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Îndrumæri pentru învæflætor

Salvatorul a propovæduit despre importanfla supunerii faflæ de porunci øi a propovæ-
duirii lor, atunci când a spus: „Oricine le va pæzi, øi va învæfla pe alflii sæ le pæzeascæ,
va fi chemat mare în Împæræflia cerurilor” (Matei 5:19). Vi s-a acordat încrederea
sacræ de a-i ajuta pe copii sæ învefle cum sæ-øi respecte legæmintele fæcute la botez
øi cum sæ slujeascæ. În timp ce fiecare fatæ se pregæteøte sæ devinæ o tânæræ fatæ
øi fiecare bæiat sæ devinæ un tânær bæiat øi sæ primeascæ preoflia, putefli avea o influ-
enflæ considerabilæ asupra vieflilor lor.

În anul 1831, la scurt timp dupæ ce Biserica a fost organizatæ, Salvatorul a propovæ-
duit cæ învæflætorii trebuie sæ „propovæduiascæ principiile Evangheliei Mele, care sunt
în Biblie øi în Cartea lui Mormon” (D&L 42:12), care erau singurele scripturi exis-
tente la acea vreme. Astæzi, învæflætorii au responsabilitatea de a preda învæflæturile
sacre din toate lucrærile canonice, inclusiv Doctrinæ øi legæminte øi Perla de mare
prefl, care sæ-i ajute pe copii sæ-øi dezvolte credinfla în Dumnezeu øi în Fiul Sæu,
Isus Hristos.

Obiecte de studiu Tuturor copiilor cu vârste între opt øi unsprezece ani, împlinifli la 1 ianuarie, li se va
preda din unul dintre manualele Societatea Primaræ 4, 5, 6 øi 7. În fiecare an, este
folosit numai un obiect de studiu pentru tofli copii care fac parte din aceastæ cate-
gorie de vârstæ. Fiecare obiect de studiu trateazæ o anumitæ carte din scripturi:
Societatea Primaræ 4 trateazæ Cartea lui Mormon, Societatea Primaræ 5, Doctrinæ
øi legæminte, Societatea Primaræ 6, Vechiul Testament øi Societatea Primaræ 7,
Noul Testament. Pe parcursul a patru ani, copiii vor studia toate lucrærile canonice.

În funcflie de nevoile locale øi numærul de copii cu vârste între opt øi unsprezece ani,
clasele pot fi organizate pe grupe de copii de aceeaøi vârstæ, grupe de copii de vâr-
ste diferite sau clase separate pentru bæiefli øi fete. Oricare ar fi componenfla clasei,
trebuie sæ væ asigurafli cæ fiecare copil primeøte atenflia cuvenitæ.

Când copii împlinesc 12 ani, ei încep sæ participe la clasa Tinerelor Fete sau la
clasa Preofliei aaronice. Totuøi, ei continuæ sæ frecventeze clasa Societæflii Primare
øi nu Øcoala de duminicæ pânæ în prima sæptæmânæ din luna ianuarie, când încep
sæ meargæ la Øcoala de duminicæ.

Lecflie pregætitoare
pentru preoflie

Acest manual cuprinde o lecflie specialæ intitulatæ „Preoflia ne poate binecuvânta
vieflile”. Aceastæ lecflie va fi folositæ de învæflætorii copiilor în vârstæ de 11 ani, când
bæieflii se pregætesc sæ devinæ diaconi øi fetele sæ devinæ membre ale Societæflii
Tinerelor Fete. Predafli aceastæ lecflie înainte ca primul copil din clasa dumneavoas-
træ sæ împlineascæ 12 ani. Rugafli-væ sæ primifli îndrumarea Domnului când pregætifli
lecflia øi o predafli, astfel încât copiii sæ înfleleagæ ce este preoflia, cum le poate bine-
cuvânta vieflile øi cum îøi pot îndeplini responsabilitæflile pentru a onora preoflia.

Lecflii despre
Paøte øi Cræciun

Acest manual nu cuprinde lecflii speciale despre Paøte sau Cræciun. Pentru cæ acest
manual trateazæ viafla øi misiunea lui Isus Hristos, este posibil sæ nu considerafli cæ
avefli nevoie de lecflii suplimentare despre Paøte øi Cræciun. Dacæ dorifli sæ predafli
o lecflie specialæ, o putefli pregæti folosind referinflele din Cartea lui Mormon øi Noul
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Testament, precum øi alte resurse, ca Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie øi
numerele corespunzætoare din revistele Bisericii. Planificafli lecflii care îi vor ajuta pe
copii sæ se simtæ mai aproape de Isus Hristos øi sæ înfleleagæ misiunea Sa.

Predarea din 
acest manual Acest curs se concentreazæ asupra învæflæturilor din Noul Testament, punând accent

pe viafla øi slujirea lui Isus Hristos. Pe mæsuræ ce împærtæøifli øi discutafli aceste învæ-
flæturi, copiii trebuie sæ înfleleagæ mai bine misiunea øi ispæøirea lui Isus Hristos 
øi sæ-øi dezvolte o credinflæ mai mare în El øi o mærturie mai puternicæ despre El.
Ei trebuie sæ învefle cum sæ punæ în practicæ învæflæturile lui Isus Hristos în propriile
viefli øi sæ dobândeascæ o dorinflæ mai mare de a fline poruncile Sale.

Încurajafli-i pe copii sæ citeascæ Noul Testament acasæ. Învæflând despre dragostea
lui Isus øi înflelegând mai bine învæflæturile Sale, dragostea copiilor faflæ de Salvator
va creøte øi ei vor dori sæ fie ca El. Adeværurile importante pe care copiii le învaflæ
din viafla øi învæflæturile lui Isus îi vor ajuta sæ se pregæteascæ sæ-øi flinæ legæmintele
øi sæ slujeascæ în Bisericæ de-a lungul vieflii lor. Aceste adeværuri le vor da, de ase-
menea, tærie sæ reziste ispitelor în lumea de astæzi.

Pregætifli-væ
sæ predafli

Pentru a væ îndeplini chemarea sacræ de a preda copiilor, dumneavoastræ trebuie
sæ væ pregætifli atât mental, cât øi spiritual. O parte din aceastæ pregætire constæ în
înflelegerea principiilor pe care le predafli øi în a avea o mærturie despre principiile
pe care le predafli. Salvatorul, cel mai mare învæflætor dintre tofli, ne-a spus cum sæ
ne pregætim pentru a propovædui Evanghelia Sa altora.

• Cæutafli, cu umilinflæ, Spiritul prin rugæciune. Domnul a spus: „Fii umil; øi Domnul,
Dumnezeul tæu, te va conduce de mânæ øi îfli va ræspunde la rugæciunile tale”
(D&L 112:10). Dacæ suntem umili, avem dreptul sæ cunoaøtem modul în care
doreøte Domnul ca noi sæ predæm copiilor Sæi.

• Studiafli scripturile øi cuvintele profeflilor în viaflæ. O mare forflæ rezidæ din învæflarea
øi meditarea asupra cuvintelor Domnului. El ne porunceøte: „Mai întâi cautæ sæ
obflii Cuvântul Meu øi, atunci, limba ta va fi dezlegatæ; atunci, dacæ doreøti, tu vei
avea Spiritul Meu øi Cuvântul Meu, da, puterea lui Dumnezeu pentru a convinge
oamenii” (D&L 11:21).

Un profet din zilele din urmæ, preøedintele Ezra Taft Benson, ne-a reamintit cæ
avem nevoie sæ învæflæm cuvintele Domnului: „Væ îndemn sæ væ reangajafli în
studiul scripturilor. Cufundafli-væ în ele zilnic, ca puterea Spiritului sæ væ fie alæturi
în chemærile dumneavoastræ” (Ensign, mai 1986, p. 82).

• Respectafli-væ legæmintele. Capacitatea dumneavoastræ de a primi îndrumarea
Spiritului depinde de credinfla cu care flinefli legæmintele pe care le-afli fæcut cu
Tatæl Ceresc. De asemenea, vefli da un exemplu bun când vefli „respecta cu aten-
flie legæmintele” (D&L 42:13). Când copiii vor vedea dragostea dumneavoastræ
pentru Salvator øi cæ træifli conform Evangheliei, ei vor fi mai motivafli sæ-L urmeze.

• Cæutafli moduri de a-i ajuta pe copii sæ simtæ dragostea Salvatorului. Spunefli-le
deseori cât de mult îi iubifli øi recunoaøtefli-le valoarea øi potenflialul. Dragostea øi
bunætatea dumneavoastræ îi vor ajuta pe copiii sæ înfleleagæ dragostea pe care
Tatæl Ceresc øi Isus Hristos o au pentru ei. Îi vor ajuta, de asemenea, sæ învefle
sæ-i iubeascæ pe alflii.

Pregætifli lecfliile Acest manual væ va ajuta sæ væ organizafli lecfliile care trateazæ scripturile. Lecfliile
folosesc relatæri øi referinfle din Noul Testament pentru a-i ajuta pe copii sæ înflele-
agæ principiile Evangheliei. Lecfliile nu indicæ, cu exactitate, modul în care trebuie



vii

predate relatærile din scripturi. Pe mæsuræ ce væ pregætifli øi predafli prin Spirit, îi vefli
ajuta pe copii sæ înfleleagæ mai bine relatærile din scripturi, principiile pe care le
cuprind øi modul în care copiii pot pune în practicæ aceste principii în vieflile lor.
Când lecfliile dumneavoastræ sunt bine pregætite øi interesante, copiii vor fi mai
stimulafli sæ le asculte øi sæ le învefle.

Urmætorii paøi væ vor ajuta sæ fifli mai bine pregætit pentru a preda eficient copiilor
din clasa dumneavoastræ.

1. Studiafli, rugându-væ, scopul lecfliei øi pasajele din scripturi menflionate în secfli-
unea „Pregætire” cu o sæptæmânæ sau douæ înainte de predarea lecfliei. Recitifli
scopul lecfliei øi pasajele din scripturi øi gândifli-væ la modul în care se aplicæ
respectivilor copii din clasa dumneavoastræ. Întrebafli-væ: „Ce doreøte Tatæl
Ceresc ca sæ învefle øi sæ facæ fiecare copil ca urmare a acestei lecflii? Cum îi
poate ajuta aceastæ lecflie pe copii sæ-øi dezvolte credinfla în Isus Hristos, sæ-øi
întæreascæ mærturiile øi sæ îi facæ sæ reziste ispitelor rele cu care se confruntæ?”.
Notafli-væ ideile care væ vin.

Cartea Principiile Evangheliei (31110) a fost pregætitæ pentru a fi un îndrumar de
studiu personal al principiilor øi termenilor de bazæ ai Evangheliei. În secfliunea
„Pregætire” a anumitor lecflii, sunt menflionate anumite capitole din Principiile
Evangheliei. Aceste capitole væ pot ajuta sæ væ pregætifli sæ predafli principiul
sau doctrina principalæ cuprinsæ în lecflie. Putefli gæsi un exemplar la biblioteca
respectivei case de întruniri sau se poate achizifliona unul de la centrul de
distribuflie local.

2. Hotærâfli dacæ vefli folosi activitatea pentru captarea atenfliei de la începutul lecfliei
sau vefli crea dumneavoastræ înøivæ una, asigurându-væ cæ este corespunzætoare
øi relevantæ pentru predarea relatærii din scripturæ.

3. Lecflia nu væ spune cum sæ predafli relatarea din scripturæ, aøa încât trebuie sæ
cæutafli Spiritul pentru a væ ajuta sæ stabilifli ce øi cum vefli preda. Folosifli o varie-
tate de metode de predare în fiecare sæptæmânæ (vedefli „Predarea din scripturi”
de la aceastæ paginæ). Planificafli sæ-i implicafli pe membrii clasei cât mai mult
posibil în activitæflile de însuøire a lecfliei øi predafli lecflia, astfel încât copiii sæ
poatæ sæ repovesteascæ altora relatarea din scripturi.

4. Alegefli din „Întrebæri pentru stimularea discufliei øi aplicærii” pe acelea care îi vor
ajuta cel mai bine pe copii sæ înfleleagæ scripturile øi sæ le punæ în practicæ în viefl-
ile lor. Putefli folosi întrebærile în orice moment al lecfliei. Nu este nevoie sæ le folo-
sifli pe toate.

5. Citifli secfliunea „Activitæfli de îmbogæflire spiritualæ” øi planificafli când øi cum sæ
le folosifli pe cele care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai bine pe copiii din clasa dum-
neavoastræ sæ înfleleagæ scripturile øi scopul lecfliei. Fiecare clasæ va fi diferitæ iar
unele activitæfli care vor da rezultate bune cu un grup nu vor da rezultate bune
cu un altul.

6. Planificafli sæ împærtæøifli experienfle personale corespunzætoare care sæ vinæ în
sprijinul scopului lecfliei. Læsafli Spiritul sæ væ îndrume când væ împærtæøifli experi-
enflele clasei øi când membrii clasei îøi împærtæøesc experienflele cu dumnea-
voastræ øi unul cu celælalt. Unele experienfle personale øi ale familiei sunt sacre
sau personale øi nu trebuie sæ fie discutate în public.

Predarea din
scripturi

Trebuie sæ cæutafli întotdeauna Spiritul când væ pregætifli lecfliile øi când predafli (vezi
Alma 17:2–4; D&L 42:12–14; 50:17–22). Spiritul væ va ajuta sæ øtifli cum sæ facefli
lecfliile interesante øi pline de conflinut pentru copii.
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Este posibil ca unii dintre copiii din clasa dumneavoastræ sæ nu fie familiarizafli cu
scripturile. Pe mæsuræ ce citifli împreunæ, fifli atenfli la acei membri ai clasei care ar
putea avea nevoie de ajutor pentru a învæfla cum sæ caute în scripturi. Este posibil
ca, la începutul anului, sæ fie nevoie sæ petrecefli ceva timp arætând copiilor cum
sæ gæseascæ referinflele din scripturi, mai ales dacæ predafli copiilor mai mici.

Încercafli moduri diferite de a prezenta materialul pentru a menfline treaz interesul
copiilor. Urmætoarele sugestii v-ar putea ajuta sæ utilizafli mai multe moduri de a
preda din scripturi.

1. Relatafli scriptura cu propriile cuvinte. Încercafli sæ-i ajutafli pe copii sæ vizualizeze
evenimentele øi oamenii care participæ la ele. Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ faptul
cæ oamenii despre care vorbifli au træit cu adeværat øi cæ evenimentele au avut loc.

2. Rugafli-i pe copii sæ citeascæ întreaga relatare sau sæ aleagæ pasaje direct din
scripturi. Avefli în vedere cæ nu tofli copiii pot citi bine øi cæ aceastæ capacitate
de a citi nu este determinatæ de vârstæ. Dacæ tofli copiii pot citi, le putefli acorda
câteva minute pentru a citi în liniøte. Apoi, putefli discuta despre ceea ce au citit.
Folosifli timpul pentru discuflii, dupæ ce copiii au terminat de citit, pentru a-i ajuta
sæ înfleleagæ cuvintele øi pasajele dificile.

3. Folosifli ilustrafliile sugerate ale relatærilor din scripturi pentru a-i ajuta pe copii sæ
vizualizeze ceea ce s-a întâmplat. Majoritatea lecfliilor cuprind ilustraflii sugerate în
secfliunea „Materiale necesare”. Ilustrafliile sunt numerotate øi anexate manualului.
Unele ilustraflii se aflæ øi în Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie øi s-ar putea
afla în biblioteca respectivei case de întruniri (numerele din bibliotecæ sunt
menflionate în secfliunea „Materiale necesare”). Pe spatele majoritæflii ilustrafliilor
sunt tipærite rezumate ale relatærilor din scripturi. În funcflie de situaflie, putefli
folosi øi alte ilustraflii.

4. Rugafli-i pe copii sæ interpreteze personajele din relatærile din scripturi. (Avefli
în vedere ca aceste dramatizæri sæ nu afecteze caracterul sacru al scripturilor.)
Putefli aduce obiecte de recuzitæ simple, cum ar fi o rochie, o eøarfæ øi aøa mai
departe øi îi putefli læsa pe copii sæ interpreteze întreaga relatare sau numai
pærfli din ea. Întrebafli-i cum s-ar simfli dacæ ar fi persoanele pe care le reprezintæ.
Salvatorul nu trebuie sæ fie înfæfliøat, cu excepflia scenei naøterii. Tatæl Ceresc øi
Duhul Sfânt nu trebuie sæ fie reprezentafli niciodatæ.

5. Desenafli lucruri simple pe tablæ sau folosifli ilustraflii sau decupaje pe mæsuræ
ce relatafli sau citifli relatarea din scripturæ.

6. Organizafli o scenetæ în care mai mulfli copii, care øtiu sæ citeascæ, sæ interpreteze
rolurile oamenilor din relatarea din scripturæ. Când este cazul, rugafli-i pe copii sæ
citeascæ dialogul direct din scripturi.

7. Invitafli un pærinte, un membru al ramurii sau al episcopiei sau un membru
al clasei sæ relateze povestirea. Acordafli persoanei un timp de pregætire de o
sæptæmânæ sau douæ øi stabilifli-i o anumitæ perioadæ de timp pentru prezentare.

8. Înainte de a preda povestirea din scripturæ, dafli copiilor un test simplu, cu
opfliunea de adeværat ori fals sau cu întrebæri care implicæ ræspunsuri scurte.
Explicafli membrilor clasei cæ dorifli sæ aflafli cât de multe øtiu despre povestire.
Dafli acelaøi test dupæ ce predafli povestirea pentru ca ei sæ vadæ ce au învæflat.

9. Scriefli pe tablæ cuvinte importante sau nume ale oamenilor din povestirea
din scripturi. Rugafli copiii sæ asculte aceste cuvinte sau nume în timp ce
dumneavoastræ spunefli povestirea. Ajutafli-i pe copii sæ-øi îmbogæfleascæ
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vocabularul pentru a înflelege mai bine scripturile øi a le face plæcere sæ le
citeascæ acasæ.

10. Înainte de a preda lecflia, scriefli pe tablæ întrebæri despre povestire. Pe mæsuræ
ce copiii aud ræspunsurile în timpul povestirii, oprifli-væ øi discutafli-le.

11. Spunefli povestirea øi, apoi, læsafli-i pe copii sæ se ofere sæ repovesteascæ pærflile
preferate. Putefli ruga pe un membru al clasei sæ înceapæ povestirea øi, apoi,
rugafli pe alfli copii sæ continue.

12. Folosifli o înregistrare cu versete selecflionate din scripturi.

13. Jucafli un joc de gæsire a perechii. Pregætifli patru pânæ la opt seturi de cartonaøe
sau bucæfli de hârtie de 8 x 12 cm. În exemplul care urmeazæ, vefli pune prima
jumætate din fiecare fericire pe unul dintre cartonaøe øi a doua jumætate, sau
binecuvântarea, pe celælalt cartonaø din set. Amestecafli cartonaøele sau bucæflile
de hârtie øi aøezafli-le cu fafla în jos pe masæ sau pe podea. Invitafli-i pe copii sæ
vinæ, unul câte unul, øi sæ întoarcæ douæ cartonaøe cu fafla în sus. Citifli cu glas
tare ce scrie pe fiecare cartonaø. Dacæ aceste cartonaøe se potrivesc (în acest
caz dacæ enunflæ împreunæ o fericire), sunt læsate cu fafla în sus. Dacæ acele
cartonaøe nu se potrivesc, sunt întoarse din nou cu fafla în jos øi un alt copil va
face acelaøi lucru. Continuafli pânæ când se gæsesc toate perechile de cartonaøe.

Sunt opt seturi pe care le putefli folosi pentru un joc de gæsire a perechii cu tema
Fericirile:

setul 1: Ferice de cei særaci în duh – cæci a lor este Împæræflia cerurilor.

setul 2: Ferice de cei ce plâng – cæci ei vor fi mângâiafli.

setul 3: Ferice de cei blânzi – cæci ei vor moøteni pæmântul.

setul 4: Ferice de cei flæmânzi øi însetafli dupæ neprihænire – cæci ei vor fi sæturafli.

setul 5: Ferice de cei milostivi – cæci ei vor avea parte de milæ.

setul 6: Ferice de cei cu inima curatæ – cæci ei vor vedea pe Dumnezeu.

setul 7: Ferice de cei împæciuitori – cæci ei vor fi chemafli fii ai lui Dumnezeu.

setul 8: Ferice de cei prigonifli din pricina neprihænirii – cæci a lor este împæræflia
cerurilor.

14. Jucafli un joc cu întrebæri øi ræspunsuri. Punefli bileflele cu întrebæri într-un borcan
sau o cutie øi invitafli-i pe membrii clasei sæ ia câte unul dintre ele øi sæ ræspundæ.

Îndrumarea
discufliilor clasei

Participarea la discuflii øi la alte activitæfli de învæflare îi va ajuta pe copii sæ învefle
principiile Evangheliei. Urmætoarele îndrumæri væ pot ajuta sæ adresafli întrebæri
elocvente øi sæ stimulafli discufliile clasei.

1. Adresafli întrebæri øi indicafli referinfle la scripturi pentru a-i ajuta pe membrii clasei
sæ gæseascæ ræspunsurile în scripturi.

2. Adresafli întrebæri la care nu se poate ræspunde cu „da” sau „nu”, ci necesitæ
gândire øi dezbatere. Întrebærile care încep cu de ce, cum, cine, ce, când øi
unde sunt, de obicei, mai eficiente pentru a încuraja discufliile.

3. Implicafli-i pe copiii care nu participæ de obicei, spunându-le pe nume øi adres-
ându-le întrebæri la care simflifli cæ pot ræspunde. Acordafli-le timp pentru a ræs-
punde. Ajutafli-i dacæ au nevoie de ajutor, dar numai dupæ ce au avut timp pentru
a se gândi øi a ræspunde.
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4. Încurajafli-i pe copii sæ-øi împærtæøeascæ sentimentele despre ceea ce învaflæ din
scripturi. Facefli comentarii pozitive despre contribufliile lor.

5. Complimentafli sincer copiii când ræspund la întrebæri. Ajutafli-i sæ înfleleagæ faptul
cæ gândurile øi sentimentele lor sunt importante. Manifestafli sensibilitate faflæ de
copiii care sunt reflinufli în ceea ce priveøte participarea.

Sæ-i ajutæm pe
copii sæ punæ în
practicæ scripturile

Ajutafli-i pe copii sæ punæ în practicæ în vieflile lor ce au învæflat. Iacov ne îndeamnæ:
„Fifli împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultætori, înøelându-væ singuri” (Iacov 1:22).
Urmætoarele idei v-ar putea ajuta sæ îndeplinifli aceastæ misiune:

1. depunefli-væ mærturia despre adeværurile pe care le predafli, aøa cum suntefli înde-
mnat de Spirit. Lecfliile dumneavoastræ vor fi mai convingætoare când vefli preda
cu sinceritate øi convingere;

2. încurajafli-i pe copii sæ citeascæ scripturile acasæ singuri øi împreunæ cu familiile lor.
Încurajafli-i pe copii sæ-øi aducæ scripturile la oræ. Dacæ nu au volume personale
ale scripturilor sau au uitat sæ le aducæ la oræ, pregætifli-væ exemplare suplimentare
pentru a le da copiilor sæ le foloseascæ în clasæ. Dacæ avefli o bibliotecæ de ramuræ
sau de episcopie, putefli obfline exemplare ale scripturilor de acolo;

3. rugafli-i pe copii sæ împærtæøeascæ ce au învæflat. Întrebafli-i cum pot pune în prac-
ticæ în propriile viefli principiile Evangheliei predate în lecflie;

4. imitafli un reporter øi intervievafli-i pe copii ca øi cum ar fi personajele din scripturi.
Rugafli-i sæ væ spunæ detalii despre relatarea din scripturi øi ce sentimente au în
legæturæ cu cele întâmplate;

5. împærflifli clasa în douæ sau mai multe grupuri mici. Dupæ ce împærtæøifli o relatare
din scripturæ, rugafli fiecare grup sæ noteze principiile importante din relatare.
Apoi, læsafli grupurile sæ discute pe rând despre modul în care vor pune în prac-
ticæ în vieflile lor aceste principii;

6. cæutafli în scripturi: pe parcursul anului, încurajafli-i pe membrii clasei sæ marcheze
anumite versete din scripturi care se aplicæ vieflilor lor într-un mod special. De
exemplu, ar putea marca Matei 7:12, Luca 11:9, Ioan 3:16 øi Faptele apostolilor
2:38. Dafli-le un indiciu, cum ar fi un eveniment, o situaflie sau o problemæ; apoi,
îndemnafli-i pe membrii clasei sæ localizeze scriptura despre care este vorba.
Rugafli-i pe copiii care o gæsesc primii sæ ajute restul clasei sæ gæseascæ scriptura.
Apoi, invitafli-i sæ spunæ de ce corespunde aceastæ scripturæ indiciului;

7. împærtæøifli situaflii concrete în care i-afli væzut pe copii supunându-se principiului
discutat. De exemplu, dacæ predafli o lecflie despre bunætate, putefli indica situaflii
în care i-afli væzut pe copii cæ au manifestat bunætate faflæ de alflii;

8. verificafli îndeplinirea temelor pe care le-afli dat. Ori de câte ori dafli o temæ sau o
îndatorire, la începutul orei din duminica urmætoare, întrebafli-i pe copii despre
experienfla pe care au træit-o.

