøeøte, putefli sæ încercafli
sæ-l legafli de mai multe ori. Cu cât minflim mai mult, cu atât ne va fi mai greu
sæ alegem ce-i drept øi sæ spunem adeværul.

• Cum væ putefli elibera de aceste minciuni?

Folosifli o foarfecæ pentru a tæia legætura øi pentru a elibera mâinile copilului.
Explicafli cæ, pentru a nu fi legafli de minciuni, trebuie sæ spunem întotdeauna
adeværul. Dacæ am spus deja o minciunæ, trebuie sæ ne pocæim spunând ade-
værul persoanei pe care am minflit-o. Când spunem adeværul, putem fi fericifli.

3. Pregætifli pentru fiecare copil câte o copie a „mesajului secret“ gæsit la sfârøitul
lecfliei. Dafli-i fiecærui copil câte o copie a mesajului øi câte un creion. Explicafli
cæ una dintre învæflæturile lui Isus Hristos se gæseøte în mesajul secret. Spunefli-
le copiilor cæ pot sæ descopere mesajul secret gæsind litera corespunzætoare
fiecærui simbol øi scriind-o în cæsufla de sub simbol. Scriefli o literæ în cæsuflæ ca
exemplu øi ajutafli copiii în caz de nevoie.

Rugafli copiii sæ flinæ mâinile la piept øi sæ zâmbeascæ atunci când øtiu care
este mesajul secret. Dupæ ce tofli copiii au descoperit mesajul, rugafli-i sæ
citeascæ mesajul secret alæturi de dumneavoastræ: „Spun adeværul.“

4. Rugafli copiii sæ punæ în scenæ o parte dintre situafliile jocului „Spune adeværul“
folosite în timpul lecfliei, arætând alegerea corectæ pentru fiecare situaflie.
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ accepte cæ Tatæl Ceresc ne-a dat fiecæruia talente.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 25:14–29. Vedefli, de asemenea, Principiile
Evangheliei (31110), capitolul 34.

2. În timpul sæptæmânii, contactafli pærinflii fiecærui copil øi întrebafli-i ce talente
au observat la copilul lor. Dacæ este cazul, sugerafli câteva talente mai puflin
evidente, cum ar fi: faptul de a fi amabili, veseli, supuøi, særitori, iertætori,
prietenoøi sau pioøi. Facefli o listæ cu talente pentru fiecare copil. Adæugafli la
acea listæ talentele pe care dumneavoastræ le-afli observat la fiecare copil.

3. Folosindu-væ lista, pregætifli pentru fiecare copil câte o foaie asemænætoare cu
cea de mai jos. Scriefli numele copilului pe o foaie de hârtie. Îndoifli foaia în
jumætate. Pe o jumætate, enumerafli talentele copilului pe care le vefli discuta
în timpul lecfliei. Læsafli cealaltæ jumætate nescrisæ.

Asigurafli-væ cæ pe foaia de hârtie a fiecærui copil este enumerat un numær egal
de talente øi cæ lista fiecærui copil confline cel puflin un talent care poate fi
demonstrat, cum ar fi: cântatul, særitul sau cititul.

4. Pregætifli-væ sæ væ demonstrafli unul dintre talente sau aducefli un obiect care
reprezintæ unul dintre talentele dumneavoastræ.

5. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. creioane colorate sau creioane simple;
c. ilustraflia 2-57, Heber J. Grant.

6. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sunt talentat Lecflia 

35

(Numele copilului)

Întreabæ-mæ de talentele mele:

1.

2.

3.

4.

5.



Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Talentele sunt daruri de la Tatæl Ceresc

Activitate pentru
captarea atenfliei

Pregætifli-væ sæ væ arætafli unul dintre talente sau aducefli un obiect care reprezintæ
unul dintre talentele dumneavoastræ.

• Ce este un talent?

Dacæ afli adus un obiect, vorbifli despre acesta øi explicafli de ce talentul reprezen-
tat de obiect este important pentru dumneavoastræ. Dacæ afli demonstrat un
talent, explicafli de ce væ place sæ folosifli acest talent.

Explicafli cæ Tatæl Ceresc a dat talente fiecæruia dintre copiii Sæi. Menflionafli câfliva
oameni din episcopia sau ramura dumneavoastræ care au talente pe care copiii
le cunosc, cum ar fi: cântatul, cântatul la un instrument muzical sau faptul de a-i
ajuta pe ceilalfli sæ fie fericifli.

Amintifli-le copiilor cæ fiecare dintre ei este un copil al Tatælui Ceresc, prin urmare
fiecare dintre ei are talente. Explicafli cæ fiecare persoanæ are diferite talente.

Fiecare dintre noi are multe talente diferite

Povestire 
øi discuflie

Cu propriile cuvinte, relatafli urmætoarea povestire despre o fatæ care a descoperit
faptul cæ avea talente:

Wendy a privit-o pe sora ei, Shelley fæcând un frumos desen cu muntele din spa-
tele casei lor. Wendy se simflea descurajatæ pentru cæ ea nu putea sæ deseneze
la fel de frumos ca Shelley. Shelley cânta, de asemenea, la pian øi învæfla bine
la øcoalæ. Wendy se gândea la toate lucrurile pe care Shelley le putea face bine.
Ea se întreba de ce nu putea øi ea sæ facæ bine acele lucruri.

• Cum credefli cæ s-a simflit Wendy când s-a gândit la toate talentele lui Shelley?

Într-o zi, învæflætoarea lui Wendy a rugat-o sæ vorbeascæ la Societatea Primaræ.
Ea s-a pregætit bine øi a vorbit foarte bine. Episcopul a auzit cuvântarea lui
Wendy øi i-a spus cât de mult i-a plæcut cuvântarea ei. El i-a spus lui Wendy
cæ era foarte talentatæ.

Pe Wendy a cuprins-o un sentiment de cælduræ. Cuvintele episcopului au ajutat-o
pe Wendy sæ descopere ceva important despre ea însæøi.

• Ce a ajutat-o episcopul pe Wendy sæ descopere? (Faptul cæ ea avea talentul sæ
vorbeascæ bine.)

La scurt timp, Wendy a descoperit cæ avea øi alte talente. Îøi fæcea prieteni cu
uøurinflæ, iar ceilalfli copii doreau întotdeauna sæ fie în preajma ei. Îi plæcea foarte
mult sæ citeascæ øi sæ scrie. Când mergea la Bisericæ, era pioasæ øi era atentæ la
învæflætoarea ei. Wendy nu s-a gândit niciodatæ cæ acestea erau talente, deoarece
ele nu erau ca talentele lui Shelley. Acum, Wendy înflelegea cæ avea talente, dar
talentele ei erau diferite de cele ale surorii ei.

• Ce talente avea Wendy?
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Accentuafli-le copiilor faptul cæ toatæ lumea are diferite talente, însæ toate sunt
importante.

Activitate Spunefli-le copiilor cæ urmeazæ sæ învefle despre multele talente diferite pe care le
au cei din clasa lor de la Societatea Primaræ. Rugafli copiii sæ asculte cu atenflie în
timp ce dumneavoastræ citifli fiecare listæ cu talente. Spunefli-le copiilor cæ, atunci
când øtiu pe cine descriefli, trebuie sæ-øi ridice mâinile, dar sæ nu spunæ nimic cu
voce tare.

Începefli cu „Mæ gândesc la cineva care are urmætoarele talente“ øi citifli lista cu
talente pe care afli pregætit-o pentru fiecare copil.

Dupæ ce afli terminat de citit o listæ, læsafli copiii sæ ghiceascæ cine este copilul
pe care tocmai l-afli descris. În cazul în care copiii nu pot ghici corect, oferifli-le
câteva indicii clare, cum ar fi descrierea hainelor pe care le poartæ copilul sau
dacæ acel copil este fatæ sau bæiat.

Demonstrarea
talentului

Amintifli-le copiilor cæ Tatæl Ceresc le-a dat aceste talente. Invitafli fiecare copil
sæ demonstreze unul dintre talentele de pe lista lui. (Hotærâfli înainte care sunt
talentele de pe lista fiecærui copil care vor putea fi demonstrate uøor la clasæ,
cum ar fi: interpretarea unui cântec preferat, cititul, særitul sau flopæitul.)

Isus Hristos ne-a învæflat sæ ne folosim talentele

Povestire din
scripturi

Spunefli-le copiilor cæ Isus Hristos ne-a învæflat cæ trebuie sæ ne folosim talentele.
Relatafli pe scurt povestirea din Matei 25:14–29. Explicafli cæ Isus le-a spus uceni-
cilor Sæi aceastæ poveste pentru a-i ajuta sæ înfleleagæ ce trebuie sæ facæ pentru
a træi din nou alæturi de El øi de Tatæl Ceresc dupæ aceastæ viaflæ pe pæmânt.

Accentuafli urmætoarele aspecte pe mæsuræ ce relatafli povestirea:

1. În vremea lui Isus, talanflii erau monede.

2. Robul care a primit cinci talanfli i-a folosit înflelept øi la scurt timp a câøtigat încæ
cinci talanfli.

3. Robul care a primit doi talanfli i-a folosit înflelept øi la scurt timp a câøtigat încæ
doi talanfli.

4. Robul care a primit un talant, l-a ascuns øi nu l-a folosit deloc.

5. Stæpânul robilor s-a întors øi i-a întrebat pe aceøtia ce fæcuseræ cu talanflii lor.

Citifli cu voce tare din Matei 25:21 ceea ce Stæpânul i-a spus robului care primise
cinci talanfli øi câøtigase încæ cinci.

Explicafli cæ Stæpânul i-a spus acelaøi lucru robului care primise doi talanfli øi câøt-
igase încæ doi. Stæpânul a fost mulflumit de aceøti doi robi, deoarece îøi folosiseræ
talanflii în mod înflelept.

Explicafli cæ Stæpânul i-a spus celui de-al treilea rob cæ talantul ce-i fusese dat îi
va fi luat pentru cæ el nu-l folosise (vezi Matei 25:26–29).

Prezentarea
învæflætorului

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ faptul cæ noi trebuie sæ fim ca primii doi robi din pildæ.
Deøi noi folosim cuvântul talente pentru a ne referi la lucrurile pe care le putem
face, øi nu la bani, tot trebuie sæ ne folosim talentele în mod înflelept.

Explicafli cæ, în calitatea noastræ de copii de spirit ai Tatælui nostru Ceresc, fiecare 
am primit talente sau daruri speciale pentru a le folosi øi dezvolta aici, pe pæmânt.
Când ne folosim talentele, vom fi fericifli atât noi, cât øi ceilalfli. Asemenea Stæpânului
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din povestire, Tatæl Ceresc nu doreøte ca noi sæ ne ascundem talentele øi, în cele
din urmæ, sæ le pierdem. El vrea ca noi sæ ne folosim talentele pentru ca ele sæ
se dezvolte. Atunci noi putem fi pregætifli sæ træim din nou alæturi de Tatæl Ceresc øi
Isus Hristos.

Ne dezvoltæm talentele folosindu-le

Povestire øi discuflie Arætafli ilustraflia 2-57, Heber J. Grant. Explicafli cæ le vefli relata o povestire despre
Heber J. Grant, care, mai târziu, avea sæ devinæ profet øi preøedinte al Bisericii,
øi despre ce a fæcut el pentru a-øi dezvolta talentele:

Când Heber J. Grant era mic, dorea sæ se joace cu mingea. Însæ el nu putea sæ
arunce mingea prea departe. Ceilalfli bæiefli râdeau de el când încerca sæ arunce
mingea.

Heber a hotærât sæ învefle atât de bine sæ se joace cu mingea, încât sæ fie selectat
sæ joace într-o echipæ din campionat. A exersat în fiecare zi, aruncând mingea în
peretele unui grajd. Uneori, braflul îl durea atât de tare, încât abia putea dormi
noaptea. Dar a continuat sæ exerseze. Dupæ câfliva ani, Heber a jucat într-adevær
într-o echipæ care a câøtigat campionatul.

• Ce talent dorea Heber sæ aibæ?

• Ce a fæcut Heber pentru a dezvolta acest talent?

• Ce s-a întâmplat ca urmare a faptului cæ Heber a exersat aruncarea mingii?

Mai târziu în viaflæ, Heber a vrut sæ lucreze într-o bancæ, în calitate de contabil. Însæ
scrisul de mânæ al contabilului trebuia sæ fie caligrafic øi uøor de citit. Unul dintre
prietenii lui Heber i-au spus: „Scrisul [tæu] aratæ ca urmele læsate de gæinæ“. Un alt
prieten i-a spus: „Aratæ de parcæ un fulger a lovit o cælimaræ cu cernealæ“.

Heber a petrecut mult timp încercând sæ-øi îmbunætæfleascæ scrisul de mânæ.
Dupæ câfliva ani, el a primit un premiu pentru cea mai bunæ caligrafie din stat.
De asemenea, el a predat caligrafia øi contabilitatea la universitate.

• Ce talent dorea Heber sæ aibæ?

• Ce a fæcut Heber pentru a dezvolta acest talent?

• Ce s-a întâmplat ca urmare a faptului cæ Heber øi-a exersat caligrafia?

Când Heber era tânær, mama lui a vrut ca el sæ învefle sæ cânte. La vârsta de zece
ani, a mers la o clasæ de canto. Învæflætorul a încercat sæ-l învefle pe Heber sæ
cânte însæ, în cele din urmæ, a renunflat øi i-a spus lui Heber cæ nu v-a putea
învæfla niciodatæ. Dupæ mai mulfli ani, Heber a vorbit cu un prieten care preda
canto. Heber a menflionat faptul cæ i-ar fi plæcut sæ poatæ cânta câteva imnuri.
Prietenul i-a spus cæ, pentru asta, trebuia sæ sacrifice timp øi efort, dar cæ putea
s-o facæ. Heber a fost dornic sæ exerseze foarte mult øi astfel a învæflat sæ cânte
imnurile Bisericii. (Vezi Bryant S. Hinckley, Heber J. Grant: Highlights in the Life of
a Great Leader [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1951], p. 37–42, 45–49.)

• Ce talent dorea Heber sæ aibæ?

• Ce a fæcut Heber pentru a putea învæfla sæ se joace cu mingea, a-øi putea
îmbunætæfli scrisul de mânæ øi pentru a putea cânta?

Explicafli-le copiilor cæ ne dezvoltæm talentele exersându-le, la fel cum a fæcut
Heber. Cu cât facem ceva mai mult, cu atât devenim mai buni în acel lucru.
Heber a exersat folosindu-øi talentele neîncetat, astfel el øi le-a perfecflionat. Tatæl
Ceresc este mulflumit atunci când exersæm folosind talentele pe care ni le-a dat.
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Rezumat

Activitate Recapitulafli talentele concrete ale fiecærui copil, dupæ cum au fost discutate mai
devreme în timpul lecfliei. Dafli-le copiilor listele lor cu talente øi creioane sau
creioane colorate. Rugafli copiii ca, pe parte nescrisæ a foii, sæ deseneze un talent
pe care-l au sau pe care ar dori sæ-l aibæ.

Læsafli copiii sæ vorbeascæ unul cu altul despre desenele lor øi discutafli cum pot
sæ ajute talentul ilustrat sæ se dezvolte.

Mærturie Depunefli-væ mærturia cæ Tatæl Ceresc ne-a dat fiecæruia diferite talente. Amintifli-le
copiilor cæ Isus Hristos øi Tatæl Ceresc doresc sæ ne folosim talentele. Când ne
folosim talentele, atât noi, cât øi ceilalfli suntem fericifli øi ne ajutæm talentele sæ se
dezvolte.

Citifli cu voce tare sau rugafli copiii sæ citeascæ ceea ce este scris în partea de sus
a listei fiecærui copil: „Întreabæ-mæ de talentele mele.“ Încurajafli copiii sæ-øi arate
listele familiilor lor øi sæ le spunæ acestora ce au învæflat despre talente.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere. Sugerafli-i copilului sæ-I mulflu-
meascæ Tatælui Ceresc pentru talentele fiecærui membru al clasei øi sæ-L roage pe
Tatæl Ceresc sæ-i ajute pe copii sæ-øi foloseascæ talentele în scopuri bune.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Rugafli-i pe copii sæ stea într-un cerc. Fredonafli, cântafli sau ascultafli câteva
melodii înregistrate în timp ce ei paseazæ în cerc un sæculefl cu fasole sau un alt
obiect moale. Când muzica se opreøte, copilul care are în mânæ sæculeflul cu
fasole, merge în centrul cercului øi demonstreazæ un talent. Talentele pot consta
în recitarea unei poezii, interpretarea unui cântec, citirea unei scripturi, særitul
într-un picior sau desenarea pe tablæ a unei ilustraflii simple. Copiii pot mima
talentele pe care nu le pot demonstra în sala de clasæ, cum ar fi: actele de
caritate sau lovirea unei mingi. Rugafli copiii sæ aplaude uøor dupæ ce fiecare
copil face ceva.

Continuafli pânæ când fiecare copil a avut cel puflin o ocazie de a face ceva.

2. Dafli-i fiecærui copil creioane colorate øi câte o foaie de hârtie pe care afli
desenat o stea (un model de stea se gæseøte la sfârøitul lecfliei). Rugafli copiii
sæ-øi coloreze stelele în feluri neobiønuite. Dupæ ce tofli copiii au terminat de
colorat, rugafli-i sæ-øi expunæ stelele øi sæ cânte sau sæ recite prima strofæ a
cântecului „Stelele sunt diferite“ (Children’s Songbook, p. 142).

Stele-s diferite,
Copiii sunt øi ei.
Unii sunt mai veseli,
Iar alflii mai fideli.
De tofli e nevoie
Chiar aøa cum sunt ei.
Cæci aøa cum eøti tu
N-o sæ pot sæ fiu eu.
(© 1980 de K. Newell Dayley. Drept de folosire.)
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Ajutafli copiii sæ înfleleagæ faptul cæ, la fel cum stelele lor sunt diferite, tot aøa
ei sunt diferifli deoarece au talente øi îndemânæri diferite. Amintifli-le copiilor cæ
talentele sunt binecuvântæri de la Tatæl Ceresc.

3. Învæflafli-i pe copii o îndemânare simplæ ce poate fi transformatæ într-un talent,
cum ar fi: dirijarea unui cântec sau lucrul manual.
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ faptul cæ suntem înflelepfli atunci când ne
supunem învæflæturilor lui Isus Hristos.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 7:24–27.

2. Pregætifli douæ semne folosind foi de hârtie îndoite ca în figuræ:

Înflelept Nechibzuit

Înflelept Nechibzuit 3. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile cântecului „Cel înflelept øi cel
nechibzuit“ (Children’s Songbook, p. 281) øi pe cele ale cântecului „Alege calea
cea dreaptæ“ (Children’s Songbook, p. 160). 160). Versurile cântecului „Alege
calea cea dreaptæ“ sunt incluse la sfârøitul manualului.

4. Scriefli pe bileflele de hârtie câteva acfliuni înflelepte øi câteva acfliuni nechibzuite.
Executafli acfliunile de mai jos øi adæugafli altele care sunt adecvate pentru
clasa dumneavoastræ. Punefli bileflelele de hârtie într-un recipient mic cum ar fi:
o cutie, un bol sau un sæculefl.

Îfli spui rugæciunile.
Îfli asculfli pærinflii.
Eøti pios la Societatea Primaræ.
Eøti amabil cu ceilalfli.
Împærtæøeøti.
Spui adeværul.

Te cerfli.
Înjuri.
Eøti egoist.
Minfli.
Eøti nepoliticos.

5. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. o cæciulæ, o pereche de mænuøi øi o pereche de pantofi (sau alte trei articole

de îmbræcæminte pe care copiii din clasa dumneavoastræ le-ar putea purta).
c. planøa ACD (vezi lecflia 1);

6. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.
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Putem sæ luæm decizii înflelepte

Activitate pentru
captarea atenfliei

Expunefli mænuøile, cæciula øi pantofii (adaptafli aceastæ activitate dupæ cum este
cazul, dacæ folosifli alte articole de îmbræcæminte). Punefli-væ mænuøile pe creøtetul
capului.

• Aøa trebuie sæ purtæm mænuøile? De ce?

• Pentru ce trebuie sæ folosim mænuøile?

Indicafli faptul cæ am fi nechibzuifli dacæ ne-am pune mænuøile pe cap, deoarece
ele nu ne-ar putea proteja mâinile.

Rugafli un copil sæ arate felul înflelept de a purta mænuøi.

Punefli-væ cæciula pe unul dintre picioare.

• Aøa trebuie sæ purtæm cæciula? De ce?

• Pentru ce trebuie sæ folosim cæciulile?

Indicafli faptul cæ am fi nechibzuifli dacæ ne-am pune cæciula pe picior, deoarece
ea nu ne-ar putea proteja capul.

Rugafli un alt copil sæ arate felul înflelept de a purta o cæciulæ.

Punefli-væ pantofii în mâini.

• Aøa trebuie sæ purtæm pantofii? De ce?

• Pentru ce trebuie sæ folosim pantofii?

Indicafli faptul cæ am fi nechibzuifli dacæ ne-am pune pantofii în mâini, deoarece ei
nu ne-ar putea proteja picioarele.

Rugafli un alt copil sæ arate felul înflelept de a purta pantofii.

Indicafli faptul cæ sunt puflini oamenii care ar purta mænuøile, cæciulile sau pantofii
pe locuri greøite ale corpurilor lor. Însæ alegerile referitoare la ce purtæm pot fi, de
asemenea, înflelepte sau nechibzuite. Discutafli pe scurt alæturi de copii când ar
fi înflelept sau nechibzuit sæ purtæm diferite articole de îmbræcæminte (de exemplu,
ar fi înflelept sæ purtafli mænuøi când mergefli afaræ în frig, dar ar fi nechibzuit sæ
purtafli pantofi atunci când facefli baie).

Explicafli cæ, în fiecare zi, facem multe alegeri. Alegerile nechibzuite ne pot face
ræu øi ne pot face nefericifli. Alegerile înflelepte ne ajutæ sæ fim protejafli øi fericifli.

Isus Hristos doreøte sæ fim înflelepfli øi sæ ne supunem învæflæturilor Sale

Povestire din
scripturi

Explicafli cæ Isus Hristos a folosit deseori povestiri numite pilde pentru a-i învæfla
pe oameni. El a spus o pildæ despre un om care a luat o decizie nechibzuitæ øi
despre un om care a luat o decizie înfleleaptæ. Spunefli-le copiilor cæ urmeazæ sæ
le citifli aceastæ pildæ din Biblie. Citifli cu voce tare Matei 7:24–27.

Discuflie • Cum credefli cæ s-a simflit omul care øi-a zidit casa pe nisip atunci când furtuna
i-a distrus casa?

• Cum credefli cæ s-a simflit omul care øi-a zidit casa pe stâncæ atunci când
furtuna nu i-a afectat casa?

Explicafli cæ Isus ne-a comparat cu oamenii din pildæ. Dacæ urmæm învæflæturile lui
Isus, ne asemænæm cu omul înflelept care øi-a zidit casa pe stâncæ. Vom fi fericifli.
Dacæ nu urmæm învæflæturile lui Isus, ne asemænæm cu omul nechibzuit care øi-a
zidit casa pe nisip. Vom fi nefericifli.
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Cântec Ajutafli copiii sæ cânte sau sæ recite versurile cântecului „Cel înflelept øi cel nechib-
zuit“, fæcând miøcærile indicate mai jos:

Cel înflelept pe stâncæ øi-a clædit casa (punefli cu fermitate pumnul drept în palma
mâinii stângi),

Cel înflelept pe stâncæ øi-a clædit casa (punefli cu fermitate pumnul drept în palma
mâinii stângi),

Cel înflelept pe stâncæ øi-a clædit casa (punefli cu fermitate pumnul drept în palma
mâinii stângi),

Øi a început ploaia (ridicafli mâinile sus în aer; apoi, coborâfli-le miøcând degetele).

Ploaia a început, potopul se abætea (coborâfli din nou mâinile; apoi, ridicafli-le cu
palmele în sus),

Ploaia a început, potopul se abætea (coborâfli din nou mâinile; apoi, ridicafli-le cu
palmele în sus),

Dar cel înflelept pe stâncæ-øi avea casa (punefli cu fermitate pumnul drept în palma
mâinii stângi),

Øi ea nu se clætina (punefli cu fermitate pumnul drept în palma mâinii stângi).

Cel nechibzuit øi-a pus casa pe nisip (miøcafli degetele øi miøcafli-væ braflele în fafla
øi în spatele corpului),

Cel nechibzuit øi-a pus casa pe nisip (miøcafli degetele øi miøcafli-væ braflele în fafla
øi în spatele corpului),

Cel nechibzuit øi-a pus casa pe nisip (miøcafli degetele øi miøcafli-væ braflele în fafla
øi în spatele corpului),

Øi ploaia a venit (ridicafli mâinile sus în aer; apoi, coborâfli-le miøcând degetele).

Ploaia a început, potopul se abætea (coborâfli din nou mâinile; apoi, ridicafli-le cu
palmele în sus),

Ploaia a început, potopul se abætea (coborâfli din nou mâinile; apoi, ridicafli-le cu
palmele în sus),

Dar cel nechibzuit avea casa pe nisip (miøcafli-væ degetele øi îndepærtafli-væ braflele
de corp),

Øi din ea n-a ræmas nimic (miøcafli-væ degetele øi îndepærtafli-væ braflele de corp).

Suntem înflelepfli când alegem ce-i drept

Povestire 
øi discuflie

Explicafli cæ toatæ lumea face alegeri în fiecare zi. Putem sæ facem alegeri înflel-
epte sau alegeri nechibzuite. Relatafli cu propriile cuvinte urmætoarea povestire
despre B. H. (Harry) Roberts, care a devenit autoritate generalæ. Rugafli copiii sæ
decidæ dacæ alegerile lui Harry din povestire sunt înflelepte sau nechibzuite.