Sæ-i ajutæm pe copii
sæ memoreze
scripturile

Memorarea scripturilor poate fi un mod eficient de a preda adeværurile Evangheliei.
Celor mai mulfli copii le place sæ memoreze atunci când se folosesc metode creative
øi atractive. Urmætoarele sugestii prezintæ moduri plæcute de a-i ajuta pe copii sæ
memoreze.

1. Scriefli pe tablæ sau pe o planøæ prima literæ a fiecærui cuvânt care trebuie memorat.
De exemplu, putefli face urmætoarea planøæ pentru cuvintele din primul articol de
credinflæ:

N  c  î  D  T  V  ø  î  F  S  I  H  ø  î  D  S
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Arætafli litera pe mæsuræ ce repetafli cuvântul respectiv. Repetafli-l de câteva ori øi
læsafli-i pe copii sæ-l repete aøa cum pot. În scurt timp, nu vor mai avea nevoie de
planøæ.

2. Împærflifli scriptura în expresii scurte. Repetafli fiecare expresie cu glas tare de la
sfârøit spre început, astfel încât copiii sæ repete întâi partea mai puflin cunoscutæ.
De exemplu, în Matei 5:16, copiii ar putea repeta de mai multe ori: „øi sæ slæveascæ
pe Tatæl vostru care este în ceruri”. Apoi, ar putea continua cu expresia urmætoare:
„ca ei sæ vadæ faptele voastre bune”. Apoi, ar putea repeta întregul verset.

3. În cazul în care copiii citesc bine, pregætifli pentru fiecare copil o bandæ de hârtie
pe care sæ fie scrisæ scriptura. Tæiafli fiecare bandæ de hârtie în mai multe bucæfli
cuprinzând cuvinte sau expresii. Dupæ ce spunefli versetul împreunæ de câteva ori,
dafli copiilor un set de bucæfli amestecate øi invitafli pe fiecare copil sau întreaga
clasæ sæ aranjeze bucæflile în ordinea corectæ.

4. Repetafli scriptura de mai multe ori, oprindu-væ pentru a permite unui copil sæ
spunæ urmætorul cuvânt sau urmætoarea expresie. Apoi, invitafli un alt copil sæ
adauge alte câteva cuvinte. Continuafli pânæ când fiecærui copil îi vine rândul
cel puflin o datæ.

5. Folosifli muzica pentru a-i ajuta pe copii sæ memoreze.

6. Împærflifli copiii în douæ grupuri. Invitafli fiecare grup sæ repete, pe rând, cuvinte
sau expresii în ordine. Putefli invita un grup sæ spunæ primul cuvânt, pe celælalt
grup, al doilea øi aøa mai departe pânæ la sfârøitul versetului.

7. Alegefli un pasaj din scripturæ pe care dorifli sæ-l memoreze copiii. Scriefli
scriptura pe tablæ sau pe un afiø. Repetafli pasajul de mai multe ori, acoperind
sau øtergând, treptat, din ce în ce mai multe cuvinte pânæ când copiii au memo-
rat întreaga scripturæ.

Folosifli timpul
suplimentar cu
înflelepciune

Dacæ încheiafli lecflia pregætitæ înainte ca ora de clasæ sæ se termine, putefli improviza
o activitate pentru a umple restul timpului. Urmætoarele sugestii væ pot ajuta sæ folos-
ifli eficient acest timp.

1. Invitafli câfliva copii sæ vorbeascæ despre povestirile preferate din scripturi.

2. Rugafli-i pe copii sæ caute în scripturi dându-le indicii pentru referinflele scripturilor
importante pe care le-au marcat deja. Rugafli-i sæ lucreze pe perechi sau în gru-
puri mici pentru a localiza pasajele corecte din scripturi.

3. Ajutafli copiii sæ memoreze o scripturæ sau un articol de credinflæ din lecflie.

4. Rugafli-i pe copii sæ-øi împærtæøeascæ idei despre felul în care pot folosi principiile
din lecflie în cæminul propriu, la øcoalæ sau cu prietenii lor.

5. Împærflifli clasa în douæ grupuri øi invitafli-i sæ-øi adreseze pe rând întrebæri despre
lecflie.

6. Rugafli-i pe copii sæ facæ un desen inspirat de lecflie sau sæ scrie un citat pe care
sæ-l ia acasæ øi sæ-l expunæ pentru a le aminti scopul lecfliei.

7. Invitafli-i pe copii sæ marcheze referinflele din scripturi pentru a le studia în viitor.
Îi putefli ruga pe copii sæ marcheze versetele din lecflie, care le-au plæcut în mod
deosebit, sau afli putea sugera versete care credefli cæ le vor aminti scopul lecfliei.

8. Ajutafli copiii sæ memoreze ordinea cærflilor din scripturi.

9. Revedefli principiile sau relatærile din scripturi din lecfliile precedente.
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Muzica în clasæ Studiul Evangheliei poate deveni o experienflæ mai bogatæ øi mai plinæ de forflæ prin
muzicæ. Deseori, copiii învaflæ øi flin minte mai uøor cu ajutorul muzicii.

Nu trebuie sæ fifli muzician pentru a putea folosi partiturile muzicale potrivite pentru
a-i ajuta pe copii sæ simtæ Spiritul øi sæ învefle Evanghelia. Momentul muzical ar
putea însemna folosirea unei casete audio sau a unui grup muzical în timpul sau
la începutul unei lecflii. Putefli, de asemenea, sæ cântafli sau sæ citifli cuvintele unui
cântec pentru a-i implica pe copii în lecflia dumneavoastræ. Traducerile cântecelor
din Children’s Songbook, mentionate în lectiile din acest manual, se gæsesc în
manualul Societatea Primaræ 2, Alege ce-i drept.

Timpul petrecut
împreunæ Uneori, clasei i se va cere sæ prezinte simple povestiri din Evanghelie în timpul

petrecut împreunæ. Aceste prezentæri ar putea fi din lecflie, ar necesita o micæ repet-
iflie øi i-ar ajuta sæ-øi însuøeascæ mai bine principiile pe care le-afli predat. Putefli
folosi urmætoarele sugestii pentru timpul petrecut împreunæ:

1. punefli în scenæ o povestire din scripturi;

2. recitafli împreunæ scripturile memorate;

3. repetafli sau cântafli un articol de credinflæ øi explicafli-i înflelesul;

4. punefli în scenæ o aplicare din zilele noastre a unui principiu al Evangheliei.

Articolele
de credinflæ Trebuie sæ includefli articolele de credinflæ în lecfliile dumneavoastræ øi sæ încurajafli

fiecare copil sæ memoreze articolele de credinflæ înainte de a pæræsi Societatea
Primaræ, pentru a merge la Tinerii Bæiefli sau Tinerele Fete. Folosifli fiecare prilej
pentru a-i ajuta pe copii sæ memoreze øi sæ înfleleagæ articolele de credinflæ.

Sæ-i înflelegem pe
copiii cu vârste
cuprinse între opt
øi unsprezece ani Pentru a-i ajuta pe copii sæ învefle øi sæ dobândeascæ încredere în ei înøiøi, trebuie

sæ le înflelegefli nevoile øi caracteristicile øi sæ planificafli activitæfli øi lecflii potrivite
pentru ei. Pentru mai multe informaflii despre caracteristicile copiilor de aceastæ vâr-
stæ, vedefli Predarea – nu existæ chemare mai mare (33043), paginile 37–38.

Caracteristici
fizice

au perioade de creøtere rapidæ øi lentæ
pot fi stângaci
le place sæ se joace în grup

mentale

dornici sæ învefle
se gândesc la experienflele trecute
încep sæ punæ logica la baza hotærârilor
vor sæ øtie de ce
judecæ
îi venereazæ pe eroi
devin mai responsabili
le plac activitæflile de memorare
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sociale

încep sæ treacæ de la rezerva faflæ de sexul opus la dorinfla de a exista mai multe
interacfliuni între bæiefli øi fete
le place sæ petreacæ timp atât singuri, cât øi în grup
simt o nevoie puternicæ de a fi independenfli
au un simfl al umorului dezvoltat
le creøte interesul faflæ de alflii

emoflionale

le displace critica
pot da dovadæ de un comportament nepotrivit dacæ apar probleme cu prietenii
devin mai responsabili øi mai demni de încredere
sunt conøtienfli de ceea ce înseamnæ sæ fii cinstit
încep sæ aibæ îndoieli cu privire la valoarea personalæ
devin mai puflin dominatori øi mai puflin hotærâfli în a-øi impune propria voinflæ

spirituale

le place sæ învefle øi sæ punæ în practicæ principiile Evangheliei
sunt influenflafli de mærturiile altora
sunt mai capabili sæ înfleleagæ principiile Evangheliei
au un simfl puternic a ceea ce este corect sau greøit

Îndrumæri speciale
pentru implicarea
copiilor cu
dizabilitæfli Salvatorul ne-a dat un exemplu în ceea ce priveøte sentimentele øi manifestarea

compasiunii faflæ de persoanele cu dizabilitæfli. Când i-a vizitat pe nefifli, dupæ învi-
erea 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 zbârcifli 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 la Societatea Primaræ, dumneavoastræ suntefli într-o poziflie excelentæ
de a aræta compasiune. 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 pe fiecare membru al clasei în activitæfl-
ile 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, ei trebuie sæ aibæ prilejul sæ
participe chiar øi o perioadæ scurtæ de timp pentru a simfli Spiritul. Poate cæ va fi
nevoie sæ avefli un coleg sensibil la nevoile unui copil, care sæ fie alæturi de el în tim-
pul 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,
cu incapacitæfli intelectuale, deficienfle de vorbire øi exprimare, pierderea væzului sau
auzului, probleme de comportament sau sociale, boli mentale, probleme de miøc-
are øi mobilitate sau alteræri cronice ale sænætæflii. Unii ar putea considera limba sau
mediul cultural ca fiind necunoscute sau dificile. Indiferent de situaflia fiecæruia,
orice copil are aceeaøi nevoie 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.
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Aceste îndrumæri væ pot ajuta sæ-i predafli unui copil cu dizabilitæfli:

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

aflafli punctele forte øi problemele 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 ruga un copil cu dizabilitæfli sæ citeascæ, sæ se roage sau sæ participe
în alt 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 se simfli incomod sau timorat;

adaptafli materialele lecfliei øi mediul ambiant pentru a satisface nevoile
individuale ale copiilor cu dizabilitæfli.

Abordarea
problemei
abuzurilor Ca învæflætor, putefli sæ ajungefli, la un moment dat, sæ-i remarcafli pe copiii care

suferæ din cauza abuzului emoflional sau fizic. Dacæ væ îngrijoreazæ starea unui copil
din clasa dumneavoastræ, væ rugæm sæ væ sfætuifli cu episcopul dumneavoastræ. În
timp ce pregætifli øi prezentafli lecfliile, rugafli-væ pentru a primi îndrumarea øi indicafli-
ile Domnului. Ajutafli fiecare copil din clasæ 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 în siguranflæ.
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Familiarizafli-væ cu
Noul Testament

Lecflia

1
Scop De a-i familiariza pe copii cu Noul Testament øi a-i încuraja sæ studieze scripturile.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, 2 Timotei 3:1–7, 13–17. Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum
dorifli sæ predafli copiilor scopul principal al lecfliei. (Vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi
„Predarea din scripturi”, p. vii.)

2. Lecturæ suplimentaræ: Principiile Evangheliei, capitolul 10.

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai bine sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

4. Pregætifli opt benzi de hârtie având înscrise urmætoarele cuvinte pe ele: scripturi,
lucræri canonice, Biblia, Vechiul Testament, Noul Testament, Cartea lui Mormon,
Doctrinæ øi legæminte, Perla de mare prefl. (Putefli folosi tabla în locul benzilor de
hârtie.)

5. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. un set de lucræri canonice.

Notæ: În clasa dumneavoastræ, ar putea exista copii care nu citesc foarte bine.
Gæsifli modalitæfli de a-i ajuta sæ participe, care nu-i fac sæ se simtæ stânjenifli. În fie-
care sæptæmânæ, tofli copiii trebuie sæ aibæ o experienflæ pozitivæ în ceea ce priveøte
scripturile. Entuziasmul pe care îl arætafli în ceea ce priveøte scripturile îi va ajuta sæ
doreascæ sæ studieze øi sæ învefle singuri.

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Dafli copiilor urmætoarele indicii øi invitafli-i sæ ridice mâinile când consideræ cæ øtiu
cuvântul care corespunde indiciului.

Sunt în numær de patru.

(Numele unui copil din clasæ sau al cuiva cunoscut de copii care are toate cele
patru volume de scripturæ) le are.

Se numesc lucræri canonice.

Conflin cuvântul lui Dumnezeu.

Sunt cærfli.

Când copiii au ghicit cuvântul scripturi, explicafli cæ aceastæ lecflie îi va învæfla despre
scripturi øi explicafli-le importanfla lor în vieflile noastre.

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle la scripturi.
Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ scriptu-
rile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ cu copiii,
în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.
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• Ce sunt scripturile? Prin ce se deosebesc scripturile de alte scrieri? (2 Timotei 3:16.)

• De ce este nevoie sæ studiem scripturile? Când trebuie sæ începem sæ studiem
scripturile? (2 Timotei 3:14–15.) De ce este important sæ începem sæ studiem
scripturile când suntem mici?

Arætafli scripturile dumneavoastræ øi expunefli banda de hârtie pe care sunt scrise
cuvintele „lucræri canonice”. Explicafli cæ noi numim scripturile øi lucræri canonice
pentru cæ ele sunt scripturi oficiale pe care le folosim în Bisericæ.

Invitafli-i pe copii sæ împærtæøeascæ clasei ce øtiu despre scripturi. Pe mæsuræ ce
discutafli despre fiecare carte de scripturi, expunefli benzile de hârtie adecvate sau
scriefli cuvintele pe tablæ. (Vezi Principiile Evangheliei, capitolul 10.)

• În care dintre lucrærile canonice citim despre Isus Hristos? Citifli sau rugafli un
copil sæ citeascæ urmætoarele versete: Moise 8:24 (pânæ la cuvintele Duhul Sfânt),
Doctrinæ øi legæminte 20:29, 2 Nefi 25:26 øi Psalmii 83:18 (explicafli cæ Iehova este
un alt nume al lui Isus Hristos). Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ toate cele patru
lucræri canonice mærturisesc despre Isus Hristos.

• Rugafli-i pe copii sæ-øi deschidæ Bibliile la pagina de cuprins (lista cærflilor din
Vechiul øi Noul Testament). Care sunt cele douæ secfliuni principale în care este
împærflitæ Biblia? Ce cuprinde fiecare secfliune? Explicafli cæ, în Vechiul øi Noul
Testament, cærflile mai mici au fost scrise de diferifli profefli sau conducætori ai
Bisericii. (Dacæ existæ o listæ cu prescurtæri, explicafli-le copiilor.) Unde gæsim
relatarea despre viafla muritoare øi slujirea lui Isus? (În Noul Testament.) Rugafli-i
pe copii sæ treacæ în revistæ cærflile din Noul Testament øi explicafli cæ lecfliile din
acest an se concentreazæ asupra învæflæturilor din Noul Testament.

• Cine au fost Matei, Marcu, Luca øi Ioan? Despre ce au scris ei? (Ajutafli-i pe
copii sæ înfleleagæ faptul cæ fiecare dintre aceøti patru bærbafli au scris despre
viafla lui Isus, deseori chiar despre aceleaøi evenimente, øi au mærturisit cæ
El era Salvatorul.) Invitafli-i pe copii sæ împærtæøeascæ povestirile øi învæflæturile
preferate despre viafla lui Isus.

• Rugafli-i pe copii sæ deschidæ Biblia la Faptele apostolilor, capitolul 1. Explicafli
cæ Faptele apostolilor ne relateazæ cæ apostolii au propovæduit Evanghelia dupæ
moartea øi învierea lui Isus. Ce fel de lucruri credefli cæ au fæcut apostolii din vre-
mea lui Isus? Ce fac apostolii de astæzi?

• Rugafli-i pe copii sæ revinæ la pagina de cuprins. Explicafli cæ cea mai mare parte
din restul cærflilor din Noul Testament sunt scrisori scrise membrilor Bisericii de
cætre apostolii lui Isus sau de cætre alfli conducætori ai Bisericii. De ce credefli cæ
le-au scris? Explicafli cæ aceste scrisori i-au ajutat pe primii membri ai Bisericii sæ
înfleleagæ Evanghelia øi i-au sfætuit sæ fie credincioøi. Ce anume din ce avem noi
astæzi în Bisericæ se aseamænæ cu aceste scrisori? (Articolele autoritæflilor gene-
rale din Liahona, transmisiile prin satelit øi conferinflele generale øi de flæruø.)

Explicafli cæ fiecare carte din Noul Testament este împærflitæ în capitole øi versete,
astfel încât sæ putem gæsi uøor o expresie în scripturi.

• Scriefli Matei 28:2–9 pe tablæ. În care dintre lucrærile canonice vom gæsi aceastæ
scripturæ? Care numær ne indicæ respectivul capitol? Care numere ne indicæ ver-
setele? Citifli aceste versete împreunæ cu copiii. Despre ce relateazæ scriptura?
De ce este important sæ avem acest eveniment consemnat în scripturi?
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Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau ca recapitulare, rezumat sau temæ.

1. Ajutafli-i pe copii sæ memoreze, în ordine, cærflile din Noul Testament. Revedefli
cærflile pe parcursul urmætoarelor câteva sæptæmâni.

2. Discutafli despre al optulea articol de credinflæ împreunæ cu copii øi ajutafli-i sæ-l
memoreze (vezi „Sæ-i ajutæm pe copii sæ memoreze scripturile”, p. x). Reamintifli
copiilor cæ Biblia noastræ a fost tradusæ din documente vechi, care au fost copiate
øi recopiate de mânæ, øi cæ s-au fæcut greøeli atât în traducere, cât øi în recopiere.
Chiar dacæ cea mai mare parte a Bibliei este exactæ, profetul Nefi a scris cæ multe
„lucruri clare øi preflioase” (1 Nefi 13:28) au fost scoase. Profetul Joseph Smith a
revizuit Biblia prin inspiraflie de la Dumnezeu øi a adæugat pærfli care fuseseræ
scoase sau schimbate. Explicafli cæ aceste pærfli ne ajutæ sæ înflelegem mai multe
lucruri despre Evanghelie.

3. Dacæ dispunefli de Ghidul pentru scripturi, ce include Traducerea lui Joseph Smith,
arætafli copiilor referinfla Matei 6:14 din Traducerea lui Joseph Smith.

Dacæ avefli Ghidul pentru scripturi, vedefli referinflele din TJS de la sfârøitul volumului
de scripturi.

4. Dacæ dispunefli de Ghidul pentru scripturi din trilogia scripturalæ, explicafli pe scurt
urmætoarele secfliuni: „Lista alfabeticæ a temelor”, „Selecfliuni din traducerea Bibliei
de Joseph Smith”, „Hærfli øi indexul numelor locurilor” øi „Fotografii ale locurilor
menflionate în scripturi”.

5. Citifli øi discutafli Luca 24:27. Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ øi Isus a studiat øi
a predat deseori din scripturi. Ce scripturi a studiat Isus? (Vechiul Testament.)

6. Amestecafli benzile de hârtie cu respectivele cuvinte øi punefli-le pe podea sau
pe masæ. Adresafli copiilor întrebæri similare urmætoarelor:

• Care sunt cele douæ benzi de hârtie pe care sunt scrise cuvinte ce înseamnæ
acelaøi lucru? („scripturi” øi „lucræri canonice”.)

• Care sunt cele douæ benzi de hârtie care numesc cærfli ce fac parte dintr-o a
treia carte? („Noul Testament” øi „Vechiul Testament”, care fac parte din Biblie.)

• Care cærfli sunt cuprinse în lucrærile canonice? (Biblia, Cartea lui Mormon,
Doctrinæ øi legæminte øi Perla de mare prefl.)

Când un copil ræspunde întrebærii, rugafli-l sæ-øi pæræseascæ locul øi sæ expunæ
benzile de hârtie respective.

7. Cântafli sau citifli versurile imnului— „Când citesc scripturi prea sfinte” (Imnuri,
nr. 177).

Concluzie

Mærturie Depunefli mærturie despre adeværul scripturilor øi despre însemnætatea lor în vieflile
noastre. Împærtæøifli-le copiilor un moment din viafla dumneavoastræ în care faptul
cæ afli citit scripturile v-a ajutat. Încurajafli-i pe copii sæ citeascæ zilnic din scripturi.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ 2 Timotei 3:14-17 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Lecflia 1
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Isus Hristos S-a oferit
sæ fie Salvatorul nostru

Lecflia

2
Scop De a-i ajuta pe copii sæ simtæ o mai mare dragoste faflæ de Isus Hristos învæflându-i cæ,

în viafla premuritoare, Isus S-a oferit sæ fie Salvatorul lor.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Ioan 15:13, Evrei 12:9, Apocalipsa 12:7–9, Doctrinæ øi legæ-
minte 93:21 øi Moise 4:1–4. Vedefli, de asemenea, capitolele 2 øi 3 din Principiile
Evangheliei. Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli copiilor relatarea
din scripturi (vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scripturi” p. vii).

2. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai bine sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

3. Rugafli câfliva copii din clasæ sæ cânte „I Lived in Heaven” (Am træit în cer)
(Children’s Songbook, p. 4) sau pregætifli-væ sæ cântafli sau sæ citifli versurile,
alæturi de copii, în timpul lecfliei.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament øi Perla de mare prefl pentru fiecare copil;
b. ilustraflia 7-1, Isus, Hristosul (Setul de ilustraflii inspirate din Evanghelie 240;

62572) øi o fotografie a unui nou-næscut, de preferinflæ cu un membru al clasei
sau dumneavoastræ.

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Arætafli fotografia noului næscut øi invitafli clasa sæ ghiceascæ cine este.

• De ce nu a fost acesta începutul vieflii acestei persoane?

Depunefli mærturie copiilor cæ, înainte de a ne naøte pe pæmânt, noi tofli am træit alæ-
turi de Tatæl Ceresc ca øi copii de spirit. Explicafli cæ trupurile noastre de spirit aratæ
ca trupurile fizice, cu brafle, picioare, ochi øi aøa mai departe, dar nu au carne øi
oase. Explicafli, de asemenea, cæ aceastæ viaflæ în care suntem copii de spirit se
numeøte viafla premuritoare. În timpul acestei viefli premuritoare, pærinflii noøtri cere-
øti ne-au învæflat Evanghelia øi planul vieflii.

Putefli împærtæøi acest citat din Brigham Young: „Îl cunoaøtefli bine pe Dumnezeu,
Tatæl nostru Ceresc... Fiecare suflet, færæ excepflie, a træit în casa Lui øi a locuit împr-
eunæ cu El... Fiecare persoanæ prezentæ astæzi aici, færæ excepflie, este un fiu sau o
fiicæ a acelei Fiinfle” (Discourses of Brigham Young, p. 50).

Relatare din
scripturæ

Adresafli întrebæri ca cele ce urmeazæ øi oferifli copiilor prilejul de a discuta despre
sentimentele lor:

• Cine væ iubeøte?

• Cum væ putefli da seama cæ cineva væ iubeøte?

• Pe cine iubifli voi?
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Spunefli o povestire despre cineva care a iubit o altæ persoanæ atât de mult, încât el
sau ea a fæcut ceva important pentru cel iubit, cum ar fi o mamæ care stæ noaptea
treazæ pentru a avea grijæ de copilul ei bolnav ori un frate sau o soræ mai mare care
ajutæ un frate sau o soræ mai micæ sæ ducæ la bun sfârøit un proiect pentru øcoalæ.

Explicafli cæ aceastæ lecflie este despre ce a fæcut Isus în viafla premuritoare, fapte
care ne aratæ marea Sa dragoste pentru fiecare dintre noi.