Harry s-a næscut, în Anglia, cu mult timp în urmæ. Familia lui era foarte særacæ,
aøa cæ Harry nu a avut ocazia de a merge la øcoalæ. El a vrut foarte mult sæ înv-
efle sæ scrie øi sæ citeascæ. Se gândea cæ, dacæ ar fi avut ocazia sæ învefle,
nu numai cæ ar fi citit cærfli, dar ar fi øi scris cærfli.

Când Harry avea zece ani, a venit în America øi a traversat câmpiile împreunæ cu
sora lui, Polly, øi cu alfli pionieri.

Harry a avut parte de multe aventuri. Într-o zi, a auzit cæ grupul sæu urma sæ tra-
verseze un râu mare în ziua urmætoare. Acest lucru suna entuziasmant, aøa cæ
Harry s-a furiøat afaræ din tabæræ la primele ore al dimineflii urmætoare øi a pornit
la drum pentru a vedea râul. Acest lucru era contrar regulilor taberei.

• Credefli cæ decizia lui Harry de a se furiøa afaræ din tabæræ a fost una înfleleaptæ
sau una nechibzuitæ?

199

Lecflia 36



Râul era mult mai departe decât crezuse Harry, iar el era obosit când a ajuns în
cele din urmæ acolo. S-a întins pe jos øi a adormit adânc printre niøte sælcii.

Când s-a trezit, toate cæruflele traversaseræ deja râul. El a fugit pe malul râului øi a
strigat pentru ca cineva sæ-l audæ. I s-a spus sæ traverseze râul înot, aøa cæ øi-a
scos haina øi pantofii øi a særit în râu. Aproape cæ traversase râul, însæ obosise
prea tare, iar conducætorul grupului a trebuit sæ-l aducæ pe distanfla de râu care
mai ræmæsese pe calul sæu. Harry era fericit cæ se afla în siguranflæ, însæ nu mai
avea cum sæ-øi recapete haina øi pantofii. În fiecare noapte, îøi dorea sæ mai fi
avut haina øi, în fiecare zi, îøi dorea sæ mai fi avut pantofii.

Harry a trebuit sæ meargæ desculfl 1.450 de kilometri. Acest lucru i-a provocat ræni
dureroase la picioare. Cactuøi înflepætori creøteau pe lângæ drum, iar Harry era
atât de înfometat încât deseori îi culegea pentru mâncare. Acele ascuflite se înfig-
eau în picioarele lui rænite. Polly îi scotea acele în timp ce plângeau amândoi.
Harry plângea pentru cæ-l dureau picioarele, iar Polly plângea pentru cæ îi pærea
ræu pentru Harry.

• De ce a fost alegerea lui Harry de a se furiøa afaræ din tabæræ una nechibzuitæ?

• Ce pærere a avut Harry dupæ aceea despre alegerea lui?

Dupæ ce Harry a ajuns în oraøul Salt Lake, a avut, în cele din urmæ, ocazia de
a se duce la øcoalæ. Când avea unsprezece ani, o învæflætoare l-a dus la ea la
øcoalæ øi l-a învæflat alfabetul. Singura carte pe care Harry o avea era Biblia, iar
el a citit-o de nenumærate ori. A studiat sârguincios la øcoalæ øi a devenit un elev
foarte bun.

• Ce alegeri a fæcut Harry? (El a ales sæ învefle sæ citeascæ øi sæ studieze
scripturile.)

• Au fost aceste alegeri înflelepte sau nechibzuite?

Când a crescut, Harry a devenit înflelept øi un om important în Bisericæ. I-a plæcut
foarte mult sæ citeascæ øi îi plæcea sæ citeascæ scripturile. El a scris, de aseme-
nea, multe cærfli despre Bisericæ. Mulfli oameni au cærflile sale øi au învæflat mai
multe despre Bisericæ. (Vezi Church News, 19 iulie 1980, p. 8–9 øi Truman G.
Madsen, Defender of the Faith: The B. H. Roberts Story [Salt Lake City: Bookcraft,
1980], p. 19–21, 37–40, 56–57.)

Planøa ACD Expunefli planøa ACD øi rugafli copiii sæ repete împreunæ cu dumneavoastræ
cuvintele: „Voi alege ce-i drept.“ Explicafli-le copiilor cæ, atunci când alegem 
ce-i drept, luæm decizii înflelepte.

Rezumat

Activitate Expunefli semnele numite „Înflelept“ øi „Nechibzuit“ pe jos sau pe masæ. Rugafli
copiii sæ rosteascæ împreunæ cu dumneavoastræ cuvântul de pe fiecare semn.
Indicafli faptul cæ semnul „Înflelept“ are pe el o faflæ zâmbitoare, deoarece înflelep-
ciunea ne face fericifli. Indicafli faptul cæ semnul „Nechibzuit“ are pe el o faflæ
tristæ, deoarece nechibzuinfla ne face nefericifli.

Arætafli recipientul care confline bileflelele de hârtie øi rugafli copiii sæ extragæ pe
rând câte un bileflel din recipient. Pe mæsuræ ce fiecare copil extrage un bileflel,
citifli sau rugafli copilul sæ citeascæ acfliunea scrisæ pe el. Rugafli copiii sæ decidæ
dacæ acfliunea este înfleleaptæ sau nechibzuitæ øi sæ aøeze bileflelul în dreptul sem-
nului corespunzætor.

Încurajafli copiii sæ facæ acfliunile pe care le consideræ a fi alegeri înflelepte.
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Discuflie
recapitulativæ

• Ce tip de alegeri ne fac fericifli?

• Ale Cui învæflæturi trebuie sæ urmæm pentru a putea fi înflelepfli øi fericifli?

• De ce este nechibzuit sæ nu fim supuøi faflæ de Isus Hristos øi sæ facem ræu?

Mærturie Mærturisifli-le copiilor faptul cæ suntem fericifli atunci când facem alegeri înflelepte.
Exprimafli-væ recunoøtinfla pentru Isus Hristos øi pentru lucrurile pe care El le-a
predat, care ne ajutæ sæ fim fericifli.

Încurajafli copiii ca, în aceastæ sæptæmânæ, sæ facæ un efort suplimentar øi sæ se
gândeascæ la deciziile lor, sæ încerce sæ facæ alegeri înflelepte.

Cântec Alæturi de copii, cântafli sau recitafli cuvintele cântecului „Alege calea cea dreaptæ“.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere. Rugafli copilul sæ se roage ca
fiecare membru al clasei sæ fie înflelept øi sæ aleagæ ce-i drept.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Arætafli ilustraflia 2-7, Magii, øi rugafli copiii sæ væ vorbeascæ despre ceea ce væd
în ilustraflie. Amintifli-le copiilor cæ magii L-au cæutat pe Isus, pentru a-L vedea,
dupæ ce S-a næscut (vezi Matei 2:1–12). Explicafli cæ aceøti bærbafli erau înflelepfli
nu numai pentru cæ aveau o cunoaøtere mare, dar øi pentru cæ L-au cæutat øi 
L-au preaslævit pe Isus Hristos. Ei au fæcut alegeri înflelepte de a-L urma pe Isus.

Putefli sæ-i rugafli pe copii sæ punæ în scenæ povestirea despre magii care-L
cæutau pe Isus.

2. Rugafli fiecare copil sæ væ vorbeascæ despre o alegere înfleleaptæ pe care a
fæcut-o de curând (dacæ este cazul, oferifli-le sugestii). Scriefli ræspunsul fiecærui
copil pe câte o foaie de hârtie øi rugafli copiii sæ se deseneze pe foaia lor de
hârtie. Amintifli-le copiilor ca, în desenele lor, oamenii sæ zâmbeascæ, deoarece
alegerile înflelepte ne ajutæ sæ fim fericifli.

3. Demonstrafli urmætoarea lecflie practicæ (exersafli aceastæ demonstraflie acasæ,
înainte de a o încerca la oræ).

Materiale necesare:
a. opt sau zece cuburi de joacæ din care copiii sæ poatæ construi douæ case

simple identice, ca în ilustraflie:

b. douæ tævi adânci, de aceeaøi mærime;
c. o piatræ netedæ, platæ, pe care s-o punefli într-una dintre tævi;
d. o græmæjoaræ de nisip pe care s-o punefli în cealaltæ tavæ;
e. apæ într-o stropitoare.
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Punefli nisipul într-una dintre tævi, sub forma unei movile, iar apoi nivelafli
movila. Punefli piatra platæ în cealaltæ tavæ.

Arætafli cuburile øi explicafli cæ le vefli folosi la construcflia a doua case. O casæ
va fi construitæ pe nisip, iar cealaltæ pe piatræ.

Putefli sæ-i rugafli pe copii sæ væ ajute la construcflia casei de pe piatræ. Casa
trebuie sæ fie similaræ cu cea pe care o construifli pe nisip.

Dupæ ce casele au fost construite, rugafli-i pe copii sæ-øi imagineze cæ o furtunæ
vine øi loveøte ambele case. Plouæ tare, iar vântul suflæ cu putere.

• Ce credefli cæ le-ar face furtuna acestor douæ case?

Dupæ ce copiii îøi exprimæ ideile, nu comentafli. Stropifli cu grijæ peste casa con-
struitæ pe nisip pânæ când nisipul alunecæ øi casa se præbuøeøte. Stropifli cu
aceeaøi cantitate de apæ peste casa construitæ pe piatræ øi læsafli copiii sæ
observe cæ acea casæ nu se præbuøeøte.

Ajutafli copiii sæ stabileascæ faptul cæ ideea de a construi o casæ pe nisip a fost
nechibzuitæ, în timp ce ideea de a construi o casæ pe piatræ a fost înfleleaptæ.

Citifli cu voce tare prima parte din Helaman 5:12 (pânæ la temelia voastræ).
Indicafli faptul cæ acest verset Îl comparæ pe Isus Hristos cu o stâncæ. Amintifli-le
copiilor cæ a urma învæflæturile lui Isus se aseamænæ cu faptul de a construi
o casæ pe stâncæ. Acesta este un lucru înflelept.
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Scop De a întæri dorinfla fiecærui copil de a fline ziua de sabat sfântæ.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Exodul 20:8–11 øi Matei 12:10–13. Vedefli, de asemenea,
Principiile Evangheliei (31110), capitolul 24.

2. Desenafli sau copiafli calendarul de la sfârøitul lecfliei. Colorafli zilele de sabat cu
roøu. Putefli sæ numærafli aceste zile în funcflie de luna curentæ.

3. Pregætifli urmætoarea bandæ de hârtie:

4. Desenafli sau copiafli pentru fiecare copil ambele foi pentru activitatea „Ziua de
sabat“ (care se gæsesc la sfârøitul lecfliei). Pentru copiii mai mici, tæiafli foile de-a
lungul liniilor punctate. Pentru copiii mai mari, aducefli câteva foarfece pentru ca
ei sæ poatæ tæia singuri aceste foi.

5. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile cântecului „Sâmbæta“ (Children’s
Songbook, p. 196).

6. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. creioane colorate;
c. un capsator sau un alt obiect care poate fixa împreunæ foile pentru activitate;
d. ilustraflia 2-58, Isus îl vindecæ pe omul cu mâna uscatæ.

7. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Sabatul este o zi specialæ

Activitate pentru
captarea atenfliei

Arætafli-le copiilor calendarul øi explicafli-le cæ aratæ toate zilele lunii. Discutafli pe
scurt la ce pot fi folosite calendarele.

• Ce este neobiønuit la acest calendar?

• Ce zi este coloratæ cu roøu?

• De ce este aceasta o zi specialæ? (Este ziua de sabat.)

„Adu-fli aminte de ziua de odihnæ, ca s-o sfinfleøti.“

Pot sæ flin ziua 
de sabat sfântæ
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Prezentarea
învæflætorului

Spunefli-le copiilor cæ, încæ de la începutul lumii, o zi a sæptæmânii a fost pusæ
deoparte pentru ca noi sæ învæflæm despre Tatæl Ceresc øi Isus Hristos, sæ ne
gândim la Ei øi pentru a face fapte bune pentru ceilalfli. Aceastæ zi este numitæ
ziua de sabat.

• În ce zi a sæptæmânii este ziua de sabat?

Scripturæ øi bandæ
de hârtie

Citifli cu voce tare Exodul 20:8 øi expunefli banda de hârtie. Ajutafli copiii sæ repete
aceastæ scripturæ la unison. Spunefli-le cæ aceasta este o poruncæ.

Explicafli cæ flinerea zilei de sabat sfântæ înseamnæ sæ facem lucruri care ne amin-
tesc de Tatæl Ceresc øi Isus Hristos, cum ar fi: mersul la Bisericæ, citirea scripturi-
lor øi alte lucruri evlavioase.

Putem sæ flinem ziua de sabat sfântæ

Discuflie Discutafli alæturi de copii despre genurile de activitæfli care sunt potrivite pentru a
fi desfæøurate în ziua de sabat. Întrebafli-i ce lucruri au fæcut astæzi pentru a fline
sfântæ ziua de sabat. Ajutafli-i sæ înfleleagæ faptul cæ mersul la Bisericæ, spunerea
rugæciunilor, cântatul, rostirea cuvântærilor în cadrul adunærilor Bisericii, studiul
învæflæturilor lui Isus øi luarea din împærtæøanie sunt câteva dintre lucrurile pe care
le putem face pentru a fline ziua de sabat sfântæ.

Explicafli cæ nu ar trebui sæ lucræm duminica, dacæ este posibil, øi cæ nu trebuie
sæ facem lucruri care ne vor împiedica sæ ne gândim la Tatæl Ceresc øi Isus
Hristos.

Activitate Descriefli câteva activitæfli la care copiii pot lua parte. Rugafli copiii sæ zâmbeascæ
dacæ activitatea respectivæ este ceva ce ar trebui sæ facem în ziua de sabat øi sæ
se încrunte dacæ activitatea respectivæ nu este ceva ce ar trebui sæ facem în ziua
de sabat. Folosifli exemplele de mai jos sau altele care sunt adecvate pentru
copiii din clasa dumneavoastræ.

• Mergem la Bisericæ.

• Facem curat în casæ.

• Ne vizitæm rudele.

• Mergem la cumpæræturi.

• Mergem la film.

• Citim scripturile sau alte cærfli bune.

• Ne rugæm.

• Urmærim sau participæm la un joc sportiv.

• Scriem scrisori.

• Mergem la plimbare.

• Ne jucæm jocuri inspirate din scripturi.

• Vizitæm o persoanæ bolnavæ.

Isus Hristos a flinut ziua de sabat sfântæ

Spunefli-le copiilor cæ nu este întotdeauna uøor sæ øtim dacæ o activitate este sau
nu adecvatæ pentru ziua de sabat. Cea mai bunæ modalitate de a øti ce sæ facem
este aceea de a urma exemplul lui Isus Hristos.
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Povestire din
scripturi

Arætafli ilustraflia 2-58, Isus îl vindecæ pe omul cu mâna uscatæ, øi relatafli povesti-
rea din Matei 12:10–13.

Explicafli cæ fariseii erau oameni care nu-L plæceau pe Isus Hristos øi nu le plæcea
nici ceea ce fæcea El. Ei au încercat sæ-L determine sæ spunæ lucruri care erau
greøite sau împotriva legii. L-au întrebat dacæ era greøit sæ vindeci pe cineva în
ziua de sabat. Ei doreau ca El sæ spunæ cæ era greøit.

Spunefli-le copiilor cæ Isus a indicat faptul cæ, dacæ fariseii ar fi avut o oaie care ar
fi cæzut într-o groapæ în ziua de sabat, ei ar fi ajutat-o. Deoarece oamenii sunt mult
mai importanfli decât oile, faptul de a-i ajuta pe oameni este un lucru bun de fæcut
în ziua de sabat. Citifli cu voce tare a doua parte a versetului 12 din Matei 12 (de la
De aceea).

Amintifli-le copiilor cæ, dacæ o activitate este ceva ce Isus ar face, cum ar fi faptul
de a-i ajuta pe ceilalfli sau a fi bun cu ei, aceasta este un lucru bun de fæcut în
ziua de sabat.

fiinerea zilei de sabat sfântæ necesitæ pregætire

Discuflie Indicafli faptul cæ, pentru a fline ziua de sabat sfântæ, trebuie sæ facem anumite
lucruri înainte de ziua de sabat, pentru a putea fi pregætifli.

• Ce lucruri trebuie sæ facefli voi øi familia voastræ pentru a fi pregætifli pentru ziua
de sabat? (Ræspunsurile pot fi: spælatul øi cælcatul hainelor pe care le vom purta
la Bisericæ, curæflenia în casæ, pregætirea mâncærii care se va mânca în ziua de
sabat, precum øi gæsirea scripturilor øi a celorlalte lucruri de care vom avea
nevoie la Bisericæ.)

• Când trebuie sæ facefli aceste lucruri?

Cântec Cântafli sau recitafli versurile cântecului „Sâmbæta“. Ajutafli copiii sæ mimeze acfli-
unile menflionate în cântec. (Dacæ în zona dumneavoastræ, sabatul este într-o altæ
zi decât duminica, schimbafli cuvintele sâmbætæ, duminicæ øi luni cu zilele adec-
vate.)

Sâmbæta-i zi specialæ.
Ne pregætim pentru duminicæ:
Facem curat, facem cumpæræturi,
Pentru a nu mai lucra pânæ luni.
Pantofii noøtri îi lustruim,
E ziua când treaba e fæcutæ.
Ne spælæm bine, aøa ne pregætim
Sæ fim gata de duminicæ!

Încurajafli copiii sæ se pregæteascæ sæptæmâna viitoare în aøa fel, încât sæ fie pre-
gætifli sæ flinæ ziua de sabat sfântæ.

Rezumat

Activitate Dafli-i fiecærui copil câte un exemplar al celor douæ foi pentru activitatea „Ziua de
sabat“. Ajutafli copiii sæ citeascæ împreunæ cu dumneavoastræ titlul foilor: „Cartea
mea pentru ziua de sabat“. Ajutafli copiii sæ taie foile, în cazul în care dumnea-
voastræ nu le-afli tæiat deja.

Citifli urmætoarele fraze care descriu activitæflile adecvate pentru ziua de sabat øi
ajutafli copiii sæ aleagæ ilustraflia care descrie fiecare activitate.
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• În ziua de sabat, mergem la Bisericæ pentru a-I slævi pe Tatæl Ceresc øi Isus
Hristos, precum øi pentru a învæfla despre Ei.

• Ziua de sabat este o zi bunæ pentru studiul Evangheliei împreunæ cu familiile
noastre. Putem sæ citim scripturile øi alte cærfli bune.

• Ziua de sabat este o zi a rugæciunii. Ne rugæm la Bisericæ, ne rugæm împreunæ
cu familiile noastre øi singuri.

• În ziua de sabat putem sæ cântæm imnuri øi sæ ascultæm muzicæ bunæ.

• În ziua de sabat putem sæ scriem în jurnalele noastre, putem sæ scriem scrisori
øi sæ desenæm pentru rudele noastre, prietenii noøtri øi pentru misionari.

• Ziua de sabat este o zi bunæ pentru a-i vizita pe membrii familiei sau pe oamenii
care sunt bolnavi sau singuri.

Dafli-le copiilor creioane colorate øi læsafli-i sæ coloreze desenele. Rugafli-i sæ
deseneze pe pagina nescrisæ ceva ce urmeazæ sæ facæ pentru a fline ziua de
sabat sfântæ.

Ajutafli copiii sæ-øi capseze sau sæ-øi fixeze împreunæ paginile cærflilor.

Mærturie Depunefli-væ mærturia despre importanfla flinerii zilei de sabat sfântæ. Putefli sæ
menflionafli unul sau douæ lucruri pe care væ place sæ le facefli în ziua de sabat øi
sæ spunefli cum væ simflifli când facefli aceste lucruri. Accentuafli cæ ziua de sabat
trebuie sæ fie o zi fericitæ, o zi în care ne gândim øi învæflæm despre Tatæl Ceresc
øi Isus Hristos.

Încurajafli copiii sæ le arate familiilor cærflile lor øi sæ împærtæøeascæ ce au învæflat
astæzi. Sugerafli-le sæ flinæ cærflile într-un loc de unde acestea le pot aminti sæ flinæ
ziua de sabat sfântæ.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere. Sugerafli-i copilului sæ-L roage
pe Tatæl Ceresc sæ-i ajute pe membrii clasei sæ flinæ ziua de sabat sfântæ.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Cântafli sau recitafli versurile primei strofe a cântecului „Când merg la Bisericæ“
(Children’s Songbook, p. 157). Rugafli copiii sæ se ridice în picioare øi, în timp
ce cântæ, sæ facæ acfliunile indicate mai jos:

Mereu mæ simt fericit când merg
La Bisericæ (îøi pun mâinile pe inimæ øi zâmbesc).
Îmi caut locu-n liniøte (pæøesc pe loc în liniøte øi îøi pun degetul pe buze);
Frumos orga se aude (îøi fac mâna pâlnie lângæ ureche).
Îmi salut cunoøtinflele (dau mâna în liniøte cu persoana de lângæ ei)
La Bisericæ (iau loc pe scaun).

2. Desenafli pe tablæ doi ochi, douæ urechi, o guræ øi douæ mâini. Rugafli copiii sæ
væ spunæ ce pot face fiecare dintre aceste pærfli ale corpului pentru a fline ziua
de sabat sfântæ.
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Exemple:

Ochii – citesc scripturile, væd vorbitorii øi învæflætorii de la Bisericæ.
Urechile – ascultæ muzicæ øi povestiri înælflætoare, ascultæ lecflia de la Societatea

Primaræ.
Gura – cântæ imnurile sau cântecele de la Societatea Primaræ, spune lucruri

bune membrilor familiei øi prietenilor.
Mâinile – fac desene pentru membrii familiei care locuiesc departe, scriu în

jurnal.

3. Ajutafli copiii sæ memoreze Exodul 20:8: „Adu-fli aminte de ziua de odihnæ, 
ca s-o sfinfleøti.“

4. Cântafli sau recitafli versurile cântecului „Sæ nu uitæm de sabat“ (Children’s
Songbook, p. 155).

Sæ nu uitæm de sabat,
Mereu noi sæ îl sfinflim.
A fost binecuvântat
De Domn, sæ Îl slævim.
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Ziua de sabat este o zi sfântæ

Duminicæ Luni Marfli Miercuri Joi Vineri Sâmbætæ



Cartea mea
pentru ziua

de sabat
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Scop De a-l inspira pe fiecare copil sæ-øi aminteascæ de Isus Hristos în timpul împærtæ-
øaniei.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Luca 22:7–20 øi Doctrinæ øi legæminte 20:75–79. Vedefli,
de asemenea, Principiile Evangheliei (31110), capitolul 23.

2. Pregætifli-væ sæ-i ajutafli pe copii sæ cânte unul sau douæ cântece despre Isus
Hristos, cum ar fi „Când acea poveste frumoasæ citesc“ (Imnuri øi cântece
pentru copii, p. 60) øi „Fifli buni øi iubifli-væ“ (Children’s Songbook, p. 61).
Versurile acestor cântece øi ale altora despre Isus sunt incluse la sfârøitul
manualului.

3. Pregætifli-væ sæ relatafli una dintre povestirile dumneavoastræ preferate despre
Isus Hristos, folosind o ilustraflie în cazul în care dispunefli de una.

4. Materiale necesare:
a. Biblia øi Doctrinæ øi legæminte;
b. tævi de împærtæøanie pentru pâine øi pentru apæ;
c. ilustraflia 2-29, Administrarea împærtæøaniei (62021); ilustraflia 2-54, Cina cea

de tainæ (Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie 225; 62174); ilustraflia 
2-59, Hristosul.

5. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Isus Hristos ne-a dat împærtæøania

Activitate pentru
captarea atenfliei

Arætafli-le copiilor tævile de împærtæøanie.

• Pentru ce sunt folosite acestea?

Læsafli copiii sæ spunæ ce øtiu despre tævile de împærtæøanie øi despre împærtæøanie.
Spunefli-le cæ lecflia de astæzi este despre împærtæøanie.

Povestire din
scripturi øi discuflie

Expunefli ilustraflia 2-54, Cina cea de tainæ. În cazul în care copiii o recunosc, rug-
afli-i sæ spunæ ce se întâmplæ în ilustraflie. Dacæ nu recunosc ilustraflia, 
spunefli-le cæ aceasta este o ilustraflie cu Isus Hristos øi apostolii Sæi. Rugafli
copiii sæ-L arate pe Isus.

Relatafli povestirea despre Cina cea de tainæ, din Luca 22:7–20.

Explicafli cæ Isus Hristos øi apostolii Sæi særbætoreau o særbætoare iudaicæ foarte
specialæ, numitæ praznicul Paøtelor. Isus øtia cæ acest praznic avea sæ fie ultima

Îmi voi aminti de Isus Hristos
în timpul împærtæøaniei
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masæ pe care avea s-o serveascæ împreunæ cu apostolii. Spunefli-le copiilor cæ
noi numim, deseori, aceastæ masæ Cina cea de tainæ.

Explicafli cæ Isus Øi-a iubit apostolii. El i-a ales pe aceøti bærbafli pentru a-i con-
duce pe membrii Bisericii Sale dupæ ce El nu mai era. El i-a învæflat multe lucruri
øi a dorit ca ei sæ-øi aminteascæ de El øi de învæflæturile Sale.

• De ce era important ca apostolii sæ-øi aminteascæ de Isus?

• Ce le-a dat Isus apostolilor pentru a-i ajuta sæ-øi aminteascæ de El?

Citifli cu voce tare Luca 22:19. Indicafli faptul cæ acest verset ne relateazæ cæ
Salvatorul a rupt o pâine în bucæfli mici, a binecuvântat-o øi le-a dat apostolilor
sæ mænânce. El le-a spus cæ pâinea trebuia sæ le aminteascæ de trupul Lui øi
cæ ei trebuiau sæ-øi aminteascæ de El atunci când mâncau din ea.