Expunefli ilustraflia cu Isus Hristos øi spunefli povestirea despre Isus care s-a oferit
sæ fie Salvatorul nostru. (Pentru sugestii privind modul de a preda relatarea din
scripturi, vedefli „Predarea din scripturi”, p. vii.) Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ urmæ-
toarele idei:

1. în viafla premuritoare, noi am fost copii de spirit øi am træit alæturi de pærinflii noøtri
cereøti (Evrei 12:9);

2. Isus a fost întâiul copil de spirit al Tatælui Ceresc (D&L 93:21) øi este fratele mai
mare al spiritelor noastre;

3. Lucifer, care a devenit Satana, a fost, de asemenea, copil de spirit al Tatælui
Ceresc;

4. Tatæl Ceresc a convocat o adunare a tuturor copiilor Sæi de spirit. La acea
adunare, El a explicat planul Sæu ca noi sæ devenim asemænætori Lui. El a spus
cæ voia ca noi sæ mergem pe Pæmânt pentru a obfline trupuri fizice. El a explicat
cæ, pe Pæmânt, noi urma sæ fim testafli pentru a se vedea dacæ vom fline
poruncile Sale;

5. la aceastæ adunare, Tatæl Ceresc a explicat, de asemenea, cæ, pe Pæmânt, noi
tofli vom pæcætui øi noi tofli vom muri. Tatæl Ceresc a avut nevoie de cineva care
sæ fie Salvatorul, sæ sufere pentru pæcatele noastre øi sæ moaræ pentru noi
pentru ca noi sæ putem fi înviafli;

6. Lucifer a vrut ca Tatæl Ceresc sæ-Øi schimbe planul. Lucifer a spus cæ el
ne va salva pe tofli, luându-ne libertatea de a alege, ceea ce ne-ar fi pus în
imposibilitatea de a mai face greøeli sau de a fi neprihænifli. Lucifer a dorit,
de asemenea, sæ aibæ întreaga onoare (Moise 4:1);

7. pentru cæ ne-a iubit (Ioan 15:13), Isus S-a oferit sæ fie Salvatorul nostru. El a dorit
sæ urmeze planul Tatælui Ceresc øi sæ dea slava Tatælui Ceresc (Moise 4:2);

8. Tatæl Ceresc L-a ales pe Isus sæ fie Salvatorul nostru. Lucifer s-a mâniat øi s-a
revoltat împotriva Tatælui Ceresc (Apocalipsa 12:7–9; Moise 4:3–4);

9. copiii de spirit ai Tatælui Ceresc au trebuit sæ hotærascæ dacæ Îl urmau pe Isus
sau pe Lucifer;

10. o treime dintre copiii de spirit ai Tatælui Ceresc au ales sæ-l urmeze pe Lucifer øi
ei au fost alungafli din cer. Lucifer a devenit Satana øi spiritele care l-au urmat au
devenit spirite rele, care încearcæ sæ ne atragæ spre lucruri rele. Aceste spirite
care l-au urmat pe Satana nu au primit trupuri fizice;

11. toate spiritele care au ales planul Tatælui Ceresc øi L-au urmat pe Isus în viafla
premuritoare s-au næscut sau se vor naøte pe Pæmânt cu trupuri fizice din carne
øi sânge;

12. tofli copiii din aceastæ clasæ au ales sæ urmeze planul Tatælui Ceresc øi au fost
næscufli pe Pæmânt cu trupuri muritoare.

Lecflia 2
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Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle la scripturi.
Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ scrip-
turile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ cu
copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• Cum credefli cæ a fost atunci când am træit alæturi de Tatæl Ceresc?

• Cum væ simflifli øtiind cæ Tatæl Ceresc este Tatæl spiritului vostru?

• Ce înseamnæ cæ Isus este fratele mai mare al spiritelor noastre?

• Cum a vrut Lucifer sæ schimbe planul Tatælui Ceresc?

• Cum væ simflifli, øtiind cæ Isus S-a oferit sæ sufere øi sæ moaræ pentru voi?

• Cum øtifli cæ, în viafla premuritoare, afli ales sæ-L urmafli pe Isus? De ce suntefli
bucuroøi cæ afli fæcut aceastæ alegere?

• Ce væ spune despre voi faptul cæ, în viafla premuritoare, afli ales sæ-L urmafli pe
Isus?

• Acum, când suntem næscufli în viafla muritoare, de ce este important sæ continuæm
sæ alegem sæ-L urmæm pe Isus?

Arætafli copiilor Biblia øi explicafli-le cæ Noul Testament din Biblie ne relateazæ despre
lucrurile pe care le-au fæcut Isus øi apostolii Sæi în timp ce au træit pe pæmânt. Explicafli
cæ lecfliile din acest an ne vor învæfla despre viafla øi învæflæturile lui Isus øi ale apostolilor
Sæi. Încurajafli-i pe copii sæ-øi aducæ Bibliile la clasæ în fiecare duminicæ.

Rugafli câfliva copii sæ cânte „I Lived in Heaven” (Am træit în cer) (Children’s
Songbook, p. 4) sau cântafli ori citifli versurile împreunæ cu clasa.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Pentru a face o recapitulare, scriefli urmætoarele cuvinte pe tablæ:

O treime
Întâiul næscut
Frate mai mare
Tatæl spiritelor noastre
Adunare în cer
Lucifer

Împærflifli clasa în grupuri mai mici. Rugafli fiecare grup sæ discute despre unul
sau mai multe dintre aceste concepte øi sæ se pregæteascæ sæ spunæ clasei ce îøi
amintesc despre ele. Dupæ câteva minute, rugafli fiecare grup sæ împærtæøeascæ
clasei cele discutate.

2. Rugafli-i pe copii sæ-øi deschidæ Bibliile la pagina de cuprins (din Noul Testament).
Recapitulafli lecflia 1, adresând unele dintre urmætoarele întrebæri: Prin ce se asea-
mænæ cærflile Matei, Marcu, Luca øi Ioan? Prin ce se deosebesc? Despre ce se
vorbeøte în cartea Faptele apostolilor? De ce sunt numite epistole majoritatea
celorlalte cærfli? Ajutafli-i pe copii sæ se familiarizeze cu respectivele cærfli din Noul
Testament, scriind referinflele pe tablæ øi invitându-i sæ gæseascæ referinflele în
Bibliile lor.
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3. Ajutafli-i pe copii sæ memoreze Ioan 15:13.

4. Ajutafli-i pe copii sæ memoreze cærflile Noului Testament.

Concluzie

Mærturie Depunefli mærturie cæ dumneavoastræ øi copiii din clasa dumneavoastræ suntefli
copii de spirit ai Tatælui Ceresc øi cæ Isus ne iubeøte atât de mult încât, în viafla
premuritoare, S-a oferit sæ fie Salvatorul nostru. Noi L-am iubit pe Tatæl Ceresc atât
de mult, încât am ales sæ urmæm planul Sæu. Subliniafli cât este de important ca
respectivii copii sæ continue sæ urmeze planul Tatælui Ceresc aici, pe Pæmânt.
Depunefli mærturie cæ a-L urma pe Isus øi a ne supune poruncilor Sale sunt
singurele cæi de a fi cu adeværat fericifli.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Moise 4:1–4 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Lecflia 2
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Ioan Botezætorul a pregætit
calea pentru Isus Hristos

Lecflia

3
Scop De a-i ajuta pe copii sæ înfleleagæ cæ ei au fost prerânduifli sæ facæ o parte impor-

tantæ din lucrarea Tatælui Ceresc pe pæmânt.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Luca 1:5–25, 57–80; Matei 3:1–6 øi Doctrinæ øi legæminte
84:27–28. Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli copiilor relatarea
din scripturi (vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scripturi” p. vii).

2. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai bine sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

3. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. o foaie de hârtie, pentru fiecare copil, pe care sæ fie scrise cuvintele sunt un

spirit ales;
c. ilustraflia 7-2, Ioan predicând în pustietate (Setul cu ilustraflii inspirate din

Evanghelie 207; 62132).

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Înainte de începerea orei, rugafli, în particular, pe unul dintre copii sæ dea foile de

hârtie pe care le-afli pregætit celorlalfli copii chiar dupæ rugæciunea de deschidere.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Rugafli copilul sæ distribuie foile de hârtie membrilor clasei. Explicafli cæ, înainte de
începerea orei, l-afli ales pe acel copil care distribuie foile de hârtie sæ facæ acest
act de slujire. Prerânduirea se aseamænæ cu acest lucru. (Scriefli pe tablæ cuvântul
prerânduire.) Tatæl Ceresc ne-a prerânduit în viafla premuritoare, când ne-a ales sæ
facem o lucrare specialæ pentru El pe Pæmânt. A fi prerânduit nu înseamnæ cæ noi
trebuie sæ facem lucrarea; avem libertate sau libertatea de a alege, dar ne putem
folosi de acest prilej dacæ alegem s-o facem. Explicafli cæ, în aceastæ lecflie, copiii
vor învæfla despre Ioan Botezætorul, care a fost prerânduit sau ales sæ ducæ la înd-
eplinire o misiune importantæ pe pæmânt. Rugafli-i pe copii sæ citeascæ, cu glas
tare, cuvintele de pe foile lor de hârtie. Spunefli-le cæ scripturile pe care le vor studia
explicæ faptul cæ Ioan Botezætorul a fost un spirit ales în viafla premuritoare sæ pre-
gæteascæ, aøa cum a fæcut, calea pentru Isus Hristos.

Relatare din
scripturæ

Predafli, din scripturile enumerate în secfliunea „Pregætire”, povestirea despre naøt-
erea, copilæria øi misiunea lui Ioan Botezætorul. Expunefli ilustraflia Ioan predicând în
pustietate la momentul potrivit. (Pentru sugestii privind modul de a preda relatarea
din scripturi, vedefli „Predarea din scripturi”, p. vii.) Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ
Ioan Botezætorul a fost prerânduit sæ pregæteascæ oamenii pentru a-L asculta pe
Isus Hristos.
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Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle la scripturi.
Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ scrip-
turile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ cu
copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• Ce øtim despre pærinflii lui Ioan Botezætorul? (Luca 1:5–7.)

• De ce a fost fæcut Zaharia mut? (Luca 1:18–20.)

• De ce l-au numit Zaharia øi Elisaveta pe fiul lor Ioan? (Luca 1:13.)

• Ce øtim despre copilæria lui Ioan? (Luca 1:80; D&L 84:27–28.)

• Ce a fost Ioan Botezætorul prerânduit sæ facæ? (Luca 1:15–17, 76–77.)

• Cum øi-a împlinit Ioan Botezætorul misiunea prerânduitæ de a pregæti calea pen-
tru Isus Hristos? (Matei 3:1–6.)

Explicafli cæ, aøa cum Ioan Botezætorul a fost un spirit ales sæ ajute la clædirea
împæræfliei Tatælui Ceresc pregætind calea pentru Isus Hristos, tot aøa noi suntem
spirite alese sæ ajutæm la clædirea împæræfliei Tatælui Ceresc ajutându-i pe oameni sæ
cunoascæ mai multe despre Isus Hristos.

Citifli acest citat din preøedintele Ezra Taft Benson: „Suntefli spirite alese, mulfli dintre
dumneavoastræ fiind pæstrafli timp de aproape 6.000 de ani pentru a veni în lume în
aceastæ zi, în acest moment, în care ispitele, responsabilitæflile øi oportunitæflile sunt
cele mai mari” (în Conference Report, oct. 1977, p. 43, sau Ensign, nov. 1977, p. 30).

• Cum væ face sæ væ simflifli faptul cæ øtifli cæ Tatæl Ceresc væ cunoaøte personal
øi v-a ales sæ venifli pe Pæmânt în acest moment?

• Care sunt unele dintre lucrurile pe care am fi putut fi prerânduifli sæ le facem
pentru a ajuta la clædirea împæræfliei Tatælui Ceresc? (Sæ slujim în misiuni, sæ fim
exemple bune flinându-ne legæmintele, sæ deflinem preoflia, sæ creøtem familii
neprihænite, sæ îndeplinim chemæri în Bisericæ.)

• Cum putefli afla ce doreøte Tatæl Ceresc sæ facefli aici, pe pæmânt? (Rugafli-væ
pentru a afla ce hotærâre sæ luafli, ascultafli Spiritul.) Explicafli cæ Tatæl Ceresc ne-a
dat, de asemenea, prilejul de a primi binecuvântæri patriarhale de la patriarhul
flæruøului atunci când vom fi destul de maturi. Binecuvântærile patriarhale indicæ,
deseori, chemærile pe care le-am putea primi sau ce doreøte Tatæl Ceresc sæ
facem cu vieflile noastre. Cum væ putefli pregæti pentru a face ceea ce doreøte
Tatæl Ceresc sæ facefli?

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Pregætifli pentru fiecare copil o foaie de hârtie pe care sæ fie scrise urmætoarele
afirmaflii (færæ ræspunsuri) sau scriefli afirmafliile pe tablæ:

Ioan Botezætorul:
a. a træit în .
b. era cu luni mai în vârstæ decât Isus.
c. purta îmbræcæminte fæcutæ din øi .
d. se hrænea cu øi .
e. a pregætit calea pentru .

Lecflia 3
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Ræspunsuri: a. pustietate; b. øase; c. pær de cæmilæ, piele; d. læcuste, miere; e.
Isus Hristos.

Rugafli-i pe copii sæ citeascæ Luca 1:26–27, 35–36, 76 øi Matei 3:1, 4 pentru a
completa spafliile libere. (Dacæ membrii clasei nu øtiu ce sunt læcustele, explicafli-le
cæ sunt insecte mari, care zboaræ.) Ajutafli-i sæ înfleleagæ cæ, deøi Ioan Botezætorul
a dus o viaflæ simplæ, umilæ în pustietate, el øi-a îndeplinit cu credinflæ misiunea øi
a pregætit calea pentru Isus Hristos.

2. Rugafli-i pe copii sæ citeascæ urmætoarele scripturi pentru a descoperi alfli oameni
care au fost prerânduifli pentru misiunile lor pæmântene:

Ieremia 1:5 – Ieremia
1 Nefi 11:18 – Maria, mama lui Isus (viziune datæ lui Nefi)
Eter 3:14 – Isus Hristos
Doctrinæ øi legæminte 138:53, 55 – Joseph Smith øi alflii
Avraam 3:23 – Avraam

Concluzie

Mærturie Depunefli-væ mærturia cæ aøa cum Ioan Botezætorul a fost prerânduit sæ pregæteascæ
calea pentru Isus Hristos øi sæ fie martor al Lui, tot aøa fiecare dintre noi a fost prer-
ânduit pentru misiunea noastræ pe pæmânt. Exprimafli-væ sentimentele despre cât
este de important ca noi sæ træim potrivit Evangheliei øi sæ fim demni sæ facem
ceea ce Tatæl Ceresc ne-a prerânduit sæ facem.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Luca 1:5–23, 57–80 øi Matei 3:1–6 ca o reca-
pitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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Isus Hristos este
Fiul Tatælui Ceresc

Lecflia

4
Scop De a-i ajuta pe copii sæ înfleleagæ cæ Isus Hristos este Singurul Fiu Næscut al lui

Dumnezeu în trup.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 1:18–25 øi Luca 1:26–38, 2:1–20. Studiafli apoi lecflia
øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli copiilor relatarea din scripturi (vezi „Pregætifli
lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scripturi” p. vii).

2. Lecturæ suplimentaræ: Ioan 3:16–17, Alma 22:14, Doctrinæ øi legæminte 19:16–19
øi Principiile Evangheliei, capitolul 11.

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai bine sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. ilustrafliile 7-1, Isus Hristosul (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 240;

62572); 7-3, Naøterea lui Isus (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 200;
62116); 7-4, Pæstorii aflæ de naøterea lui Hristos (Setul cu ilustraflii inspirate din
Evanghelie 202; 62117); øi 7-5, Familie cu un prunc (62307).

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Expunefli ilustraflia 7-5, Familie cu un prunc. Adresafli copiilor urmætoarele întrebæri:

• Ce credefli cæ simt aceøti pærinfli faflæ de noul næscut?

• Unde a træit spiritul acestui copilaø înainte de a fi næscut?

• Cine este mama lui pæmânteanæ? Cine este tatæl lui pæmântean? Cine este Tatæl
spiritului sæu?

Explicafli cæ, precum acest copilaø, fiecare dintre noi are un tatæ øi o mamæ pæm-
ânteni øi cæ Tatæl Ceresc este, de asemenea, Tatæl spiritelor noastre.

Expunefli ilustraflia Isus, Hristosul.

• Cine este mama lui Isus? Cine este Tatæl lui Isus?

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ Isus este diferit de noi pentru cæ Tatæl Ceresc este
Tatæl trupului pæmântean al lui Isus. Spunefli-le cæ aceastæ lecflie îi va învæfla mai
multe despre naøterea lui Isus.

Relatare din
scripturæ

Predafli povestirea despre Maria, Iosif øi naøterea lui Isus din scripturile enumerate
în secfliunea „Pregætire”, folosind ilustrafliile când este cazul. (Pentru sugestii privind
modul de a preda relatarea din scripturi, vedefli „Predarea din scripturi”, p. vii.)
Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ Tatæl Ceresc este atât Tatæl trupului spiritual al lui
Isus Hristos, cât øi Tatæl trupului Sæu fizic.
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Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle la scripturi.
Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ scrip-
turile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ cu
copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• Ce au spus îngerii Tatælui Ceresc Mariei øi lui Iosif despre Isus înainte ca El sæ se
nascæ? (Matei 1:19–23; Luca 1:30–33, 35.) De ce?

• De ce credefli cæ s-au arætat îngerii pæstorilor? (Luca 2:9–14.) (Pentru a depune
mærturie în fafla pæstorilor cæ Singurul Fiu Næscut al Tatælui Ceresc S-a næscut la
Betleem.)

• Ce credefli cæ au spus pæstorii oamenilor despre Isus? (Luca 2:15–20.)

• De ce este numit Isus Singurul Fiu Næscut al Tatælui? (Isus este singura persoanæ
næscutæ ca muritor al cærei Tatæ fizic este Tatæl Ceresc.) Explicafli cæ soflul Mariei,
Iosif, a fost ales sæ fie bærbatul care sæ ajute la învæflarea øi creøterea lui Isus.

• Care este diferenfla dintre relaflia lui Isus cu Tatæl Ceresc øi relaflia noastræ cu Tatæl
Ceresc?

• De ce a fost important ca mama lui Isus sæ fie muritoare? Ajutafli-i pe copii sæ înfl-
eleagæ cæ, pentru cæ Maria a fost muritoare, Isus a fost øi El muritor øi a putut
muri pentru noi. Ajutafli-i, de asemenea, pe copii sæ înfleleagæ cæ, deoarece Tatæl
Ceresc este Tatæl trupului fizic al lui Isus, Isus nu a trebuit sæ moaræ (vezi Ioan
5:26; 10:17–18). El a ales sæ sufere pentru pæcatele noastre øi a învins moartea
(vezi Alma 22:14; D&L 19:16–19).

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Rugafli-i pe bæiefli sæ-øi imagineze cum ar fi fost sæ fie Iosif. Rugafli-le pe fete sæ-øi
imagineze cum ar fi fost sæ fie Maria. Rugafli-i sæ væ spunæ ce ar fi putut gândi
când a venit îngerul. Întrebafli-i ce ar putea simfli când li s-ar spune cæ sunt pærin-
flii pæmânteni ai Salvatorului.

2. Rugafli fiecare copil sæ caute una dintre urmætoarele scripturi, în care Isus este
numit Singurul Fiu Næscut: Ioan 1:14; 3:16–18; 1 Ioan 4:9; Iacov 4:5, 11; Alma
5:48; 12:33–34; Doctrinæ øi legæminte 29:42, 46; 93:11 øi Moise 1:6. (Dacæ avefli
mai mult de nouæ copii în clasæ, putefli numi doi copii pentru fiecare scripturæ.)
Dupæ încheierea acestei activitæfli, copiii trebuie sæ înfleleagæ cæ titlul de Singurul
Fiu Næscut ne spune cæ Isus este singura persoanæ næscutæ pe acest pæmânt
care este Fiul fizic al Tatælui Ceresc.

3. Rugafli-i pe copii sæ væ spunæ ceva ce øtiu despre Isus øi care este important
pentru ei.

4. Revedefli primul articol de credinflæ împreunæ cu copiii.

5. Rugafli-i pe copii sæ cânte sau sæ citeascæ „He Sent His Son” (El Øi-a trimis Fiul)
(Children’s Songbook, p. 34).
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Concluzie

Mærturie Depunefli mærturie despre Isus Hristos, subliniind cæ el este Singurul Fiu Næscut
al Tatælui Ceresc sau singura persoanæ næscutæ pe Pæmânt al cærei Tatæ fizic este
Tatæl Ceresc. Depunefli mærturie cæ Isus este Salvatorul nostru. Încurajafli-i pe
copii sæ studieze øi sæ se roage pentru a dobândi mærturia cæ Isus Hristos este
Salvatorul nostru.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze, acasæ, Luca 1:26–38 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un membru al clasei sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Lecflia 4
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Copilæria lui 
Isus Hristos

Lecflia

5
Scop De a-i ajuta pe copii sæ învefle despre copilæria lui Isus øi sæ înfleleagæ cæ

Dumnezeu a trimis martori care sæ depunæ mærturie cæ Isus Hristos este Fiul Sæu.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Luca 2:21–52, Matei 2, Traducerea lui Joseph Smith, Matei
3:24–26 øi Doctrinæ øi legæminte 93:11–14. Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum
dorifli sæ predafli copiilor relatarea din scripturi (vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi,
øi „Predarea din scripturi” p. vii).

2. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai bine sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

3. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. un obiect interesant, care este destul de mic pentru a fi uøor de ascuns în clasæ,

cum ar fi o amintire de familie;
c. ilustraflia 7-6, Bæiatul Isus în templu (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie

205; 62500).

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Pe mæsuræ ce copiii intræ în clasæ, arætafli-le la doi sau trei dintre ei obiectul pe care
l-afli adus, apoi ascundefli-l, înainte ca ceilalfli copii ai clasei sæ soseascæ. Rugafli pe
unul dintre copiii care au væzut obiectul sæ-l descrie færæ a spune ce este. Întrebafli-i
pe membrii clasei dacæ øtiu ce este acel obiect. Rugafli-i pe ceilalfli copii care au
væzut obiectul sæ-l descrie. Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ pot fi mai siguri de
un lucru dacæ îl aud de la mai mult de o persoanæ. Arætafli obiectul clasei.

Explicafli faptul cæ acei copii care au væzut primii obiectul au acflionat ca martori
pentru cæ ei au øtiut despre obiect øi au descris felul în care aræta. Un martor este
cineva care are o cunoaøtere personalæ despre ceva øi împærtæøeøte altora acea
cunoaøtere. Un martor sau o mærturie pot fi, de asemenea, ceva care dovedeøte;
de exemplu Cartea lui Mormon mærturiseøte cæ Isus este Hristosul. Explicafli cæ,
atunci când Isus a fost copil, Tatæl Ceresc a trimis mulfli martori care sæ depunæ
mærturie cæ Isus era Fiul Sæu.

Relatare din
scripturæ

Predafli povestirea despre copilæria lui Isus aøa cum se gæseøte în scripturile enu-
merate în secfliunea „Pregætire”. (Pentru sugestii privind modul de a preda relatarea
din scripturi, vedefli „Predarea din scripturi”, p. vii.)

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor. Putefli folosi
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activitatea de îmbogæflire spiritualæ 1 pentru a recapitula lecflia anterioaræ înainte de
a preda aceastæ lecflie.

• De ce L-au dus Maria øi Iosif pe pruncul Isus la templu? (Luca 2:21–24.)

• Cum a øtiut Simeon cæ Isus era Fiul lui Dumnezeu? (Luca 2:25–30.)

• Cum a depus Ana mærturie cæ Isus era Fiul lui Dumnezeu? Cum credefli cæ a
øtiut ea cine era El? (Luca 2:36–38.)

• Cum au øtiut magii cæ Isus era Fiul lui Dumnezeu? De ce I-au fæcut daruri?
(Matei 2:2, 11.)

• Cum putefli fi un martor al lui Isus Hristos?

• De ce i-a spus Tatæl Ceresc lui Iosif sæ-øi ducæ familia în Egipt? (Matei 2:13–14.)
Ce a fæcut Irod în încercarea de a-L împiedica pe Isus sæ devinæ împærat? (Matei
2:16.) Cum a øtiut Iosif cæ se putea întoarce în Egipt? (Matei 2:19–20.) Unde s-a
dus familia sæ locuiascæ? (Matei 2:21–23.)

• Ce credefli cæ a fæcut Isus, când era copil, pentru a dobândi experienflæ øi cunoa-
øtere? (TJS Matei 3:24–26; Luca 2:40, 52; D&L 93:11–14.) Ce lucruri este impor-
tant sæ învæflafli pe mæsuræ ce creøtefli? Ce fleluri v-afli stabilit?

• Arætafli ilustraflia Bæiatul Isus în templu. De ce erau oamenii din templu impresion-
afli de Isus? (Luca 2:46–47. Observafli cæ traducerea lui Joseph Smith a acestei
scripturi spune: „Øi ei Îl ascultau øi Îi puneau întrebæri”.) Ce ne spune aceasta
despre cât de multe învæflase Isus în copilæria Sa? Ce putefli face pentru a învæfla
mai mult despre Evanghelie? Cum Îl cinstea Isus pe Tatæl Sæu øi cum I se supu-
nea Isus Tatælui Sæu în templu?

• Ce a fæcut Isus pentru a-i cinsti øi a se supune lui Iosif øi Mariei? (Luca 2:51–52.)
Explicafli cæ Iosif øi Maria L-au învæflat pe Isus în copilæria Lui aøa cum pærinflii
noøtri ne învaflæ în copilæria noastræ. Cum væ putefli cinsti pærinflii?

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Rugafli-i pe copii sæ numeascæ cât mai multe persoane posibil, din lecfliile sæptæ-
mânilor anterioare, care au depus mærturie cæ Isus Hristos era Fiul lui Dumnezeu.
Pentru a-i ajuta pe copii sæ-øi aminteascæ aceøti martori, le putefli cere sæ cerce-
teze urmætoarele scripturi: Luca 1:30–32 (Gavril), Luca 1:41–43 (Elisaveta), Ioan
1:29–34 (Ioan Botezætorul) øi Luca 2:8–17 (îngerii øi pæstorii).

2. Discutafli despre obiectivele pe care copiii le-ar putea stabili pentru a-i ajuta sæ
învefle mai multe despre Evanghelie, cum ar fi citirea scripturilor în fiecare zi, rosti-
rea rugæciunilor, participarea la serile în familie øi altele. Rugafli-i pe copii sæ scrie
pe o foaie de hârtie douæ obiective care îi vor ajuta sæ învefle mai multe despre
Evanghelie în acest an. Încurajafli-i sæ flinæ foaia de hârtie într-un loc în care sæ o
poatæ vedea deseori.

3. Facefli o copie a hærflii de la sfârøitul acestei lecflii pentru fiecare copil din clasæ.
Læsafli-i pe copii sæ gæseascæ øi sæ punæ etichete pe locurile în care a træit Isus:
Ierusalim, Betleem, Egipt øi Nazaret. (Hærflile 2 øi 4 din Ghidul pentru scripturi
væ pot ajuta la aceastæ activitate.)

Lecflia 5
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4. Ajutafli copiii sæ memoreze primul articol de credinflæ.

5. Scriefli pe tablæ referinflele din scripturi cu privire la momentele în care Tatæl
Ceresc a depus mærturie cæ Isus Hristos era Fiul Sæu (Matei 3:16–17; 17:5;
3 Nefi 11:6–8; Joseph Smith–Istorie 1:17). Rugafli-i pe copii sæ cerceteze referinfl-
ele øi sæ discute despre ce s-a întâmplat în fiecare situaflie.

6. Ajutafli copiii sæ memoreze Luca 2:52.

7. Cântafli sau citifli cuvintele cântecului „Jesus Once Was a Little Child” (Isus a fost
øi El odatæ copil) (Children’s Songbook, p. 55).

Concluzie

Mærturie Împærtæøifli copiilor sentimentele dumneavoastræ despre Isus Hristos øi spunefli-le de
ce este important pentru dumneavoastræ faptul cæ El este Fiul lui Dumnezeu. Ajutafli-i
sæ înfleleagæ cæ, dacæ urmeazæ exemplul lui Isus, ei pot deveni mai asemænætori Lui.

Activitatea de îmbogæflire spiritualæ 2 poate fi folositæ ca exemplu de punere în prac-
ticæ în viaflæ a lecfliei.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze, acasæ, Luca 2:40–52 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Locuri în care a træit Isus Hristos

Marea Mediteranæ
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Botezul lui 
Isus Hristos

Lecflia

6
Scop De a-i ajuta pe copii sæ doreascæ sæ-øi flinæ legæmintele fæcute la botez.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 3:13–17; Ioan 3:5; 2 Nefi 31:4–10, 17–21; Mosia
18:8–17 øi Doctrinæ øi legæminte 33:15. Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli
sæ predafli copiilor relatarea din scripturi (vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi
„Predarea din scripturi” p. vii).

2. Lecturæ suplimentaræ: Ioan 1:29–34, Doctrinæ øi legæminte 20:37 øi Principiile
Evangheliei, capitolul 20.

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai bine sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. Cartea lui Mormon;
c. planøæ cu al patrulea articol de credinflæ (65004);
d. ilustraflia 7-7, Ioan Botezætorul botezându-L pe Isus (Setul cu ilustraflii inspirate

din Evanghelie 208; 62133).

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Rugafli doi copii sæ vinæ în fafla clasei, sæ stea cu fafla unul la celælalt øi sæ flinæ mâin-
ile ridicate deasupra în faflæ, astfel încât sæ formeze un spafliu prin care pot trece
ceilalfli copii. Explicafli cæ aceøti copii reprezintæ o poartæ foarte importantæ. Spunefli
copiilor cæ aceastæ poartæ este intrarea pe calea strâmtæ øi îngustæ care duce la
viafla veønicæ. Rugafli un copil sæ citeascæ 2 Nefi 31:17. Explicafli cæ unul dintre pri-
mii paøi cætre viafla veønicæ este acela de a trece prin poartæ (de a fi botezat).
Rugafli-i pe copii sæ pæøeascæ prin poartæ.

Relatare din
scripturæ

Arætafli ilustraflia în care Ioan Botezætorul Îl boteazæ pe Isus. Predafli povestirea aøa
cum se gæseøte în scripturile enumerate în secfliunea „Pregætire”. (Pentru sugestii
privind modul de a preda relatarea din scripturi, vedefli „Predarea din scripturi”,
p. vii.)

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• Cine L-a botezat pe Isus? (Matei 3:13.)

• De ce a ezitat Ioan Botezætorul sæ-L boteze pe Isus? (Matei 3:14.)

• De a vrut Isus sæ fie botezat? (Matei 3:15; 2 Nefi 31:7, 9.)
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• De ce trebuie sæ fim botezafli? (Ioan 3:5.) Ce înseamnæ scufundare? De ce trebuie
sæ fim complet sub apæ când suntem botezafli? (3 Nefi 11:26–28.)

• Ce s-a întâmplat imediat dupæ ce Isus a fost botezat? (Matei 3:16–17.)

• Cum primim noi darul Duhului Sfânt? (D&L 33:15.)

• Cum v-afli simflit când afli fost botezafli? Cum v-afli simflit când afli fost confirmafli
øi afli primit darul Duhului Sfânt?

• Ce afli promis când afli fost botezafli? Ce ne promite Tatæl Ceresc? (Mosia 18:8–13;
D&L 20:37.)

Explicafli cæ aceste promisiuni fæcute între noi øi Tatæl Ceresc reprezintæ legæmintele
botezului. Când suntem botezafli, noi facem legæmânt:

sæ devenim membri ai Bisericii lui Isus;
sæ-i ajutæm pe ceilalfli;
sæ stæm ca martori ai Tatælui Ceresc în toate timpurile øi în toate locurile;
sæ slujim Tatælui Ceresc øi sæ flinem poruncile Sale.

Dacæ ne flinem legæmintele, Tatæl Ceresc face legæmânt:

sæ ne ierte pæcatele;
sæ ne dea multe binecuvântæri;
sæ ne îndrume zilnic prin Duhul Sfânt;
sæ ne dea viaflæ veønicæ. (Vezi Principiile Evangheliei, capitolul 20.)

• Când trecem prin poarta botezului, spre ce ne îndreptæm? (2 Nefi 31:17–18.)
Ce trebuie sæ facem dupæ botez pentru a dobândi viaflæ veønicæ øi a fi capabili
sæ træim pentru totdeauna alæturi de Tatæl Ceresc? (2 Nefi 31:18–20.)

Articol de credinflæ Arætafli planøa cu al patrulea articol de credinflæ. Ajutafli-i pe copii sæ-l memoreze.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Scriefli urmætoarele întrebæri despre botez øi referinflele din scripturi la acestea pe
tablæ sau pe o foaie de hârtie: De ce suntem botezafli? (D&L 49:13; 2 Nefi 31:18.)
Cum suntem botezafli? (D&L 20:72–74.) De cine suntem botezafli? (D&L 20:73.)
Când suntem botezafli? (D&L 68:27.) Rugafli-i pe copii sæ citeascæ scripturile øi
sæ discute ræspunsurile.

2. Scriefli fiecare dintre urmætoarele expresii pe o foaie de hârtie separatæ.

Pentru iertarea pæcatelor noastre
Sæ devenim membri ai Bisericii
Astfel putem primi darul Duhului Sfânt
Sæ fim supuøi
Sæ intræm pe calea strâmtæ øi îngustæ

Rugafli-i pe copii sæ treacæ prin poarta folositæ la începutul lecfliei. Când fiecare
copil trece prin poartæ, înmânafli-i una dintre foile de hârtie. Explicafli cæ acestea
sunt motivele pentru care trebuie sæ fim botezafli. Discutafli cu copiii despre cum
ne putem fline legæmintele botezului.
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3. Folosind ilustraflia cu un copil care este botezat (62018) øi ilustraflia în care Ioan
Botezætorul Îl boteazæ pe Isus, povestifli despre propriul dumneavoastræ botez
sau rugafli un copil sæ vorbeascæ despre botezul lui.

4. Ajutafli-i pe copii sæ memoreze 2 Nefi 31:20.

5. Aranjafli ca un grup de copii sæ cânte „Baptism” (Botezul) (Children’s Songbook,
p. 100) sau cântafli ori citifli cuvintele cu clasa.

Concluzie

Mærturie Depunefli mærturie despre importanfla botezului øi faptul cæ botezul este poarta cætre
calea strâmtæ øi îngustæ care duce la viafla veønicæ. Este posibil ca unii copii sæ
doreascæ sæ-øi depunæ mærturiile despre botezurile proprii.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Matei 3:13–17 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Lecflia 6
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Isus Hristos a fost 
ispitit de Satana

Lecflia

7
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ învefle cum sæ se opunæ ispitelor lui Satana.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 4:1–11, Marcu 1:12–13 øi Luca 4:1–13. (Comparafli
versetele din Matei cu traducerea lui Joseph Smith din Ghidul pentru scripturi.)
Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli copiilor relatarea din scripturi
(vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scripturi” p. vii).

2. Lecturæ suplimentaræ: 1 Corinteni 10:13; 2 Nefi 2:18; 28:19–22; 3 Nephi 18:18 øi
Doctrinæ øi legæminte 10:5, 27; 11:12.

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai bine sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. câte o foaie de hârtie øi un creion pentru fiecare copil;
c. trei benzi de hârtie cuprinzând urmætoarele:

Hotærâfli
Rugafli-væ
Dafli ascultare Duhului Sfânt;

d. ilustraflia 7-8, Streaøina templului.

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Dafli fiecærui copil o foaie de hârtie. Rugafli-i pe copii sæ scrie trei lucruri greøite pe
care copiii de vârsta lor ar putea fi tentafli sæ le facæ. Rugafli-i pe copii sæ væ spunæ
ce au scris. Putefli nota ræspunsurile lor pe tablæ øi putefli discuta problemele cu
care se confruntæ ei astæzi. Spunefli-le cæ aceastæ lecflie îi va ajuta sæ învefle cum
sæ reziste unor astfel de ispite.

Relatare din
scripturæ

Predafli povestirea despre ispitirea lui Isus aøa cum se gæseøte în scripturile enume-
rate în secfliunea „Pregætire”. (Pentru sugestii privind modul de a preda relatarea
din scripturi, vedefli „Predarea din scripturi”, p. vii.) Notæ: Traducerea lui Joseph
Smith clarificæ relatarea din versiunea regelui Iacob a Bibliei. Ajutafli-i pe copii sæ înfl-
eleagæ cæ TJS clarificæ faptul cæ Isus a fost „condus de cætre Spirit, în pustietate, ca
sæ fie cu Dumnezeu”, nu pentru a fi ispitit de diavol. Explicafli cæ Isus nu a intrat, de
bunævoie, într-o situaflie în care ar fi fost ispitit øi cæ El nu doreøte ca noi sæ facem
acest lucru. Explicafli, de asemenea, cæ TJS afirmæ cæ Isus a fost pus pe streaøina
templului øi pe piscul muntelui de Spirit, øi nu de diavol aøa cum se scrie în Biblie.

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.
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• De ce S-a dus Isus în pustietate? (TJS, Matei 4:1.)

• În traducerea lui Joseph Smith pentru Matei 4:2, se spune cæ, în timp ce Isus
era în pustietate, El a comunicat spiritual cu Dumnezeu. Ce credefli cæ înseamnæ
sæ comunici spiritual cu Dumnezeu? Cum putem sæ comunicæm spiritual cu
Dumnezeu?

• Cum credefli cæ au ajutat cele 40 de zile de post øi comunicarea cu Dumnezeu
la pregætirea lui Isus pentru a rezista ispitirii?

• Cum L-a ispitit, întâi, Satana, pe Isus? (Matei 4:3.) De ce credefli cæ ar fi fost greu
pentru El sæ reziste acestei ispite? (Matei 4:2.) Ce a ræspuns Isus lui Satana?
Ce a vrut sæ spunæ Isus? (Matei 4:4.)

• Care au fost celelalte moduri în care Satana L-a ispitit pe Isus? (Matei 4:5–6,
8–9.) Cum a ræspuns Isus la aceste ispite? (Matei 4:7, 10.) Credefli cæ acestea
au fost singurele momente în care a fost ispitit Hristos? (Luca 4:13. „Pânæ la o
vreme” indicæ faptul cæ acestea nu au fost singurele momente.)

• Cum L-a ajutat pe Isus studierea scripturilor ca sæ reziste ispitelor? (Matei 4:4,
6–7, 10.)

• Ce încearcæ Satana sæ facæ fiecæruia dintre noi? (2 Nefi 2:18; 28:20–22; D&L
10:27.)

• Cum væ poate ajuta Tatæl Ceresc sæ rezistafli ispitelor? Ce anume putefli face, chiar
acum, lucru ce væ va ajuta sæ evitafli viitoare ispite?

• Ce mare promisiune ne-a fæcut Domnul cu privire la ispitirile noastre?
(1 Corinteni 10:13.) Citifli aceastæ scripturæ împreunæ.

Discutafli trei lucruri pe care le putem face, care ne vor ajuta sæ evitæm øi sæ rezis-
tæm ispitelor. Expunefli benzile de hârtie pe mæsuræ ce le discutafli.

1. Hotærâfli sæ rezistafli ispitei înainte de a væ confrunta cu ea.

Citifli øi discutafli despre urmætoarea declaraflie fæcutæ de preøedintele Spencer W.
Kimball:

„Hotærârile drepte sunt cel mai uøor de luat când le luæm din timp...

Când eram tânær, am luat o hotærâre... sæ nu gust niciodatæ ceai cu cofeinæ,
cafea, tutun sau alcool...

Timpul de a hotærî sæ fii... cinstit este cu mult înainte ca vânzætorul sæ-fli dea mai
mult rest decât trebuie. Timpul de a hotærî sæ nu consumi droguri este înainte ca
un prieten, care îfli place, sæ te tachineze spunându-fli cæ fli-e fricæ sau cæ [eøti
neprihænit]. Timpul de a hotærî cæ nu dorim nimic altceva decât ocazia de a træi
veønic alæturi de Tatæl nostru [Ceresc] este acum” („Decisions: Why It’s Important
to Make Some Now”, New Era, apr. 1971, p. 3).

2. Rugafli-væ pentru a putea evita ispita (Marcu 14:38) øi pentru ca, dacæ suntefli isp-
itifli, sæ avefli puterea øi credinfla sæ rezistafli. Explicafli cæ rugæciunea zilnicæ, stræd-
uinfla de a evita orice ispitæ, slujirea øi desfæøurarea de activitæfli utile ne vor ajuta.

3. Dafli ascultare Duhului Sfânt. Explicafli cæ, dupæ ce suntem botezafli, ni se dæ darul
Duhului Sfânt, care ne poate ajuta sæ depæøim orice ispitæ (vezi D&L 11:12).

Rugafli-i pe copii sæ vorbeascæ despre situaflii în care au fost ispitifli. Rugafli-i sæ
împærtæøeascæ ce au fæcut pentru a evita ispita øi a-i rezista.

Lecflia 7
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Vorbifli despre ispitele care au fost scrise pe tablæ în timpul activitæflii de la începutul
lecfliei. Discutafli, separat, despre mai multe dintre ele øi rugafli-i pe copii sæ se
gândeascæ cum ar putea o persoanæ tânæræ sæ le evite sau sæ reziste fiecæreia din-
tre ele. Rugafli-i pe copii sæ aleagæ o ispitæ pentru care doresc sæ se pregæteascæ
spre a-i rezista øi sæ plænuiascæ modul în care pot evita acea ispitæ sau îi pot
rezista.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Jucafli jocul „Ce ai face dacæ”. Scriefli pe bileflele întrebæri, care încep cu: „Ce ai
face dacæ”, referitoare la ispitele cu care s-ar putea confrunta membrii clasei,
aøa cum aratæ exemplele de întrebæri de mai jos. Rugafli un copil sæ scoatæ una
dintre întrebæri dintr-o cutie sau un bol, sæ citeascæ întrebarea øi sæ ræspundæ.
Apoi, cerefli copilului respectiv sæ numeascæ pe altcineva care sæ aleagæ o întreb-
are cu „Ce ai face dacæ” din cutie. Subliniafli cæ hotærârea luatæ în avans repre-
zintæ un ajutor important în a rezista ispitei.

Ce ai face dacæ ai gæsi ceva ce aparfline altcuiva?
Ce ai face dacæ i-ai promite tatælui tæu cæ îl ajufli, dar un prieten vine la tine øi te
roagæ sæ te joci?
Ce ai face dacæ prietenii tæi ar râde de tine pentru cæ nu fumezi din niøte fligæri
pe care le-au gæsit (sau nu bei alcool sau nu iei droguri)?
Ce ai face dacæ ai øti cæ vei avea necazuri dacæ spui adeværul?

2. Rugafli copiii sæ foloseascæ pantomima sau mici scenete pentru a aræta cum
se rezistæ ispitelor.

3. Pregætifli câteva „Cærfli cu ispite” (precum cærflile de joc). Pe cærfli sau bucæfli de
hârtie cu dimensiunea de 8/13 cm, scriefli ispitele cu care s-ar putea confrunta
copiii, cum ar fi minciunæ, înøelæciune, furt, folosirea limbajului vulgar øi aøa mai
departe. Pe alte cærfli, „Cærfli cu ajutoare”, scriefli Credinflæ în Isus Hristos, Pærinfli,
Învæflætori, Prieteni buni, Rugæciune, Post, Conducætori ai Bisericii, Scripturi, Duhul
Sfânt, Evitarea ispitelor øi alte lucruri care îi ajutæ pe oameni sæ reziste ispitelor.

Punefli cærflile cu ispite cu fafla în jos, într-o græmadæ, iar cærflile cu ajutoare, cu fafla
în jos, în altæ græmadæ. Rugafli un copil sæ aleagæ o carte cu ajutor øi una cu ispitæ
øi sæ spunæ clasei ce scrie pe fiecare. Læsafli clasa sæ discute despre felul în care
ceea ce scrie pe cartea cu ajutor face sæ fie mai uøor sæ reziste sau sæ evite ceea
ce este scris pe cartea cu ispita. Læsafli fiecare copil sæ aleagæ, pe rând, câte o
carte din fiecare categorie.

4. Împærtæøifli copiilor urmætorul citat din preøedintele Joseph Fielding Smith:
„Obiceiurile se formeazæ uøor. Este la fel de uøor sæ-fli formezi obiceiuri bune pe
cât este de uøor sæ-fli formezi obiceiuri rele” (New Era, iul. 1972, p. 23). Îi putefli
ajuta pe copii sæ memoreze acest citat.

5. Rugafli-i pe copii sæ numeascæ hotærâri pe care le-au luat øi care îi vor ajuta sæ
evite ispita în viitor.
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6. Ajutafli-i pe copiii sæ memoreze Matei 4:4.

7. Rugafli-i pe copii sæ cânte sau sæ citeascæ versurile unuia sau mai multora dintre
urmætoarele cântece: „The Still Small Voice” (Glasul slab, liniøtit) (Children’s
Songbook, p. 106), „Listen, Listen” (Ascultafli, ascultafli) (Children’s Songbook,
p.107), „Keep the Commandments” (fiinefli poruncile) (Children’s Songbook,
p.146).

Concluzie

Mærturie Depunefli mærturie cæ noi avem puterea sæ rezistæm ispitelor cu care ne confruntæm.
Exprimafli-væ dragostea pentru Isus Hristos øi exemplul Sæu de rezistenflæ în fafla
ispitelor lui Satana.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Matei 4:1–11 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Lecflia 7
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Isus Hristos 
curæflæ templul

Lecflia

8
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ simtæ o mai mare dragoste øi respect faflæ de Tatæl

Ceresc øi de Isus Hristos øi faflæ de locurile sacre.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Ioan 2:13–16, Matei 21:12–14, Luca 19:45–48 øi Exodul
20:7. Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli copiilor relatarea din
scripturi (vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scripturi” p. vii).

2. Lecturæ suplimentaræ: Marcu 11:15–17.

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai bine sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. benzi de hârtie cuprinzând urmætoarele:

Putem aræta dragoste øi respect faflæ de Tatæl Ceresc øi Isus prin:
atitudinea pioasæ din timpul adunærilor Societæflii Primare øi de împærtæøanie;
limbajul pe care îl folosim când ne rugæm;
modul în care ne îmbræcæm;
modul în care ne comportæm;
modul în care vorbim;

c. ilustraflia 7-9, Isus curæflæ templu (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 224;
62163).

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Trasafli o linie orizontalæ de-a lungul tablei. Scriefli RESPECT deasupra liniei øi LIPSÆ
DE RESPECT dedesubtul liniei. Rugafli-i pe copii sæ-øi imagineze cæ vine la ei un
prieten. Spunefli-le cæ vefli desena, pe tablæ, o „linie a respectului”. Menflionafli lucruri
pe care le face prietenul (vezi mai jos) øi rugafli clasa sæ hotærascæ dacæ prietenul
aratæ respect sau lipsæ de respect faflæ de voi øi casa voastræ. Desenafli o linie con-
tinuæ, care intersecteazæ linia orizontalæ de pe tablæ, având curs ascendent pentru
situafliile în care se manifestæ respect øi curs descendent pentru cele în care se
manifestæ lipsæ de respect. Folosifli situaflii ca urmætoarele:

Prietenul:

aøteaptæ liniøtit afaræ pânæ când este invitat sæ intre.
intræ cu încælflæmintea plinæ de noroi.
væ mulflumeøte pentru invitaflia pe care i-afli fæcut-o.
vorbeøte tare øi flipæ în casa voastræ.
îi salutæ politicos pe pærinflii voøtri.
cere ceva de mâncare.
væ trateazæ cu grijæ bunurile.
væ ignoræ pærinflii când îi vorbesc.
væ invitæ sæ-i facefli o vizitæ.
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„Linia respectului” pe care afli trasat-o ar putea aræta astfel:

Rugafli-i pe copii sæ-øi ræspundæ la urmætoarele întrebæri:

• Când facefli o vizitæ acasæ, unui prieten, cum aratæ „linia respectului” în cazul vostru?

• Când venifli la Societatea Primaræ, cum aratæ „linia respectului” în cazul vostru?

• Cum aratæ „linia respectului” când væ aflafli în propria casæ?

Relatare din
scripturæ

Predafli relatærile despre Isus curæflind templul din Ierusalim. Relatarea despre prima
curæflare se aflæ în Ioan 2:13–16. Relatarea despre cea de a doua, petrecutæ cu
aproape trei ani mai târziu øi cu numai câteva zile înainte de ræstignirea Sa, se aflæ
în Matei 21:12–14 øi Luca 19:45–48.(Pentru sugestii privind modul de predare a
relatærilor din scripturi vedefli „Predarea din scripturi” p. vii.) Pe mæsuræ ce predafli
aceste relatæri, rugafli-i pe copii sæ se întrebe ce simte Isus faflæ de Tatæl Ceresc
øi templu. Ajutafli-i pe copiii sæ înfleleagæ cæ acest templu a fost un loc sacru, aøa
cum sunt, astæzi, templele øi capelele noastre, iar Isus doreøte ca noi sæ respectæm
aceste locuri sfinte.

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• Ce a væzut Isus cæ fæceau unii oameni în templu? (Ioan 2:14.)

• De ce i-a alungat Isus pe vânzætori øi pe schimbætorii de bani din templu? Ce
le-a spus Isus? (Ioan 2:16; Matei 21:13; Luca 19:45–46.)