Spunefli-le copiilor cæ dupæ ce fiecare apostol a mâncat o bucæflicæ de pâine,
Isus a binecuvântat o bæuturæ de struguri øi a dat-o apostolilor. Le-a spus cæ
acea bæuturæ trebuia sæ le aminteascæ de sângele Sæu. Când o beau, ei trebuiau
sæ-øi aducæ aminte cæ Isus a murit pentru ca ei sæ poatæ træi din nou alæturi de
Tatæl Ceresc dupæ ce mureau.

Explicafli cæ Isus øtia cæ, dacæ apostolii îøi aminteau de El øi de învæflæturile Sale,
acest lucru urma sæ-i ajute sæ aleagæ ce-i drept.

• Cum numim pâinea øi bæutura pe care Isus le-a dat apostolilor Sæi la Cina cea
de tainæ? (Împærtæøanie.)

• De ce le-a dat Isus apostolilor împærtæøania?

Luæm din împærtæøanie pentru a ne aminti de Isus Hristos

Discuflie Arætafli ilustraflia 2-29, Administrarea împærtæøaniei, øi amintifli-le copiilor cæ noi
luæm din împærtæøanie la fel cum au luat øi apostolii lui Isus. (Putefli sæ explicafli
cæ noi folosim apæ în locul bæuturii pe care Isus le-a dat-o apostolilor Sæi.)

• Când luæm din împærtæøanie?

Indicafli faptul cæ adunarea în cadrul cæreia luæm din împærtæøanie se numeøte
adunarea de împærtæøanie, deoarece împærtæøania este cea mai importantæ parte
a acelei adunæri.

• De ce luæm din împærtæøanie?

• Cum ne poate ajuta împærtæøania sæ ne amintim sæ alegem ce-i drept?

Scripturæ Amintifli-le copiilor cæ, înainte ca împærtæøania sæ fie datæ, sunt spuse rugæciuni
speciale. Rugæciunile Îi spun Tatælui Ceresc câteva lucruri pe care noi promitem
sæ le facem. Rugafli copiii sæ asculte cu atenflie în timp ce dumneavoastræ citifli
rugæciunea care este spusæ pentru pâine, pentru ca ei sæ poatæ descoperi cele
douæ promisiuni pe care I le facem Tatælui Ceresc atunci când luæm din împærtæø-
anie.

Citifli cu voce tare Doctrinæ øi legæminte 20:77, accentuând frazele: „pentru ca ei
sæ mænânce în amintirea trupului Fiului Tæu øi sæ-fii mærturiseascæ fiie“ øi „sæ-øi
aminteascæ totdeauna de El, øi sæ flinæ poruncile pe care El le-a dat lor“.

Spunefli-le copiilor cæ „sæ-fii mærturiseascæ fiie“ înseamnæ faptul cæ noi Îi facem
o promisiune Tatælui Ceresc.

• Care sunt cele douæ lucruri pe care promitem sæ le facem?
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Explicafli cæ, de fiecare datæ când luæm din împærtæøanie, promitem sæ ne amintim
de Isus øi sæ flinem poruncile Sale.

În timpul împærtæøaniei ne putem gândi la dragostea pe care Isus Hristos
o are pentru noi

Prezentarea
învæflætorului

Arætafli ilustraflia 2-59, Hristosul. Explicafli cæ aceastæ ilustraflie ne prezintæ o statuie
care-L înfæfliøeazæ pe Isus Hristos. În fundal, se gæseøte o picturæ cu o parte din-
tre planete øi stele. Læsafli copiii sæ discute despre ilustraflie timp de câteva
minute.

Explicafli cæ, în timpul împærtæøaniei, trebuie sæ ne gândim la Salvator øi la dra-
gostea Lui pentru noi. Ne putem aminti de ilustrafliile cu Isus pe care le-am væzut,
cum ar fi cea pe care tocmai am væzut-o, øi ne putem gândi, de asemenea, la
povestiri despre Isus.

Povestire Relatafli una dintre povestirile dumneavoastræ preferate despre Isus Hristos, folo-
sind o ilustraflie în cazul în care dispunefli de una. Explicafli cum aratæ povestirea
dragostea pe care Isus o are faflæ de oameni.

Implicarea copiilor Rugafli fiecare copil sæ relateze o povestire despre Isus Hristos sau sæ spunæ
ceva ce-øi aduce aminte despre Isus. În timp ce copiii vorbesc, subliniafli modul
în care dragostea pe care Isus o are pentru noi este arætatæ în povestirile øi lucru-
rile pe care copiii øi le amintesc despre Isus.

Complimentafli copiii pentru cæ îøi amintesc povestiri despre Isus. Spunefli-le
cæ sunt multe povestiri la care ne putem gândi în timpul împærtæøaniei. Când ne
gândim la Isus în timpul împærtæøaniei øi la cât de mult ne iubeøte, noi vom fi în
situaflia în care sæ ne amintim de El.

Cântec Explicafli cæ noi øtim øi multe cântece despre Isus Hristos. Deøi nu cântæm cu
voce tare în timp ce împærtæøania este oferitæ, ne putem gândi la versurile cântec-
elor care ne ajutæ sæ ne amintim de Isus.

Cântafli alæturi de copii unul sau douæ cântece despre Isus, cum ar fi: „Când acea
poveste frumoasæ citesc“ øi „Fifli buni øi iubifli-væ“.

Pioøenia în timpul împærtæøaniei ne va ajuta sæ ne amintim de Isus Hristos

Discuflie Explicafli cæ, atunci când suntem pioøi în timpul împærtæøaniei, ne este mai uøor
sæ ne gândim la Isus.

• Cum putem fi pioøi în timpul împærtæøaniei?

Asigurafli-væ cæ ideile urmætoare sunt menflionate:

• Ascultæm rugæciunile de împærtæøanie øi spunem „amin“ la sfârøit.

• Nu-i deranjæm pe pærinfli sau pe ceilalfli oameni. Øi ei trebuie sæ se gândeascæ
la Isus.

• Punem deoparte creioanele, cærflile sau alte obiecte înainte de împærtæøanie.

• Suntem tæcufli øi stæm la locul nostru.

• Ne gândim la Isus amintindu-ne povestiri øi cântece despre El, amintindu-ne de
dragostea Lui pentru noi øi de lucrurile pe care ne-a învæflat.

• Luæm bucata de pâine øi pæhærelul cu apæ care sunt cele mai aproape de noi.

• Punem paharele de împærtæøanie înapoi færæ sæ ne jucæm cu ele.
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Activitate Rugafli copiii sæ mimeze cæ sunt în timpul adunærii de împærtæøanie øi este timpul
împærtæøaniei. Rugafli-i sæ arate ræspunsurile pentru urmætoarele întrebæri, færæ sæ
vorbeascæ:

• Ce putefli sæ facefli cu gura pentru a aræta cæ væ gândifli la Isus?

• Ce putefli sæ facefli cu capul pentru a aræta cæ suntefli pioøi?

• Ce putefli sæ facefli cu braflele øi cu palmele pentru a aræta cæ væ gândifli la Isus?

• Ce putefli sæ facefli cu picioarele pentru a aræta cæ suntefli pioøi?

Rugafli copiii sæ stea liniøtifli timp de câteva minute øi sæ se gândeascæ la Isus
Hristos, exact aøa cum trebuie sæ facæ în timp ce împærtæøania este oferitæ. Apoi,
rugafli-i sæ împærtæøeascæ ce anume gândeau despre Isus.

Rezumat

Activitate Rugafli copiii sæ væ asculte cu atenflie în timp ce citifli câteva afirmaflii despre
lucruri pe care ei le pot face sau la care se pot gândi în timpul împærtæøaniei.
Spunefli-le copiilor cæ trebuie sæ se ridice în picioare în cazul în care afirmaflia
descrie un lucru pe care ar trebui sæ-l facæ sau la care ar trebui sæ se gândeascæ
în timpul împærtæøaniei. Dacæ afirmaflia descrie un lucru pe care nu ar trebui sæ-l
facæ sau la care nu ar trebui sæ se gândeascæ în timpul împærtæøaniei, atunci ei
trebuie sæ stea jos.

Folosifli afirmafliile urmætoare sau formulafli propriile afirmaflii:

• Væ amintifli cæ Tatæl Ceresc øi Isus Hristos ne iubesc.

• Væ gândifli sæ ieøifli sæ væ jucafli.

• Væ gândifli cum Isus i-a vindecat pe oamenii bolnavi.

• Îi øoptifli øi vorbifli celui de lângæ voi.

• Væ foifli pe scaun.

• Væ gândifli la imnul de împærtæøanie sau la un alt cântec despre Isus.

• Væ rugafli la Tatæl Ceresc.

• Desenafli sau væ jucafli cu o jucærie.

• Væ amintifli povestiri despre Isus.

Mærturie Depunefli-væ mærturia despre Isus Hristos. Spunefli-le copiilor ce sentimente avefli
despre faptul cæ putefli sæ luafli din împærtæøanie.

Încurajafli copiii sæ-øi aminteascæ de Isus Hristos øi sæ fie pioøi în timpul împærtæø-
aniei.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.
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1. Cântafli sau recitafli versurile cântecului „Sæ mæ gândesc la Isus“ (Children’s
Songbook, p. 71).

Nu e greu sæ stau foarte liniøtit,
Sæ mæ gândesc cæ Isus a suferit,
Pentru mine El câte a fæcut;
Nu-i greu sæ stau pios øi foarte tæcut.
Nu e greu deloc, chiar dacæ eu sunt mic,
Sæ mæ gândesc la Isus liniøtit.

Mæ gândesc cæ prin praf El a umblat,
Sæ credem øi sæ iubim ne-a-nvæflat;
Sæ stau drept pe scaun greu nu îmi e,
Politicos s-ascult, sæ stau cuminte.
Nu e greu deloc, chiar dacæ eu sunt mic,
Sæ mæ gândesc la Isus liniøtit.

2. Având acordul preøedintei dumneavoastræ de la Societatea Primaræ, rugafli-l pe
episcop (sau pe preøedintele de ramuræ) sæ aranjeze ca un preot sau un diacon
sæ vinæ în vizitæ la clasæ øi sæ explice pe scurt responsabilitæflile lui legate de
împærtæøanie.

3. Facefli o copie a ilustrafliei care reprezintæ copii ce sunt pioøi (care se gæseøte
la sfârøitul lecfliei), colorafli-o øi tæiafli-o în cinci piese puzzle. Scriefli una dintre
urmætoarele întrebæri pe spatele fiecærei piese:

• Care este cel mai important lucru pe care-l facem în timpul adunærii de
împærtæøanie?

• Ce face preotul când este timpul pentru împærtæøanie?

• Ce fac diaconii cu împærtæøania?

• Cum trebuie sæ stæm în timpul împærtæøaniei?

• La ce trebuie sæ ne gândim în timpul împærtæøaniei?

Împræøtiafli piesele de puzzle pe jos sau pe masæ. Rugafli un copil sæ aleagæ o
piesæ puzzle. Adresafli-le copiilor întrebarea de pe spatele piesei øi ajutafli-i sæ
ræspundæ. Dupæ ce s-a ræspuns la toate întrebærile, ajutafli copiii sæ asambleze
piesele jocului.

4. Ajutafli copiii sæ spunæ urmætoarea poezie:

Împærtæøania

Îmi voi încruciøa braflele, capu-mi voi pleca,
Øi liniøtit voi sta;
Când împærtæøania se va-mpærfli,
De Tine îmi voi aminti.
(DeVota M. Peterson)

Repetafli poezia de câteva ori pentru a-i ajuta pe copii s-o memoreze.

Putefli sæ adresafli urmætoarele întrebæri înainte de a repeta poezia:

• Ce ne încruciøæm?

• Ce ne plecæm?

• Ar trebui sæ fim liniøtifli sau gælægioøi în timpul împærtæøaniei?

• La ce trebuie sæ ne gândim în timpul împærtæøaniei?
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Scop De a întæri dorinfla fiecærui copil de a-L urma pe Isus Hristos slujindu-le celorlalfli.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Ioan 13:1–17 øi Articolele de credinflæ 1:13. Vedefli, de
asemenea, Principiile Evangheliei (31110), capitolul 28.

2. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile celor trei strofe ale cântecului
„‘Dæ’, a spus pârâul“ (Children’s Songbook, p. 236) øi pe cele ale strofei
numærul patru a cântecului „Iubirea Domnului“ (Children’s Songbook, p. 74).
Versurile acestor cântece sunt incluse la sfârøitul manualului.

3. Pregætifli-væ sæ vorbifli despre un moment când afli fost binecuvântat pentru cæ
afli slujit cuiva.

4. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. câte o foaie de hârtie, creioane sau creioane colorate pentru fiecare copil;
c. ilustraflia 2-60, Isus le spalæ picioarele apostolilor (Setul de ilustraflii inspirate

din Evanghelie 226; 62550).

5. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Isus Hristos doreøte sæ slujim altora

Activitate pentru
captarea atenfliei

În timp ce începefli lecflia, scæpafli „din greøealæ“ pe jos câteva creioane colorate,
foi de hârtie sau alte obiecte. Aøteptafli puflin înainte de a ridica obiectele de pe
jos pentru a le da copiilor ocazia sæ væ ajute. (Dacæ nu se oferæ niciun copil,
atunci rugafli-i sæ væ ajute.)

Mulflumifli-le copiilor pentru cæ v-au ajutat øi complimentafli-i pentru cæ au profitat
de ocazia de a sluji. Explicafli cæ, atunci când îi ajutæm pe ceilalfli færæ sæ aøt-
eptæm ceva în schimb, lucrul acesta se numeøte slujire. Rugafli copiii sæ repete
împreunæ cu dumneavoastræ cuvântul slujire.

Cântec Cântafli sau recitafli alæturi de copii versurile celor trei strofe ale cântecului „‘Dæ’,
a spus pârâul“.

Indicafli faptul cæ în ultima strofæ se spune cæ ar trebui sæ dæm aøa cum dæ Isus.
Spunefli-le copiilor cæ, atunci când Isus a fost pe pæmânt, a slujit des altor oameni.

Povestire din
scripturi

Arætafli ilustraflia 2-60, Isus le spalæ picioarele apostolilor, øi relatafli povestirea din
Ioan 13:1–17. Amintifli-le copiilor cæ Isus i-a chemat pe apostolii prezentafli în ilu-
straflie pentru a ajuta la conducerea Bisericii Sale.

Îl pot urma pe Isus Hristos
slujindu-le celorlalfli

Lecflia 
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Amintifli-le copiilor despre ceea ce au învæflat în lecflia precedentæ despre Cina
cea de tainæ. Explicafli cæ, dupæ ce Hristos Øi-a învæflat apostolii despre împærtæø-
anie, El i-a învæflat cât de important este sæ slujeascæ altora.

Explicafli cæ nu era un lucru neobiønuit ca oamenilor sæ li se spele picioarele,
deoarece majoritatea oamenilor purtau sandale øi picioarele lor deveneau foarte
præfuite øi murdare. Însæ de regulæ, un slujitor era acela care fæcea aceastæ
treabæ. Explicafli cæ Petru nu a vrut ca Isus sæ-i spele picioarele, deoarece el
a crezut cæ nu era potrivit ca Isus sæ acflioneze ca un slujitor.

Spunefli-le copiilor cæ Isus le-a explicat apostolilor cæ, deøi El era Salvatorul, totuøi
le-a slujit. El a vrut ca ei sæ înfleleagæ faptul cæ trebuiau sæ se slujeascæ unul pe
altul. Citifli cu voce tare Ioan 13:15 øi explicafli cæ Isus doreøte ca noi sæ-I urmæm
exemplul øi sæ le slujim celorlalfli.

Discuflie • De ce le-a spælat Isus picioarele apostolilor?

• Ce a dorit Isus sæ facæ apostolii?

• Ce doreøte Isus sæ facem?

Explicafli cæ Isus Hristos doreøte ca noi sæ slujim oricui putem, chiar dacæ nu sun-
tem rugafli sæ ajutæm sau nu suntem recompensafli pentru ajutorul nostru. Indicafli
faptul cæ, atunci când slujim altor oameni, noi Îl urmæm pe Isus.

Le putem sluji celorlalfli în multe feluri

Povestire Rugafli-i pe copii sæ væ asculte în timp ce relatafli cu propriile cuvinte urmætoarea
povestire despre un bæieflel care s-a gândit la o modalitate de a-øi sluji familia:

„Era atât de întuneric încât somnorosul bæiat de øapte ani abia putea sæ-øi
gæseascæ drumul cætre grajd. El plænuise timp de multe zile cum sæ se dea jos
din pat, sæ se furiøeze pe scæri, sæ ia gæleata de lapte de pe raftul din cæmaræ
øi sæ iasæ din casæ færæ sæ trezeascæ pe nimeni.

[Joseph] îøi væzuse sora, Mary, de multe ori cum mulgea vaca. Øi-a dat seama cæ
nu era atât de uøor precum a crezut ca va fi... Dupæ scurt timp, degetele øi înche-
ieturile au început sæ-l doaræ. Trebuia sæ se opreascæ des pentru a le odihni...

Bæiatul era atât de atent la muls încât nu øi-a dat seama de cât de mult a trecut øi
a fost surprins sæ vadæ cæ se luminase... când pæræsise grajdul în cele din urmæ
øi pornise spre casæ. Când a intrat în bucætærie, mama øi-a ridicat privirea de pe
aragazul unde pregætea micul dejun øi a întrebat: ‘Joseph, ce ai fæcut aøa de
devreme?’.

Ca ræspuns, el i-a dat gæleata plinæ cu lapte øi a fost bucuros atunci când mama
i-a zâmbit în semn de mulflumire. ‘Ei bine’, a spus ea, ‘de vreme ce pari a fi sufi-
cient de mare, mulsul în fiecare dimineaflæ va fi treaba ta’. A tæcut øi apoi, a într-
ebat: ‘Dar de ce ai fost atât de neræbdætor sæ mulgi vaca?’.

Joseph, uitându-se serios la mama lui, a ræspuns: ‘Am vrut doar sæ ajut având în
vedere cæ tata este în misiune. Øtii, [Mary] are atât de multe alte lucruri de fæcut
øi eu m-am gândit cæ, dacæ aø putea sæ mæ ocup de mulsul de dimineaflæ, ea nu
v-a mai trebui sæ-øi facæ griji pentru acest lucru!’.

Mama l-a îmbræfliøat strâns øi i-a spus: ‘Cât de mulflumit va fi tatæl tæu atunci când
îi voi scrie øi-i voi spune cæ are un tânær bæiat minunat care mulge vaca în timp ce
el este departe!’ “ (Lucile C. Reading, „The Morning Chore“, Children’s Friend,
aprilie 1970, p. 23).
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Spunefli-le copiilor cæ numele acestui bæieflel era Joseph Fielding Smith øi cæ el a
devenit, dupæ ce a crescut, cel de-al nouælea preøedinte al Bisericii.

• Cum a slujit Joseph Fielding Smith?

• Cui i-a slujit?

Articol de credinflæ Spunefli-le copiilor cæ cel de-al treisprezecelea articol de credinflæ afirmæ cæ noi
credem în faptul de a le sluji celorlalfli. Rugafli copiii sæ se ridice în picioare øi ajut-
afli-i sæ spunæ: „Noi credem... cæ trebuie sæ facem bine tuturor oamenilor“.

Activitate Rugafli fiecare copil care doreøte sæ fie un ucenic al lui Isus Hristos sæ se ridice în
picioare øi sæ ræmânæ aøa. Amintifli-le copiilor cæ Isus doreøte ca tofli ucenicii Sæi
sæ le slujeascæ celorlalfli.

• Cum le putem sluji celorlalfli?

Læsafli fiecare copil sæ ia loc dupæ ce numeøte o modalitate de a le sluji celorlalfli.

În cazul în care un copil întâmpinæ greutæfli în a se gândi la o modalitate de a sluji,
putefli sæ-i sugerafli una dintre ideile urmætoare sau o altæ idee adecvatæ pentru
copiii din clasa dumneavoastræ:

• Relatezi sau citeøti o povestire unui copil mai mic.

• Faci un desen pentru pærinflii sau bunicii tæi.

• Pui la loc jucæriile pe care fratele tæu le-a læsat afaræ.

• Aranjezi masa pentru cinæ færæ sæ fi fost rugat.

Suntem fericifli atunci când slujim

Discuflie • Cine este fericit atunci când slujim? (Ræspunsurile pot include: oamenii cærora
le slujim, noi înøine, Tatæl Ceresc øi Isus Hristos.)

Subliniafli faptul cæ, atunci când le slujim celorlalfli, fericifli nu sunt doar oamenii pe
care-i ajutæm, ci øi noi.

• De ce suntefli fericifli când le slujifli celorlalfli?

Cântec Cântafli sau recitafli, alæturi de copii, versurile celei de-a patra strofe a cântecului
„Iubirea Domnului“. (În cazul în care copiii nu øtiu a patra stofæ, putefli sæ cântafli
sau sæ recitafli singur versurile strofei iar, apoi, îi putefli ruga pe copii sæ se alæture
la refren.)

Rezumat

Activitate plasticæ Ajutafli copiii sæ se gândeascæ la acte simple de slujire pe care le-ar putea finaliza
astæzi, fie la Bisericæ, fie acasæ. Dafli-le copiilor foi de hârtie øi creioane colorate
sau creioane simple øi rugafli fiecare copil sæ deseneze un act de slujire pe care
urmeazæ sæ-l facæ astæzi. Rugafli copiii sæ-øi arate øi sæ-øi explice unul altuia dese-
nele.

Mærturie Vorbifli-le copiilor despre un moment când afli fost binecuvântat datoritæ faptului
cæ afli slujit altcuiva. Mærturisifli cæ adeværata fericire rezultæ din faptul de a le sluji
celorlalfli.

Încurajafli copiii sæ caute modalitæfli prin care le pot sluji celorlalfli în timpul acestei
sæptæmâni. Putefli sæ le cerefli copiilor sæ vorbeascæ la urmætoarea oræ despre
experienflele pe care le-au avut în ceea ce priveøte slujirea.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Facefli înainte aranjamentele pentru un act de slujire pe care copiii îl pot finaliza
împreunæ în timpul orei (asigurafli-væ cæ aceastæ activitate de slujire este
adecvatæ pentru ziua de sabat).

Exemple:

• Aranjafli cu un învæflætor de la creøæ ca cei din clasa dumneavoastræ sæ le
cânte copiilor de la creøæ un cântec preferat de la Societatea Primaræ.

• Aducefli materiale cu care copiii sæ poatæ face felicitæri de mulflumire pentru
dirijorul corului øi pianistul de la Societatea Primaræ.

• Ajutafli copiii sæ facæ ce este necesar pentru a pregæti sala de clasæ pentru
ora urmætoare sau pentru sæptæmâna viitoare, cum ar fi øtergerea tablei sau
strângerea scaunelor.

Dupæ ce copiii au finalizat actul de slujire, discutafli cu ei despre cum s-au simflit
slujind. Amintifli-le cæ slujirea ne poate face fericifli.

2. Facefli câte trei inimioare de hârtie pentru fiecare copil. Spunefli-le copiilor cæ
dorifli sæ începefli o „Slujire în club secret“. Încurajafli copiii sæ ia aceste inimi
acasæ øi sæ facæ acte secrete de slujire pentru membrii familiei lor, læsând câte
o inimioaræ în fiecare loc unde au fæcut un act de slujire. De exemplu, pot sæ
facæ patul unui frate sau al unei surori øi sæ lase o inimioaræ pe pernæ. Rugafli
copiii sæ vorbeascæ sæptæmâna urmætoare despre sentimentele pe care le-au
avut când le-au slujit celorlalfli în secret.

3. Cântafli sau recitafli versurile celei de-a doua strofe a cântecului „Eu încerc sæ fiu
ca Isus“ (Children’s Songbook, p. 78). Versurile acestui cântec sunt incluse la
sfârøitul manualului.

4. Rugafli-i pe copii sæ stea pe jos, într-un cerc mic. Aruncafli uøor un sæculefl
cu fasole sau un alt obiect moale cætre un copil øi rugafli-l sæ numeascæ o
modalitate de a-i sluji cuiva. Dupæ ce a ræspuns, copilul poate sæ arunce
sæculeflul cætre un alt copil din cerc. Continuafli pânæ când toatæ lumea a avut
cel puflin o øansæ de a numi un act de slujire.

5. Læsafli copiii sæ discute despre sau sæ punæ în scenæ ceea ce ar face în fiecare
dintre urmætoarele situaflii dacæ ar încerca sæ le slujeascæ celorlalfli (adaptafli
situafliile dupæ cum este cazul pentru a le face sæ fie adecvate pentru copiii din
clasa dumneavoastræ):

• Mergi la un meci de fotbal. Te græbeøti, însæ, în timp ce mergi pe stradæ spre
stadion, vezi cum o femeie în vârstæ scapæ o pungæ de cumpæræturi.

• Ai fost øi te-ai jucat la un prieten acasæ. Eøti foarte obosit. În timp ce intri în
curte, îfli vezi tatæl lucrând în grædinæ.

• În timp ce intri în bucætærie pentru a-fli lua ceva de bæut, îl vezi pe fratele tæu
spælând vasele folosite la cinæ.
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• Te întorci acasæ împreunæ cu câfliva prieteni. Vezi cæ un câine a dærâmat
un tomberon de gunoi în curtea unui vecin øi a împræøtiat gunoiul împrejur.
Vecinul nu este acasæ øi nu se va întoarce decât peste câteva zile.

• Vezi o fatæ nouæ la øcoalæ øi te prezinfli. Fata te întreabæ unde-fli vei servi
prânzul. Planificasei sæ serveøti prânzul împreunæ cu prietenii tæi.

• Familia ta se pregæteøte sæ meargæ la Bisericæ. Tatæl tæu a plecat deja
deoarece trebuia sæ participe la o adunare. Ai câfliva frafli øi câteva surori mai
mici care au nevoie de ajutor pentru a se pregæti.
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ faptul cæ fericirea vine atunci când îi iertæm
pe ceilalfli, aøa cum a fæcut Isus.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Luca 23:13–34 øi Ioan 18:12–14, 19–24; 19:1–5.

2. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile primei strofe a cântecului „Tatæ,
ajutæ-mæ“ (Children’s Songbook, p. 99).

3. Facefli urmætoarea bandæ de hârtie:

4. Pregætifli-væ sæ vorbifli despre un moment când afli iertat øi despre felul în care 
v-afli simflit atunci când afli iertat.

5. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. planøa ACD (vezi lecflia 1);
c. cretæ, tablæ øi burete;
d. ilustraflia 2-56, Procesul lui Isus; ilustraflia 2-61, Ræstignirea (Setul de ilustraflii

inspirate din Evanghelie 230; 62505).

6. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut. Putefli sæ le cerefli copiilor sæ raporteze despre experienflele pe
care le-au avut în ceea ce priveøte slujirea.

Îi putem ierta pe ceilalfli

Activitate pentru
captarea atenfliei

Rugafli copiii sæ væ asculte cu atenflie în timp ce descriefli urmætoarea situaflie
(adaptafli situaflia pentru ca aceasta sæ fie adecvatæ pentru copiii din clasa dum-
neavoastræ):

Mergi având în brafle multe cærfli øi foi de hârtie (sau alte obiecte). Dintr-o datæ,
cineva intræ în tine. Cazi øi scapi lucrurile pe care le duceai în brafle. Cærflile øi foile
tale s-au împræøtiat pe jos.

• Vi s-a întâmplat vreodatæ aøa ceva?

• Cum v-afli simflit?

Spunefli-le copiilor cæ vefli descrie douæ sfârøituri diferite pentru aceastæ situaflie.
Rugafli-i sæ decidæ care este sfârøitul mai bun.

„Tatæ, iartæ-i, cæci nu øtiu ce fac!“

Îi pot ierta pe ceilalfliLecflia 
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Sfârøitul numærul unu

Eøti supærat pentru cæ ai cæzut øi pentru cæ fli-au cæzut lucrurile. Când persoana
care a intrat în tine îøi cere scuze øi se oferæ sæ te ajute sæ-fli strângi cærflile øi
foile, îi spui „Nu!“ cu o voce supæratæ øi o împingi. Speri ca mâine s-o vezi duc-
ând în brafle multe lucruri pentru ca sæ pofli sæ-i faci acelaøi lucru.

Sfârøitul numærul doi

Eøti supærat pentru cæ ai cæzut øi pentru cæ fli-au cæzut lucrurile. Când persoana
care a intrat în tine îøi cere scuze øi se oferæ sæ te ajute sæ-fli strângi lucrurile,
îi spui: „Mulflumesc.“. Adunafli repede amândoi cærflile øi foile. Îi spui persoanei
cæ øtii faptul cæ nu a vrut sæ intre în tine, dupæ care amândoi plecafli fericifli.

• Care sfârøit al povestirii este mai bun?

• De ce este al doilea sfârøit mai bun decât primul?

• Ce trebuie sæ facem atunci când cineva ne face ceva ce nu ne place sau când
ne face sæ suferim sau sæ fim mânioøi? (Trebuie sæ-l iertæm.)

Prezentarea
învæflætorului

Explicafli cæ a ierta pe cineva înseamnæ sæ ai sentimente de dragoste øi bunætate
faflæ de acea persoanæ, chiar dacæ ea a fæcut ceva ce ne-a rænit sau ne-a supærat.
Uneori, înseamnæ cæ trebuie sæ ne schimbæm sentimentele de mânie faflæ de per-
soana respectivæ în sentimente de bunætate. Când îi iertæm pe ceilalfli, nu vrem 
sæ-i rænim sau sæ ne luæm revanøa. Suntem amabili cu ei, chiar dacæ ei nu sunt
amabili cu noi.

Isus Hristos i-a iertat pe ceilalfli

Povestire din
scripturi

Arætafli Biblia øi spunefli-le copiilor cæ urmeazæ sæ le relatafli o povestire din Biblie,
despre modul în care Isus Hristos i-a iertat pe cei care L-au rænit. Relatafli povesti-
rea despre procesul øi ræstignirea lui Hristos din Luca 23:13–34 øi Ioan 18:12–14,
19–24; 19:1–5.

Explicafli cæ, dupæ ce Isus øi apostolii Sæi au servit ultima cinæ împreunæ, Isus s-a
dus în grædina Ghetsimani pentru a se ruga la Tatæl Ceresc. Dupæ ce Isus øi-a ter-
minat rugæciunea, au venit câfliva soldafli, L-au legat cu funii øi L-au dus la palatul
marelui preot, unde a fost judecat.

Arætafli ilustraflia 2-56, Procesul lui Isus.

Indicafli faptul cæ, în timpul procesului, soldaflii I-au fæcut multe lucruri rele lui Isus.
L-au lovit, L-au biciuit, L-au scuipat øi I-au pus pe cap o coroanæ de spini øi L-au
numit în multe feluri. Însæ Isus nu s-a supærat.

Arætafli ilustraflia 2-61, Ræstignirea.

Spunefli-le copiilor cæ, dupæ acest proces, soldaflii L-au dus pe Isus la un loc
numit Cæpæflâna øi L-au ræstignit. Explicafli cæ Isus nu era supærat pe soldafli
pentru ceea ce-I fæcuseræ. În schimb, El L-a rugat pe Tatæl Ceresc sæ-i ierte pe
soldafli.

Scripturæ øi bandæ
de hârtie

Rugafli copiii sæ asculte ce a spus Isus cu puflin timp înainte sæ moaræ. Citifli cu
voce tare prima frazæ din Luca 23:34.

Expunefli banda de hârtie øi læsafli-o aøa pentru restul orei. Ajutafli-i pe copii sæ
repete împreunæ cu dumneavoastræ afirmaflia lui Isus.

Indicafli faptul cæ deøi soldaflii nu au fost amabili cu Isus, El i-a iertat øi L-a rugat
pe Tatæl Ceresc sæ-i ierte.
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Fericirea vine atunci când îi iertæm pe ceilalfli

Prezentarea
învæflætorului

Amintifli-le copiilor cæ atunci când suntem ucenici ai lui Isus Hristos încercæm
sæ facem ceea ce El ar face. Isus i-a iertat mereu pe cei care nu au fost amabili
cu El. Øi noi trebuie sæ-i iertæm pe cei care nu sunt amabili cu noi.

Cântec Cântafli sau recitafli versurile primei strofe ale cântecului „Tatæ, ajutæ-mæ“. Rugafli
copiii sæ asculte cuvintele cu atenflie. Indicafli faptul cæ aceste cuvinte sunt scrise
ca øi cum ar fi o rugæciune pentru a ne ajuta sæ simflim cât de important este sæ-i
iertæm pe ceilalfli.

Mæ rog ca Tatæl sæ mæ ajute
Sæ-i iert pe cei ræi cu mine.
Zilnic mæ rog sæ m-ajute
Ca de El sæ fiu mai aproape.

Rugafli copiii sæ se ridice în picioare øi sæ cânte sau sæ recite împreunæ cu dum-
neavoastræ versurile acestui cântec. Încurajafli-i ca, în timp ce cântæ, sæ se gânde-
ascæ la însemnætatea cuvintelor.

Povestire øi discuflie Relatafli urmætoarea povestire despre un copil care a øtiut cum sæ ierte:

Mama lui Kent l-a rugat sæ curefle curtea. El a adunat cu grebla frunzele øi ræmure-
lele care cæzuseræ din pomii øi din plantele din grædinæ. Kent a muncit din greu øi,
în cele din urmæ, a adunat toate frunzele øi ramurile într-o græmadæ mare. În acel
moment, Jed se afla pe stradæ, a alergat direct în græmadæ øi a împræøtiat frunzele
øi ramurile peste tot. Toatæ munca lui Kent a fost distrusæ în câteva secunde.

• Cum credefli cæ s-a simflit Kent atunci când Jed a fæcut acest lucru?

Fratele lui Kent a væzut ce a fæcuse Jed. Se gândea cæ fratele lui, Kent, trebuia sæ-l
prindæ pe Jed øi sæ-l batæ pentru cæ a împræøtiat græmada de frunze øi ramuri.

• Ce ar putea Kent sæ facæ?

Ajutafli copiii sæ se gândeascæ la câteva sugestii. Apoi, încheiafli povestirea:

Kent a fugit dupæ Jed. Însæ, în loc sæ-l loveascæ pe Jed, Kent l-a întrebat dacæ
mai avea ceva de fæcut în acea zi. Jed a dat din cap în semn afirmativ.

Kent s-a oferit sæ-l ajute pe Jed cu munca lui dacæ Jed îl ajuta sæ strângæ din
nou frunzele într-o græmadæ. Jed a fost de acord øi cei doi bæiefli au petrecut
momente plæcute lucrând împreunæ.

Discuflie Explicafli cæ, dacæ îi iertæm pe ceilalfli øi îi tratæm cu amabilitate, la fel cum Kent l-a
tratat pe Jed, vom fi fericifli în sinea noastræ. Dacæ nu iertæm, vom continua sæ ne
simflim rænifli sau supærafli øi nu vom fi fericifli. Trebuie sæ-i iertæm pe ceilalfli pentru
a putea fi fericifli.

Descriefli-le copiilor câteva situaflii øi discutafli dacæ respectivul copil a dat sau nu
dovadæ de iertare. În cazul în care copilul respectiv nu a dat dovadæ de iertare,
întrebafli copiii ce ar putea sæ facæ acel copil pentru a da dovadæ de iertare øi
pentru a fi fericit în sinea lui.

Folosifli situafliile de mai jos sau creafli propriile situaflii:

1. Jan tocmai terminase un desen frumos când fræfliorul ei a venit øi l-a mâzgælit cu
un creion colorat. Jan era atât de supæratæ, încât a strigat øi øi-a plesnit fræfliorul
peste mânæ.

• A dat Jan dovadæ de iertare?

• Cum credefli cæ s-a simflit Jan în sinea ei?
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• Ce ar putea Jan sæ facæ pentru a da dovadæ de iertare faflæ de fratele ei?

2. Donna a venit pe terenul de joacæ øi a trântit-o pe Cali. Dupæ aceea, Donna a
fugit râzând. A doua zi, Donna a cæzut din leagæn øi s-a lovit la genunchi. Cali
a fugit la ea øi a ajutat-o.

• A dat Cali dovadæ de iertare?

• Cum credefli cæ s-a simflit Cali în sinea ei?

3. Când Chad aøtepta sæ bea apæ de la ciømea, bæiatul din fafla lui s-a întors øi l-a
stropit cu apæ. Chad era ud pe faflæ, însæ bæiatul respectiv s-a întors øi a plecat
færæ sæ spunæ nimic. A doua zi, când Chad s-a dus sæ bea apæ, acelaøi bæiat a
trecut pe acolo. Chad ar fi putut sæ-l stropeascæ øi el cu apæ, însæ nu a fæcut-o.

• A dat Chad dovadæ de iertare?

• Cum credefli cæ s-a simflit Chad în sinea lui?

Rezumat

Activitate
recapitulativæ

Scriefli pe tablæ numerele de la 1 la 8. Læsafli copiii sæ vinæ pe rând øi sæ øteargæ
un numær øi sæ ræspundæ la întrebarea recapitulativæ care corespunde acelui
numær. Dacæ avefli un numær mare de cursanfli, putefli sæ avefli mai multe întrebæri.

1. Ce înseamnæ sæ-i iertæm pe ceilalfli?

2. Cum s-a purtat Isus Hristos cu soldaflii care L-au ræstignit?

3. Ce L-a rugat Isus Hristos pe Tatæl Ceresc sæ facæ pentru soldafli?

4. Cum credefli cæ s-a simflit Kent atunci când Jed a dat cu piciorul în græmada de
frunze?

5. Cum a dat Kent dovadæ de iertare faflæ de Jed?

6. Cum credefli cæ s-a simflit Kent atunci când l-a iertat pe Jed?

7. Cum credefli cæ s-a simflit Jed atunci când Kent a fost amabil cu el în loc de a
cæuta sæ se ræzbune?

8. Cum ne vom simfli atunci când îi vom ierta pe cei care nu au fost amabili cu noi?

Planøa øi inelul
ACD

Expunefli planøa ACD. Rugafli copiii sæ repete cuvintele de pe planøæ. Ajutafli-i pe
copii sæ înfleleagæ faptul cæ, atunci când îi iertæm pe ceilalfli, aøa cum a fæcut Isus,
alegem ce-i drept.

Rugafli copiii sæ se uite la inelele lor ACD în cazul în care le poartæ. Spunefli-le cæ
inelele îi pot ajuta sæ aleagæ ce-i drept iertându-i pe ceilalfli.

Mærturie Mærturisifli cæ putem sæ fim fericifli atunci când îi iertæm pe ceilalfli øi îi tratæm cu
amabilitate. Vorbifli despre un moment când afli ales ce-i drept øi afli iertat pe
cineva. Explicafli ce afli simflit pentru acea persoanæ datoritæ faptului cæ afli dorit
sæ o iertafli.

Dacæ timpul væ permite, læsafli copiii sæ vorbeascæ despre momentele în care au
iertat pe cineva.

Încurajafli copiii sæ depunæ un efort în plus în aceastæ sæptæmânæ, pentru a-i ierta
pe ceilalfli. Sugerafli-le copiilor sæ discute cu familiile lor despre iertare.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere. Sugerafli-i copilului sæ-L roage
pe Tatæl Ceresc sæ-i ajute pe copii sæ-i ierte pe ceilalfli.
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Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Aducefli un sac mare øi câteva pietre. Vorbifli cu copiii despre faptul cæ sunt
dese momentele când ne supæræm sau când cæutæm sæ ne ræzbunæm atunci
când oamenii nu sunt amabili cu noi. În timpul acestei discuflii, bægafli pietrele
pe rând în sac.

Când sacul are în el un numær de pietre, læsafli copiii sæ-l care pe rând prin
clasæ. Rugafli-i sæ încerce sæ batæ din palme sau sæ îmbræfliøeze pe cineva în
timp ce caræ sacul. Explicafli cæ faptul de a fi supærat pe ceilalfli din cauza
lucrurilor nepoliticoase pe care le-au fæcut se aseamænæ cu faptul de a cæra
un sac cu pietre. Este o povaræ grea pentru noi.

Rugafli copiii sæ spunæ de câteva ori „Voi ierta“, în timp ce dumneavoastræ sco-
atefli pietrele din sac. Apoi, rugafli copiii sæ care sacul din nou. Explicafli cæ,
atunci când îi iertæm pe ceilalfli, nu mai trebuie sæ purtæm o povaræ grea. Când
iertæm suntem mai fericifli.

2. Cântafli sau recitafli versurile cântecului „Fæ precum fac eu“ (Children’s
Songbook, p. 276). Versurile acestui cântec sunt incluse la sfârøitul manualului.

Repetafli cântecul de câteva ori, læsându-i pe copii sæ aleagæ pe rând ce acfli-
une sæ facæ. Amintifli-le copiilor cæ, atunci când urmæm pe cineva, facem ce
face persoana respectivæ. Dacæ vrem sæ fim ucenicii lui Isus Hristos, trebuie sæ
facem ce face El, inclusiv sæ dæm dovadæ de iertare faflæ de cei care nu sunt
amabili cu noi.

3. Relatafli povestirea despre Iosif øi fraflii lui, din Genesa 37 øi 41–45. Putefli sæ
rugafli copiii sæ punæ povestirea în scenæ. Discutafli cu copiii despre modul în
care Iosif øi-a iertat fraflii (vezi Genesa 45:1–15).

4. Facefli pentru fiecare copil câte o copie a ilustrafliei de la sfârøitul lecfliei. Dafli-le
copiilor creioane colorate sau creioane simple øi rugafli-i sæ le deseneze chipuri
fericite copiilor din ilustraflie. Apoi, læsafli-i sæ coloreze ilustrafliile. Rugafli copiii sæ
ducæ ilustrafliile acasæ øi sæ le punæ într-un loc de unde le vor aminti sæ-i ierte pe
ceilalfli.

5. Rugafli copiii sæ punæ în scenæ povestirea despre Kent øi cele trei situaflii de la
paginile 224–225 ale lecfliei (în prima situaflie, rugafli copiii sæ punæ în scenæ
modul în care Jan ar fi putut sæ dea dovadæ de iertare faflæ de fratele ei.) Sau
creafli câteva situaflii asemænætoare care sæ fie mai adecvate pentru copiii din
clasa dumneavoastræ øi rugafli copiii sæ le punæ în scenæ.
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ faptul cæ datoritæ învierii lui Isus Hristos
toatæ lumea va fi înviatæ.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 27:45–66, 28:1–8, Luca 24:13–46 øi Ioan 19:30, 
20:11–18. Vedefli, de asemenea, Principiile Evangheliei (31110), capitolele 11
øi 12.

2. Tæiafli o foaie de hârtie de aceleaøi dimensiuni cu ilustraflia 2-65, Isus Hristos cel
înviat (Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie 239; 62187), în opt bucæfli.
Numerotafli bucæflile de la 1 la 8. Acoperifli ilustraflia 2-65 aøa cum este arætat,
fixând bine bucæflile de ilustraflie cu agrafe sau cu bucæfli mici de bandæ adezivæ.

3. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile primei strofe a imnului „Isus 
a-nviat!“ (Imnuri øi cântece pentru copii, p. 55) sau aducefli o înregistrare a
acestui imn.

4. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. decupajul 2-5, imaginea ræstignirii; decupajul 2-6, înfæøurarea trupului lui

Isus; decupajul 2-7, mormântul; decupajul 2-8, piatræ mare; decupajul 2-9,
stræjerii; decupajul 2-10, îngerul; decupajul 2-11, femeile cu miresme;
decupajul 2-12. Isus înviat. Aranjafli aceste decupaje în ordinea în care
urmeazæ sæ fie folosite în timpul lecfliei.

c. ilustraflia 2-2, Familie cu bebeluø (62307); ilustraflia 2-35, Hristos øi copiii
(Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie 216; 62467); ilustraflia 2-62, Maria
øi Domnul înviat (Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie 233; 62186);
ilustraflia 2-63, Pe drumul cætre Emaus; ilustraflia 2-64, Isus Îøi aratæ rænile
(Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie 234; 62503).

5. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

1 2
3 4
5 6
7 8

Isus Hristos este 
Salvatorul nostru

Lecflia 
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Isus Hristos a fæcut pentru noi ceva ce noi nu am fi putut face

Activitate pentru
captarea atenfliei

Arætafli ilustraflia 2-2, Familie cu bebeluø. Rugafli copiii sæ se gândeascæ la
momentul când au venit pe pæmânt ca bebeluøi.

• Ce lucruri au fæcut pærinflii voøtri (sau ceilalfli membri ai familiei) pentru voi când
erafli bebeluøi, pe care nu le-afli putut face singuri?

Ajutafli copiii sæ se gândeascæ la lucrurile pe care pærinflii lor (sau ceilalfli membri
ai familiei) le-au fæcut pentru ei. Asigurafli-væ cæ fiecare copil are ocazia de a numi
cel puflin un lucru.

• Ce lucruri fac pærinflii voøtri (sau ceilalfli membri ai familiei) pentru voi, pe care nu
le putefli face singuri?

• De ce fac ei aceste lucruri pentru voi?

Explicafli cæ pærinflii noøtri øi ceilalfli membri ai familiei sunt fericifli sæ facæ pentru
noi lucruri pe care nu le putem face pentru noi înøine, deoarece ne iubesc øi
doresc sæ ne ajute.

Discuflie Explicafli cæ mai este Cineva care ne iubeøte foarte mult øi care a dorit sæ facæ
pentru noi ceva ce noi nu am fi putut face pentru noi înøine.

Arætafli ilustraflia 2-35, Hristos øi copiii.

• Cine este aceastæ Persoanæ care ne iubeøte?

Explicafli cæ, înainte ca noi sæ fi venit pe acest pæmânt, Isus Hristos S-a oferit sæ
fie Salvatorul nostru. Acest lucru a însemnat faptul cæ El a dorit sæ moaræ øi sæ
învie pentru ca noi sæ putem træi din nou øi sæ ne întoarcem la Tatæl nostru din
Cer. Isus a fost singura persoanæ care a avut puterea de a face acest lucru pen-
tru noi. Noi nu am fi putut sæ facem acest lucru pentru noi înøine.

• Ce înseamnæ sæ fii înviat?

Explicafli cæ, atunci când murim, spiritele noastre ne pæræsesc trupurile fizice.
Dupæ ce Isus a murit, spiritul øi trupul Sæu fizic s-au reunit sub forma unui trup
înviat care va træi pentru totdeauna. Deoarece Isus a murit øi a înviat, øi noi vom
fi înviafli.

Isus Hristos a înviat

Prezentarea
învæflætorului

Explicafli cæ învierea lui Isus Hristos, Salvatorul nostru, a fost un eveniment atât de
important, încât noi îl særbætorim în fiecare zi pentru a ne ajuta sæ ne amintim ce
s-a întâmplat.

• Cum numim aceastæ zi specialæ? (Paøte.)

Amintifli-le copiilor cæ, în perioada Paøtelui, au învæflat despre învierea lui Isus
Hristos.

Povestire din
scripturi relatatæ
cu ajutorul
decupajelor

Relatafli povestirea despre ræstignirea, înmormântarea øi învierea lui Isus Hristos
(vezi Matei 27:45, 57–66; 28:1–6 øi Ioan 19:30). Rugafli copiii sæ flinæ ridicate
decupajele la momentele potrivite.

Rugafli un copil sæ flinæ ridicat decupajul 2-5, imaginea ræstignirii.

Explicafli cæ Isus a fost ræstignit la un moment dat, înainte de prânz. La prânz,
soarele s-a ascuns vederii øi întunericul s-a læsat peste flaræ timp de trei ore (vezi
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Matei 27:45). Durerile lui Hristos au fost mult mai îngrozitoare decât am putea noi
suporta. Hristos ar fi putut sæ aleagæ sæ nu sufere øi sæ nu moaræ, însæ Îi promi-
sese Tatælui Ceresc cæ va veni pe pæmânt sæ sufere øi sæ moaræ pentru noi.

Spunefli-le copiilor cæ pæmântul s-a cutremurat øi s-a despicat. Cei care priveau
din întuneric L-au auzit pe Isus spunând: „S-a isprævit!“ (Ioan 19:30). Suferinfla Sa
se încheiase. Øi-a plecat capul øi a murit. Spiritul Sæu I-a pæræsit trupul.

• Cum credefli cæ s-au simflit prietenii øi ucenicii lui Isus dupæ ce El a fost
ræstignit?

Rugafli copilul sæ coboare decupajul cu imaginea ræstignirii.

Rugafli un copil sæ flinæ ridicat decupajul 2-6, înfæøurarea trupului lui Isus.

Explicafli cæ prietenii øi ucenicii lui Isus I-au luat trupul cu grijæ de pe cruce. I-au
înfæøurat trupul în fâøii de pânzæ cu miresme, dupæ cum era obiceiul în vremea
aceea.

Rugafli un copil sæ ridice decupajul 2-7, mormântul.

Explicafli cæ prietenii Salvatorului I-au aøezat trupul într-un mormânt. Un mormânt
este o încæpere micæ, deseori sæpatæ în stâncæ, în care omenii pot fi înmormântafli.

Rugafli copilul sæ coboare decupajul cu înfæøurarea trupului lui Isus.

Rugafli copiii sæ flinæ ridicate decupajele 2-8, piatra mare, øi 2-9, stræjerii.

Spunefli-le copiilor cæ o piatræ mare a fost pusæ la intrarea în mormânt, iar morm-
ântul a fost pæzit de stræjeri.

• De ce au fost plasafli la intrarea mormântului piatra øi stræjerii? (Vezi Matei
27:62–66.)

Explicafli cæ, timp de trei zile, trupul lui Isus a fost în mormânt. În dimineafla celei
de-a treia zi, care a fost duminicæ, pæmântul s-a cutremurat din nou (vezi Matei
28:1-2).

Rugafli un copil sæ ridice decupajul 2-10, îngerul.

Explicafli cæ un înger a coborât din cer øi a prævælit piatra de la intrarea în mormânt.

Rugafli copilul sæ coboare decupajul cu piatra mare.

• Ce li s-a întâmplat oamenilor care pæzeau mormântul? (Vezi Matei 28:4.)

Rugafli copilul sæ coboare decupajul cu stræjerii.

Rugafli un copil sæ flinæ ridicat decupajul 2-11, femeile cu miresme.

Explicafli cæ, în dimineafla aceleiaøi duminici, Maria Magdalena, o ucenicæ a lui
Isus, øi o altæ femeie s-au dus sæ vadæ mormântul (vezi Matei 28:1). Ele doreau
sæ ungæ cu uleiuri øi miresme trupul lui Isus (acesta era obiceiul în vremea
aceea). Când s-au apropiat de mormânt, ele au putut sæ vadæ cæ piatra fusese
îndepærtatæ. Mormântul era gol. Trupul lui Isus nu mai era.

Explicafli cæ femeile au væzut îngerul, care le-a spus sæ nu se teamæ. Citifli cu voce
tare din Matei 28:5–6 ceea ce îngerul le-a spus femeilor.

Rugafli tofli copiii sæ-øi coboare decupajele. Rugafli un copil sæ flinæ ridicat decupa-
jul 2-12, Isus înviat.

Explicafli cæ, atunci când îngerul a spus „A înviat“, le spunea femeilor cæ Isus
Hristos înviase. Spiritul Sæu se întorsese în trupul Sæu øi El era viu din nou.
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Spunefli-le copiilor cæ ucenicii øi prietenii lui Isus au fost foarte bucuroøi sæ audæ
cæ El era din nou viu.

Cântec Rugafli copilul sæ continue sæ flinæ ridicat decupajul cu Isus înviat în timp ce
dumneavoastræ cântafli sau ascultafli înregistrarea primei strofe a imnului „Isus 
a-nviat!“. Apoi, rugafli copilul sæ coboare decupajul.