• Ce a fæcut Isus în templu dupæ ce i-a alungat? (Matei 21:14; Luca 19:47.)

• De ce credefli cæ este important sæ fii pios în locuri sfinte cum sunt capelele,
templele øi clædirile bisericii? Cui arætæm noi respect?

Discutafli despre importanfla atitudinii pioase în locuri care au fost dedicate
Domnului. Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ pioøenia înseamnæ cinstire profundæ
øi dragoste.

• Cui a arætat Isus dragoste øi respect când i-a alungat pe schimbætorii de bani?
(Ioan 2:16.) De ce a fæcut aceasta?

• Cum putem aræta dragoste øi respect Tatælui Ceresc øi lui Isus la bisericæ, acasæ,
la øcoalæ, la joacæ?

Expunefli, pe rând, benzile de hârtie. Discutafli cu copiii moduri în care putem aræta
dragoste øi respect faflæ de Tatæl Ceresc øi de Isus. Includefli urmætoarele idei:

RESPECT

LIPSÆ DE RESPECT

Lecflia 8
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când suntem pioøi în timpul adunærii de împærtæøanie, arætæm dragoste øi respect
faflæ de Isus øi legæmintele pe care le facem cu Tatæl Ceresc;

când ascultæm cuvântærile din cadrul adunærii de împærtæøanie øi când suntem
pioøi la Societatea Primaræ, învæflæm mai multe despre Tatæl Ceresc øi Isus,
precum øi despre ceea ce Ei doresc sæ facem;

când ne rugæm aøa cum trebuie, arætæm respect faflæ de Tatæl Ceresc;

când ne îmbræcæm decent, arætæm respect faflæ de trupurile noastre, creaflii sacre
ale Tatælui Ceresc;

când acflionæm aøa cum doresc Tatæl Ceresc øi Isus, arætæm cæ noi credem în Ei
øi cæ este important pentru noi sæ facem ceea ce ne cer Ei sæ facem;

când folosim numele Domnului cu pioøenie øi nu abuzæm de el, arætæm altora cæ
Îl respectæm øi Îl iubim.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Rugafli-i pe copii sæ citeascæ øi sæ memoreze Exodul 20:7. Relatafli øi discutafli
urmætorul incident povestit de preøedintele Spencer W. Kimball øi ajutafli-i pe
copii sæ se angajeze sæ flinæ aceastæ poruncæ importantæ.

„În spital, într-o zi, am fost scos în scaunul cu rotile din sala de operaflii de cætre
un infirmier care s-a împiedicat øi buzele lui furioase au rostit cuvinte urâte care au
fost combinate cu numele Salvatorului. Deøi eram numai pe jumætate conøtient,
am reacflionat øi am implorat: ‘Væ rog! Væ rog! Este Domnul meu cel al Cærui nume
îl întinafli’. S-a læsat o tæcere de mormânt, apoi un glas plin de remuøcare a øoptit:
‘Îmi pare ræu’. El uitase pentru o clipæ cæ Domnul a poruncit cu tærie tuturor
oamenilor sæi: ‘Sæ nu iei în deøert Numele Domnului, Dumnezeului tæu; cæci
Domnul nu va læsa nepedepsit pe cel ce va lua în deøert Numele Lui’ (Exodul
20:7)” („President Kimball Speaks Out on Profanity”, Ensign, febr. 1981, p. 3).

2. Luafli mai multe ilustraflii cu temple øi clædiri ale Bisericii. Scriefli numele templelor
øi clædirilor pe bucæfli de hârtie separate øi cerefli copiilor sæ coreleze numele cu
ilustrafliile. Rugafli-i sæ coreleze numele øi ilustrafliile a doua oaræ, dupæ ce afli
explicat cum L-au ajutat aceste clædiri pe Domnul sæ ducæ mai departe lucrarea
Sa aici, pe pæmânt.

3. Descriefli sentimentele pe care le-afli avut când afli mers la templu sau invitafli pe
cineva din episcopia sau ramura dumneavoastræ sæ-øi împærtæøeascæ sentimen-
tele despre templu. Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cât este de sacru templul øi cæ
aceia care merg se pot simfli mai aproape de Domnul acolo. Discutafli despre ce
pot face copiii în viafla lor pentru a fi demni sæ intre în templu.

4. Dafli fiecærui copil o foaie de hârtie øi un creion. Rugafli-i sæ scrie moduri concrete
în care îøi pot aræta dragostea, respectul øi ataøamentul faflæ de Tatæl Ceresc øi
Isus Hristos în timpul sæptæmânii care urmeazæ. Rugafli-i sæ pæstreze lista într-un
loc în care o pot vedea deseori.

5. Trasafli o altæ „linie a respectului” pe tablæ în timp ce copiii dau exemple de acfli-
uni care aratæ respect sau lipsæ de respect în clædirile Bisericii.
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Provocare Referifli-væ din nou la linia respectului øi spunefli copiilor cæ ar trebui sæ aibæ o „linie
a respectului” pentru relaflia lor cu Tatæl Ceresc øi Isus Hristos. Provocafli-i pe copii
sæ dea un curs ascendent liniei arætând dragoste øi respect faflæ de Tatæl Ceresc
øi de Isus în tot ceea ce fac.

Concluzie

Mærturie Exprimafli-væ sentimentele pioase faflæ de Tatæl Ceresc øi Isus Hristos øi dorinfla
dumneavoastræ de a væ aræta dragostea, respectul øi ataøamentul faflæ de Ei prin
modul în care træifli.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Matei 21:12–14 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Lecflia 8
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Isus Hristos îi cheamæ 
pe apostolii Sæi

Lecflia

9
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ aibæ dragoste øi respect mai mari faflæ de apostolii

pe care Isus Hristos îi cheamæ sæ fie martori speciali.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 4:18–22, Luca 5:1–11, 6:12–16, Matei 16:13–19,
Marcu 3:13–19, 16:15, Faptele apostolilor 10:39–43, 3 Nefi 12:1–2 øi Doctrinæ
øi legæminte 107:23. Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli copiilor
relatarea din scripturi (vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scripturi”
p. vii).

2. Lecturæ suplimentaræ: Matei 10:2–4, Marcu 1:16–20 øi Ioan 1:35–51.

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai bine sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. mai multe exemplare ale cærflii Doctrinæ øi legæminte;
c. planøæ cu al øaselea articol de credinflæ (65006);
d. ilustrafliile 7-10, Isus øi pescarii (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 209;

62496) øi 7-11, Hristos rânduindu-i pe apostoli (Setul cu ilustraflii inspirate din
Evanghelie 211; 62557) øi, de asemenea, fotografii cu apostoli actuali (64329-
64378. Dacæ nu gæsifli fotografiile în biblioteca din casa de întrunire, vedefli un
numær recent al unei reviste a Bisericii cuprinzând cuvântærile la conferinflæ.

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Scriefli urmætoarele referinfle din scripturi pe tablæ:

1 Corinteni 12:28
Efeseni 2:20
Doctrinæ øi legæminte 107:23

Rugafli-i pe copii sæ cerceteze referinflele pentru a gæsi un cuvânt important care
se gæseøte în fiecare dintre ele. Putefli forma echipe de doi sau trei copii care sæ
lucreze împreunæ. Dacæ au nevoie de ajutor spunefli-le cæ acel cuvânt începe cu
litera a (apostol).

Rugafli un copil sæ citeascæ Doctrinæ øi legæminte 107:23 cu glas tare pentru a afla
de ce este un apostol un slujitor important al Domnului.

Relatare din
scripturæ

Arætând ilustrafliile la timpul potrivit, predafli relatærile despre momentele în care Isus
i-a chemat pe ucenicii Sæi (Matei 4:18–22; Luca 5:1–11) øi, mai târziu, pe cei doi-
sprezece apostoli (Marcu 3:13–19; Luca 6:12–16). (Pentru sugestii privind modul
de predare a relatærilor din scripturi vedefli „Predarea din scripturi” p. vii.)
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Pe mæsuræ ce predafli aceste relatæri, asigurafli-væ cæ respectivii copii înfleleg cæ
Isus a avut mulfli oameni care L-au urmat, numifli ucenici. Când i-a chemat, întâi,
pe Petru, Andrei, Iacov øi Ioan de la bærcile lor de pescuit, El i-a chemat sæ fie uce-
nici. Din grupul Lui mare de ucenici, El a ales doisprezece bærbafli sæ fie apostolii
Sæi (vezi Luca 6:13). El i-a rânduit în acelaøi mod în care apostolii sunt rânduifli
astæzi, prin aøezarea mâinilor, øi le-a dat aceeaøi autoritate pe care o au apostolii
astæzi (vezi Marcu 3:13–15).

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• Cum îøi câøtigau existenfla Petru, Andrei, Iacov øi Ioan? (Matei 4:18–22.) Ce înse-
amnæ a fi „pescari de oameni”? (Matei 4:19.) Cum sunt apostolii, astæzi, „pescari
de oameni”? (D&L 18:27–29.)

• Cum au ræspuns Petru, Andrei, Iacov øi Ioan când Isus le-a spus sæ-L urmeze?
(Matei 4:19–22.) Explicafli cæ îndatæ înseamnæ imediat. Cum a arætat reacflia lor cæ
ei credeau cæ Isus era Hristosul? (Observafli cæ, în traducerea lui Joseph Smith,
în Matei 4:18 se spune cæ Isus le-a spus cine era înainte de a le cere sæ-L
urmeze.) De ce este important ca noi sæ cunoaøtem cæ Isus Hristos este Fiul
lui Dumnezeu?

• Ce i-a spus Isus lui Simon sæ facæ cu mrejele? (Luca 5:4.) (Explicafli cæ Simon,
Simon Petru øi Petru sunt aceeaøi persoanæ.) De ce s-a îndoit Simon când Isus
i-a cerut sæ facæ acel lucru? (Luca 5:5.) Ce s-a întâmplat? (Luca 5:6–7.) De ce i-a
ajutat aceastæ întâmplare pe ucenici sæ aibæ o credinflæ mai mare în Isus? (Luca
5:8–10.) Ce au fæcut Petru, Iacov øi Ioan pentru a dovedi cæ aveau credinflæ în
Isus? (Luca 5:11.) Cum putem aræta noi cæ Îl urmæm pe Isus Hristos?

• Cât timp s-a rugat Isus înainte de a-i chema pe apostolii Sæi? (Luca 6:12.) De
ce credefli cæ s-a rugat Isus înainte de a lua aceastæ hotærâre importantæ? Cine
cheamæ apostoli astæzi? (Tatæl Ceresc instruieøte Prima Preøedinflie prin inspiraflie.)

• Scripturile vorbesc despre ucenici øi apostoli. Care este diferenfla dintre un ucenic
øi un apostol? (Luca 6:13.)

Explicafli cæ un ucenic este un adept al lui Isus Hristos. Un apostol este cineva
dintr-un grup ales de bærbafli care este rânduit ca martor special al lui Isus Hristos
în întreaga lume. El mærturiseøte cæ Isus este Fiul lui Dumnezeu øi cæ El a înviat.
El se asiguræ cæ Evanghelia este propovæduitæ pretutindeni în lume. (Vezi Marcu
16:15 øi D&L 107:23.)

• Suntefli un ucenic sau un apostol?

• Ce înseamnæ sæ fii martor special al lui Isus Hristos? (Faptele apostolilor 4:33;
10:39–43; D&L 107:23.) Cum a depus Petru mærturie cæ Isus era Hristosul?
(Matei 16:13–17.) Ce i-a promis Isus lui Petru datoritæ mærturiei lui Petru? (Matei
16:18–19.) Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ „cheile Împæræfliei” reprezintæ autori-
tatea pe care o au apostolii pentru a face lucrarea Tatælui Ceresc øi a lui Isus aici,
pe pæmânt. Relatarea despre primirea acestor promise chei de cætre Petru, Iacov
øi Ioan pe Muntele Schimbærii la faflæ va fi discutatæ în lecflia 15.

• Cum depun apostolii mærturie, astæzi, cæ Isus este Hristosul?

Lecflia 9
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Relatafli urmætoarea povestire a vârstnicului David B. Haight, un apostol al Domnului:

„În seara în care am avut acea crizæ, am øtiut cæ mi se întâmplase ceva grav... L-am
rugat pe Tatæl meu Ceresc sæ-mi mai crufle viafla puflin pentru a-mi mai da puflin
timp sæ fac lucrarea Sa, dacæ aceasta era voia Sa.

În timp ce mæ rugam, am început sæ-mi pierd cunoøtinfla. Sirena salværii a fost ulti-
mul lucru de care îmi mai aduc aminte înainte ca pierderea cunoøtinflei sæ mæ copl-
eøeascæ întru totul, stare ce avea sæ dureze urmætoarele câteva zile.

Durerea teribilæ øi zgomotele fæcute de oameni au încetat. Eram acum într-un loc
calm, în care domnea pacea; totul era senin øi liniøtit...

Nu auzeam niciun glas, dar eram conøtient cæ mæ aflam într-o atmosferæ øi prezenflæ
sfinte. În orele øi zilele care au urmat, în mintea mea s-a întipærit, iar øi iar, misiunea
eternæ øi starea exaltatæ a Fiului Omului. Eu depun mærturie în fafla dumneavoastræ
cæ El este Isus Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Salvatorul tuturor, Mântuitorul întregii
omeniri, Reværsarea dragostei, milei øi iertærii infinite, Lumina øi Viafla lumii. Am
cunoscut acest adevær înainte – nu m-am îndoit niciodatæ. Dar acum, cunoøteam,
datoritæ a ceea ce Spiritul imprima în inima øi în sufletul meu, aceste adeværuri divine
într-un mod foarte neobiønuit.

Mi-a fost arætatæ o imagine panoramicæ a slujirii Sale pæmântene: botezul Sæu, pro-
povæduirea Sa, vindecarea celor bolnavi øi infirmi, procesul înscenat, ræstignirea Sa,
învierea øi înælflarea Sa. Au urmat apoi, în mintea mea, scene din timpul slujirii Sale
pæmântene, cu detalii impresionante, care confirmau relatærile martorilor oculari din
scripturi. Am fost învæflat øi ochii înflelegerii mele au fost deschiøi de cætre Duhul
Sfânt al lui Dumnezeu pentru a cuprinde multe lucruri” (în Conference Report,
oct. 1989, p. 73, sau Ensign, nov. 1989, p. 59–60).

• Cine sunt apostolii pe pæmânt astæzi?

Identificafli numele bærbaflilor din Prima Preøedinflie øi din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli. Spunefli câteva lucruri pe care le øtifli despre apostolii de
astæzi, acordând mai multæ atenflie aceluia care a vizitat recent sau va vizita curând
zona dumneavoastræ.

• În ce fel sunt binecuvântate vieflile noastre când ascultæm sfatul apostolilor?
(3 Nefi 12:1–2.)

Articol de credinflæ Ajutafli-i pe copii sæ memoreze al øaselea articol de credinflæ.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Aducefli la oræ fotografii individuale ale Primei Preøedinflii øi Celor Doisprezece
Apostoli. Scriefli-le numele pe câte o bucatæ de hârtie øi rugafli-i pe copii sæ core-
leze numele cu fotografiile øi, apoi, sæ le aranjeze în ordinea senioriei. Dacæ nu
avefli fotografii individuale, rugafli-i pe copii sæ aranjeze numele în ordinea senio-
riei. Læsafli fiecare copil sæ facæ acest lucru o datæ.

2. Întocmifli o listæ cu numele Celor Doisprezece Apostoli pe care i-a chemat Isus
øi discutafli despre ei. (Luca 6:12–16.)
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3. Folosind recentele rapoarte la conferinfle sau numere cu respectivele conferinfle
ale revistelor Bisericii, rugafli-i pe copii sæ identifice cuvântærile apostolilor. Rugafli-i
sæ gæseascæ locurile din aceste cuvântæri în care apostolii øi-au declarat mærturiile
speciale despre Isus Hristos (acestea se aflæ deseori la sfârøitul cuvântærilor lor).

Concluzie

Mærturie Împærtæøifli-le copiilor recunoøtinfla dumneavoastræ pentru existenfla apostolilor øi
spunefli-le cum v-a fost binecuvântatæ viafla când le-afli urmat sfatul. Depunefli-væ
mærturia cæ Isus Hristos îi cheamæ pe apostoli, prin profetul în viaflæ, pentru a
depune mærturie despre numele Sæu øi a propovædui Evanghelia întregii lumi.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Matei 4:18–22 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Lecflia 9
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Cuvântarea 
de pe munte

Lecflia

10
Scop De a-i ajuta pe copii sæ se stræduiascæ sæ devinæ mai asemænætori lui Isus, urmând

învæflæturile Sale din Cuvântarea de pe munte.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 5:1 – 6:4 øi 7:12. Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum
dorifli sæ predafli copiilor relatarea din scripturi (vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi,
øi „Predarea din scripturi” p. vii).

2. Lecturæ suplimentaræ: Luca 6:17–36 øi 3 Nefi 12.

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai bine sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. bileflele prezentând situaflii cu care copiii s-ar putea confrunta (vezi activitatea

pentru captarea atenfliei);
c. ilustraflia 7-12, Cuvântarea de pe munte (Setul cu ilustraflii inspirate din

Evanghelie 212; 62166).

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Rugafli copiii sæ vinæ, pe rând, în fafla clasei øi sæ ia un bileflel pe care afli scris o sit-
uaflie dificilæ cu care s-ar putea confrunta. Folosifli situaflii ca cele prezentate în
urmætoarele exemple:

Fratele sau sora ta te criticæ.
Cineva este ræu cu tine la øcoalæ.
Alfli copii râd de tine pentru cæ refuzi sæ încerci sæ fumezi.
Alflii râd de tine pentru cæ nu foloseøti cuvinte profanatoare.

Rugafli-l pe fiecare copil sæ spunæ cum ar reacfliona în situaflia respectivæ. Permitefli
celorlalfli membri ai clasei sæ-øi adauge ideile. Explicafli-le cæ vor discuta unele dintre
învæflæturile lui Isus din Cuvântarea de pe munte, care îi vor ajuta sæ øtie ce trebuie
sæ facæ în aceste situaflii. Aceste învæflæturi ne ajutæ sæ devenim mai asemænætori
lui Isus pentru cæ ne spun cum doreøte El ca noi sæ træim.

Relatare din
scripturæ

Arætafli ilustraflia Cuvântarea de pe munte. Folosifli scripturile enumerate în secfliunea
„Pregætire”, pentru a-i învæfla pe copii despre Isus rostind Cuvântarea de pe munte.
(Pentru sugestii privind modul de a preda relatarea din scripturi, vedefli „Predarea
din scripturi”, p. vii.) Accentuafli urmætoarele aspecte:

fericirile
iubifli-i pe vræjmaøii voøtri
sæ devenifli desævârøifli
regula de aur (Ce voifli sæ væ facæ vouæ oamenii, facefli-le øi voi la fel.)
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Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• Explicafli cæ învæflæturile din Matei 5:3–11 sunt deseori numite Fericirile. (Subliniafli
cæ, atunci când Isus a vorbit nefiflilor despre Fericiri, el a inclus expresia „care
vin la Mine”. Comparafli Matei 5:3 cu 3 Nefi 12:3. Cum ne pot ajuta Fericirile sæ
devenim mai asemænætori lui Isus?

• Ce înseamnæ sæ fii flæmând øi însetat dupæ neprihænire? (Matei 5:6.) Cum putem
face acest lucru? Ce binecuvântæri vom primi când vom face acest lucru?

• Ce este o inimæ curatæ? (Matei 5:8.) Ce li se promite celor cu inima curatæ? Cum
putem avea inimi curate?

• De ce este important sæ fii împæciuitor? (Matei 5:9.) Cum putem deveni împæciuitori?

• Ce înseamnæ sæ fii „sarea pæmântului”? (Matei 5:13.) Cum putem fi noi ca sarea?
(Vezi activitatea 2 pentru îmbogæflire spiritualæ.) Ce înseamnæ sæ fii „lumina
lumii”? (Matei 5:14–16.) Cum putem fi noi o luminæ pentru alflii?

• Ce trebuie sæ facem dacæ existæ o problemæ între noi øi o altæ persoanæ? (Matei
5:23–24.) Cum trebuie sæ-i tratæm pe vræjmaøii noøtri sau pe aceia care nu ne
plac? (Matei 5:43–47.)

• Cum putem deveni desævârøifli? (Matei 5:48.)

Discutafli aceastæ declaraflie a vârstnicului Joseph Fielding Smith despre desævârø-
ire: „[Desævârøirea] nu va veni dintr-o datæ ci, rând dupæ rând, precept dupæ pre-
cept, exemplu dupæ exemplu øi, chiar øi atunci, nu pentru toatæ perioada în care
vom fi în aceastæ viaflæ muritoare... Dar aici vom pune temelia... pregætirii noastre
pentru acea desævârøire. Este datoria noastræ sæ fim astæzi mai buni decât am
fost ieri øi mâine mai buni decât am fost astæzi” (Doctrines of Salvation, 2:18).

• Cum trebuie sæ îndeplinim actele de slujire? (Matei 6:1–4.) Ce acte de slujire
putem face, în ascuns, pentru alflii?

• Matei 7:12 este deseori numit regula de aur. Ce ne-a cerut Isus sæ facem? Cum
putem face acest lucru?

Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ, dacæ încearcæ sæ træiascæ potrivit învæflæturilor pe
care Isus le-a propovæduit în Cuvântarea de pe munte, ei se vor afla pe calea cætre
desævârøire. Subliniafli cæ desævârøirea este un proces gradat care nu va fi finalizat
în aceastæ viaflæ. Ceea ce trebuie sæ facem acum este sæ încercæm sæ devenim mai
asemænætori lui Isus cu fiecare zi.

Rugafli-i pe copii sæ revadæ situafliile din Activitatea pentru captarea atenfliei. Rugafli-i
sæ væ spunæ ce au învæflat despre felul în care Isus doreøte sæ reacflionæm în anu-
mite situaflii. Rugafli-i pe copii sæ se gândeascæ la ce s-ar întâmpla dacæ noi, tofli,
am træi potrivit învæflæturilor lui Isus din Cuvântarea de pe munte.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Scriefli pe cartonaøe prima parte din fiecare fericire, cum ar fi: „da, ferice de cei
særaci în duh”, øi scriefli pe un alt cartonaø a doua parte a fericirii, ca de exemplu:

Lecflia 10
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„cæci a lor este Împæræflia cerurilor”. Amestecafli cartonaøele øi aøezafli-le cu fafla
în jos, în øiruri, pe masæ sau pe podea. Invitafli-i pe membrii clasei sæ vinæ, unul
câte unul, øi sæ încerce sæ gæseascæ o pereche întorcând douæ cartonaøe cu fafla
în sus. (Copiii îøi pot folosi scripturile pentru a-i ajuta.) Dacæ acele cartonaøe se
potrivesc, sunt læsate cu fafla în sus. Dacæ acele cartonaøe nu se potrivesc, sunt
întoarse din nou cu fafla în jos. Dacæ nu au participat tofli copiii la joc prima oaræ,
amestecafli cartonaøele, punefli-le cu fafla în jos øi rugafli-i pe copii sæ le gæseascæ
din nou perechea.

2. Dacæ lecflia nu se desfæøoaræ în duminica de post, pregætifli alimente care se pre-
gætesc, de obicei, cu sare, cum ar fi floricele de porumb, orez, paste fæinoase etc.
Nu punefli sare øi rugafli fiecare copil sæ guste alimentele. (Înainte, întrebafli-i pe
pærinfli dacæ respectivii copii au alergii la vreun aliment.) Adæugafli o cantitate micæ
de sare øi læsafli-i pe copii sæ guste din nou alimentele. Subliniafli cæ o cantitate
micæ de sare poate aduce o mare schimbare. Un numær mic de oameni nepr-
ihænifli pot, de asemenea, sæ aducæ o mare schimbare. Rugafli-i pe copii sæ dis-
cute despre modul în care pot aduce o schimbare dacæ træiesc drept. Citifli Matei
5:13.

3. Prezentafli situaflii conflictuale, cum ar fi doi copii care vor acelaøi loc, copii care
îøi adreseazæ cuvinte pline de furie øi aøa mai departe. Punefli în scenæ aceste
situaflii øi rugafli un copil sæ joace rolul împæciuitorului. Rugafli-i pe copii sæ se
gândeascæ la situaflii în care ar putea fi jignifli, cum ar fi cineva care le adreseazæ
cuvinte urâte, cineva care ia un lucru care le aparfline, un prieten furios pe ei,
cineva care îi criticæ pentru cæ sunt membri ai Bisericii etc. Întrebafli cum ar trebui
sæ reacflioneze în aceste situaflii potrivit versetului 44 din Matei 5.