Azi Isus din morfli a-nviat!
Bucuroøi voi sæ vestifli.
Hristos moartea a înfruntat,
Oameni tofli fifli fericifli.
Mormântul a fost deschis,
Astæzi Hristos a învins.

Isus Hristos le-a apærut Mariei Magdalena øi ucenicilor Sæi

Discuflie Arætafli ilustraflia 2-62, Maria øi Domnul înviat.

Explicafli cæ Isus Hristos le-a apærut câtorva dintre ucenicii Lui dupæ învierea Sa.
Prima persoanæ cæreia I-a apærut a fost Maria Magdalena (vezi Ioan 20:11–18).
Maria se afla lângæ mormânt atunci când Isus a venit la ea.

• Cum credefli cæ s-a simflit Maria când L-a væzut pe Isus øi a øtiut cæ El era viu
din nou?

Povestire din
scripturi

Arætafli ilustraflia 2-63, Pe drumul cætre Emaus, øi relatafli povestirea din Luca
24:13–46.

Explicafli cæ cei doi ucenici nu L-au recunoscut pe Isus atunci când El a început
sæ le vorbeascæ. Ucenicii I-au povestit lui Isus tot ceea ce se întâmplase în acea
zi la mormânt. Când Isus S-a oprit pentru a lua cina cu ei, El a rupt pâinea, a bin-
ecuvântat-o øi a dat-o ucenicilor Sæi. Atunci ei øi-au dat seama cine era El. Apoi,
Isus S-a fæcut nevæzut dinaintea lor.

• Cum credefli cæ s-au simflit ucenicii dupæ ce L-au væzut pe Isus?

• Ce afli fi fæcut dacæ afli fi fost unul dintre ucenici øi tocmai L-afli fi væzut pe Isus?

Explicafli cæ cei doi ucenici s-au græbit spre Ierusalim pentru a le spune celorlalfli
ucenici cæ L-au væzut pe Isus. În timp ce le spuneau celorlalfli despre ceea ce se
întâmplase, a apærut Isus.

Citifli cu voce tare Luca 24:36–37. Explicafli cæ ucenicii erau înspæimântafli sæ-L
vadæ pe Isus deoarece credeau cæ væd un spirit.

Arætafli ilustraflia 2-64, Isus Îøi aratæ rænile.

Explicafli cæ Isus a dorit ca ucenicii sæ-I atingæ trupul pentru ca ei sæ øtie cæ El înv-
iase. Citifli cu voce tare Luca 24:39–40.

Spunefli-le copiilor cæ Isus a cerut, de asemenea, ceva de mâncare. El a mâncat
pentru a le aræta ucenicilor cæ trupul Sæu fizic din carne øi oase fusese din nou
unit cu spiritul Sæu într-un trup înviat (vezi Luca 24:41–43).

Deoarece Isus Hristos a înviat, noi vom fi înviafli

Prezentarea
învæflætorului

Spunefli-le copiilor cæ Isus Hristos, Salvatorul nostru, a promis cæ tofli oamenii vor
putea træi din nou dupæ ce vor muri. Fiecare dintre noi va fi înviat aøa cum a fost
Isus øi va avea un trup înviat minunat ca al Lui. Pentru cæ ne iubeøte, Isus a fæcut
posibil acest lucru.
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Activitate Arætafli ilustraflia acoperitæ cu cele opt bucæfli de hârtie. Explicafli cæ, în spatele
hârtiilor, este ascunsæ o ilustraflie specialæ. Rugafli copiii sæ aleagæ pe rând un
numær de la 1 la 8. Adresafli întrebarea corespunzætoare øi permitefli-le celor din
clasæ sæ ræspundæ (ajutafli copiii dacæ este cazul). Dupæ ce cursanflii ræspund la
câte o întrebare, rugafli un copil sæ îndepærteze bucata de hârtie corespunzætoare,
arætând o parte a ilustrafliei.

Pentru activitate, folosifli urmætoarele întrebæri (sau creafli câteva întrebæri):

1. Cine va fi înviat? (Toatæ lumea.)

2. Ce înseamnæ sæ fii înviat? (Sæ træim din nou; sæ avem trupul øi spiritul reunite
dupæ moarte.)

3. Ce a vrut îngerul sæ spunæ atunci când zis: „A înviat!“? (Isus Hristos înviase.)

4. Care sunt câteva dintre lucrurile pe care Isus Hristos le-a fæcut dupæ ce a înviat?
(A mers, a vorbit, a mâncat, le-a apærut Mariei Magdalena øi ucenicilor Sæi, i-a
læsat pe ucenici sæ-I atingæ mâinile øi picioarele.)

5. Cine este Salvatorul nostru? (Isus Hristos.)

6. Cui i-a apærut Isus Hristos dupæ ce a înviat? (Mariei Magdalena øi multora dintre
ucenicii Sæi.)

7. Træieøte Isus Hristos în ziua de astæzi? (Da, în cer alæturi de Tatæl Ceresc.)

8. De ce a dorit Isus sæ moaræ øi sæ învie pentru noi? (Deoarece El ne iubeøte øi
doreøte ca noi sæ putem træi din nou alæturi de El øi de Tatæl Ceresc.)

Dupæ ce este descoperitæ toatæ ilustraflia, explicafli cæ aceasta este o ilustraflie cu
Isus Hristos înviat. Când vedem aceastæ ilustraflie, ne putem aminti cæ datoritæ
faptului cæ Isus a înviat, toatæ lumea va fi înviatæ.

Rezumat

Mærturie Împærtæøifli-væ sentimentele de dragoste faflæ de Isus Hristos øi depunefli-væ mærtu-
ria despre El øi învierea Sa. Amintifli-le copiilor cæ vestea cæ „A înviat!“ este o
veste bunæ pentru toatæ lumea.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere. Sugerafli-i copilului sæ-I mulflu-
meascæ Tatælui Ceresc pentru cæ L-a trimis pe Fiul Sæu, Isus Hristos, care a fæcut
posibil ca noi sæ træim din nou dupæ ce vom muri.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Recapitulafli lecflia practicæ din lecflia 3, în care s-au folosit mâna øi mænuøa (vezi
pagina 13). Continuafli analogia explicând cæ a muri este ca øi scoaterea mâinii
din mænuøæ. Trupul (ca øi mænuøa) nu se poate miøca, însæ spiritul (ca øi mâna)
este viu. La înviere, spiritul øi trupul sunt reunite øi træiesc din nou împreunæ.
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2. Rugafli copiii sæ stea în picioare øi sæ repete împreunæ cu dumneavoastræ cel
de-al treilea articol de credinflæ. Explicafli cæ, datoritæ faptului cæ Isus Hristos
a murit øi a înviat, øi noi vom fi înviafli iar, dacæ flinem poruncile, vom putea træi
din nou, într-o zi, alæturi de Isus øi Tatæl Ceresc. Putefli sæ-i ajutafli pe copii sæ
memoreze acest articol de credinflæ.

3. Cântafli sau recitafli versurile cântecului „Oare Isus a înviat?“ (Children’s
Songbook, p. 64). Ajutafli copiii sæ facæ acfliunile indicate:

Oare Isus a înviat (îøi întind mâinile cu palmele în sus)?
Da, în ziua treia (ridicæ trei degete),
El mormântul l-a pæræsit (merg pe loc);
A spus „Maria“ (îøi pun palmele în jurul gurii).

Oare i-a vizitat pe cei (îøi pun mâinile pe inimæ)
Pe care îi iubea (îøi pun mâinile pe inimæ)?
Da, I-au atins picioarele (se apleacæ øi-øi ating picioarele).
Miere a mâncat (mimeazæ cæ mænâncæ).

Urme de cuie-n mâini avea (aratæ mâna)
Øi-o urmæ de suliflæ (aratæ coasta).
Oare El chiar din nou træia?
Da! Øi astfel eu (mâinile întinse, palmele în sus)
Ca El voi învia (dau din cap)!

4. Având acordul preøedintei dumneavoastræ de la Societatea Primaræ, invitafli un
membru al episcopiei sau al ramurii sæ vinæ la clasæ øi sæ-øi împærtæøeascæ
dragostea pentru Salvator øi mærturia despre înviere.

5. Rugafli copiii sæ-øi închidæ ochii øi sæ pretindæ cæ sunt orbi. Explicafli cæ, atunci
când vom fi înviafli, nu va mai exista orbire sau vreun tip de dizabilitate. Trupurile
noastre vor fi perfecte. Toatæ lumea va putea vedea, auzi øi alerga; nimeni nu
va avea niciun fel de probleme fizice. Nimeni nu se va îmbolnævi. Rugafli copiii
sæ-øi deschidæ ochii øi sæ vorbeascæ despre cât de minunat va fi sæ avem
trupuri perfect sænætoase.
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ faptul cæ Biserica lui Isus Hristos a
Sfinflilor din Zilele din Urmæ este aceeaøi Bisericæ pe care Hristos a organizat-o
atunci când a fost pe pæmânt.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Doctrinæ øi legæminte 115:4. Vedefli, de asemenea,
Principiile Evangheliei (31110), capitolele 16 øi 17.

2. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile primei strofe a cântecului „Despre
Isus sæ-mi povesteøti“ (Children’s Songbook, p. 57) øi a cântecului „Biserica lui
Isus Hristos“ (Children’s Songbook, p. 77).

3. Studiafli harta lumii de la sfârøitul lecfliei øi gæsifli câteva locaflii pe care copiii le
cunosc, inclusiv propriul stat sau propria flaræ.

4. Ilustrafliile expuse pe tablæ, pe perete sau pe jos în timpul lecfliei trebuie sæ aibæ
la sfârøit urmætoarea ordine:

5. Materiale necesare:
a. Biblia øi Doctrinæ øi legæminte;
b. bandæ adezivæ sau alt gen de lipici (opflional);
c. ilustraflia 2-3, Isus, Hristosul (Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie 240;

62572); ilustraflia 2-19, Ioan Botezætorul Îl boteazæ pe Isus (Setul de ilustraflii
inspirate din Evanghelie 208; 62133); ilustraflia 2-20, Bæieflel care este botezat
(62018); ilustraflia 2-37, Cuvântarea de pe munte (Setul de ilustraflii inspirate
din Evanghelie 212; 62166); ilustraflia 2-38, Prima viziune (Setul de ilustraflii
inspirate din Evanghelie 403; 62470); ilustraflia 2-66, Hristos rânduind
apostolii (Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie 211; 62557); ilustraflia 
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2-67, Isus binecuvânteazæ prima împærtæøanie; ilustraflia 2-68, Restaurarea
Preofliei lui Melhisedec (Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie 408;
62371); ilustraflia 2-69, Copil care ia din împærtæøanie; ilustraflia 2-70, Copii
din întreaga lume.

6. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Isus Hristos Øi-a organizat Biserica pe Pæmântul Sfânt

Activitate pentru
captarea atenfliei

Arætafli-le copiilor harta lumii care se gæseøte la sfârøitul lecfliei.

• Ce este aceasta? (O hartæ.)

Discutafli pe scurt despre hærfli øi la ce sunt folosite. Arætafli-le copiilor pe hartæ
unde locuiesc. Arætafli alte locuri pe care copiii le cunosc, cum ar fi locul de unde
este un anumit misionar sau unde slujeøte un anumit misionar ori locul de unde
s-a mutat o familie nouæ în episcopie sau ramuræ.

Explicafli cæ, pe aceastæ hartæ, se gæseøte o zonæ numitæ deseori Pæmântul Sfânt.
Arætafli aceastæ zonæ. Explicafli cæ acesta este locul unde a crescut Isus Hristos,
unde i-a învæflat Evanghelia pe oameni øi unde Øi-a organizat Biserica. Amintifli-le
copiilor cæ anul acesta la Societatea Primaræ au învæflat multe lucruri despre Isus
øi despre ceea ce i-a învæflat pe oamenii de pe Pæmântul Sfânt.

Prezentarea
învæflætorului

Arætafli Biblia øi deschidefli-o la Noul Testament. Amintifli-le copiilor cæ aceastæ
carte de scripturi confline povestiri despre Isus Hristos øi despre oamenii de pe
Pæmântul Sfânt. În Noul Testament, putem citi despre modul în care Isus Øi-a
organizat Biserica pe Pæmântul Sfânt.

Activitate cu
ilustraflii

Spunefli-le copiilor cæ vefli discuta despre câteva componente ale Bisericii lui
Isus Hristos, pe care El a organizat-o pe Pæmântul Sfânt când a fost pe pæmânt.
(Putefli sæ indicafli faptul cæ Isus Øi-a organizat Biserica în acelaøi fel øi printre
nefiflii din America, atunci când i-a vizitat dupæ ræstignirea Sa.)

Arætafli ilustraflia 2-37, Cuvântarea de pe munte, øi rugafli un copil s-o punæ în
colflul din stânga sus al tablei, al peretelui sau al podelei din fafla clasei.

• Ce ne aratæ aceastæ ilustraflie? (Pe Isus Hristos învæflându-i pe oameni.)

• Care sunt câteva dintre învæflæturile lui Isus de care væ amintifli?

Explicafli cæ Isus i-a iubit pe oamenii pe care i-a învæflat øi a dorit ca ei sæ
cunoascæ Evanghelia, lucrurile pe care Tatæl Ceresc dorea ca ei sæ le facæ. Unul
dintre motivele pentru care Isus a organizat Biserica Sa a fost acela de a-i ajuta
pe oameni sæ învefle Evanghelia. Explicafli cæ a organiza înseamnæ a pune împre-
unæ într-un mod ordonat.

• De ce a dorit Isus ca oamenii sæ aibæ Evanghelia? (I-a iubit øi a dorit ca ei sæ
øtie cum sæ træiascæ din nou alæturi de Tatæl Ceresc.)

Arætafli ilustraflia 2-19, Ioan Botezætorul Îl boteazæ pe Isus, øi rugafli un copil s-o
punæ sub ilustraflia Cuvântarea de pe munte.
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Rugafli copiii sæ væ spunæ ceea ce øtiu despre ceea ce este arætat în aceastæ
ilustraflie. Explicafli cæ Isus a exemplificat modul în care trebuie sæ fim botezafli.
Botezul prin scufundare, fæcut de cineva care defline preoflia este o componentæ
importantæ a Bisericii lui Isus.

Arætafli ilustraflia 2-66, Hristos rânduind apostolii, øi rugafli un copil s-o punæ sub
ilustraflia cu botezul.

Explicafli cæ Isus Hristos a ales doisprezece bærbafli care sæ ajute la conducerea
Bisericii Sale (nu sunt tofli bærbaflii prezentafli în ilustraflie). Aceøti bærbafli au fost
numifli apostoli. Isus le-a dat preoflia pentru a-i ajuta sæ conducæ Biserica Sa øi
sæ le slujeascæ oamenilor.

Arætafli ilustraflia 2-67, Isus binecuvânteazæ prima împærtæøanie, øi rugafli un copil
s-o punæ sub ilustraflia cu apostolii.

Rugafli copiii sæ væ spunæ ceea ce øtiu despre ceea ce este arætat în aceastæ ilu-
straflie. Amintifli-le copiilor cæ Isus Hristos le-a dat oamenilor împærtæøania pentru 
a-i ajuta sæ-øi aminteascæ de El.

Arætafli ilustraflia 2-3, Isus, Hristosul, øi rugafli un copil s-o punæ sub ilustraflia cu
prima împærtæøanie.

Spunefli-le copiilor cæ Isus a dorit ca toatæ lumea sæ øtie cæ adeværata bisericæ era
Biserica lui Isus Hristos.

Cântec Rugafli copiii sæ se ridice în picioare øi sæ cânte sau sæ recite împreunæ cu dum-
neavoastræ versurile primei strofe ale cântecului „Despre Isus sæ-mi povesteøti“.

Despre dragul meu Isus tu-mi pofli povesti,
Lucruri ce L-aø întreba eu aici de-ar fi.
Ce a fæcut El, tot ce a spus,
Sæ îmi povesteøti despre Isus.

Isus Hristos Øi-a organizat Biserica pentru noi

Prezentarea
învæflætorului

Explicafli cæ apostolii au condus Biserica dupæ ce Hristos a murit. Cu toate aces-
tea, dupæ ce apostolii au murit, oamenii au început sæ uite de Isus øi de apostoli.
Ei nu s-au mai supus poruncilor øi nici nu au mai urmat învæflæturile lui Isus. La
scurt timp, Biserica lui Isus Hristos nu a mai existat pe pæmânt. Au trecut sute de
ani, au apærut multe biserici diferite, însæ niciuna nu avea preoflia cea adeværatæ.

Spunefli-le copiilor cæ Tatæl Ceresc øi Isus au continuat sæ-i iubeascæ pe tofli
oamenii de pe pæmânt. Ei au dorit ca Biserica lui Isus Hristos sæ fie din nou pe
pæmânt pentru ca oamenii sæ poatæ învæfla Evanghelia.

Hartæ Expunefli, din nou, harta lumii øi spunefli-le copiilor cæ, în anul 1820, Tatæl Ceresc
øi Isus Hristos i-au apærut lui Joseph Smith care locuia în New York, în Statele
Unite. Arætafli-le copiilor unde este situat New York-ul pe hartæ.

Activitate cu
ilustraflii

Arætafli ilustraflia 2-38, Prima viziune, øi rugafli un copil s-o punæ alæturi de ilustraflia
Cuvântarea de pe munte.

Rugafli copiii sæ væ spunæ ceea ce øtiu despre ceea ce este arætat în aceastæ ilu-
straflie. Explicafli cæ Isus i-a poruncit lui Joseph Smith sæ organizeze Biserica lui
Isus Hristos, la fel cum Însuøi Isus a organizat-o atunci când El a fost pe pæmânt.

Arætafli un exemplar al cærflii Doctrinæ øi legæminte (sau arætafli pagina de titlu
a cærflii Doctrinæ øi legæminte din triptic). Indicafli faptul cæ, la fel cum Noul
Testament confline învæflæturile lui Isus atunci când El a fost pe pæmânt, tot aøa
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cartea Doctrinæ øi legæminte confline învæflæturile pe care Isus le-a dat lui Joseph
Smith øi altor profefli din zilele noastre.

Arætafli ilustraflia 2-20, Bæieflel care este botezat, øi rugafli un copil s-o punæ lângæ
ilustraflia cu Isus care este botezat.

Rugafli copiii sæ vorbeascæ despre aceastæ ilustraflie. Indicafli faptul cæ respectivul
copil este botezat prin scufundare (fiind scufundat complet sub apæ) de cineva
care defline preoflia, tot aøa cum a fost botezat øi Isus.

Arætafli ilustraflia 2-68, Restaurarea Preofliei lui Melhisedec, øi rugafli un copil s-o
punæ lângæ ilustraflia în care Isus îi rânduieøte pe apostolii Sæi.

Arætafli-i pe Petru, Iacov øi Ioan în ilustraflia despre restaurarea Preofliei lui
Melhisedec. Explicafli cæ Petru, Iacov øi Ioan erau trei dintre primii apostoli cærora
li s-a conferit preoflia de cætre Isus Hristos. Spunefli-le copiilor cæ Isus le-a cerut
lui Petru, Iacov øi Ioan sæ se întoarcæ pe pæmânt øi sæ le dea preoflia lui Joseph
Smith øi lui Oliver Cowdery. Isus øtia cæ noi aveam nevoie de preoflie la fel cum
au avut primii membri ai Bisericii Sale.

Arætafli ilustraflia 2-69, Copil care ia din împærtæøanie, øi rugafli un copil s-o punæ
lângæ ilustraflia în care Isus binecuvânteazæ prima împærtæøanie.

• Ce se întâmplæ în aceastæ ilustraflie?

• De ce luæm din împærtæøanie?

Indicafli faptul cæ Isus Hristos ne-a dat împærtæøania din acelaøi motiv pentru care
le-a dat-o apostolilor de pe Pæmântul Sfânt: pentru a ne ajuta sæ ne amintim de El.

Mutafli ilustraflia 2-3, Isus, Hristosul, în aøa fel încât sæ fie între cele douæ coloane
de ilustraflii.

Explicafli cæ suntem membri ai Bisericii lui Isus Hristos, la fel cum au fost øi uceni-
cii Sæi de pe Pæmântul Sfânt.

Scripturæ • Care este numele Bisericii lui Isus Hristos în ziua de astæzi?

Citifli cu voce tare Doctrinæ øi legæminte 115:4. Explicafli cæ zilele din urmæ însea-
mnæ timpul în care træim acum øi cæ sfinfli sunt oamenii care se supun învæflæturilor
lui Isus.

Rugafli copiii sæ se ridice în picioare øi sæ spunæ împreunæ de câteva ori: „Fac
parte din Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ“.

Prezentarea
învæflætorului

Comparafli rapid cele douæ coloane de ilustraflii, accentuând faptul cæ Biserica lui
Isus este, în ziua de astæzi, la fel cu cea care a fost pe Pæmântul Sfânt. Isus ne-a
dat învæflæturile Sale la fel cum El le-a dat oamenilor de pe Pæmântul Sfânt.

Hartæ Arætafli din nou harta lumii. Arætafli din nou Pæmântul Sfânt øi explicafli cæ, atunci
când Isus a fost pe pæmânt, majoritatea membrilor Bisericii Sale locuia pe
Pæmântul Sfânt.

• Unde locuiesc astæzi membrii Bisericii lui Isus Hristos?

Prezentarea
învæflætorului

Arætafli ilustraflia 2-70, Copii din întreaga lume, øi explicafli cæ membrii Bisericii lui
Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ locuiesc în toatæ lumea. Indicafli faptul
cæ acei copii din ilustraflie sunt din flæri diferite. Explicafli cæ Isus doreøte ca tofli
oamenii, nu doar oamenii din una sau douæ flæri, sæ studieze învæflæturile Sale øi
sæ facæ parte din Biserica Sa.

Cântec Cântafli sau recitafli versurile cântecului „Biserica lui Isus Hristos“.
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Un membru al Bisericii lui Isus Hristos eu sunt.
Cunosc planul Sæu, øtiu cine sunt
Cu credinflæ-L urmez.
În Isus, Salvatorul meu, eu cred.
Mereu Îl cinstesc.
Fac ceea ce-i drept; lumina urmez.
Adeværul vestesc.

Rezumat

Joc de potrivire Luafli toate ilustrafliile din coloanele de pe tablæ, masæ sau de pe jos, cu excepflia
ilustrafliei 2-3, Isus, Hristosul. Amestecafli ilustrafliile øi punefli-le cu fafla în jos (sau
cu fafla în sus pentru copiii mai mici) pe podea, pe douæ coloane.

Spunefli-le copiilor cæ scopul acestui joc este acela de a potrivi ilustrafliile. Pe
rând, rugafli fiecare copil sæ întoarcæ douæ ilustraflii. Dacæ ilustrafliile se potrivesc
(de exemplu, ilustraflia cu Isus care este botezat se potriveøte cu ilustraflia în care
bæieflelul este botezat), rugafli copilul sæ spunæ ce componentæ a Bisericii lui Isus
Hristos este reprezentatæ de ilustraflii. Dacæ ilustrafliile nu se potrivesc, rugafli copi-
lul sæ le întoarcæ din nou cu fafla în jos, în acelaøi loc. (În cazul în care credefli cæ
cei din clasæ vor fi distraøi de ilustrafliile de pe spatele ilustrafliilor care trebuie
potrivite, acoperifli-le spatele cu hârtie.)

Continuafli pânæ când au fost realizate toate cele patru potriviri. Dacæ avefli mulfli
cursanfli, putefli sæ amestecafli din nou ilustrafliile øi sæ repetafli jocul pentru ca
toatæ lumea sæ aibæ ocazia de a realiza o potrivire.

Mærturie Mærturisifli cæ Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ este aceeaøi
Bisericæ pe care a Isus a organizat-o atunci când a fost pe pæmânt. Împærtæøifli-le
copiilor sentimentele dumneavoastræ despre un aspect al Evangheliei, despre
care s-a discutat în lecflia de astæzi (botez, preoflie sau împærtæøanie).

Încurajafli copiii sæ le vorbeascæ familiilor lor despre ce au învæflat astæzi. Putefli sæ
adresafli câteva întrebæri pentru a-i ajuta pe copii sæ recapituleze repede ideile
predate în cadrul lecfliei.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere. Sugerafli-i copilului sæ-I mulflum-
eascæ Tatælui Ceresc pentru Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Ajutafli copiii sæ memoreze prima parte a celui de-al øaselea articol de credinflæ:
„Noi credem în aceeaøi organizare care exista în Biserica din vechime“.
Explicafli cæ Biserica din vechime înseamnæ Biserica de pe Pæmântul Sfânt în
perioada când Isus a fost pe pæmânt.

2. Dafli-le copiilor foi de hârtie øi creioane colorate sau creioane simple øi rugafli-i
sæ se deseneze pe ei înøiøi la Bisericæ sau sæ deseneze clædirea unde merg la
Bisericæ. Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ faptul cæ Biserica înseamnæ mai mult
decât o simplæ clædire. Este o organizaflie care ne ajutæ sæ învæflæm cum sæ
træim pentru a ne putea întoarce, într-o zi, sæ fim alæturi de Tatæl Ceresc øi de
Isus Hristos.
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ doreascæ sæ se pregæteascæ pentru A Doua
Venire a lui Isus Hristos urmând învæflæturile lui Isus.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 24:36, Luca 24:50–53 øi Faptele Apostolilor 1:3, 9–11.
Vedefli, de asemenea, Principiile Evangheliei (31110), capitolul 43.

2. Facefli o copie a jocului „Ne pregætim pentru venirea lui Isus“, care se gæseøte
la paginile de la sfârøitul manualului (dacæ nu putefli sæ facefli o copie, scoatefli
cu grijæ paginile din manual). Lipifli tabla de joc pe carton. Pæstrafli acest joc
pentru a-l folosi la clasele viitoare.

Dacæ avefli mulfli copii, putefli sæ facefli o a doua copie a jocului, pentru ca
douæ grupuri sæ se poatæ juca în acelaøi timp. Rugafli o conducætoare de la
Societatea Primaræ sau pe un pærinte al unuia dintre copii sæ vinæ la clasæ øi
sæ supravegheze desfæøurarea celui de-al doilea joc.