4. Rugafli un copil sæ mimeze un act de slujire pe care l-a fæcut sau l-ar putea face.
Rugafli-i pe ceilalfli copii sæ ghiceascæ ce face copilul. Discutafli despre import-
anfla de a sluji celorlalfli. Rugafli-i pe copii sæ vorbeascæ despre sentimentele pe
care le au când ajutæ pe altcineva øi sæ se gândeascæ la toate rezultatele pozitive
ale ajutorului oferit oamenilor.

5. Ajutafli copiii sæ memoreze Matei 5:16 sau prima parte din Matei 7:12.

6. Pregætifli o copie a Fericirilor pentru fiecare copil, pentru a o lua acasæ sau rugafli
copiii sæ le sublinieze în propriile scripturi.

7. Pregætifli fâøii de hârtie sau scriefli urmætoarele referinfle pe tablæ:

Matei 5:3 øi 3 Nefi 12:3.
Matei 5:6 øi 3 Nefi 12:6.
Matei 5:10 øi 3 Nefi 12:10.
Matei 5:48 øi 3 Nefi 12:48.

Rugafli copiii sæ citeascæ ambele referinfle øi sæ discute despre deosebirile dintre
ele. Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ Isus Hristos i-a învæflat aceleaøi lucruri pe
iudei øi pe nefifli øi cæ ele sunt mai clare în Cartea lui Mormon.

8. Cântafli sau citifli versurile cântecului „I’m Trying to Be like Jesus” (Eu încerc sæ
fiu ca Isus) (Children’s Songbook, p. 78).

Concluzie

Mærturie Depunefli-væ mærturia cæ, dacæ træim potrivit învæflæturilor lui Isus din Cuvântarea de
pe munte, ne vom afla pe calea spre desævârøire.
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Lectur
æ
pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Matei 5:3-11 ca o recapitulare a
acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Lecflia 11

Isus Hristos predæ despre rugæciune

Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ doreascæ sæ se roage zilnic.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 6:5–13 (vedefli Traducerea lui Joseph Smith pentru
Matei 6:14 din Ghidul pentru scripturi), 7:7–11 øi Alma 34:19–27. Studiafli apoi
lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli copiilor relatarea din scripturi (vezi
„Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scripturi” p. vii).

2. Lecturæ suplimentaræ: Matei 4:2; 14:23; 26:36–46; Luca 9:28–29; 11:2–4, 9–13;
Ioan 17; 3 Nefi 14:7–12; 17:14–21; 18:16.

3. Alegefli dintre întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire
spiritualæ pe acelea care îi vor ajuta cel mai bine pe copiii din clasa dumnea-
voastræ sæ îndeplineascæ scopul lecfliei.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. Cartea lui Mormon;
c. creioane pentru sublinierea scripturilor;
d. ilustrafliile 7-12, Cuvântarea de pe munte (Setul cu ilustraflii inspirate din

Evanghelie 212; 62166) øi 7-13, Un copil de 11 ani îngenuncheazæ pentru
rugæciune (62218).

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Scriefli pe foi de hârtie separate mai multe situaflii în care s-ar putea afla copiii, simi-
lare celor din lista urmætoare (sau le putefli relata situafliile). Rugafli-i pe copii sæ vinæ,
pe rând, øi sæ aleagæ o foaie de hârtie. Rugafli-i sæ væ spunæ ce sentimente ar avea
dacæ s-ar afla în situaflia respectivæ øi ce ar face.

Ai cæzut de pe bicicletæ øi te-ai rænit la picior. Nu se aflæ nimeni în jur øi nu øtii dacæ
pofli merge pânæ acasæ.

Ai febræ øi stomacul deranjat. Pærinflii au fæcut tot ce au putut pentru a te face sæ
te simfli mai bine, dar îfli este ræu în continuare.
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Ai de fæcut o temæ pentru øcoalæ pentru ziua urmætoare. Ai muncit mult la ea, dar
nu este atât de bunæ pe cât ai vrea sæ fie øi nu øtii ce sæ faci pentru a o îmbunætæfli.

Ai fost afaræ sæ te joci øi, când ai revenit, nu este nimeni acasæ. Îfli este teamæ
pentru cæ nu øtii unde a plecat familia ta.

Bunicii fli-au dat niøte bani de ziua ta øi, acum, nu se aflæ acolo unde øtii cæ i-ai pus.

Stai afaræ dupæ ce s-a întunecat øi observi cât sunt de frumoase stelele.

Îfli ajufli familia sæ se îngrijeascæ de grædinæ øi observi cæ plantele øi legumele cresc
øi cæ fructele se coc.

Explicafli cæ ne putem ruga Tatælui Ceresc pentru a primi ajutor în orice problemæ
care ne supæræ, pentru a-I împærtæøi sentimentele noastre øi pentru a ne exprima
recunoøtinfla. Tatæl Ceresc va asculta întotdeauna rugæciunile noastre sincere.

Relatare din
scripturæ

Învæflafli-i pe copii cæ, în Cuvântarea de pe munte (vezi Matei 6:9–13), Isus le-a spus
ucenicilor Sæi cum sæ se roage. (Pentru sugestii privind modul de predare a relatærii
din scripturæ, vedefli „Predarea din scripturi” p. vii). Îi putefli ruga pe copii sæ citeascæ,
pe rând, aceste versete. De asemenea, le putefli acorda timpul necesar pentru a
sublinia unele sau toate versetele în scripturile proprii. Discutafli conceptele din fiecare
verset øi explicafli cuvintele dificile. Expunefli ilustrafliile la momentul potrivit.

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• Ce a vrut sæ spunæ Isus când a afirmat: „Când væ rugafli, sæ nu fifli ca fæflarnicii”?
(Matei 6:5.) Cum ne putem ruga sincer, pentru a nu fi ca fæflarnicii? (Un fæflarnic
este cineva care pretinde cæ este bun când, de fapt, nu este sau care este bun
øi pretinde cæ nu este.)

• Prin ce a spus Isus cæ trebuie sæ ne deosebim de fæflarnici când rostim rugæciu-
nile personale? (Matei 6:6.)

• Ce a vrut sæ spunæ Isus când a afirmat: „Când væ rugafli, sæ nu bolborosifli acele-
aøi vorbe, ca pægânii”? (Matei 6:7.) (Pægâni înseamnæ aici acei oameni care
preaslævesc mulfli dumnezei sau care nu sunt creøtini. A bolborosi aceleaøi vorbe
înseamnæ a repeta aceleaøi cuvinte øi expresii færæ a te gândi la ele øi færæ since-
ritate.) Cum putem evita sæ „bolborosim aceleaøi vorbe” când ne rugæm?

• Ce vrea Isus sæ spunæ când ne îndeamnæ sæ cerem, sæ cæutæm øi sæ batem?
(Matei 7:7–11.) Ce promite Tatæl Ceresc acelora care cer, cautæ øi bat la uøæ?
(Matei 7:7–8.) Cum v-a ajutat faptul cæ v-afli rugat Tatælui Ceresc?

• Ræspunde întotdeauna Tatæl Ceresc la rugæciunile noastre? Ajutafli copiii sæ înflel-
eagæ cæ, deøi s-ar putea sæ nu primim imediat ræspuns la rugæciunile noastre
sau sæ nu primim ræspunsul pe care îl aøteptæm, Tatæl Ceresc ræspunde tuturor
rugæciunilor sincere. Uneori ræspunsul Lui este „nu” sau „nu încæ”.

• De ce ræspunsul Tatælui Ceresc la o rugæciune poate fi „nu” sau „nu încæ”. Dafli
un exemplu din experienfla personalæ, dacæ este posibil. Ajutafli-i pe copii sæ înflel-
eagæ cæ, datoritæ faptului cæ Tatæl Ceresc cunoaøte toate lucrurile, El øtie ce este
cel mai bine pentru noi.
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• Unde øi cât de des trebuie sæ rostim rugæciuni personale? (Alma 34:19–27.) În
legæturæ cu ce ar trebui sæ ne rugæm? Pentru ce lucru dat nouæ de Tatæl Ceresc
ar trebui sæ fim recunoscætori?

• De ce credefli cæ vrea Tatæl Ceresc sæ ne rugæm Lui?

• De ce este important sæ rostim o rugæciune personalæ în fiecare dimineaflæ øi
searæ? (Alma 37:37.)

• Ce simflifli când rostifli o rugæciune personalæ umilæ øi sinceræ? Cum putem sæ deve-
nim mai apropiafli de Tatæl Ceresc prin rugæciune? Cum putem sæ purtæm întotdea-
una o rugæciune în inimæ? De ce trebuie sæ încercæm sæ facem acest lucru?

Activitæfli de
îmbogæflire spiritualæ

Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe
parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Împærflifli clasa în grupuri mici øi rugafli fiecare grup sæ cerceteze una dintre
urmætoarele referinfle din scripturi. Apoi, invitafli grupul sæ vorbeascæ întregii
clase despre scriptura respectivæ. În fiecare caz, discutafli de ce s-a rugat
Isus øi stabilifli cum ne poate ajuta exemplul Sæu în rugæciunile noastre.

Matei 14:23
Luca 9:28–29
Ioan 17
Matei 26:36–42
3 Nefi 17:14–21, 18:16

2. Vorbifli copiilor despre o situaflie în care s-a ræspuns rugæciunii dumneavoastræ
sau rugafli-i pe copii sæ împærtæøeascæ experienfle speciale legate de rugæciune
pe care le-au træit. De asemenea, putefli sæ relatafli urmætoarea povestire:

„Un remarcabil tânær conducætor misionar... a relatat o experienflæ inspiratoare
træitæ când se pierduse în Petropolis (Brazilia), færæ a øti sæ vorbeascæ limba flærii
øi færæ a avea adresa capelei sau a misionarilor. Dupæ o rugæciune fierbinte în care
l-a implorat pe Domnul sæ-i ofere ajutor sæ-øi îndeplineascæ misiunea, el a auzit un
glas care i-a spus, de douæ ori, sæ-l urmeze pe omul din colflul stræzii. El l-a urmat
supus pe acel bærbat aøa cum fusese îndrumat øi a fost condus direct la capelæ
færæ vreo altæ greutate” (L. Brent Goates, Harold B. Lee, Prophet and Seer, p. 282).

3. Spunefli-le copiilor cæ noi scriem pronumele Tæu, Ta, Tu, fiie cu literæ mare când
se referæ la Tatæl Ceresc. Când ne rugæm, trebuie sæ folosim cuvinte care aratæ
respect øi dragoste faflæ de Tatæl nostru Ceresc. Rugafli un copil sæ citeascæ
Matei 6:9–13 øi rugafli-i pe ceilalfli sæ ridice mâinile ori de câte ori aud unul dintre
aceste pronume. Facefli acelaøi lucru øi cu imnul „Îfli mulflumesc, fiie, Tatæl meu
iubit” (Imnuri øi cântece pentru copii, p. 61).

4. Pregætifli o planøæ cu urmætoarea declaraflie a vârstnicului Boyd K. Packer sau
scriefli-o pe tablæ, læsând spaflii goale pentru unele cuvinte. Scriefli cuvintele
omise pe benzi de hârtie sau într-o coloanæ pe tablæ. Rugafli-i pe copii sæ încerce
sæ completeze spafliile goale cu respectivele cuvinte de pe benzile de hârtie.

„Vom primi unele      (b)     citind      (d)     , pe altele ascultându-i pe      (c)     .
Øi, uneori, când este important, altele vor veni prin     (e)    foarte
directæ. Îndemnurile vor fi      (a)     øi inconfundabile” (în Conference Report,
oct. 1979, p. 30, sau Ensign, nov. 1979, p. 20).

a. clare
b. ræspunsuri

Lecflia 11
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c. vorbitori
d. scripturile
e. inspiraflie puternicæ

5. Ajutafli-i pe copiii sæ memoreze una dintre urmætoarele scripturi despre rugæciune:
Matei 7:7, Iacov 1:5, 3 Nefi 18:20 sau prima jumætatea a versetului 38 din Doctrinæ
øi legæminte 19.

6. Invitafli-i pe copii sæ cânte sau cæ citeascæ versurile imnului „Oare te-ai rugat?”
(Imnuri, p. 89).

Concluzie

Mærturie Depunefli-væ mærturia cæ Tatæl Ceresc ne aude rugæciunile øi le ræspunde. Mærturisifli
despre importanfla rostirii rugæciunilor noastre în fiecare dimineaflæ øi în fiecare
searæ øi îndemnafli-i pe copii sæ facæ aceasta în sæptæmâna ce urmeazæ.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Matei 6:5–8 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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Casa clæditæ 
pe stâncæ

Lecflia

12
Scop De a întæri dorinfla fiecærui copil de a se supune poruncilor astfel încât Isus Hristos

øi Evanghelia Sa sæ fie temelia siguræ a vieflii sale.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 7:24–27, Luca 6:47–49 øi Doctrinæ øi legæminte
11:24. Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli copiilor relatarea din
scripturi (vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scripturi” p. vii).

2. Lecturæ suplimentaræ: Helaman 5:12 øi 3 Nefi 14:24–27.

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

4. Facefli o planøæ cu Doctrinæ øi legæminte 11:24 sau planificafli s-o scriefli pe tablæ.

5. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. câteva cartonaøe mici øi niøte nisip sau sare (opflional);
c. ilustraflia 7-12, Cuvântarea de pe munte (Setul cu ilustraflii inspirate din

Evanghelie 212; 62166).

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Întrebafli-i pe copii dacæ øi-au adus aminte sæ se roage în fiecare dimineaflæ øi searæ
în timpul sæptæmânii care a trecut. Rugafli-i sæ væ spunæ ce sentimente au avut când
au fæcut acest lucru.

Alternativæ de
activitate pentru
captarea atenfliei

Dacæ afli træit experienfla unei furtuni înfricoøætoare, descriefli acea experienflæ.
Explicafli de ce erafli îngrijorat øi ce afli fæcut pentru a fi cât mai în siguranflæ posibil.
Întrebafli-i pe copii dacæ le-a fost teamæ vreodatæ în timpul unei furtuni øi invitafli-i
pe acei copii care doresc sæ împærtæøeascæ clasei ce au simflit.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Construifli din douæ seturi de cartonaøe mici, lipind cu bandæ adezivæ sau lipici,
douæ structuri identice, cum ar fi douæ cæsufle. (Nu trebuie sæ fie elaborate. Patru
cartonaøe lipite cu bandæ adezivæ pentru a forma o cutie vor fi de ajuns pentru
aceastæ activitate.) Rugafli un copil sæ punæ una dintre structuri pe masæ øi pe cea-
laltæ pe o græmæjoaræ de nisip sau sare de pe masæ. Apoi, miøcafli masa astfel încât
cartonaøele de pe nisip sæ se miøte sau sæ cadæ. Spunefli-le cæ acea casæ de pe
nisip va aluneca øi cædea întotdeauna pentru cæ nisipul este atât de instabil.

Relatare din
scripturæ

Predafli relatarea în care Isus le spune ucenicilor cum sæ construiascæ o casæ pe
stâncæ øi nu pe nisip, din Matei 7:24–27 øi Luca 6:47–49. (Pentru sugestii privind
modul de predare a relatærii din scripturæ, vedefli „Predarea din scripturi” p. vii.)
Explicafli cæ, dacæ træim potrivit Evangheliei lui Isus Hristos, acest lucru ne poate
ajuta sæ rezistæm ispitelor øi adversitæflii sau problemelor din viafla noastræ.
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Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• Unde øi-a construit casa omul înflelept? (Matei 7:24; Luca 6:47–48.) De ce credefli
cæ a dat el dovadæ de înflelepciune?

• Unde øi-a construit casa omul nechibzuit? (Matei 7:26; Luca 6:49.) De ce credefli
cæ a dat el dovadæ de nechibzuinflæ? De ce credefli cæ ar putea cineva sæ con-
struiascæ o casæ pe o temelie nisipoasæ? Unde ar fi mai uøor sæ sapi o fundaflie –
în nisip sau în teren solid?

• Ce înseamnæ „aude cuvintele Mele øi le face”?

• De ce credefli cæ Isus a comparat persoana care aude învæflæturile Sale øi se
supune lor cu omul care øi-a clædit casa pe stâncæ?

• De ce credefli cæ Isus a comparat persoana care aude învæflæturile Sale øi nu se
supune lor cu omul care øi-a clædit casa pe nisip?

Citifli ce a spus Isus Hristos în Doctrinæ øi legæminte 11:24, o revelaflie datæ prin
Joseph Smith fratelui sæu Hyrum. Expunefli planøa pe care este scrisæ aceastæ
scripturæ sau scriefli versetul pe tablæ.

• De ce trebuie sæ ne clædim casele sau, cu alte cuvinte, vieflile pe stânca lui Isus
Hristos øi a Evangheliei Lui? (Helaman 5:12.)

Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ Isus øi învæflæturile Sale sunt singura noastræ teme-
lie siguræ. Dacæ ne clædim vieflile pe orice altceva, este ca øi cum ne-am clædi o
casæ pe nisip.

• Unii oameni îøi clædesc vieflile pe lucruri care ar putea fi comparate cu nisipul.
Care sunt acelea?

Discutafli despre lucruri ca banii, faima, popularitatea, sporturile, frumuseflea fizicæ
øi altele. Explicafli cæ a avea toate acestea ca fleluri în viaflæ înseamnæ a avea temelii
de nisip.

• Este important, în viaflæ, sæ câøtigæm bani, sæ facem sport øi sæ avem un aspect
plæcut, sæ avem prieteni øi sæ facem lucruri drægufle pentru ei? De ce?

Explicafli cæ avem nevoie de bani pentru a cumpæra hranæ, îmbræcæminte øi altele.
Prietenii øi munca sunt, de asemenea, importante în vieflile noastre. Dar, dacæ
aceste lucruri devin mai importante decât a-L urma pe Salvator øi a træi potrivit
Evangheliei, s-ar putea sæ pierdem binecuvântærile vieflii veønice.

• De ce ne-a trimis Tatæl Ceresc pe pæmânt?

• Care sunt câteva dintre cæile prin care ne putem clædi vieflile pe Isus Hristos øi
învæflæturile Sale?

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Dafli fiecærui copil o foaie de hârtie având scris, în partea de sus, cuvintele: Isus
Hristos este temelia mea siguræ pentru cæ . Rugafli-i pe copii
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sæ completeze fraza, scriind pe hârtie toate motivele care le vin în minte. Rugafli-i
apoi sæ væ spunæ care sunt ræspunsurile lor. Dacæ nu s-au gândit la urmætoarele
lucruri, væ rugæm sæ le menflionafli:

El mæ iubeøte.
El m-a învæflat cum sæ træiesc drept.
El a fost un exemplu pentru mine.
El Øi-a dat viafla pentru mine.
El a suferit pentru pæcatele mele.
datoritæ Lui eu voi fi înviat.
El a fæcut posibil ca eu sæ mæ întorc la Tatæl Ceresc.

2. Rugafli pe fiecare copil sæ termine fraza: „Îmi voi clædi viafla pe Salvator prin
”. Ræspunsurile ar putea fi: participarea la serile în familie,

oferind ajutor la treburile casei, plætind zeciuialæ, rugându-mæ, supunându-mæ
Cuvântului de înflelepciune, spunând adeværul, fiind amabil cu alflii, citind scriptu-
rile, fiind modest øi altele. Oferifli fiecærui copil prilejul sæ ræspundæ, ajutându-l cu
sugestii când este necesar. Putefli continua atât timp cât le vin în minte porunci
pe care sæ le indice. Subliniafli cæ singurul mod prin care putem dobândi viafla
veønicæ este sæ ne supunem legilor Evangheliei. Putefli scrie pe benzi separate
de hârtie ceea ce a spus fiecare copil cæ ar face øi putefli fixa benzile pe câte o
bucatæ de piatræ pe care fiecare copil sæ o ia acasæ.

3. Rugafli copiii sæ citeascæ urmætoarele scripturi pentru a vedea ce a spus Isus
despre supunere. Reamintifli-le cæ numai prin respectarea poruncilor lui Isus ne
putem clædi vieflile pe o temelie fermæ.

Matei 7:21
Luca 11:28
Ioan 15:10

4. Recapitulafli al treilea articol de credinflæ împreunæ cu copiii.

5. Ajutafli copiii sæ memoreze Doctrinæ øi legæminte 11:24 de pe planøæ sau de pe
tablæ.

Concluzie

Mærturie Exprimafli-væ dragostea faflæ de Salvator øi depunefli mærturie cæ fiecare poruncæ pe
care ne-a dat-o ne va ajuta sæ fim fericifli øi cæ nesupunerea duce la nefericire.
Putefli sæ împærtæøifli o binecuvântare pe care afli avut-o træind potrivit Evangheliei.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Matei 7:24–27 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Lecflia 12
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Isus Hristos îi 
vindecæ pe bolnavi

Lecflia

13
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ aibæ dorinfla de a aræta dragoste øi compasiune faflæ

de alflii aøa cum a fæcut Isus când i-a vindecat pe bolnavi.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 8:5–10, 13; 25:34–40; Marcu 1:40–45; Luca 4:38–40;
7:11–17 øi Ioan 4:46–54; 13:34–35. Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ
predafli copiilor relatarea din scripturi (vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea
din scripturi” p. vii).

2. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

3. Materiale necesare: Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil.

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Spunefli urmætoarea povestire despre Heber J. Grant, care a devenit mai târziu al
øaptelea preøedinte al Bisericii.

Heber øi-a înfæøurat haina subflire în jurul trupului øi tremura în frig. În scurt timp,
avea sæ fie ziua lui de naøtere øi tot ce-øi dorea era o hainæ cælduroasæ. Dar ei erau
prea særaci pentru a cumpæra o hainæ. Uneori, mergeau la culcare devreme pentru
cæ nu aveau combustibil sæ încælzeascæ locuinfla iar alteori îi era foame pentru cæ
nu aveau hranæ suficientæ. Pentru a câøtiga bani, mama lui Heber lucra deseori
pânæ noaptea târziu, cosând îmbræcæminte pentru alflii.

De ziua de naøtere a lui Heber, mama i-a dat o hainæ frumoasæ fæcutæ din resturi
de materiale. Heber abia aøtepta sæ iasæ afaræ øi sæ simtæ cæ-i fline cald.

Câteva sæptæmâni mai târziu, Heber a væzut un bæiat, cam cât el de mare, plâng-
ând. Purta numai un pulover øi Heber øtia cât de frig trebuia sæ-i fie. Bæiatul a privit
cu jind la haina lui Heber. Heber s-a oprit øi, aproape færæ sæ se gândeascæ, øi-a
scos haina øi i-a dat-o bæiatului.

În acea dupæ amiazæ, mama lui Heber l-a væzut purtând vechea hainæ. Ea l-a într-
ebat: „Ce ai fæcut cu haina ta nouæ?”. Heber nu øtia cum sæ-i spunæ. Apoi, a spus:
„Am væzut un bæiat care avea nevoie de ea mai mult decât aveam eu nevoie, aøa
cæ i-am dat-o”.

„Nu puteai sæ i-o dai pe cea veche?”, a întrebat ea.

Heber a privit în sus la mama sa, sperând ca ea sæ înfleleagæ øi i-a væzut ochii plini
de lacrimi. A îmbræfliøat-o în timp ce ea ræspundea la propria întrebare. „Bine-nfleles
cæ nu puteai, Heber”, a spus ea. „Bine-nfleles cæ nu puteai.” (Adaptare dupæ „The
Coat”, repovestitæ de Lucile C. Reading, Children’s Friend, nov. 1966, p. 5.)
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Rugafli-i pe copii sæ-øi imagineze ce a simflit Heber când l-a væzut pe bæiat plâng-
ând pentru cæ îi era frig. Explicafli cæ Heber a avut dragoste øi compasiune pentru
acel bæiat. Isus doreøte ca noi sæ-i iubim pe alflii aøa cum a fæcut preøedintele
Grant. Explicafli cæ aceastæ lecflie aratæ cæ Isus a dat un exemplu de dragoste øi
compasiune vindecându-i pe cei bolnavi.

Alternativæ de
activitate pentru
captarea atenfliei

Scriefli fiecare cuvânt din Ioan 13:34 pe o bucatæ de hârtie separatæ. Amestecafli
bucæflile øi rugafli-i pe copii sæ le aranjeze în ordinea corectæ. Læsafli-i sæ-øi folo-
seascæ scripturile dacæ au nevoie de ajutor.

Relatæri din scripturi Predafli urmætoarele relatæri despre vindecærile miraculoase fæcute de Isus. (Pentru
sugestii privind modul de a preda relatærile din scripturi, vedefli „Predarea din scrip-
turi”, p. vii.) Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ Isus a avut o mare dragoste øi compa-
siune pentru cei bolnavi.

1. Vindecarea robului sutaøului (Matei 8:5–10, 13). Explicafli cæ sutaøul era un ofifler
din armata romanæ, care comanda mulfli soldafli. El auzise despre Isus øi avea
credinflæ în El.

2. Vindecarea unui lepros (Marcu 1:40–45). Explicafli cæ leproøii suferæ de o boalæ
de piele îngrozitoare. Pentru cæ lepra era consideratæ foarte contagioasæ, acelora
care aveau aceastæ boalæ le era deseori interzis sæ træiascæ în oraøe øi erau alun-
gafli de cei færæ lepræ.

3. Vindecarea soacrei lui Petru øi a multor altora (Luca 4:38–40).

4. Învierea fiului væduvei (Luca 7:11–17).

5. Vindecarea fiului slujbaøului împærætesc (Ioan 4:46–54).

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• De ce credefli cæ a fæcut Isus aceste miracole? (Marcu 1:41; Luca 7:13; Ioan
9:1–3.)

• Cum au binecuvântat acele vindecæri vieflile acelor oameni? (Luca 7:2, 12; Ioan
4:52–53.)

• Ce calitæfli trebuie sæ ne formæm în viafla noastræ dacæ dorim sæ urmæm exemplul
Salvatorului din aceste relatæri? (Ioan 13:34–35. Putefli acorda copiilor timp pentru
a sublinia aceste versete.) Cum putem aræta dragoste, compasiune øi preocu-
pare faflæ de oamenii care au nevoie de ajutor? Invitafli-i pe copii sæ împærtæøea-
scæ experienfle, precum øi sentimentele pe care le-au avut când i-a ajutat cineva.

• I-a cunoscut Isus pe tofli oamenii pe care i-a vindecat? (Matei 8:5–8.) Ce ne
spune acest lucru despre ajutorul pe care trebuie sæ-l oferim când vedem pe
cineva care are nevoie de ajutor?

• Dupæ ce Isus l-a ajutat pe lepros, ce i-a cerut El sæ facæ? (Marcu 1:43–44.) Ce ne
spune acest lucru despre modul în care trebuie sæ oferim ajutor?

• În ce fel ne duce mai aproape de Tatæl Ceresc øi Isus faptul cæ îi ajutæm pe alflii?
(Matei 25:45.) Cum væ simflifli atunci când ajutafli pe cineva? Invitafli-i pe membrii
clasei sæ împærtæøeascæ experienfle în care ei au ajutat pe cineva care avea
nevoie sau în care au primit ajutor de la altæ persoanæ.

Lecflia 13
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Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Rugafli un copil sæ citeascæ 1 Ioan 3:18. Explicafli cæ acest verset ne spune cæ nu
trebuie doar sæ spunem oamenilor cæ îi iubim, ci ar trebui sæ le arætæm dragostea
noastræ prin fapte. Prin ceea ce facem pentru cineva ne arætæm dragostea faflæ
de acea persoanæ. Rugafli-i pe copii sæ interpreteze roluri arætând cum îøi pot
manifesta dragostea faflæ de familii øi prieteni.

2. Rugafli un copil sæ citeascæ acest citat din preøedintele Spencer W. Kimball:
„Dumnezeu ne observæ øi vegheazæ asupra noastræ. Dar, de obicei, El împlineøte
nevoile noastre prin intermediul unei alte persoane” („Small Acts of Service”,
Ensign, dec. 1974, p. 5). Rugafli pe fiecare copil sæ væ vorbeascæ despre o situa-
flie în care Tatæl Ceresc a împlinit nevoile copilului printr-o altæ persoanæ. Putefli
spune, de asemenea, copiilor despre o persoanæ pe care o cunoaøtefli øi care
a ajutat pe altcineva care avea nevoie de ajutor. Subliniafli cæ aceastæ persoanæ
øi-a dezvoltat sentimentele de dragoste, compasiune øi preocupare faflæ de alflii
øi aratæ acea dragoste prin acte de slujire.

3. Rugafli-i pe copii sæ citeascæ urmætoarele pasaje din scripturi despre slujirea
altora: Matei 25:34–40 øi Mosia 2:17–18, 4:14–15. Facefli, împreunæ, o listæ cu
lucrurile despre care aceste scripturi ne spun cæ ar trebui sæ le facem pentru alflii.
Rugafli-i pe copii sæ aleagæ un act de slujire pe care îl pot realiza în sæptæmâna
ce urmeazæ.

4. Împærflifli clasa în grupuri mici øi dafli fiecærui grup una sau mai multe dintre
situafliile urmætoare. Putefli, de asemenea, sæ creafli singuri astfel de exemple
de situaflii. Rugafli-i pe copii sæ interpreteze roluri arætând cum îøi pot manifesta
dragostea øi compasiunea faflæ de aceøti oameni øi cum îi pot sluji.

Un copil vine pentru prima oaræ la clasa Societæflii Primare øi nu cunoaøte pe
nimeni.

Un copil din clasa Societæflii Primare din care faci parte se îmbolnæveøte.
Prietenul tæu nu este membru al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele

din Urmæ.
Cineva din episcopia sau ramura ta este singur.
Pærinflii tæi sunt ocupafli øi îfli cer sæ-i ajufli având grijæ de fratele mai mic sau

sora mai micæ.
Cineva spune lucruri neplæcute unui prieten al tæu.

Concluzie

Mærturie Exprimafli-væ recunoøtinfla pentru viafla øi exemplul Salvatorului. Depunefli mærturie
cæ noi urmæm învæflæturile lui Isus atunci când arætæm compasiune øi dragoste faflæ
de cei din jurul nostru. Propunefli copiilor ca, în timpul sæptæmânii, sæ încerce sæ
arate mai multæ dragoste øi sæ facæ mici acte de slujire pentru familiile lor øi alte
persoane.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze, acasæ, Marcu 1:40-45 øi Luca 7:11-17 ca o recapitu-
lare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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Isus Hristos øi 
ziua de sabat

Lecflia

14
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ doreascæ sæ facæ, în ziua de sabat, lucruri prin care

sæ-I cinsteascæ pe Isus Hristos øi Tatæl Ceresc øi sæ-øi aminteascæ de Ei.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Ioan 5:2–16, Matei 12:1–13, Luca 13:11–17, 14:1–6,
Genesa 2:1–3, Exodul 20:8–11 øi Doctrinæ øi legæminte 59:9–14. Studiafli apoi
lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli copiilor relatarea din scripturi (vezi
„Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scripturi” p. vii).

2. Lecturæ suplimentaræ: Marcu 2:23–28, 3:1–6 øi Luca 6:1–11.

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

4. Materiale necesare: Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil.

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Invitafli copiii sæ spunæ clasei cum au arætat dragoste faflæ de semeni øi cum i-au
slujit în timpul sæptæmânii. Rugafli-i sæ vorbeascæ despre experienflele lor.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Spunefli copiilor sæ ridice mâna atunci când cred cæ øtiu ræspunsul la urmætoarea
ghicitoare:

Este menflionatæ de mai multe ori în scripturi.
Tatæl Ceresc øi Isus spun cæ este foarte importantæ.
Este sfântæ.
Oamenii care o flin sfântæ aratæ cæ ei Îi iubesc pe Tatæl Ceresc øi Isus.
Este una din øapte.
Este diferitæ de celelalte øase.
În ea, noi Îl preaslævim pe Tatæl Ceresc øi ne odihnim de muncile noastre.
Este o zi a sæptæmânii.

Ræspuns: ziua de sabat.

Relatæri din scripturi Predafli relatærile despre vindecærile fæcute de Isus în ziua de sabat aøa cum se
gæsesc în scripturile menflionate în secfliunea „Pregætire”. (Pentru sugestii privind
modul de a preda relatarea din scripturi, vedefli „Predarea din scripturi”, p. vii.)

Pe mæsuræ ce predafli aceste relatæri, asigurafli-væ cæ respectivii copii înfleleg cæ
iudeii din timpul lui Isus nu flineau ziua de sabat aøa cum li se poruncise. Ei au
inventat reguli stricte care nu îi ajutau sæ-L preaslæveascæ pe Tatæl Ceresc. De
exemplu, legea spunea cæ, în ziua de sabat, puteai face un nod care se putea des-
face cu o mânæ, dar legea interzicea sæ faci un nod pentru care era nevoie sæ folo-
seøti ambele mâini. „Sæ aprinzi sau sæ stingi un foc în ziua de sabat era [împotriva
legii]. Era interzis... sæ îndrepfli un os rupt sau sæ pui la loc o încheieturæ dislocatæ...
Pentru cineva îngropat sub ruine în ziua de sabat se puteau face sæpæturi øi putea fi
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scos afaræ dacæ era viu; dar, dacæ era mort, era læsat unde se afla pânæ la termina-
rea sabatului” (James E. Talmage, Jesus the Christ, p. 215–16).

Isus i-a învæflat pe iudei cæ aceste reguli erau greøite. El a arætat prin exemplul Sæu
cæ sabatul era o zi destinatæ cinstirii Lui øi Tatælui Sæu prin fapte bune øi demne,
cum ar fi ajutorarea oamenilor.

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• Ce ni s-a poruncit sæ facem în ziua de sabat? (Exodul 20:8–11.) De ce ni s-a
poruncit sæ facem aceasta? (Genesa 2:1–3.)

• Ce a fæcut Isus în ziua de sabat pentru a-l vindeca pe omul bolnav? (Ioan 5:6, 8.)
Dar pe omul cu mâna uscatæ? (Matei 12:13.) Dar pe femeia infirmæ? (Luca 13:13.)
Dar pe omul bolnav de dropicæ? (Luca 14:4. Explicafli cæ dropica este o boalæ
care provoacæ umflarea trupului.) Ar fi astfel de fapte considerate acceptabile
pentru a fi fæcute de sabat în zilele noastre? De ce?

• De ce ucenicii au cules grâu în ziua de sabat? (Matei 12:1.) Ce lucruri este nece-
sar sæ faci în fiecare zi, chiar øi de sabat?

• Cum a respectat Isus sabatul? Cum l-au respectat iudeii? (Ajutafli-i pe copii sæ
înfleleagæ cæ Isus a folosit sabatul pentru a-i ajuta pe oameni øi, fæcând astfel,
L-a cinstit pe Tatæl Ceresc.)

• Care sunt cele douæ motive pentru care conducætorii iudei erau furioøi pe Isus?
(Ioan 5:18.)

• Cine fæcuse legile referitoare la ziua de sabat încæ de la începutul lumii? (Matei
12:8; Genesa 2:1–3. Reamintifli copiilor cæ Isus Hristos a creat lumea sub îndru-
marea Tatælui Ceresc.) Ce credefli cæ a simflit Isus când a væzut cum au schimbat
iudeii legile pe care le stabilise El?

• Ce credefli cæ au simflit omul bolnav de la scældætoarea Betesda, femeia infirmæ,
omul cu mâna uscatæ øi omul bolnav de dropicæ atunci când au fost vindecafli?
(Luca 13:13.) Cum L-a cinstit Isus pe Tatæl Sæu fæcând acele lucruri în ziua de
sabat?

• Ce credefli cæ a vrut sæ spunæ Isus când a declarat cæ era potrivit legii sæ facæ
bine în ziua de sabat? (Matei 12:12.) De unde øtim ce este bine sæ facem în
ziua de sabat? (Exodul 20:8–11; D&L 59:9–14.)

• Ce anume nu ar trebui sæ facem în ziua de sabat? Discutafli despre aceastæ
declaraflie a Primei Preøedinflii: „Noi ar trebui sæ ne abflinem de la a face cumpæ-
ræturi de sabat øi de la a participa la activitæfli comerciale øi sportive” (Ensign,
ian. 1993, p. 80).

Discutafli despre acest citat din preøedintele Spencer W. Kimball: „Respectarea
sabatului reprezintæ un indiciu al mæsurii dragostei pe care o purtæm Tatælui nostru
Ceresc” (The Teachings of Spencer W. Kimball, p. 218). Încurajafli copiii sæ discute
despre moduri adecvate în care îøi pot aræta dragostea faflæ de Tatæl Ceresc în ziua
de sabat, cum ar fi sæ participe la adunærile Bisericii, sæ citeascæ din scripturi, sæ
scrie în jurnalele lor, sæ-øi viziteze rudele øi pe cei bolnavi, sæ se bucure de muzicæ
înælflætoare, sæ preaslæveascæ, sæ-i slujeascæ pe alflii øi sæ participe la activitæfli de
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recreere la care sæ fie întreaga familie. Dacæ se menflioneazæ o activitate îndoieln-
icæ, cerefli copiilor sæ hotærascæ dacæ acea activitate ar fi o modalitate potrivitæ de a
aræta cæ ei Îi iubesc øi cinstesc pe Tatæl Ceresc øi pe Isus Hristos sau dacæ ar fi mai
bine s-o facæ în altæ zi.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Rugafli-i pe copii sæ studieze Doctrinæ øi legæminte 59:9–23 øi sæ enumere câteva
dintre activitæflile pe care Domnul ne-a poruncit sæ le facem în ziua de sabat øi
binecuvântærile pe care ni le-a promis dacæ flinem acele porunci.

2. Rugafli copiii sæ numeascæ mai multe activitæfli pe care ei au væzut cæ le fac
oamenii în ziua de sabat. Stabilifli dacæ aceste activitæfli ar fi potrivite pentru ziua
de sabat adresând urmætoarele întrebæri:

Mæ ajutæ sæ-I cinstesc pe Tatæl Ceresc øi pe Isus Hristos?
Mæ ajutæ sæ flin poruncile pe care Tatæl Ceresc ni le-a dat cu privire la ziua
de sabat?
Mæ ajutæ sæ mæ odihnesc?
Este de folos cuiva?

Îndemnafli-i pe copii sæ facæ planuri pentru a fline ziua de sabat sfântæ.

3. Discutafli aceastæ declaraflie a Primei Preøedinflii: „Îi îndemnæm pe tofli sfinflii din
zilele din urmæ sæ lase deoparte, în aceastæ zi sfântæ, activitæflile lumeøti øi sæ se
consacre prin a avea un spirit de preaslævire, mulflumire, slujire øi activitæfli care sæ
implice întreaga familie potrivite pentru ziua de sabat. În mæsura în care membrii
Bisericii se stræduiesc sæ facæ activitæflile de sabat compatibile cu intenflia øi Spiritul
Domnului, vieflile lor vor fi pline de bucurie øi pace” (Ensign, ian. 1993, p. 80).

4. Rugafli copiii sæ scrie cuvintele Voi fline ziua de sabat sfântæ pe o foaie de hârtie
øi sæ o coloreze cu creioane colorate sau carioci.

Concluzie

Mærturie Depunefli-væ mærturia despre importanfla flinerii zilei de sabat sfinte prin fapte bune
øi utile øi despre binecuvântærile pe care le-afli primit ca urmare a lor. Încurajafli
copiii sæ facæ lucruri în ziua de sabat care sæ-I cinsteascæ pe Tatæl Ceresc øi Isus
Hristos.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Ioan 5:2–16 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Lecflia 14
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Isus Hristos Øi-a folosit 
puterea preofliei pentru 
a-i binecuvânta pe alflii

Lecflia

15

Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ mai bine puterea preofliei.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Marcu 4:35–41, 6:33–44, Luca 9:37–43, Matei 14:23–33,
Faptele apostolilor 10:38 øi Doctrinæ øi legæminte 13, 27:12, 124:123. Studiafli
apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli copiilor relatærile din scripturi. (Vezi
„Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scripturi”, p. vii.)

2. Lecturi suplimentare: Matei 8:23–27; Ioan 6:1–14, 16–21; øi Principiile
Evangheliei, capitolul 13.

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. ilustrafliile 7-15, Potolirea furtunii (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 214;

62139); 7-16, Hrænirea celor cinci mii (62143); øi 7-17, Isus mergând pe apæ.

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Stingefli lumina în cameræ øi aprindefli o lanternæ. Întrebafli de ce este nevoie pentru
ca lumina sæ funcflioneze. (Energie, putere energeticæ.) Rugafli-i pe copii sæ væ
spunæ câteva lucruri pe care le folosim øi care au nevoie de puterea energeticæ
pentru a funcfliona. Ce alte feluri de putere existæ? Spunefli-le copiilor cæ, astæzi, vor
învæfla despre o putere care este cea mai mare putere dintre toate, mai mare chiar
decât forflele naturii. Este puterea lui Dumnezeu. Noi o numim preoflia.

Alternativæ de
activitate pentru
captarea atenfliei

Arætafli-le copiilor un magnet øi câteva bucæfli de metal. Læsafli copii sæ foloseascæ
magnetul pentru a trage bucæflile de metal de-a lungul mesei. Dacæ nu avefli un
magnet, umflafli un balon øi frecafli-l de îmbræcæminte pentru a-l face sæ stea lipit de
perete sau de unul dintre copii. Putefli, de asemenea, sæ rugafli un copil sæ-øi treacæ
un pieptene prin pær de câteva ori øi, apoi, sæ-l foloseascæ pentru a ridica bucæfli
mici de hârtie.

• Ce a fæcut ca magnetul sæ atragæ metalul, ca balonul sæ se lipeascæ de perete
ori de îmbræcæminte sau ca pieptenul sæ ridice bucæflile de hârtie? (Magnetul
are puterea care face ca metalul sæ fie atras cætre el. Electricitatea staticæ fline
balonul lipit de perete sau de îmbræcæminte øi face posibil ca pieptenul sæ ridice
bucæflile de hârtie.)

• Ce alte feluri de putere væ vin în minte? (Fulgerul, electricitatea, vântul øi altele.)

Explicafli copiilor cæ vor învæfla despre o putere care este cea mai mare putere dintre
toate. Este puterea lui Dumnezeu, preoflia.
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Relatæri din scripturi
øi întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Folosind ilustrafliile la timpul potrivit, predafli relatærile despre momentele în care Isus
Øi-a folosit puterea. (Pentru sugestii privind modul de a preda relatærile din scripturi,
vedefli „Predarea din scripturi”, p. vii.)

1. Potolirea furtunii (Marcu 4:35–41)

• Care au fost sentimentele ucenicilor lui Isus în timpul furtunii? (Marcu 4:38.)
De ce au crezut cæ lui Isus nu-I pæsa de ei? Cum øtifli cæ Tatælui Ceresc Îi pasæ
de voi?

• Cum a potolit Isus furtuna? (Marcu 4:39.)

• Ce putere a folosit Isus pentru a potoli furtuna? (Puterea Sa – puterea lui
Dumnezeu.) Ce numim noi puterea øi autoritatea lui Dumnezeu? (D&L 124:123.
Preoflia.)

• Dupæ potolirea furtunii, ce i-a întrebat Isus pe ucenicii Sæi? (Marcu 4:40.)

• Care au fost sentimentele ucenicilor faflæ de Isus, dupæ ce El a calmat furtuna?
(Matei 8:27; Marcu 4:41.)

2. Hrænirea celor cinci mii (Marcu 6:33–44)

• De ce credefli cæ L-au urmat oamenii pe Isus în pustietate? (Marcu 6:33.) Ce a
fæcut Isus înainte de a face miracolul hrænirii celor cinci mii? (Matei 14:14.) Ce
putere a folosit Isus pentru a-i vindeca pe cei bolnavi? (Puterea preofliei.) Cine
este sursa puterii care ne binecuvânteazæ vieflile? (Faptele apostolilor 10:38.)

• Ce putere a folosit Isus pentru a asigura suficientæ hranæ pentru fiecare
persoanæ? Ce a fost miraculos în legæturæ cu cantitatea de alimente care a
ræmas? (Marcu 6:42–44; Ioan 6:12–13.)

3. Isus vindecæ un bæiat care are în el un duh necurat (Luca 9:37–43)

• Ce se întâmplase cu fiul omului? (Luca 9:38–40.) Ce i-a cerut omul lui Isus
sæ facæ?

• Ce a putut sæ facæ Isus pentru bæiat? (Luca 9:42.) Cum au reacflionat oamenii
care erau cu Isus prezenfli la acest miracol? (Luca 9:43.)

• Cui altcuiva ceruse omul ajutor? (Luca 9:40.) De ce credefli cæ ucenicii nu l-au
putut ajuta pe om øi fiul lui? De ce i-a numit Isus pe ucenicii Sæi „necredincioøi”?
(Luca 9:41.) De ce credefli cæ este necesaræ credinfla pentru ca puterea preofliei
sæ funcflioneze?

4. Umblarea pe apæ (Matei 14:22–33)

• Prin ce putere a umblat Isus pe apæ cætre corabia în care se aflau ucenicii Sæi?
Ce au gândit ucenicii când L-au væzut? (Matei 14:26.) Ce le-a spus Isus?
(Matei 14:27.)

Întrebæri
recapitulative pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Explicafli cæ Isus a fæcut aceste patru miracole prin puterea Sa. El a fæcut multe alte
miracole folosind puterea preofliei. Isus a împærtæøit puterea Sa deflinætorilor preofliei
de astæzi.

Petru, Iacov øi Ioan au primit cheile preofliei pe Muntele Schimbærii la faflæ (Matei
17:1–9). Aceste chei ale preofliei le-au fost date lui Petru, Iacov øi Ioan pentru ca ei
sæ aibæ puterea preofliei când Isus avea sæ nu mai fie pe pæmânt. Petru avea sæ fie
preøedintele Bisericii dupæ ce Isus avea sæ învie øi el avea nevoie de cheile preofliei
pentru a duce mai departe lucrarea Bisericii.

Lecflia 15
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• Ce chei ale preofliei au dat Moise øi Ilie lui Petru, Iacov øi Ioan? (Moise le-a
dat cheile adunærii lui Israel; Ilie le-a dat cheile puterii de pecetluire [vezi
D&L 110:12–16].)

• Cum folosim noi, astæzi, cheile adunærii lui Israel? (Articolele de credinflæ 1:10.
Muncæ misionaræ.) Cum putefli participa la munca misionaræ acum øi cum væ put-
efli pregæti pentru a sluji în misiune cu timp deplin?

• Unde folosim cheile pecetluirii astæzi? (În templu.) Cum væ putefli pregæti sæ
mergefli la templu?

Explicafli cæ, dupæ moartea lui Isus øi a apostolilor, binecuvântærile Bisericii øi preo-
flia au fost luate de la oamenii de pe pæmânt. A fost necesar ca preoflia sæ fie res-
tauratæ pe Pæmânt. Isus a restaurat Biserica Sa øi preoflia prin Joseph Smith pentru
ca noi, tofli, sæ putem primi, astæzi, binecuvântærile preofliei în vieflile noastre.

• De ce este important ca Biserica sæ aibæ preoflia astæzi? Care sunt cele douæ
preoflii? Cum a fost restauratæ Preoflia aaronicæ? (D&L 13.) Cum a fost restauratæ
Preoflia lui Melhisedec? (D&L 27:12.)

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ bæieflii demni pot primi, la vârsta de 12 ani, aceeaøi
preoflie pe care Ioan Botezætorul a restaurat-o lui Joseph Smith øi Oliver Cowdery.
Explicafli cæ, atunci când bæieflii primesc Preoflia aaronicæ, lor li se dæ puterea de a
acfliona în numele lui Dumnezeu binecuvântându-i prin aceasta pe membrii episco-
piei sau ramurii lor. (Vezi activitatea de îmbogæflire spiritualæ 5.)

• Ce binecuvântæri primim prin puterea preofliei? (Numirea øi binecuvântare
bebeluøilor, botezul, confirmarea, împærtæøania, pecetluirile în templu øi altele.)
Care sunt unele dintre binecuvântærile personale pe care le primim prin preoflie?
(Binecuvântæri când suntem bolnavi, binecuvântærile tatælui, învæflætori de acasæ.)

• Cum v-a binecuvântat viafla preoflia?

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Pe bileflele îndoite scriefli: Botez øi confirmare, Binecuvântarea bolnavilor,
Binecuvântarea tatælui, Cæsætoria în templu øi Împærtæøania. Punefli bileflelele
într-o cutie sau într-un plic pe care scriefli „Rânduieli øi binecuvântæri ale preofliei”.
Rugafli un copil sæ tragæ un bileflel øi sæ-l citeascæ clasei. Discutafli despre rolul
preofliei în binecuvântarea sau rânduiala respectivæ. Facefli acelaøi lucru cu cele-
lalte bileflele. Rugafli-i pe copii sæ împærtæøeascæ experienfle pe care le-au avut
legate de aceste rânduieli øi binecuvântæri.

2. Recapitulafli al cincilea articol de credinflæ øi ajutafli copiii sæ-l memoreze.

3. Cântafli sau citifli cuvintele imnului „Doamne, furtuna vuieøte” (Imnuri, nr. 65).

4. Vizionafli caseta video: „A Boy and the Power of God”, segmentul 3 din Primary
Video Collection (53179).

5. Explicafli cæ, atunci când un bæiat din Bisericæ împlineøte 12 ani, el poate, dacæ
este demn, sæ primeascæ Preoflia aaronicæ øi sæ fie rânduit la oficiul de diacon.
Pregætifli urmætoarele benzi de hârtie:
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Distribuie împærtæøania
Colecteazæ darurile de post
Acflioneazæ ca mesager al episcopului
Se îngrijeøte de proprietatea Domnului

Rugafli copiii sæ numeascæ îndatoririle unui diacon. Pe mæsuræ ce copiii dau
ræspunsul corect, expunefli banda de hârtie corespunzætoare. Ajutafli-i sæ
descopere toate îndatoririle oferindu-le indicii dacæ este necesar.