3. Pentru joc, tæiafli douæsprezece bileflele de hârtie. Pe fiecare bileflel scriefli un
numær, folosind de douæ ori numerele de la 1 la 6. Împæturifli bileflelele øi punefli-le
într-un recipient.

4. Pregætifli-væ sæ vorbifli despre un moment în care cineva care væ este apropiat
a plecat pentru un timp. Planificafli sæ vorbifli despre cât de mult v-a lipsit
persoana respectivæ øi despre modul în care v-afli pregætit pentru întoarcerea
acelei persoane.

5. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile celei de-a doua strofe a cântecului
„Când va veni din nou“ (Children’s Songbook, p. 82).

6. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. câte un obiect mic, cum ar fi un nasture sau o pietricicæ, pentru fiecare copil.

Aceste obiecte vor fi folosite ca pioni pentru joc; fiecare obiect trebuie sæ fie
diferit (ca formæ, culoare sau mærime), în aøa fel încât copiii sæ-øi poatæ
recunoaøte propriul pion.

c. ilustraflia 2-62, Maria øi Domnul înviat (Setul de ilustraflii inspirate din
Evanghelie 233; 62186); ilustraflia 2-64, Isus Îøi aratæ rænile (Setul de ilustraflii
inspirate din Evanghelie 234; 62503); ilustraflia 2-65, Isus Hristos Cel Înviat
(Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie 239; 62187); ilustraflia 2-71,
Înælflarea lui Isus ((Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie 236; 62497).

7. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Isus Hristos va veni din nouLecflia 
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Ne pregætim pentru întoarcerea celor dragi

Activitate pentru
captarea atenfliei

Vorbifli despre un moment când cineva care væ este apropiat a plecat pentru un
timp. Explicafli cum v-afli simflit când a plecat aceastæ persoanæ øi cât de neræbdæ-
tor afli fost sæ se întoarcæ. Vorbifli despre pregætirile pe care le-afli fæcut pentru înt-
oarcerea acasæ a celui drag øi despre cum v-afli simflit atunci când afli revæzut
aceastæ persoanæ.

Ajutafli copiii sæ se gândeascæ la momente când cineva pe care îl iubesc a plecat
pentru un timp. Posibilitæflile pot include momentul când un pærinte a plecat într-o
cælætorie, când mama s-a dus la spital pentru a naøte sau când un frate, o soræ
sau un alt membru al familiei a plecat în misiune. Discutafli alæturi de copii despre
sentimentele pe care le-au avut atunci când aceøti oameni au plecat øi când s-au
întors acasæ. Accentuafli faptul cæ ne este dor de cei dragi atunci când sunt plec-
afli øi cæ suntem fericifli atunci când ei se întorc acasæ. Læsafli copiii sæ vorbeascæ
despre pregætirile pe care ei øi familiile lor le-au fæcut pentru întoarcerea acasæ a
acestor oameni, cum ar fi curæflenia øi decorarea casei, gætirea unui fel de mânc-
are special sau purtarea unor haine deosebite.

Isus Hristos se va întoarce

Prezentarea
învæflætorului

Explicafli cæ, atunci când Isus Hristos a træit pe pæmânt, El a avut prieteni care 
L-au iubit foarte mult. Aceøti prieteni L-au urmat øi au ascultat învæflæturile Sale.
Deoarece ei au fæcut ceea ce El i-a învæflat sæ facæ, au fost numifli ucenicii Sæi.

Explicafli cæ Isus i-a iubit pe ucenicii Sæi. El i-a ajutat sæ învefle ce trebuiau sæ facæ
pentru a træi din nou alæturi de El øi de Tatæl Ceresc. I-a ajutat sæ înfleleagæ difer-
enfla dintre bine øi ræu pentru ca ei sæ poatæ alege ce-i drept.

Discuflie pe 
baza ilustrafliei

Arætafli ilustrafliile 2-62, Maria øi Domnul înviat, øi 2-64, Isus Îøi aratæ rænile.
Amintifli-le copiilor cæ, în urmæ cu câteva sæptæmâni (lecflia 41), au învæflat despre
Isus care i-a vizitat pe ucenicii Sæi dupæ ce a înviat. Læsafli copiii sæ discute
despre ilustraflii timp de câteva minute.

Explicafli cæ Isus i-a vizitat øi i-a învæflat pe ucenicii Sæi timp de patruzeci de zile
dupæ învierea Sa (vezi Faptele Apostolilor 1:3). El a vrut sæ se asigure cæ ei øtiau
cæ El træieøte din nou øi cæ au înfleles învæflæturile Sale. Isus a dorit ca ucenicii Sæi
sæ se supunæ învæflæturilor Sale chiar øi atunci când El nu mai era cu ei.

Povestire din
scripturi

Arætafli ilustraflia 2-71, Înælflarea lui Isus. Relatafli cu propriile cuvinte povestirea
despre înælflarea lui Hristos la cer, aøa cum este descrisæ în Luca 24:50–53 øi în
Faptele Apostolilor 1:9–11. Subliniafli urmætoarele lucruri:

1. Isus le-a dat ucenicilor o binecuvântare.

2. Isus Øi-a læsat ucenicii øi S-a înælflat într-un nor pentru a I se alætura, în cer,
Tatælui Ceresc.

3. Ucenicii au stat øi au privit pânæ când Isus a dispærut.

Spunefli-le copiilor cæ, în timp ce ucenicii se uitau înspre cer, doi îngeri îmbræcafli
în alb au apærut lângæ ei.

Citifli cu voce tare din Faptele Apostolilor 1:11, ceea ce îngerii le-au spus ucenicilor
(începând cu De ce stafli).

Explicafli cæ îngerii le-au spus ucenicilor cæ Isus Hristos se va întoarce pe pæmânt
într-o zi în acelaøi fel în care a plecat. Spunefli-le copiilor cæ noi numim aceasta A
Doua Venire.
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Indicafli faptul cæ noi nu øtim exact când va veni din nou Isus. Numai Tatæl Ceresc
øtie momentul exact (vezi Matei 24:36). Însæ øtim cæ, într-o zi, Isus se va întoarce
pentru a træi pe pæmânt.

Discuflie Arætafli ilustraflia 2-65, Isus Hristos Cel Înviat.

Explicafli cæ, atunci când Isus va veni din nou, El va træi printre oamenii de pe
pæmânt. Toatæ lumea va øti cæ El este Isus Hristos, Salvatorul nostru, øi Îl va
preaslævi.

• V-ar plæcea sæ fifli aici atunci când Isus va veni din nou? De ce?

Discutafli alæturi de copii despre cât de minunat va fi pe pæmânt atunci când
Isus va veni din nou. Oamenii vor putea sæ-L vadæ pe Isus, sæ meargæ alæturi
de El øi sæ-I vorbeascæ, precum øi sæ fie îmbræfliøafli de braflele Lui pline de
dragoste. Indicafli cæ, dupæ ce Isus va veni, toatæ lumea va fi prietenæ. Nu vor
mai fi oameni ræi. Nu va trebui sæ ne mai încuiem uøile, deoarece toate lucrurile øi
toatæ lumea va fi în siguranflæ. Nu vor mai fi boli sau suferinfle, iar toate animalele
vor fi prietenele noastre øi prietene între ele.

Activitate
recapitulativæ

Adresafli-le copiilor urmætoarele întrebæri despre A Doua Venire. Rugafli-i sæ se
ridice atunci când øtiu ræspunsul la întrebare. Când cel puflin câfliva copii sunt în
picioare, numifli unul dintre ei pentru a da ræspunsul. Dacæ nu s-a ridicat nimeni
în picioare sau în cazul care copiii par confuzi sau nesiguri de ræspunsuri, recap-
itulafli informafliile.

• Câte zile i-a vizitat Isus Hristos pe ucenicii Sæi dupæ ce a înviat? (Patruzeci.)

• Cine øtie când va veni din nou Isus? (Doar Tatæl Ceresc. Nimeni de pe pæmânt
nu øtie.)

• Vor fi ræzboaie sau lupte dupæ ce Isus va veni din nou? (Nu. Tofli cei de pe
pæmânt vor fi prieteni.)

• Ce li se va întâmpla oamenilor care sunt bolnavi sau care au dizabilitæfli atunci
când Isus va veni din nou? (Vor fi vindecafli. Când Isus se va întoarce pe
pæmânt, nu va mai exista boalæ sau durere.)

• Cum vor fi animalele atunci când Isus va veni din nou? (Ele vor fi prietene atât
cu noi, cât øi între ele.)

Ne putem pregæti pentru A Doua Venire a lui Isus Hristos

Prezentarea
învæflætorului

Amintifli-le copiilor de pregætirile pe care le-au fæcut atunci când cei dragi s-au înt-
ors acasæ. Explicafli cæ trebuie sæ ne pregætim øi pentru întoarcerea pe pæmânt a
lui Isus Hristos. Ne putem pregæti învæflând øi urmând învæflæturile lui Isus.

Indicafli faptul cæ, dacæ suntem pregætifli, vom fi fericifli sæ-L vedem pe Salvator.
El doreøte ca toatæ lumea sæ træiascæ din nou în prezenfla Sa, însæ numai cei
care urmeazæ învæflæturile Sale øi aleg ce-i drept vor putea sæ facæ acest lucru.
Isus Øi-a ajutat ucenicii sæ învefle ceea ce trebuiau sæ facæ pentru a træi din nou
în prezenfla Sa øi ne-a dat nouæ învæflæturile Sale pentru a ne ajuta sæ fim pregæt-
ifli atunci când va veni din nou.

Cântec Cântafli sau recitafli versurile celei de-a doua strofe a cântecului „Când va veni
din nou“. Ajutafli copiii sæ facæ acfliunile sugerate:

Mæ-ntreb când va veni din nou,
Voi fi pregætit eu (îøi pun degetul la tâmplæ)
Sæ pot privi în ochii Sæi
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Øi sæ mæ rog cu El (îøi încruciøeazæ braflele ca pentru rugæciune)?
Încerc sæ fac voinfla Sa
Sæ-mpart din luminæ (îøi flin braflele pe cap, în cerc)
Ca alflii când mæ væd sæ vrea
Lumina divinæ (îøi folosesc mâna pentru a-øi feri ochii de luminæ).
Ø-apoi, când acea zi vine,
Zâmbind îmi va spune (se îmbræfliøeazæ singuri),
„Bine M-ai slujit, copilaø;
Vino sæ stai cu Mine“ (îøi întind braflele).
(© 1952, 1980 Mirla Greenwood Thayne. Drept de folosire.)

Joc Indicafli cæ pregætirea pentru A Doua Venire a lui Isus nu este ceva ce putem
sæ facem într-o singuræ zi. Trebuie sæ ne pregætim toatæ viafla urmând învæflæturile
lui Isus.

Arætafli-le copiilor jocul „Ne pregætim pentru venirea lui Isus“. Spunefli-le cæ acest
joc le va aminti câteva dintre lucrurile pe care le pot face pentru a se pregæti sæ
træiascæ alæturi de Isus.

Arætafli-le cum jocul descrie lucrurile bune pe care le putem face pentru a-L urma
pe Isus. Aceste lucruri conduc spre zona intitulatæ „Ne pregætim pentru venirea
lui Isus“. Indicafli faptul cæ jocul ne aratæ øi unele dintre lucrurile greøite pe care
le-am putea face. Aceste lucruri conduc spre zona intitulatæ „Nu ne pregætim
pentru venirea lui Isus“.

Dafli-i fiecærui copil câte un obiect mic pe care sæ-l utilizeze ca pion pentru joc.
Apoi, explicafli urmætoarele reguli:

1. Scopul jocului este de a ajunge de la sægeata pe care scrie „Start“ la zona
numitæ „Ne pregætim pentru venirea lui Isus“.

2. Mutafli pe rând.

3. Când este rândul vostru, extragefli un bileflel din recipient øi deplasafli-væ pionul
un numær de spaflii egal cu numærul de pe bileflel. Apoi, împæturifli din nou
bileflelul øi punefli-l la loc în recipient.

4. Când ajungefli într-o cæsuflæ, voi sau învæflætorul vefli citi cu voce tare ceea ce
este scris în acea cæsuflæ. Spunefli ceva ce putefli sæ facefli pentru a urma
aceastæ învæflæturæ sau explicafli de ce este important sæ facem lucrul descris
în cæsuflæ. Dacæ ajungefli într-o cæsuflæ care descrie un lucru ræu, explicafli ce
ar trebui sæ facefli în locul celui care este scris în cæsuflæ. Dacæ avefli nevoie de
ajutor, învæflætorul vostru væ va oferi câteva sugestii.

5. Sægeata asociatæ fiecærei cæsufle væ aratæ în ce direcflie vefli merge data viitoare.

Când un copil ajunge într-o cæsuflæ care duce în direcflia opusæ zonei „Ne pregæ-
tim pentru venirea lui Isus“, ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ, atunci când facem
lucruri greøite, nu urmæm învæflæturile lui Isus, însæ ne putem schimba direcflia fæc-
ând ce-i drept.

Jucafli pânæ când toatæ lumea a ajuns în zona „Ne pregætim pentru venirea lui
Isus“ sau pânæ când aproape cæ s-a terminat ora.

Rezumat

Mærturie Mærturisifli cæ Isus Hristos va veni din nou pe pæmânt, chiar dacæ noi nu øtim
când. Spunefli-le copiilor cât de mult dorifli sæ urmafli învæflæturile lui Isus pentru
ca sæ putefli sæ avefli privilegiul de a-L vedea atunci când El va veni din nou.
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Exprimafli-væ dorinfla ca fiecare copil din clasæ sæ urmeze învæflæturile lui Isus pen-
tru a putea fi împreunæ alæturi de El.

Inelul ACD Rugafli copiii sæ se uite la inelele lor ACD în cazul în care le poartæ. Amintifli-le
copiilor cæ inelele lor îi pot ajuta sæ-øi aminteascæ sæ aleagæ ce-i drept øi sæ
urmeze învæflæturile lui Isus.

Rugafli fiecare copil sæ le spunæ celor din clasæ ceva ce el va face în timpul sæptæ-
mânii viitoare pentru a se pregæti pentru A Doua Venire a lui Isus.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere. Sugerafli-i copilului sæ-L roage
pe Tatæl Ceresc sæ-i ajute pe membrii clasei sæ se pregæteascæ pentru venirea lui
Isus Hristos.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Cântafli sau recitafli versurile ambelor strofe ale cântecului „Când va veni din nou“
(Children’s Songbook, p. 82). Versurile celei de-a doua strofe sunt tipærite la
paginile 242–243.

Mæ-ntreb când va veni din nou,
Îngerii vor cânta?
Va fi pæmântul alb de nea,
Sau va veni vara?
O stea va stræluci oare
Mai mult ca oricare?
Va fi oare zi øi noaptea?
Natura va cânta?
Eu øtiu cæ-i va chema Isus
Pe copilaøi la El,
Pentru cæ, în trecut, a spus:
„Læsafli-i sæ vinæ ei“.
(© 1952, 1980 Mirla Greenwood Thayne. Drept de folosire.)

2. Explicafli cæ cel de-al zecelea Articol de credinflæ ne relateazæ despre A Doua
Venire a lui Isus Hristos. Ajutafli copiii sæ memoreze fraza: „Noi credem... cæ
Hristos va domni în persoanæ pe pæmânt“. Explicafli-le copiilor înflelesul frazei.

3. Arætafli-le copiilor o candelæ cu ulei sau un desen în care este prezentatæ o
candelæ cu ulei. Explicafli cæ Isus ne-a învæflat importanfla faptului de a ne
pregæti pentru venirea Sa printr-o povestire despre zece fecioare (sau fete) øi
candelele lor. Relatafli pilda celor zece fecioare, din Matei 25:1–13. Explicafli cæ
læmpile cu ulei nu pot lumina decât dacæ au ulei pe care sæ-l ardæ. Accentuafli
faptul cæ celor cinci fete nechibzuite nu li s-a permis sæ meargæ la nuntæ
deoarece nu se pregætiseræ.

Explicafli cæ Salvatorul a comparat nunta cu a Doua Sa Venire. Fetele care øi-au
adus ulei pentru candelele lor pot fi comparate cu noi când ne pregætim sæ fim
alæturi de Isus. Dacæ nu suntem pregætifli atunci când vine, nu vom putea sæ
træim alæturi de El.
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Rugafli copiii sæ spunæ modalitæfli prin care se pot pregæti pentru venirea lui Isus
(putefli sæ le oferifli câteva sugestii, cum ar fi cele folosite în joc). Ajutafli-i sæ înfl-
eleagæ faptul cæ, alegând ce-i drept, ne pregætim pentru A Doua Venire a lui
Isus Hristos.

4. Facefli câte un ecuson pentru fiecare copil pe care scriefli în partea de sus a
acestuia: Mæ pregætesc pentru venirea lui Isus Hristos. Rugafli fiecare copil
sæ foloseascæ creioanele colorate sau creioanele simple pentru a se desena
pe ecuson fæcând ceva pentru a se pregæti pentru venirea lui Isus. Prindefli
ecusoanele cu bolduri pe hainele copiilor sau ajutafli-i sæ le lege cu aflæ printr-un
orificiu dat în partea de sus, pentru a le purta la gât.
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Scop De a-l încuraja pe fiecare copil sæ trateze cu respect øi bunætate toate fæpturile vii.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Genesa 6:1–7:24, Isaia 11:6–9 øi Luca 12:6.

2. Facefli o copie a pætræflelelor cu animale care se gæsesc la sfârøitul lecfliei (dacæ
nu putefli sæ facefli o copie, scoatefli cu grijæ pagina din manual). Decupafli
pætræflelele. Pæstrafli aceste pætræflele pentru a fi folosite øi la clasele viitoare.

3. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile refrenului cântecului „Tot ce-i
minunat“ (Children’s Songbook, p. 231).

4. Pregætifli-væ sæ vorbifli despre un moment în care afli tratat sau afli væzut pe
altcineva tratând un animal cu bunætate.

5. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. foi de hârtie øi creioane colorate pentru fiecare copil;
c. ilustraflia 2-72, Noe, arca øi animale (Setul de ilustraflii inspirate din

Evanghelie 103; 62305); ilustraflia 2-73, Creaflia – Fæpturile vii (Setul de
ilustraflii inspirate din Evanghelie 100; 62483); ilustraflia 2-74, Tabernacolul
din Salt Lake (Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie 503; 62490).

6. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Animalele sunt importante

Activitate pentru
captarea atenfliei

Amestecafli pætræflelele cu animalele øi aøezafli-le cu fafla în jos pe un carton care
se aflæ pe masæ sau pe jos. Rugafli copiii sæ vinæ pe rând øi sæ întoarcæ douæ
pætræflele odatæ, aøezându-le cu fafla în sus. Dacæ cele douæ animale sunt pere-
che, rugafli copilul respectiv sæ le aøeze pe marginea cartonului, ca la o „paradæ
a animalelor“. Dacæ cele douæ animale nu sunt pereche, rugafli-l pe copil sæ le înt-
oarcæ înapoi øi sæ le punæ în aceleaøi locuri de unde le-a luat. Continuafli pânæ
când toate animalele øi-au gæsit perechea øi au fost aøezate în parada animalelor.

Întrebafli copiii dacæ perechile de animale din paradæ le amintesc de o povestire
din Biblie. În cazul în care copiii nu se gândesc la povestirea despre Noe øi arcæ,
oferifli-le câteva indicii, cum ar fi urmætoarele:

• Domnul i-a spus cuiva sæ construiascæ ceva.

• Animalele au venit în perechi.

• A plouat timp de patruzeci de zile øi patruzeci de nopfli, inundând pæmântul.

Pot sæ iubesc animaleleLecflia 
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Povestire din
scripturi

Arætafli ilustraflia 2-72, Noe, arca øi animale, øi recapitulafli povestirea din Genesa
6:11–7:24. Explicafli cæ Isus Hristos a dorit ca animalele sæ fie salvate de potop.
El i-a spus lui Noe sæ bage animalele în arcæ øi l-a ajutat pe Noe sæ øtie cum sæ
aibæ grijæ de atât de multe animale diferite.

Isus Hristos a creat animalele

Discuflie pe 
baza ilustrafliei

Expunefli ilustraflia 2-73, Creaflia – Fæpturile vii.

• Ce animale vedefli în aceastæ ilustraflie?

• Ce væ place la aceste animale?

Læsafli copiii sæ vorbeascæ despre animale timp de câteva minute.

• Cine a creat aceste animale?

Amintifli-le copiilor cæ, sub îndrumarea Tatælui Ceresc, Isus Hristos a creat toate
animalele.

Cântec Cântafli sau recitafli alæturi de copii versurile refrenului cântecului „Tot ce-i minunat“.

Toate creaturile
Øi tot ce-i minunat,
Tot ce-i bun øi înflelept,
Dumnezeu le-a creat.

Scripturæ Amintifli-le copiilor cæ, în lecflia precedentæ, au învæflat despre A Doua Venire a lui
Isus Hristos. Amintifli-le cæ, atunci când Isus va veni din nou, animalele vor fi toate
prietenoase øi paønice. Citifli cu voce tare Isaia 11:6–7 pentru a descrie cum se
vor înflelege animalele atunci când Salvatorul va træi din nou pe pæmânt.

Tatæl Ceresc øi Isus Hristos iubesc toate fæpturile

Scripturæ Explicafli cæ Tatæl Ceresc øi Isus Hristos doresc ca fiecare fæpturæ, chiar øi cele
mai mici, sæ fie fericite. Ei consideræ importantæ fiecare fæpturæ vie.

Citifli cu voce tare Luca 12:6. Explicafli cæ aceastæ scripturæ ne învaflæ cæ, deøi
vræbiile sunt niøte pæsæri foarte mici, Tatæl Ceresc øi Isus au grijæ de ele.

Povestire Arætafli ilustraflia 2-74, Tabernacolul din Salt Lake.

• Afli urmærit vreodatæ conferinfla generalæ la televizor sau la Bisericæ prin
intermediul transmisiei prin satelit?

Explicafli cæ, în trecut, conferinfla generalæ era transmisæ din aceastæ clædire,
numitæ tabernacol. Acest tabernacol, din oraøul Salt Lake, Utah, a fost construit
de sfinflii pionieri din zilele din urmæ.

Arætafli acoperiøul înalt øi numeroasele uøi ale tabernacolului øi relatafli povestirea
urmætoare cu propriile cuvinte:

Într-o searæ de primævaræ, uøile tabernacolului au fost læsate deschise pentru a
ræcori clædirea. O pasære micæ a zburat înæuntru færæ ca cineva sæ remarce acest
lucru. Pasærea era încæ înæuntru atunci când uøile au fost închise øi încuiate.

În dimineafla urmætoare, când lucrætorii au sosit pentru a aranja sala pentru un
concert, au væzut pasærea øi au petrecut câteva ore încercând s-o facæ sæ iasæ
din clædire. Au chemat specialiøti pentru a încerca s-o prindæ cu ajutorul unor
plase ce aveau cozi lungi.
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Când directorul, fratele John, a sosit, i-a gæsit pe oameni încercând sæ prindæ
pasærea cu ajutorul plaselor. De fiecare datæ când oamenii alergau la un capæt al
clædirii cu plasele, pasærea zbura în celælalt capæt. Toate uøile tabernacolului erau
deschise pentru ca pasærea sæ iasæ, însæ ea era prea speriatæ pentru a remarca
acest lucru.

Specialiøtii au adus puøti cu alice øi au sugerat sæ le foloseascæ pentru a împuøca
pasærea. Fratelui John nu i-a plæcut ideea. Puøca ar fi putut provoca stricæciuni
clædirii sau echipamentului din interior. În plus, el nu credea cæ ei trebuiau sæ
omoare pasærea. El øi-a amintit o cuvântare rostitæ de preøedintele Spencer W.
Kimball, cel de-a doisprezecelea preøedinte al Bisericii, despre faptul de a nu împ-
uøca pæsærile mici.

Specialiøtii au sugerat, de asemenea, punerea de græunfle otrævite pe care pasæ-
rea sæ le mænânce. Fratele John nu a fost de acord nici cu aceastæ idee. Øtia însæ
cæ pasærea trebuia scoasæ rapid, deoarece acolo, în acea searæ, trebuia sæ se
desfæøoare un spectacol important.

Fratele John s-a întors øi a spus o rugæciune scurtæ: „Tatæ Ceresc, dacæ aceastæ
vrabie este importantæ pentru tine, ne spui, Te rog, cum s-o scoatem afaræ în sig-
uranflæ?“.

Dupæ ce fratele John øi-a încheiat rugæciunea, øtia ce sæ facæ. Le-a spus lucræto-
rilor sæ stingæ luminile din clædire øi sæ închidæ toate uøile, cu excepflia uneia.

Pasærea stætea în vârful orgii, dar când ei au stins luminile øi au închis uøile,
pasærea a zburat de pe orgæ øi a ieøit pe singura uøæ deschisæ. (Vezi Ronald D.
John, „A Sparrow in the Tabernacle“, Ensign, iunie 1989, p. 24–25.)

• Cum a arætat fratele John cæ îi pæsa de pasærea cea micæ? (S-a rugat pentru ea
în loc s-o împuøte sau s-o otræveascæ.)

• Cum øtifli cæ Tatælui Ceresc I-a pæsat de pasære? (L-a ajutat pe fratele John sæ
øtie cum s-o scoatæ din tabernacol.)

Putem sæ fim buni cu animalele

Discuflie Explicafli cæ Tatæl Ceresc øi Isus doresc ca fiecare dintre noi sæ avem grijæ de
animale aøa cum fac øi Ei.

Invitafli copiii sæ vorbeascæ despre animalele de companie sau celelalte animale
pe care ei sau familiile lor le au. (În cazul în care copiii nu au animale acasæ, pot
vorbi despre ce fel de animale le-ar plæcea sæ aibæ.) Rugafli copiii sæ vorbeascæ
despre modul în care ei ajutæ la îngrijirea acestor animale. Læsafli copiii sæ
mimeze unele dintre lucrurile pe care le fac pentru a avea grijæ de animale,
cum ar fi: oferirea de apæ proaspætæ øi hranæ sænætoasæ, perierea animalelor
sau faptul de a le vorbi cu bunætate.

Povestire Explicafli cæ profetul Joseph Smith, primul preøedinte al Bisericii, ne-a învæflat, de
asemenea, sæ fim buni cu animalele. Relatafli urmætoarea povestire cu propriile
cuvinte:

Profetul Joseph Smith øi alfli câfliva bærbafli erau cu cortul pe malul unui râu mic.
În timp ce-øi instala cortul, profetul a væzut trei øerpi cu clopoflei de preerie.
Ceilalfli bærbafli au vrut sæ-i omoare, însæ profetul i-a oprit øi le-a spus sæ nu-i
ræneascæ. Bærbaflii au luat øerpii cu ajutorul unor befle øi i-au dus cu grijæ pe
partea cealaltæ a râului. Profetul le-a spus bærbaflilor cæ nu ar trebui sæ omoare
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niciun øarpe, nicio pasære sau vreun alt animal în timpul cælætoriei lor, decât dacæ
le trebuiau pentru hranæ. (Vezi History of the Church, 2:71–72; vezi, de asemenea,
Spencer W. Kimball, Ensign, noiembrie 1978, p. 45.)

Rezumat

Amintifli-le copiilor cæ Isus Hristos a creat toate animalele øi cæ toate fæpturile de
pe pæmânt fac parte din planul Tatælui Ceresc.

Activitate Rugafli copiii sæ se ridice în picioare øi ajutafli-i sæ spunæ cuvintele øi sæ facæ acfli-
unile sugerate:

Isus iubeøte fæpturile (îøi întind mâinile în faflæ):
Elefanflii mari øi-nalfli (se întind în sus, având braflele deasupra capului),
Peøtii din largul ocean (îøi lipesc palmele øi le miøcæ asemenea înotului unui peøte),
Øoriceii cei micufli (se ghemuiesc).
Iubeøte târâtoarele (îøi „târæsc“ degetele de la o mânæ pe cealaltæ mânæ),
Insecta, pasærea, (dau din brafle ca øi cum ar avea aripi).
Tandrele cæprioare (îøi pun degetele mari pe cap, cu celelalte degete ræspândite

ca øi cum ar fi coarne de cerb),
Toate simt dragostea Sa (îøi pun mâinile pe inimæ).

Mærturie Vorbifli despre un moment în care afli tratat sau afli væzut pe altcineva tratând un
animal cu bunætate. Mærturisifli cæ Tatæl Ceresc øi Isus Hristos iubesc toate fæptu-
rile de pe pæmânt øi doresc ca noi sæ fim buni cu animalele.

Încurajafli fiecare copil ca, în aceastæ sæptæmânæ, sæ facæ un lucru bun pentru un
animal.

Activitate plasticæ Dafli-le copiilor foi de hârtie øi creioane colorate øi læsafli-i sæ deseneze ce ar
putea sæ facæ pentru a fi buni cu animalele.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Relatafli cu propriile cuvinte povestirea pe care fratele John øi-a amintit-o din
cuvântarea preøedintele Spencer W. Kimball:

„Îmi amintesc cum am cântat de multe ori cu glas tare:

‘Nu ucidefli pæsærelele,
Care cântæ pe câmpie
Vara, toate zilele,
A lor dulce melodie.
Nu-mpuøcafli pæsærelele!
Pæmântul e a lui Dumnezeu proprietate,
Iar El oferæ hranæ
Pentru mic, dar øi pentru cel mare.’
(Deseret Songs, 1909, nr. 163.)
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Aveam o praøtie. Am fæcut-o singur øi funcfliona foarte bine. Era responsabilita-
tea mea sæ duc vacile la pæscut la aproximativ 1,6 kilometri distanflæ de casæ.
Pe marginea drumului se aliniau plopi înalfli øi îmi amintesc cæ era o ispitæ fap-
tul de a trage în pæsærelele ‘care cântæ pe câmpie’, deoarece reprezentau o
flintæ foarte bunæ øi eu puteam sæ ochesc un stâlp de la aproximativ 45 de
metri sau trunchiul unui pom. Cred însæ cæ, datoritæ faptului cæ interpretam
aproape în fiecare duminicæ ‘Nu ucidefli pæsærelele’ am fost reflinut... nu era
o distracflie pentru mine sæ væd cum o pasære frumoasæ îmi cade la picioare“
(Spencer W. Kimball, în Conference Report, aprilie 1978, p. 71; vezi, de aseme-
nea, Ensign, mai 1978, p. 47–48).

2. Dafli fiecærui copil câte o bucæflicæ de plastilinæ din aluat særat pentru a modela
din ea animalul preferat (refleta pentru plastilina din aluat særat se gæseøte
la pagina 45). Læsafli copiii sæ-øi ducæ animalele acasæ pentru a le aræta
familiilor lor.

3. Permitefli-i fiecærui copil sæ mimeze, pe rând, gesturile animalului preferat.
Rugafli-i pe ceilalfli copii sæ încerce sæ ghiceascæ animalul mimat. În cazul
în care ceilalfli copii nu ghicesc animalul din ceea ce s-a mimat, copilul poate
oferi indicii rostite.

4. Dafli-le copiilor indicii referitoare la diverse animale. Spunefli-le copiilor cæ,
atunci când øtiu animalul pe care-l descriefli, trebuie sæ-øi ridice mâinile, dar
sæ nu spunæ nimic. Rugafli unul dintre copiii care øi-au ridicat mâna sæ spunæ
animalul despre care s-au dat indiciile. Folosifli urmætoarele indicii sau creafli
câteva pentru animalele din zona dumneavoastræ:

• Am øase picioare, verde este a mea hainæ;
Sunt cea mai bunæ særitoare pe care ai væzut-o vreodatæ. (Læcusta.)

• Sunt mic øi sunt plin de inele;
Aræt la fel la ambele capete. (Vierme.)

• Casa mea se aflæ în lacul cel frumos øi rece;
Sæ oræcæi øi sæ sar în el îmi place. (Broasca.)

• Când primævara vine, glasu-mi ascultæ
Cu pene roøii, în pom sunt ascunsæ. (Privighetoarea.)

• Am doi ochi mari øi noaptea væd bine,
Fafla rotundæ; înflelepciunea-i reprezentatæ de mine. (Bufnifla.)

• Am ochi, urechi, nas, mâini øi picioare;
De pom pot sæ m-atârn øi mænânc banane. (Maimufla.)

• Dacæ te urci pe spatele meu, te voi duce cælare.
fiine-mi frâul; accept uøor îndrumare. (Calul.)

• Pot urca în pom într-o clipitæ;
Coada mea stufoasæ e neasemuitæ. (Veverifla.)

• Træiesc la fermæ øi am o codiflæ ræsucitæ øi micæ
Care se miøcæ de colo-colo pentru a mea mâncæricæ. (Porcul.)

• Îmi place sæ alerg, sæ sar øi sæ mæ joc;
„Bee“ este tot ce eu din guræ scot. (Mielul.)

(Indicii adaptate din „Who Am I?“ Children’s Friend, mai 1956, p. 208.)

250



5. Recapitulafli povestirea despre Warren din lecflia 2 (vezi pagina 7).

• Cum a dat Warren dovadæ de bunætate faflæ de animale?

6. Repetafli jocul de gæsire a perechii de la începutul lecfliei de câte ori dorifli
dumneavoastræ sau copiii.

7. Ajutafli copiii sæ facæ o sursæ simplæ de hranæ pentru pæsæri pe care s-o ia acasæ
øi s-o atârne afaræ. Ungefli un con de brad sau o felie de pâine tæiatæ într-o
formæ interesantæ cu unt de arahide. Înmuiafli conul de brad sau pâinea în
seminfle pentru pæsæri. Folosifli sfoaræ pentru a atârna aceastæ sursæ de hranæ
de un pom, un tufiø sau un stâlp. (Putefli sæ facefli alte surse simple de hranæ
pentru pæsæri folosind materialele disponibile în zona dumneavoastræ.)
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ faptul cæ noi særbætorim Paøtele datoritæ
învierii lui Isus Hristos.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 27:57–66; 28:1–8; Marcu 15:16–20, 40–47; 16:1–11;
Luca 23:44–46 øi Ioan 20:1–18.

2. Desenafli sau facefli rost de ilustraflii cu obiecte care au legæturæ cu særbætorirea
laicæ a Paøtelui în zona dumneavoastræ, cum ar fi: dulciuri, ouæ, flori sau haine
elegante. Înainte de începerea orei, expunefli aceste obiecte pe masæ, pe jos
sau pe tablæ. Expunefli decupajul 2-12, Isus înviat, printre celelalte ilustraflii.

3. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ recitafli versurile cântecului „Oare Isus a înviat?“
(Children’s Songbook, p. 64).

4. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. un sæculefl sau o cutiuflæ;
c. decupajul 2-5, imaginea ræstignirii; decupajul 2-6, înfæøurarea trupului lui

Isus; decupajul 2-7, mormântul; decupajul 2-8, piatræ mare; decupajul 2-9,
stræjerii; decupajul 2-10, îngerul; decupajul 2-11, femeile cu miresme;
decupajul 2-12. Isus înviat. Aranjafli decupajele în ordinea în care vor fi
folosite în povestirea despre primul Paøte;

d. ilustraflia 2-65, Isus Hristos cel înviat (Setul de ilustraflii inspirate din
Evanghelie 239; 62187).

5. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

De Paøte, ne amintim de Isus Hristos

Activitate pentru
captarea atenfliei

Arætafli ilustrafliile pe care le-afli expus pe masæ, pe jos sau pe tablæ. Rugafli copiii
sæ identifice pe rând fiecare ilustraflie øi sæ explice legætura existentæ între obiec-
tele ilustrate øi tradifliile laice de Paøte.

Dupæ ce copiii discutæ despre fiecare obiect, întrebafli:

• Este acest obiect motivul pentru care særbætorim Paøtele? (Nu.)

Apoi, rugafli un copil sæ îndepærteze ilustraflia øi s-o aøeze într-un sæculefl sau 
într-o cutiuflæ.

Continuafli sæ discutafli pe tema ilustrafliilor pânæ când ræmâne doar decupajul
cu Isus Hristos.

Noi særbætorim învierea lui
Isus Hristos (Paøtele)

Lecflia 
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• Este acesta adeværatul motivul pentru care særbætorim Paøtele? (Da.)

Amintifli-le copiilor cæ Isus Hristos este adeværatul motiv pentru care særbætorim
Paøtele. De primul Paøte, Isus a fæcut ceva deosebit pentru noi.

Isus Hristos a înviat de primul Paøte

Povestire din
scripturi relatatæ
cu ajutorul
decupajelor

Relatafli cu propriile cuvinte povestirea despre primul Paøte (vezi Matei 27:57–66;
28:1–8; Marcu 15:16–20, 40–47; 16:1–11; Luca 23:44–46 øi Ioan 20:1–18). În timp
ce relatafli povestirea, læsafli copiii ca, pe rând, sæ flinæ ridicate decupajele corespun-
zætoare. În cazul în care copiii cunosc povestirea, læsafli-i sæ væ ajute s-o relatafli.

Rugafli un copil sæ flinæ ridicat decupajul 2-5, imaginea ræstignirii.

Explicafli cæ oamenii ticæloøi care nu L-au plæcut pe Isus Hristos au obflinut în cele
din urmæ permisiunea de la conducætorii lor sæ-L omoare. Aceøti oameni L-au
bætut pe Isus øi øi-au bætut joc de El. L-au dus pe un deal din afara oraøului øi 
L-au ræstignit.

Rugafli copilul sæ coboare decupajul despre ræstignire øi rugafli un alt copil sæ
ridice decupajul 2-6, înfæøurarea trupului lui Isus.

Explicafli cæ, dupæ ce Isus a murit, prietenii Lui øi-au arætat dragostea faflæ de El
îngrijindu-se de trupul Sæu. L-au coborât cu grijæ de pe cruce. L-au înfæøurat într-o
pânzæ de in curatæ øi nouæ øi l-au pus într-un mormânt, care era o micæ peøteræ
sau încæpere sæpatæ în stânca unui deal.

Rugafli copilul sæ coboare decupajul despre înfæøurarea trupului lui Isus øi rugafli
un alt copil sæ ridice decupajele 2-7, mormântul, øi 2-8, piatra mare.

Explicafli cæ, dupæ ce prietenii lui Isus I-au aøezat trupul în mormânt, au rostogolit
o piatræ mare la intrarea în mormânt.

• Cum credefli cæ s-au simflit prietenii lui Isus în acea searæ?

Rugafli un copil sæ ridice decupajul 2-9, stræjerii.

Spunefli-le copiilor cæ, mai târziu, unii dintre duømanii Salvatorului au pus stræjeri
la mormânt. Ei au fæcut acest lucru pentru cæ Isus le spusese oamenilor cæ El va
învia în a treia zi. Duømanii Sæi nu au crezut cæ El va învia. Ei credeau cæ prietenii
lui Isus îi vor ascunde trupul øi vor spune cæ El træieøte din nou.

Rugafli un copil sæ ridice decupajul 2-10, îngerul.

Explicafli cæ, în dimineafla celei de-a treia zi, un înger a venit øi a rostogolit piatra
de la intrarea în mormânt. Stræjerii s-au speriat øi au cæzut la pæmânt ca øi cum ar
fi fost morfli.

Rugafli copiii sæ coboare decupajele cu stræjerii øi cu piatra cea mare øi rugafli un
alt copil sæ ridice decupajul 2-11, femeile cu miresme.

Spunefli-le copiilor cæ, în aceeaøi zi, care era duminicæ, câteva femei care fuse-
seræ prietene cu Isus s-au dus la mormânt. Ele aduseseræ miresme pentru a le
pune pe trupul lui Isus. Acesta era un lucru pe care oamenii din acea vreme îl
fæceau pentru a-øi aræta dragostea øi respectul faflæ de persoana care decedase.

Explicafli cæ femeile se întrebau cum aveau sæ rostogoleascæ piatra cea grea de
la intrarea în mormânt. Dar când au ajuns la mormânt, ele au væzut cæ piatra
fusese rostogolitæ øi cæ trupul lui Isus dispæruse. Lângæ mormânt, au væzut un
înger.
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• Cum credefli cæ s-au simflit femeile atunci când au væzut cæ trupul Salvatorului
dispæruse?

• Cum credefli cæ s-au simflit când au væzut îngerul?

Scripturæ Citifli cu voce tare din Matei 28:5–6, ceea ce îngerul le-a spus femeilor.

Explicafli cæ îngerul le-a spus femeilor cæ trebuiau sæ se ducæ repede øi sæ le
spunæ ucenicilor cæ Isus Hristos înviase din morfli (vezi Matei 28:7).

Rugafli copiii sæ coboare toate decupajele øi rugafli un alt copil sæ ridice decupajul
2-12, Isus înviat.

Explicafli cæ femeile s-au dus sæ le spunæ celorlalfli ucenici øi cæ, mai târziu, ceilalfli
ucenici L-au væzut pe Isus. El era din nou viu.

• Cum credefli cæ s-au simflit ucenicii atunci când au øtiut cæ Isus Hristos era din
nou viu?

Activitate
recapitulativæ

Aøezafli toate decupajele cu fafla pe masæ sau pe jos. Rugafli copiii sæ aleagæ pe
rând câte un decupaj øi sæ spunæ care este partea practicæ a povestirii despre
învierea lui Isus.

De Paøte ni se aminteøte faptul cæ vom fi înviafli

Prezentarea
învæflætorului

Expunefli ilustraflia 2-65, Isus Hristos cel înviat.

Explicafli cæ, atunci când Isus Hristos a murit, spiritul Sæu I-a pæræsit trupul fizic øi
s-a dus în cer. Dupæ trei zile, Spiritul Sæu s-a întors în trupul Lui fizic øi acesta a
fost din nou viu. Noi numim acest lucru înviere. Rugafli copiii sæ spunæ cu voce
tare, de câteva ori, cuvântul înviere.

Explicafli cæ Isus a fost primul care a înviat dintre copiii Tatælui Ceresc. Deoarece
El a înviat, øi noi vom fi înviafli. Poate cæ nu vom fi înviafli la trei zile dupæ ce
murim, aøa cum a înviat Isus, însæ într-o zi, vom fi înviafli.

Povestire Relatafli o povestire despre o fatæ care a fost fericitæ atunci când s-a gândit la
Isus Hristos øi la învierea Lui. Putefli sæ folosifli urmætoarea povestire:

Lui Carmen îi plæcea sæ se joace în curtea ei, lângæ grædina vecinului ei, fratele
Schmidt. Deseori, în timp ce fratele Schmidt lucra în grædinæ, Carmen vorbea
cu el. Au devenit buni prieteni.

Într-o zi, mama lui Carmen i-a spus cæ fratele Schmidt murise pentru cæ fusese
foarte bætrân. Spiritul lui îi pæræsise trupul fizic, iar trupul sæu fizic nu mai era viu.

Carmen øtia cæ avea sæ-i lipseascæ fratele Schmidt, însæ mama ei i-a adus aminte
de povestirea despre Paøte. Carmen øi-a amintit de povestirea despre învierea lui
Isus. Ea øtia cæ Isus a spus cæ vom fi înviafli cu toflii øi cæ vom træi din nou dupæ
ce vom muri. Carmen øtia cæ øi fratele Schmidt va fi înviat. Era fericitæ cæ Isus a
fæcut posibil ca noi sæ fim înviafli.

Discuflie Explicafli cæ noi numim ziua când Isus Hristos a înviat primul Paøte. În toatæ
lumea, oamenii care-L iubesc pe Isus særbætoresc de Paøte învierea Sa.

• De ce suntem fericifli de Paøte? (Deoarece øtim cæ noi øi tofli cei dragi ai noøtri
vom fi înviafli aøa cum Isus a înviat.)

• Care sunt câteva dintre lucrurile pe care le putem face pentru a ne aminti de
Isus Hristos øi pentru a ne exprima fericirea de Paøte? (Ræspunsurile pot fi:
a vorbi despre Isus acasæ, a interpreta împreunæ cu familiile noastre cântece
despre Isus øi a avea la Bisericæ lecflii, programe øi cântece speciale de Paøte.)
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Rezumat

Cântec Rugafli copiii sæ se ridice în picioare øi sæ cânte sau sæ recite versurile cântecului
„Oare Isus a înviat?“ Ajutafli-i sæ facæ acfliunile indicate:

Oare Isus a înviat (îøi întind mâinile cu palmele în sus)?
Da, în ziua treia (ridicæ trei degete),
El mormântul l-a pæræsit (merg pe loc);
A spus „Maria“ (îøi pun palmele în jurul gurii).

Oare i-a vizitat pe cei (îøi pun mâinile pe inimæ)
Pe care îi iubea (îøi pun mâinile pe inimæ)?
Da, I-au atins picioarele (se apleacæ øi-øi ating picioarele).
Miere au mâncat (mimeazæ cæ mænâncæ).

Urme de cuie-n mâini avea (aratæ mâna)
Øi-o urmæ de suliflæ (aratæ coasta).
Oare El chiar din nou træia?
Da! Øi astfel eu (mâinile întinse, palmele în sus)
Ca El voi învia (dau din cap)!

Mærturie Depunefli-væ mærturia despre învierea lui Isus Hristos. Spunefli-le copiilor cum
væ simflifli datoritæ faptului cæ øtifli cæ, într-o zi, dumneavoastræ øi cei dragi vefli fi
înviafli.

Încurajafli copiii sæ discute, cu familiile lor, despre învierea lui Isus Hristos.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Citifli alæturi de copii povestirea cu ilustraflii „Primul Paøte“ (de la sfârøitul lecfliei).
În locurile potrivite, ajutafli copiii sæ completeze cuvintele reprezentate de
ilustraflii. Dacæ este posibil, putefli sæ facefli câte o copie a povestirii pentru
fiecare copil.

2. Aducefli o pozæ cu un membru al familiei sau cu un prieten de-al dumneavoastræ
care a decedat. Arætafli-le copiilor poza øi vorbifli despre câteva dintre lucrurile pe
care le-afli fæcut împreunæ cu el øi despre motivul pentru care îl admirafli øi îl iubifli.
Spunefli cum væ simflifli øtiind cæ vefli putea sæ-l revedefli într-o bunæ zi.

3. Dafli-i fiecærui copil câte o foaie de hârtie pe care este scris Vom træi din nou.
Dafli-le copiilor creioane colorate øi rugafli-i sæ-i deseneze pe cei dragi care au
murit sau sæ-i deseneze pe membrii familiilor lor. Læsafli copiii sæ le vorbeascæ
celorlalfli membrii ai clasei despre desenele lor.

Amintifli-le copiilor cæ datoritæ învierii lui Isus Hristos øi noi vom fi înviafli dupæ ce
vom muri. Øi tofli cei dragi ai noøtri vor fi înviafli într-o bunæ zi.

4. Discutafli cu copiii despre dizabilitæflile fizice sau mentale pe care le cunosc sau
pe care le-au observat. Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ faptul cæ, atunci când vom
fi înviafli, trupurile noastre vor fi perfecte (vezi Alma 40:23). Nimeni nu va avea
nicio dizabilitate. Discutafli despre cât de minunat va fi acest lucru.
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5. Cântafli sau recitafli alæturi de copii versurile cântecului „Isus a-nviat“ (Children’s
Songbook, p. 70).

Isus a-nviat,
Prieten îmi e.
Sunt fericit;
El træieøte.
Îi cântæm laude,
Acum de Paøte.
Isus træieøte,
A înviat!
Isus træieøte,
A înviat!
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Primul Paøte

prietenii mormânt piatra stræjerii înger

Când Isus a murit Lui erau triøti. L-au pus într-un .

O mare a fost pusæ la intrarea în . stæteau de

pazæ pentru a se asigura cæ nimeni nu dædea la o parte.

Timp de zile, trupul lui Isus a fost în . Apoi, în dimine-

afla celei de-a treia zile, un a venit øi a dat la o parte.

Când au væzut , li s-a fæcut fricæ.

În acea zi, lui Isus au venit la . Ele au væzut cæ

fusese datæ la o parte. În se afla un . a spus:

„Nu este aici, ci a înviat“.

Isus a murit pentru ca noi tofli sæ putem træi din nou dupæ ce vom

muri. Avem Paøtele pentru a ne aminti de ziua în care Isus a înviat din

morfli.
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Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ aprecieze mæreflul dar pe care Tatæl Ceresc ni l-a
dat atunci când L-a trimis pe Isus Hristos pe pæmânt.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 2:1–12 øi Ioan 3:16.

2. Dacæ este posibil, punefli ilustraflia 2-41, Naøterea lui Isus (Setul de ilustraflii
inspirate din Evanghelie 200; 62116), într-o cutie øi împachetafli-o ca pe un
cadou. Scriefli Ioan 3:16 pe un bileflel øi legafli-l de cadou.

3. Facefli câte o felicitare pentru fiecare copil îndoind o foaie de hârtie în jumætate
øi scriind în faflæ Cræciun fericit. Dacæ este posibil, aducefli plicuri în care copiii
sæ poatæ pune felicitærile.

4. Desenafli sau decupafli o stea care sæ reprezinte steaua pe care au urmat-o
magii (un model de stea poate fi gæsit la sfârøitul lecfliei).

5. Aducefli articole de îmbræcæminte simple (cum ar fi eøarfe sau robe) pentru a fi
folosite ca øi costume pentru personajele Maria, Iosif øi magii. În cazul în care
costumele nu sunt disponibile de-a gata, aducefli ecusoane care sæ indice
personajele. De asemenea, aducefli o pæpuøæ care sæ-L reprezinte pe Isus
øi obiecte (cum ar fi o cutie, un borcan øi o vazæ) care sæ reprezinte darurile
magilor.

6. Pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ rostifli cuvintele cântecului „El Øi-a trimis Fiul“
(Children’s Songbook, p. 34). Versurile acestui cântec sunt incluse la sfârøitul
manualului.

7. Materiale necesare:
a. Biblia;
b. casetæ sau un CD cu muzicæ spiritualæ de Cræciun (opflional);
c. creioane øi creioane colorate;
d. ilustraflia 2-7, Magii (Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie 203; 62120).

8. Facefli pregætirile necesare pentru oricare dintre activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe care dorifli sæ le desfæøurafli.

Sugestii pentru
prezentarea
lecfliei Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Dacæ i-afli încurajat pe copii sæ facæ ceva în timpul sæptæmânii, urmærifli îndeapro-
ape ce au fæcut.

Naøterea lui Isus Hristos a fost un dar mærefl

Activitate pentru
captarea atenfliei

Arætafli-le copiilor cadoul împachetat. Spunefli-le cæ, în pachet, este un lucru care
reprezintæ un dar minunat de la cineva care ne iubeøte foarte mult.

Læsafli fiecare copil sæ flinæ pe rând cadoul øi sæ ghiceascæ ce este înæuntru.

Isus Hristos este cel mai
mare dar (Cræciunul)

Lecflia 
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Spunefli-le copiilor cæ bileflelul este un indiciu. Citifli cu voce tare Ioan 3:16.
Întrebafli copiii dacæ øtiu acum care este darul øi de la cine este (putefli sæ le
amintifli copiilor cæ Dumnezeu este un alt nume al Tatælui Ceresc). Rugafli un copil
sæ desfacæ darul øi sæ ridice ilustraflia pentru ca toatæ lumea s-o poatæ vedea.

Discuflie • În ce constæ acest dar?

• De la cine este acest dar?

• De ce este naøterea lui Isus Hristos un dar atât de minunat?

Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ faptul cæ unul dinte motivele pentru care naøterea
lui Hristos este un dar atât de mærefl este acela cæ Isus Hristos a venit sæ ne înv-
efle modul cel bun de a træi. El ne-a învæflat cæ faptul de a-i iubi øi de a-i ajuta pe
ceilalfli ne va face fericifli. Trimiflându-L pe Isus pe pæmânt, Tatæl Ceresc ne-a dat
un dar care ne va ajuta sæ gæsim fericirea nu numai în perioada Cræciunului, ci
întotdeauna.

Cântec Cântafli sau recitafli alæturi de copii versurile cântecului „El Øi-a trimis Fiul“.

Magii I-au adus daruri copilaøului Isus

Povestire din
scripturi øi discuflie

Indicafli faptul cæ Tatæl Ceresc a dorit ca toatæ lumea sæ øtie despre darul Sæu
pentru noi, aøa cæ a pus o nouæ stea minunatæ pe cer.

Expunefli ilustraflia 2-7, Magii, øi rugafli copiii sæ relateze povestirea despre magii
care au urmat steaua pentru a-L gæsi pe Isus (vezi Matei 2:1–12). Ajutafli copiii cu
amænuntele pe care le-au uitat.

Citifli cu voce tare Matei 2:11.

• Ce daruri I-au adus magii lui Isus?

Explicafli cæ tæmâia øi smirna erau substanfle dulci mirositoare folosite în cadrul
ceremoniilor religioase. Toate cele trei daruri erau preflioase øi greu de obflinut.
Magii au dorit sæ-I aducæ lui Isus cele mai frumoase daruri pe care le puteau gæsi.

• De ce I-au adus magii aceste daruri lui Isus? (Pentru a-I aræta cæ Îl iubeau øi cæ
Îl cinsteau.)

• De ce s-au plecat magii cu fafla la pæmânt øi L-au preaslævit pe Isus atunci când
L-au væzut? (Ei øtiau cæ El era Salvatorul, Fiul Tatælui Ceresc.)

Activitate de
punere în scenæ

Rugafli copiii sæ punæ în scenæ povestirea despre magi. Dafli-i un rol fiecærui copil
care doreøte sæ participe. Copiii îi pot interpreta pe Maria, Iosif øi pe magi (putefli
sæ avefli cât de mulfli magi avefli nevoie, în aøa fel încât tofli copiii sæ poatæ parti-
cipa). Putefli, de asemenea, sæ rugafli un copil sæ flinæ sus steaua de hârtie. Ajutafli
copiii sæ-øi îmbrace costumele sau sæ-øi punæ ecusoanele.

Pentru a îmbunætæfli spectacolul, putefli sæ ascultafli în fundal o casetæ audio sau
un CD cu muzicæ spiritualæ de Cræciun.

Povestifli citind versetele alese din Matei 2:1–12, în special versetele 2 øi 9–11.
Putefli sæ le cerefli magilor sæ repete împreunæ cu dumneavoastræ Matei 2:2. (Dacæ
este cazul, explicafli cæ Împæratul Iudeilor este o altæ titulaturæ pentru Isus Hristos.)

Oferirea darurilor din dragoste ne aduce bucurie

Povestire Explicafli cæ, aøa cum magii I-au adus daruri lui Isus pentru a-øi aræta dragostea
faflæ de El, øi noi putem sæ le dæm celorlalfli daruri pentru a ne aræta dragostea
faflæ de ei.
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Relatafli urmætoarea povestire despre un tânær bæiat pe care-l chema S. Dilworth
Young, care mai târziu a devenit autoritate generalæ:

În apropierea Cræciunului, când S. Dilworth Young avea cinci ani, el a væzut un
puzzle expus în vitrina unui magazin. Puzzle-ul avea pe el o pozæ cu o maøinæ
de pompieri veche trasæ de cai. Dilworth îøi dorea sæ primeascæ acel puzzle de
Cræciun mai mult decât orice.

Vârstnicul Young a explicat, mai târziu, ce s-a întâmplat cu acel puzzle în ziua de
Cræciun:

„Când în cele din urmæ a sosit dimineafla zilei de Cræciun, am gæsit atârnat de
scaunul meu un ciorap plin de bunætæfli. Dar, în acelaøi moment, mi-am væzut
puzzle-ul. Era împachetat într-o hârtie strælucitoare, însæ puteam sæ ghicesc dupæ
formæ cæ el era. Am deschis repede cutia øi la scurt timp mæ desfætam în rezolva-
rea puzzle-ului.

La scurt timp, tata a intrat în cameræ øi ne-a explicat mie, fratelui meu mai mic
øi surorii mele mai mari cæ familia Jensen, care locuia pe aceeaøi stradæ cu noi,
tocmai sosise din Danemarca. Ne-a spus cæ tatæl nu avea un loc de muncæ øi nu
avea nici bani, iar apoi ne-a sugerat sæ le ducem prânzul nostru de Cræciun. De
asemenea, el ne-a rugat sæ ne luæm jucæria preferatæ øi sæ o dæm unuia dintre
copiii familiei Jensen...

Înainte de a pleca spre familia Jensen, am petrecut trei ore fericite jucându-mæ øi
bucurându-mæ de puzzle-ul meu. M-am gândit sæ dau altceva, însæ øtiam în sinea
mea cæ exista un singur dar pe care trebuia sæ-l dau.

La 11:45 am plecat spre ei. Tata a dus curcanul pe un platou. Mama øi sora mea,
Emily, l-au urmat ducând cartofii, sosurile, sosul de afine øi desertul. Sub braflul
meu, reîmpachetat cu grijæ, se afla puzzle-ul meu cu maøina de pompieri.

Când am intrat în casa familie Jensen, tata a pus curcanul pe mæsufla goalæ din
colfl, iar ceilalfli l-au urmat.

Apoi, fiecare dintre noi øi-a dat, pe rând, cadoul. Emily i-a dat fetei minunata sa
pæpuøæ. Am înaintat øi m-am uitat dupæ bæiatul de vârsta mea. Am spus: ‘Poftim’,
dupæ care i-am întins puzzle-ul. L-a luat de la mine øi a zâmbit. Apoi, fratele meu
a dat cadoul sæu celui mai mic copil. Apoi, ne-am întors acasæ.

Era ciudat, însæ, într-un fel, în timp ce am parcurs distanfla dintre casa familiei
Jensen øi casa noastræ, se pærea cæ picioarele mele nu atingeau pæmântul.
Simfleam cæ pluteam de fericire, deoarece øtiam cæ fæcusem pe altcineva fericit.

Chiar øi prânzul nostru de Cræciun ce a constat din fasole la conservæ, pâine, unt
øi fructe din conservæ a avut o însemnætate specialæ øi memorabilæ în acea zi
specialæ de Cræciun!“ (S. Dilworth Young, „Friend to Friend: A Special Christmas“,
Friend, decembrie 1972, p. 20–21).

Discuflie • Ce lucru a fæcut Dilworth care l-a fæcut fericit?

• De ce a fost fericit dupæ ce dæruit jucæria sa preferatæ?

• Afli dæruit vreodatæ cuiva ceva ce l-a fæcut fericit?

Læsafli copiii sæ vorbeascæ despre momentele când i-au fæcut pe ceilalfli fericifli
dæruindu-le cadouri.

Prezentarea
învæflætorului

Explicafli cæ, atunci când le dæm cadouri celorlalfli, le arætæm cæ-i iubim. Chiar
dacæ suntem fericifli atunci când primim cadouri, putem fi fericifli øi atunci când
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dæm cadouri. Indicafli faptul cæ darurile nu trebuie sæ fie scumpe pentru a da
dovadæ de multæ dragoste. Unele dintre cele mai bune daruri sunt cele care con-
stau în acte de slujire.

Povestire Relatafli o povestire despre un copil care a fæcut cadouri ce au constat în acte de
slujire. Putefli sæ folosifli urmætoarea povestire:

Cræciunul se apropia øi Beth dorea sæ le ofere cadouri de Cræciun membrilor
familiei ei pentru a le aræta cât de mult îi iubea. Însæ Beth nu avea niciun ban.
Ea a crezut cæ nu putea sæ ofere niciun cadou øi era foarte tristæ. Apoi, Beth øi-a
amintit cæ învæflætorul ei de la Societatea Primaræ le-a spus cæ unele dintre cele
mai bune daruri sunt cele pe care banii nu le pot cumpæra. Beth s-a hotærât sæ
ofere daruri ce constau în acte de slujire.

Beth a fæcut câte o felicitare pentru fiecare membru al familie ei, iar pe fiecare
felicitare a scris lucrul pe care urma sæ-l facæ pentru acel membru al familiei. Pe
felicitarea pentru sora ei mai micæ, ea scris cæ se va juca împreunæ cu ea jocul
care-i plæcea. Pe felicitarea pentru fratele ei mai mare, ea a scris cæ va spæla
vasele într-o searæ când urma sæ fie rândul lui. Pentru mama ei, a promis sæ aibæ
grijæ de bebeluø în timp ce mama trægea un pui de somn, iar pentru tatæl ei, a
promis sæ ajute la lucrul în grædinæ. Darul ei preferat era pentru bunicul ei: ea a
promis cæ, timp de o lunæ, primul lucru pe care-l va face în fiecare dimineaflæ va fi
acela de a-l îmbræfliøa puternic.

În dimineafla zilei de Cræciun, Beth le-a dat darurile membrilor familiei ei. Tuturor
le-au plæcut darurile lui Beth ce constau din acte de slujire. Ei øtiau cæ Beth îi
iubea, deoarece ea le dæduse daruri atât de minunate.

Activitate cu
felicitæri

Oferifli-i fiecærui copil câte o felicitare, un creion øi câteva creioane colorate.
Spunefli-le copiilor cæ, împreunæ cu aceste felicitæri, fiecare dintre ei poate sæ
ofere un dar ce constæ dintr-un act de slujire, la fel cum a fæcut Beth.

Discutafli despre câteva daruri pe care copiii le pot oferi, cum ar fi: faptul de face
patul unui frate sau al unei surori, aranjarea mesei pentru cinæ, faptul de a se
juca împreunæ cu un frate sau o soræ mai micæ sau îndeplinirea unei responsabil-
itæfli pentru pærinflii lor. Ajutafli fiecare copil sæ aleagæ un dar ce constæ într-un act
de slujire øi o persoanæ cæreia sæ-i dea darul.

Ajutafli fiecare copil sæ scrie Eu voi în partea de sus a paginii interioare a felicitærii
øi pentru tine în josul aceleiaøi pagini.

Rugafli fiecare copil ca la mijlocul paginii sæ deseneze ceea ce va face pentru
persoana respectivæ ca dar de slujire.

Dacæ afli adus plicuri, dafli-i fiecærui copil câte un plic în care sæ punæ felicitarea.
Ajutafli copiii sæ scrie numele destinatarului pe plic sau pe coperta felicitærii.

Amintifli-le copiilor sæ ofere felicitærile atunci când membrii familiei lor fac schimb
de cadouri.

Putefli sæ le sugerafli sæ facæ acasæ daruri asemænætoare pentru ceilalfli membri ai
familiei sau pentru prieteni.

Rezumat

Prezentarea
învæflætorului

Amintifli-le copiilor cæ Isus Hristos reprezintæ cel mai important dar pe care Tatæl
Ceresc ni L-a dat. Aceasta deoarece Isus ne va ajuta sæ træim, într-o zi, alæturi de
El øi de Tatæl Ceresc. Explicafli cæ, la fel cum Tatæl Ceresc Øi-a arætat dragostea
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faflæ de noi trimiflându-L pe Isus pe pæmânt, øi noi ne putem aræta dragostea faflæ
de ceilalfli oferindu-le daruri speciale.

Mærturie Depunefli-væ mærturia cæ Isus Hristos este Salvatorul nostru. Spunefli-le copiilor
cum væ simflifli atunci când væ gândifli la cât de mult ne iubesc Tatæl Ceresc øi Isus
Hristos pe fiecare dintre noi. De asemenea, spunefli-le copiilor cum væ simflifli
atunci când oferifli daruri celorlalfli.

Încurajafli copiii sæ-øi aducæ aminte de Tatæl Ceresc øi de Isus Hristos în timp ce
særbætoresc Cræciunul.

Rugafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Dintre urmætoarele activitæfli, alegefli-le pe acelea care sunt cele mai potrivite pen-

tru copiii din clasa dumneavoastræ. Le putefli folosi în timpul lecfliei propriu-zise
sau ca recapitulare sau rezumat. Pentru îndrumæri suplimentare, vedefli „Ora de
curs“ din „Îndrumæri pentru învæflætor“.

1. Cântafli sau recitafli alæturi de copii versurile primei strofe ale imnului „Noapte
sfântæ“ (Imnuri øi cântece pentru copii, p. 53).

Noapte sfântæ! Liniøtitæ!
Calmæ, strælucitæ!
Øi-n ea fecioara cu-al ei prunc sfânt,
Odor scump, blajin øi prea blând.
Dormi în pace senin;
Dormi în pace senin.

2. Cântafli sau recitafli versurile cântecului „Departe într-un staul“ (Children’s
Songbook, p. 42), „Cântecul Mariei“ (Children’s Songbook, p. 44) sau
„Liniøteøte-te copilul meu“ (Children’s Songbook, p. 48). Versurile acestor
cântece sunt incluse la sfârøitul manualului.

3. Citifli cu voce tare Matei 2:1–2, 9–11. Discutafli despre importanfla pe care
steaua a avut-o pentru magi. Ajutafli copiii sæ taie douæ triunghiuri de hârtie øi
sæ le lipeascæ împreunæ pentru a forma o decorafliune în formæ de stea (vezi
modelul de pe pagina urmætoare). Læsafli copiii sæ-øi ducæ stelele acasæ.
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O familie fericitæ

Pe mama eu o iubesc.
Øi-l iubesc øi pe tata;
Pe mine ei mæ iubesc,
Fericitæ-i familia.

Fratele mult mi-l iubesc.
Øi-o iubesc pe sora mea;
Ei pe mine mæ iubesc,
Fericitæ-i familia.
(© 1948, 1975 Pioneer Music Press, Inc. Drept de
folosire pentru Jackman Music Corp.)

Departe într-un staul

Departe într-un staul øi færæ un pat,
Stætea într-o iesle micul Domn culcat;
Øi de sus mii de stele în jos au privit
La micul Domn Isus în fân adormit.

Când au mugit boii, Isus S-a trezit,
Dar færæ sæ plângæ, pruncul a zâmbit.
O, Doamne, la mine din cer priveøte.
La leagænul meu stai noaptea când vine.

Fii mereu cu mine øi iubeøte-mæ;
Te rog stai aproape, întæreøte-mæ,
Øi de noi ai grijæ øi ajutæ-ne,
Sæ fim demni ca-n ceruri sæ stæm cu Tine.

Botez

Cu mult timp în urmæ, Isus
A venit în Iudea.
Botezat prin scufundare
A fost în râul Iordan.

„Pentru-a îndeplini legea”,
A spus c-a fost botezat
Øi sæ fie cu-al Sæu Tatæ
În regatul din înalt.

Øtim cæ øi noi trebuie sæ
Mærturisim credinfla.
Botezându-ne, supuøi fiind
Ca Isus, exact aøa.

Versurile cântecelor

Alege calea cea dreaptæ

Pentru-a fi fericit e o cale;
E s-alegem ce e drept mereu.
Dacæ vreau sæ ræmân pe-a Sa cale;
Eu doar trebuie sæ ascult de El.

Refren:
Trebuie sæ aleg ce-i drept
Pentru a fi fericit!

Sæ mæ rog Cuvântul Sæu mæ-nvaflæ,
Sæ cred øi sæ mæ pocæiesc eu
Øi dacæ voi fi supus în viaflæ,
Atunci fericit voi fi mereu.

Refren

Sæ ai curaj sæ fii cinstit

Sæ ai curaj! Sæ fii cinstit!
Doar tu øtii ce ai de îndeplinit.
Înfruntæ øi fæ doar ce e bine
Îngeri vor povesti despre tine.
Curaj, sæ faci ce-i drept;
Øi ce-i adeværat.
Sæ faci ce-i drept øi-adeværat.

Fæ precum fac eu

Fæ precum fac eu
Øi urmeazæ-mæ!
Fæ precum fac eu
Øi urmeazæ-mæ!
De mæ-ntind sau mæ aplec,
De repede sau încet,
Fæ precum fac Eu
Øi urmeazæ-Mæ!
Fæ precum fac Eu
Øi urmeazæ-Mæ!
(© 1963 D. C. Heath and Company. 
Drept de folosire.)



„Dæ”, a spus pârâul

„Dæ”, a spus pârâul,
„Dæ, doar dæ øi iar dæ!”.
„Dæ”, a spus pârâul,
În timp ce-ajungea-n vale;
Eu sunt micufl, dar oriunde mæ duc
Se-nverzesc câmpiile,

Refren:
Cântând, cântând ræsunæ,
„Dæ, doar dæ øi iaræøi dæ”.
Cântând, cântând ræsunæ,
„Dæ, doar dæ øi iaræøi dæ”.

„Dæ”, a spus øi ploaia,
„Dæ, doar dæ øi iar dæ!”.
„Dæ”, a spus øi ploaia,
În timp ce pe flori cædea;
„Cæpuflul lor eu le voi ridica”,
Spunea când pe flori cædea.

Refren

Dæ, precum dæ Isus,
Dæ, doar dæ øi iar dæ!
Dæ, precum dæ Isus;
Tofli avem ceva de dat.
Pentru Domn ø-alflii sæ træieøti
Cum natura te-a-nvæflat.

Refren

El Øi-a trimis Fiul

Cum ar putea Tatæl nostru preda ce-i bunætatea?
El Fiul Sæu ni L-a trimis ca pace sæ ne dea.
Cum ar putea Tatæl nostru sæ ne arate calea?
El Fiul Sæu ni L-a trimis s-aratea calea Sa.
Cum sæ ne predea nouæ de sacrificiu, moarte?
El Fiul Sæu ni L-a trimis sæ moaræ, sæ-nvie.
Ce ne cere Tatæl nostru? Din scripturi ce învæflæm?
S-avem credinflæ, speranflæ, pe alflii s-ajutæm.
Ca Fiul Sæu noi sæ træim!
(© 1982 Mabel Jones Gabbott. Drept de folosire.)

Copil al Domnului

Copil al Domnului,
El m-a trimis aici,
Mi-a dat o casæ pe pæmânt
Cu dragi øi scumpi pærinfli.
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Refren:
Vino, sæ fii lângæ mine,
Drumul sæ-mi aræfli.
Cum sæ fac cu El sæ fiu,
Te rog sæ mæ învefli.

Copil al Domnului,
Ce multe îmi doresc;
Ajutæ-mæ, cât nu-i târziu,
Voia sæ-I împlinesc.

Refren

Copil al Domnului,
Sunt binecuvântat.
Dacæ sunt drept, cu El voi fi
Din nou cu-adeværat.

Refren

Iubirea Domnului

Iubirea Domnului
Eu o simt pretutindeni.
Øi simt Spiritul Lui
Prin tot ceea ce væd.

Refren:
El øtie cæ-L voi urma,
Îi voi da viafla mea.
Iubirea Domnului
Eu o simt pretutindeni.

A patra strofæ:
Voi da iubirea Lui
Celor pe care-i slujesc.
Sunt binecuvântat,
Cæci dând, tot eu primesc.

Refren
(© 1978, 1979 K. Newell Dayley. Toate
drepturile rezervate. Drept de folosire.)

Tatæl meu træieøte

Tatæl meu træieøte; sunt binecuvântat.
Iar Sfântul Duh îmi øopteøte cæ este

adeværat,
Cæ este adeværat.

Pe pæmânt m-a trimis, cuvântu-I 
sæ-mplinesc.

Iar Sfântul Duh îmi øopteøte cæ am 
sæ reuøesc,

Cæ am sæ reuøesc.



Îmi plac zilele mele de naøtere

Oricare aniversare
E o bucurie mare.
Dar cel mai mult e aøteptat,
Opt ani, ca sæ fii botezat.

Ca Isus sæ fii botezat,
E lucrul cel mai minunat.
Supus preofliei sfinte,
E dorinfla mea fierbinte.

Când mâini se-aøeazæ pe-al meu cap,
Pe Duhul Sfânt Îl voi primi,
Øi dacæ eu supus voi fi,
Binecuvântæri voi primi.

Îfli mulflumesc fiie, Tatæl meu iubit

Îfli mulflumesc fiie, Tatæl meu iubit
Pentru dragostea ce Tu mi-ai dæruit.
Pentru casæ øi ai mei pærinfli iubifli
Øi binecuvântærile ce le trimifli.

Din inimæ, Te rog, Pærinte iubit,
Ajutæ-mæ sæ fiu corect øi cinstit
Øi voia pærinflilor sæ împlinesc.
Binecuvânteazæ-mæ, cât timp eu træiesc.

Când acea poveste frumoasæ citesc

Când acea poveste frumoasæ citesc,
La Isus mereu mæ gândesc.
Cum pe copii ca pe miei îi aduna;
Aø vrea sæ fi fost în turma Sa.

Øi aø vrea sæ mæ fi binecuvântat
Øi sæ mæ fi îmbræfliøat
Øi-ale Lui vorbe sæ le aud bine:
„Læsafli-i pe copii la Mine”.

Eu încerc sæ fiu ca Isus

Eu încerc sæ fiu ca Isus;
Încerc sæ-I urmez calea.
Încerc sæ iubesc precum El, în tot ce fac øi ce spun.
Adesea sunt tentat sæ aleg greøit,
Dar ascult cum vocea liniøtitæ îmi øopteøte.

Refren:
„Iubifli-væ precum El v-a iubit.
Dafli bunætate în tot ce facefli.
Fifli iubitori øi blânzi în faptæ øi gând,
Cæci aøa ne-nvaflæ Isus.”
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Versurile cântecelor

Încerc sæ-mi iubesc vecinul;
Prietenilor slujesc.
Aøtept ziua fericitæ când vine Isus din nou.
Încerc sæ fac tot ce El ne-a învæflat.
Ø-astfel Spiritul Sfânt îmi øopteøte în gând,

spunând:

Refren

(© 1980 Janice Kapp Perry. Drept de
folosire.)

Isus a iubit copiii

Isus a iubit copiii
Micufli ca mine.
Îi binecuvânta
Øi-n brafle îi flinea.

Multe lucruri i-a-nvæflat El:
Modul sæ træim,
Mereu sæ ne-ajutæm,
Buni, blânzi, cinstifli sæ fim.

Fifli buni øi iubifli-væ

„Fifli buni øi iubifli-væ”,
Isus a græit.
Când dai multæ dragoste,
Tu vei fi iubit.

Isus vrea sæ fiu luminæ

Isus vrea sæ fiu luminæ,
Zilnic sæ-I luminez;
La øcoalæ, joacæ, acasæ,
Pe El sæ Îl urmez.

Refren:
O razæ de soare,
Isus vrea sæ fiu luminæ.
O razæ de soare,
Voi fi aøa pentru El.

Iubitor vrea ca eu sæ fiu
Øi blând cu oamenii,
Iubitor aøa cum numai
Un copil poate fi.

Refren



Precum v-am iubit

Precum v-am iubit,
Voi sæ væ iubifli.
Noua poruncæ
E sæ væ iubifli.
Astfel cu tofli vor øti
Cæ-n Mine afli crezut,
De væ iubifli
Unul pe altul.
(© 1961, revizuit în 1989 de Luacine C. Fox. 
Drept de folosire.)

Cântecul Mariei

Cântec de leagæn, al meu mititel,
Drag copilaø al meu.
Viafla Ta dragæ tocmai a început;
Eøti în braflele mamei.
Iosif noaptea ne pæzeøte,
Ø-o stea pe cer stræluceøte.
Cântec de leagæn, al meu mititel,
Drag copilaø al meu.

Cæpøorul Tæu coroanæ va purta,
Tatæl Tæu e Regele.
Iar mâinile Tale, mari binecuvântæri,
Lumii îi vor aduce.
Sæ cânte acum toatæ lumea,
S-a næscut pacea øi dragostea.
Cântec de leagæn, al meu mititel,
Drag copilaø al meu.

Liniøteøte-te copilul meu

Micuflul meu, taci øi poveste îfli cânt,
Cum micul Isus a venit pe pæmânt;
Într-o flaræ din depærtæri S-a næscut
Un copilaø micufl, aøa cum eøti tu.

Refren:
Dormi acum, dormi, copilul meu drag.
N-ai de ce sæ te temi, dormi liniøtit.
Dormi acum, dormi, copilul meu drag.
Isus vegheazæ somnul celui mic.

Îngerii au povestit istoria,
Lumina din ceruri îi încuraja.
Stele stræluceau øi una aræta
Exact locul unde Copilul era.

Refren
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Pæstorii L-au gæsit, nici pat nu avea,
Exact unde-au spus îngerii El era.
Într-un umil staul El a fost gæsit,
Copilaøul Isus pe fân adormit.

Refren

Mæ voi supune rapid

Când mama mæ strigæ,
Eu îi ræspund rapid.
Eu vreau sæ fac numai ce-i bun
Fiecare zi.

Când tata mæ strigæ,
Eu îi ræspund rapid.
Eu vreau sæ fac numai ce-i bun
Fiecare zi.

Øtiu cæ Tatæl Ceresc
Mereu mæ va iubi.
Eu vreau sæ fac numai ce-i bun
Fiecare zi.

Zâmbete

De se-ncruntæ fafla ta,
N-o læsa aøa.
Întoarce-o cu susu-n jos
Øi zâmbet va avea.

Încruntarea nu-i bunæ.
Nu fi certærefl.
Fæ lumea un loc mai bun
Prin a fi zâmbærefl.

Duhul Sfânt

Isus, Domn, ne-a promis,
Când pe pæmânt a fost
Cæ ne trimite Duhul Sfânt,
Prieten bun, milos.
Duhul Sfânt ne øopteøte
Cu voce blândæ.
El ne dæ mærturie øi
Iubire-n inimæ.

Când suntem confirmafli
Prin preoflia Sa,
Ni se dæ nouæ Duhul Sfânt
Pentru a ne-ndruma.
Eu vreau sæ ascult mereu
De a Sa voce,
Øi astfel voi face ce-i drept
În orice-alegere.
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