Concluzie

Mærturie Depunefli-væ mærturia despre puterea preofliei pe care a avut-o Isus. Depunefli-væ,
de asemenea, mærturia cæ bærbaflii øi bæieflii demni din Bisericæ au aceeaøi putere
a preofliei astæzi øi cæ noi putem primi anumite binecuvântæri numai prin preoflie.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Marcu 4:35–41 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Lecflia 15
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Isus Hristos a 
fæcut miracole

Lecflia

16
Scop De a-i ajuta pe copii sæ-øi întæreascæ credinfla în Isus Hristos învæflând cæ miracolele

se produc, prin voinfla Tatælui Ceresc, atunci când avem credinflæ.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Marcu 2:1–12, 5:21–43 øi 1 Nefi 7:12. Studiafli apoi lecflia
øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli copiilor relatarea din scripturæ. (Vezi „Pregætifli
lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scripturi”, p. vii.)

2. Lecturæ suplimentaræ: Matei 9:1–8, 18–31; 17:20; Luca 8:41–56; Eter 12:6, 12,
16, 18 øi Principiile Evangheliei, capitolul 18.

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. ilustraflia 7-18, Isus o binecuvânteazæ pe fiica lui Iair (Setul cu ilustraflii inspirate

din Evanghelie 215; 62231).

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Întrebafli-i pe copii dacæ au fost vreodatæ foarte bolnavi. Îndemnafli-i sæ vorbeascæ
despre cum s-au simflit øi sæ explice ce au fæcut familiile lor pentru a-i ajuta sæ se
simtæ mai bine. Rugafli copiii care au primit binecuvântæri ale preofliei sæ vorbeascæ
celorlalfli copii despre experienflele pe care le-au træit. Ajutafli copiii sæ-øi dea seama
cæ îøi aratæ credinfla în Isus Hristos prin rugæciune øi prin solicitarea binecuvântærii
preofliei atunci când sunt bolnavi sau au probleme.

Explicafli copiilor cæ povestirile din aceastæ lecflie sunt despre oamenii pe care Isus
i-a vindecat pentru cæ aveau mare credinflæ în El.

Relatæri din scripturi
øi întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Predafli relatærile despre vindecarea celor bolnavi de cætre Isus, aøa cum se gæsesc
în scripturile enumerate în secfliunea „Pregætire”. (Pentru sugestii privind modul de
a preda relatærile din scripturi, vedefli „Predarea din scripturi”, p. vii.)

1. Isus îl vindecæ pe omul ce suferea de tremur paralitic (Marcu 2:1–12)

• Ce a spus întâi Isus omului ce suferea de tremur paralitic (tremur al muøchilor
ce nu poate fi controlat)? (Marcu 2:5.) Care a fost reacflia cærturarilor faflæ de
spusele lui Isus? (Marcu 2:7.) Ce înseamnæ a huli? (Sæ aræfli lipsæ de respect
faflæ de Dumnezeu sau sæ pretinzi cæ eøti Dumnezeu.) A hulit Isus? Ajutafli copiii
sæ înfleleagæ cæ Isus poate ierta pæcatele pentru cæ El este Fiul lui Dumnezeu,
dar cærturarii nu au crezut cæ Isus era Fiul lui Dumnezeu.

• Ce le-a spus Isus cærturarilor? (Matei 2:8–9.) Ce a spus El omului care suferea
de tremur paralitic? (Marcu 2:10–11.)
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• Care a fost reacflia oamenilor când omul care suferea de tremur paralitic a fost
vindecat? (Marcu 2:12.) De ce credefli cæ a fost vindecat acest om?

2. Isus o învie pe fiica lui Iair (Marcu 5:21–24, 35–43)

Arætafli ilustraflia 7-18, Isus o binecuvânteazæ pe fiica lui Iair.

• Cine era Iair? Cum øtim cæ el avea credinflæ în Isus? (Marcu 5:22–23.) Cum l-a
ajutat Isus pe Iair sæ-øi pæstreze credinfla puternicæ? (Marcu 5:35–36.)

• Ce fæceau unii oameni când Isus øi Iair au intrat în casa lui Iair? (Marcu 5:38.
Explicafli cæ, în acea vreme, exista obiceiul ca cei ce boceau sæ facæ mult
zgomot când murea cineva drag.) Care a fost diferenfla dintre ceea ce fæceau
bocitorii øi ceea ce a fæcut Iair?

• De ce credefli cæ Isus i-a scos afaræ pe necredincioøi înainte de a intra în
camera fetei pentru a o vindeca? (Marcu 5:40.)

3. Isus o vindecæ pe femeia care avea o scurgere de sânge (Marcu 5:25–34)

• Cum a arætat femeia care a atins haina lui Isus cæ avea credinflæ în Isus?
(Marcu 5:27–28.)

• Cum a øtiut Isus cæ femeia se atinsese de hainele Sale? (Marcu 5:30.) De ce ar
fi fost neobiønuit ca El sæ simtæ cæ cineva L-a atins? (Marcu 5:31.)

• De ce a fost femeia vindecatæ? (Marcu 5:34.) Explicafli cæ haina lui Isus nu avea
nimic magic. Femeia a fost vindecatæ datoritæ credinflei ei în Isus øi pentru cæ a
fost voinfla Tatælui Ceresc. Ce miracole au loc în vieflile noastre ca urmare a
unor fapte simple sau mici?

Întrebæri
recapitulative pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

• De ce credefli cæ a fæcut Isus miracole? (Matei 9:29–30; Marcu 1:41; 2:5, 10;
5:36. Pentru a dovedi cæ era Fiul divin al lui Dumnezeu, pentru a întæri credinfla
acelora care credeau în El, pentru cæ avea sentimente de dragoste øi compa-
siune pentru cei nevoiaøi øi datoritæ credinflei acelora care credeau.)

• Care sunt unele dintre miracolele prezente în vieflile noastre astæzi?

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ, dacæ avem credinflæ în Isus Hristos øi træim o viaflæ
neprihænitæ, vom træi miracole în acord cu voinfla lui Dumnezeu (vezi 1 Nefi 7:12).

• Explicafli cæ, uneori, o persoanæ nu este vindecatæ de o boalæ sau un handicap
deøi se rostesc rugæciuni. Înseamnæ aceasta cæ nu avem credinflæ? De ce?
De ce ar putea sæ nu fie voinfla lui Dumnezeu ca o persoanæ sæ fie vindecatæ?
(Poate, Dumnezeu doreøte sæ testeze credinfla familiei persoanei respective,
poate cæ El doreøte ca persoana sæ-øi dezvolte ræbdarea øi altele.)

Facefli referire la urmætorul citat din preøedintele Spencer W. Kimball: „Domnul nu îi
vindecæ întotdeauna pe bolnavi, nici nu-i salveazæ pe cei aflafli în situaflii periculoase.
El nu alinæ întotdeauna suferinfla øi nefericirea, pentru cæ pânæ øi aceste stæri indezi-
rabile pot face parte dintr-un plan ce are un anumit scop” (Tragedy or Destiny, p. 5).

• Ce înseamnæ sæ avem credinflæ în Isus Hristos? (Sæ credem cæ Isus Hristos este
Fiul lui Dumnezeu øi Salvatorul lumii, sæ credem cæ Isus are toatæ puterea, sæ
avem încredere în faptul cæ Tatæl Ceresc øi Isus vor face ce este cel mai bine
pentru noi, acceptarea voinflei lui Dumnezeu, dorinfla de a ne supune poruncilor
lui Dumnezeu.)

• Cum putefli sæ væ dezvoltafli o credinflæ mai mare în Isus Hristos?

Lecflia 16
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Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Repetafli al patrulea articol de credinflæ øi întrebafli-i pe copii de ce cred cæ
„credinfla în Domnul Isus Hristos” este primul principiu al Evangheliei. Rugafli-i
sæ repete articolul de credinflæ din memorie sau ajutafli-i sæ-l memoreze.

2. Ajutafli copiii sæ memoreze 1 Nefi 7:12, începând cu expresia „Domnul poate”.

3. Cerefli copiilor sæ explice cum øtim cæ Isus Hristos træieøte astæzi. Putefli scrie
pe benzi de hârtie cuvinte din aceste ræspunsuri sau altele care væ vin în minte.
Putefli sæ scriefli, de asemenea, cuvintele cheie pe tablæ.

Scripturile scrise de profefli ne spun despre Isus.
Alflii au mærturisit despre El.
Putem simfli dragostea Sa.
Joseph Smith L-a væzut øi a fost îndrumat sæ restaureze Biserica Sa.
Dacæ suntem pioøi, Duhul Sfânt ne va mærturisi cæ Isus træieøte.

4. Cântafli sau citifli versurile cântecului „Faith” (Credinflæ) (Children’s Songbook, p. 96).

5. Rugafli copiii sæ citeascæ Matei 17:20. Explicafli cæ sæmânfla de muøtar este foarte
micæ, dar din ea creøte o plantæ mare, asemænætoare unui arbust. Dacæ credinfla
noastræ este la fel de puternicæ precum capacitatea seminflei de a creøte deve-
nind o plantæ, putem realiza lucruri mærefle.

Concluzie

Mærturie Depunefli mærturie cæ, dacæ avem credinflæ în Isus Hristos, putem træi miracole aøa
cum au træit oamenii din timpul lui Hristos. Putefli împærtæøi un miracol din viafla
proprie sau putefli invita membri ai clasei sæ împærtæøeascæ unul.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Marcu 2:1–12 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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Pilda semænætorului, 
a grâului øi a neghinei

Lecflia

17
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ mesajele spirituale din douæ dintre pildele

spuse de Isus øi sæ le punæ în practicæ.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 13:1–9, 18–30, 37–43; Marcu 4:14–20; Luca 8:11–15;
øi Doctrinæ øi legæminte 86:1–7. Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ pred-
afli copiilor relatarea din scripturæ. (Vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din
scripturi”, p. vii.)

2. Lecturæ suplimentaræ: Marcu 4:1–9, Luca 8:4–8 øi Doctrinæ øi legæminte 101:65–66.

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. o foaie de hârtie pentru fiecare copil având scris pe ea: „Jocul mesajului

ascuns”, sau un alt joc de descifrare a unei enigme pe care copiii din clasæ
sæ-l joace împreunæ.

Jocul mesajului ascuns

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4

5 6 N O I 7 8 Î N V Æ 9 1

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5

6 7 fi Æ M 8 9 1 D I N 2 3

4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7

8 9 P I L 1 2 3 D E 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Înmânafli copiilor foile de hârtie pe care le-afli pregætit sau expunefli jocul în format
mare øi rugafli-i sæ gæseascæ mesajul care este ascuns printre cifre.

Explicafli cæ, atunci când Isus i-a învæflat pe oameni, El i-a învæflat uneori în pilde,
care sunt un fel de povestiri scurte, cu mesaj spiritual ascuns.
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Relatæri din scripturi
øi întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Predafli copiilor pilda semænætorului (o persoanæ care planteazæ seminfle) øi pilda
grâului øi a neghinei. (Pentru sugestii privind modul de a preda relatærile din scrip-
turi, vedefli „Predarea din scripturi”, p. vii.) Explicafli cæ, atunci când Isus a propovæ-
duit în pilde, El a folosit lucruri cunoscute de oameni pentru a propovædui mesaje
spirituale. În timp ce discutafli despre aceste pilde, rugafli copiii sæ asculte mesajele
spirituale tæinuite.

1. Pilda semænætorului (Matei 13:1–9, 18–23; Marcu 4:14–20; Luca 8:11–15)

• Despre ce a vorbit Isus în pilda semænætorului, lucru care era familiar
oamenilor? (Matei 13:3–8.)

• Citifli Matei 13:18–23, Marcu 4:14–20 øi Luca 8:11–15 împreunæ cu clasa.
Ce credefli cæ este sæmânfla? Ce reprezintæ pæsærile care mænâncæ sæmânfla?
Ce sunt locurile stâncoase? Ce sunt spinii? Ce este pæmântul bun? Ce sunt
rædæcinile? Care sunt îngrijorærile lumii?

• Cum aflæm noi cuvântul lui Dumnezeu?

• Cum trebuie sæ primim cuvântul lui Dumnezeu? Ce fel de „pæmânt” ar trebui
sæ fim? (Matei 13:23.)

• Care este mesajul spiritual tainic din pilda semænætorului?

2. Pilda grâului øi a neghinei (Matei 13:24–30)

• Despre ce lucruri obiønuite a vorbit Isus în pilda grâului øi a neghinei?

• Cine credefli cæ este semænætorul din aceastæ pildæ? Ce reprezintæ grâul? Cine
vine noaptea øi seamænæ neghina? Ce este neghina? Ce reprezintæ seceriøul?
Citifli Matei 13:37–43 øi Doctrinæ øi legæminte 86:1–7 cu clasa øi adresafli din
nou aceste întrebæri.

• Ce vrefli sæ fifli, grâul sau neghina? De ce?

• Care este mesajul spiritual tainic din aceastæ pildæ?

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Facefli o planøæ similaræ celei de mai jos pentru a-i ajuta pe copii sæ înfleleagæ
sensul celor douæ pilde sau scriefli informafliile pe tablæ pe mæsuræ ce discutafli
pildele. Dupæ ce afli scris toate informafliile, referifli-væ la ele fæcând o recapitulare.
Îi putefli ruga pe copii sæ-øi facæ singuri aceastæ planøæ.

Pilda semænætorului

Seminfle Evanghelia lui Isus Hristos sau cuvântul lui Dumnezeu
Pæmânt Inimile acelora care aud cuvântul
Lângæ drum Nu înfleleg
Pe locurile stâncoase Aud, dar nu au rædæcini în ei; se leapædæ uøor de el
Printre spini Înecat de îngrijorærile øi bogæfliile lumeøti
În pæmânt bun Aud øi înfleleg
Pæsæri Satana
Roadæ Fapte bune
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Pilda grâului øi a neghinei

Semænætorul Isus Hristos øi apostolii Sæi
Sæmânfla bunæ (grâul) Cei ce-L urmeazæ pe Isus
Câmpul Lumea
Vræjmaøul Satana
Neghina (buruiana) Cei ce-l urmeazæ pe Satana
Secerætori Îngeri
Seceriø A Doua Venire a lui Isus

2. Aducefli o sæmânflæ (de fruct, legumæ, orez, grâu, fasole). Discutafli despre ce
are o sæmânflæ nevoie pentru a creøte øi a da roadæ bunæ. Întrebafli-i pe copii ce
s-ar întâmpla seminflelor dacæ ar fi plantate lângæ drum, în locuri stâncoase sau
printre spini. Comparafli aceasta cu plantarea cuvântului lui Dumnezeu în inimile
noastre. Permitefli copiilor sæ discute despre ce fel de inimæ reprezintæ fiecare
tip de sol øi de ce este nevoie pentru ca Evanghelia sæ creascæ øi sæ dea roadæ
bunæ în vieflile noastre.

3. Scriefli cuvintele urechi, ochi øi inimæ pe tablæ.

• Ce facefli cu urechile? Dar cu ochii? Dar cu inima? Rugafli-i pe copii sæ citeascæ
Matei 13:15. Ce a spus Isus cæ trebuie sæ facem cu aceste pærfli ale trupului
nostru? Folosifli acest verset în cazul pildelor øi Evangheliei. Dacæ noi auzim,
cu adeværat, cuvântul lui Dumnezeu, vedem adeværul din el øi facem ceea ce
doreøte Isus ca noi sæ facem, cu cine din aceste pilde ne vom asemæna?

4. Rugafli copiii sæ coloreze sau sæ sublinieze literele din jocul mesajului ascuns sau
din varianta mare a jocului pentru a pune în evidenflæ cuvintele. Rugafli fiecare
copil sæ numeascæ un lucru pe care l-a învæflat din aceste douæ pilde.

5. Citifli împreunæ cu ei câteva dintre celelalte pilde care se gæsesc în Matei 13
øi ajutafli-i sæ înfleleagæ ce înseamnæ. Pentru ajutor în înflelegerea acestor pilde,
citifli James E. Talmage, Jesus the Christ, capitolul 19, sau „Parabolæ” din Ghidul
pentru scripturi, p. 154.

Concluzie

Mærturie Depunefli mærturie cæ Isus Hristos este Salvatorul nostru øi cæ, dacæ învæflæm cuvin-
tele Sale øi flinem poruncile, putem deveni asemænætori Tatælui Ceresc øi putem træi,
din nou, alæturi de El.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Matei 13:1–9 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Lecflia 17
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Isus Hristos vindecæ un 
om care s-a næscut orb

Lecflia

18
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ cæ putem birui încercærile øi provocærile

venind la Isus Hristos.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Ioan 9. Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli
copiilor relatarea din scripturæ. (Vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scrip-
turi”, p. vii.) Notæ: În timp ce pregætifli øi predafli aceastæ lecflie, fifli sensibil faflæ de
sentimentele copiilor din clasa dumneavoastræ care au probleme cu væzul.

2. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

3. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. o eøarfæ pentru a lega la ochi un copil;
c. ilustraflia 7-14, Isus îl vindecæ pe orb (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie

213; 62145).

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Legafli un copil la ochi øi rugafli-l sæ deseneze pe tablæ o parte dintr-un obiect, de
exemplu o parte dintr-un automobil. Rugafli un al doilea copil sæ vinæ, sæ se lege la
ochi øi sæ deseneze o altæ parte a aceluiaøi obiect. Continuafli pânæ când mai mulfli
copii au desenat câte o parte din acel obiect. Discutafli cu copiii de ce a fost dificilæ
aceastæ îndatorire.

• Cum a îngreunat lipsa vederii desenarea obiectului?

• Cum v-afli simfli dacæ nu afli mai vedea?

Spunefli-le copiilor cæ vefli vorbi despre douæ feluri de lipsæ a vederii. Rugafli-i sæ fie
atenfli la felurile diferite de lipsæ a vederii în timp ce predafli relatarea din scripturæ.

Relatare din
scripturæ

Expunefli ilustraflia Isus îl vindecæ pe orb. Predafli relatarea din Ioan 9 despre Isus
care vindecæ un om ce se næscuse orb. (Pentru sugestii privind modul de a preda
relatarea din scripturi, vedefli „Predarea din scripturi”, p. vii.) Pe mæsuræ ce predafli
povestirea, ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ fariseii (conducætorii religioøi ai iudeilor)
erau îngrijorafli cæ-øi vor pierde popularitatea dacæ oamenii credeau în Isus Hristos.
Ca urmare, ei au încercat deseori sæ-i facæ pe oameni sæ se îndoiascæ de Isus øi
de lucrurile pe care El le fæcea øi le propovæduia. Ei nu au recunoscut adeværurile
Evangheliei propovæduite de Isus øi, de aceea, erau orbi spiritual. Explicafli cæ,
atunci când læsæm interesele noastre egoiste sæ stea în calea strædaniilor noastre
de a-L urma pe Salvator, noi putem deveni orbi spiritual.
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Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scripturi.
Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ scrip-
turile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ cu
copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• Ce L-au întrebat ucenicii pe Isus despre omul care se næscuse orb? (Ioan 9:2.)
De ce ar putea crede oamenii câteodatæ cæ boala øi necazurile vin din cauzæ cæ
cineva a pæcætuit? Ce le-a spus Isus cæ a fost motivul faptului cæ omul era orb?
(Ioan 9:3.)

• În ce fel erau fariseii orbi spiritual? (Ioan 9:16.) De ce anume Îl acuzau ei pe
Isus? De ce credefli cæ nu L-au recunoscut ei pe Isus drept Fiul lui Dumnezeu?

• Când fariseii l-au întrebat, prima datæ, pe omul care se næscuse orb ce se întâ-
mplase, ce a spus el despre Isus? (Ioan 9:11.) Când l-au întrebat a doua oaræ,
cine a spus el cæ era Isus? (Ioan 9:17.)

• Ce se întâmpla cu vederea spiritualæ øi fizicæ a omului? Ce a spus omul când a
fost întrebat a treia oaræ despre Isus? (Ioan 9:30–33.)

• Ce s-a întâmplat omului pentru cæ el a depus mærturie despre Isus? (Ioan 9:22,
34.) Ce a fæcut Isus când a auzit cæ omul a fost alungat din sinagogæ (o casæ
de întruniri religioase iudaicæ)? (Ioan 9:35.) Cum credefli cæ s-a simflit omul când
Isus a venit sæ-l caute? Care a fost mærturia finalæ a omului despre Isus? (Ioan
9:35–38.) Ce se întâmplase cu vederea sa spiritualæ?

• De ce credefli cæ permit Tatæl Ceresc øi Isus sæ avem încercæri øi probleme în
viafla noastræ? Cum ar putea aceste încercæri øi probleme sæ contribuie la vinde-
carea orbirii noastre spirituale? Cum ar putea Tatæl Ceresc øi Isus sæ ne ajute în
încercærile øi problemele noastre? (Vezi activitatea de îmbogæflire spiritualæ 4.)

• Cum afli fost voi øi familiile voastre binecuvântafli în încercæri? Încurajafli-i pe copii
sæ discute aceastæ întrebare, dar dafli atenflie ca ei sæ nu discute despre pro-
bleme de familie personale.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Împærflifli clasa în grupuri. Repartizafli fiecærui grup unul dintre urmætoarele pasaje
din scripturi pe care sæ-l citeascæ. Rugafli-i sæ discute în cadrul grupului øi, apoi,
sæ împærtæøeascæ clasei cum a fæcut faflæ încercærilor persoana sau persoanele
din scripturæ.

Daniel 3:17–18, 23–25, 28
1 Nefi 18:16, 20–22
Mosia 24:13–16
Alma 14:8–11

2. Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ este important sæ fim conøtienfli de problemele celor
cu dizabilitæfli. Afli putea ruga un adult cu dizabilitæfli fizice (sau pe pærintele unui
copil cu un handicap) sæ vinæ în clasæ øi sæ discute despre modurile în care te pofli
purta cu amabilitate faflæ de cei cu dizabilitæfli. Subliniafli cæ nu trebuie sæ facem
glume pe seama persoanelor cu dizabilitæfli; nu trebuie sæ râdem de ei. Îi putem
ajuta dacæ au nevoie de ajutor, îi putem invita sæ se joace cu noi, le putem fi prie-
teni. Trebuie sæ-i includem în activitæflile noastre øi sæ le permitem sæ participe.

Lecflia 18
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3. Cântafli sau citifli versurile cântecului „I’ll Walk with You” (Merg cu Tine) (Children’s
Songbook, p. 140).

4. Citifli øi discutafli aceastæ declaraflie a preøedintelui Spencer W. Kimball:

„Dacæ toate rugæciunile ar primi ræspuns imediat... atunci suferinfla ar fi micæ
sau inexistentæ øi n-ar fi nici întristare, nici dezamægire sau nici chiar moarte; iar
dacæ acestea n-ar fi, atunci, n-ar exista bucurie, succes, înviere, viaflæ eternæ øi
Dumnezeire” (Faith Precedes the Miracle, p. 97).

Concluzie

Mærturie Depunefli-væ mærturia cæ Domnul ne va binecuvânta øi ne va ajuta în problemele
øi încercærile noastre dacæ noi ne supunem poruncilor Lui, avem credinflæ în Isus
Hristos øi încercæm sæ fim mai asemænætori Lui.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Ioan 9:1–38 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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Oaia pierdutæ, moneda
pierdutæ øi fiul risipitor

Lecflia

19
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ aibæ dorinfla de a-i ajuta pe cei mai puflin activi sæ

redevinæ pe deplin activi în Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Luca 15, Matei 18:12–14 øi Doctrinæ øi legæminte 18:10–11.
Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli copiilor relatærile din scripturi.
(Vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scripturi”, p. vii.)

2. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

3. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. ilustrafliile 7-19, Pæstorul cel Bun, øi 7-20, Fiul risipitor (62155).

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Relatafli copiilor un moment în care dumneavoastræ sau cineva cunoscut a pierdut
ceva de valoare øi, apoi, l-a gæsit. Descriefli copiilor valoarea obiectului, ce afli simflit
când l-afli pierdut, ce afli fæcut pentru a-l gæsi øi ce afli simflit când l-afli recuperat.
Dacæ se poate, putefli aduce obiectul pentru a-l aræta clasei. Rugafli copiii sæ rela-
teze un incident din viafla lor în care au pierdut ceva de valoare øi l-au gæsit.

Relatæri din scripturi Folosind ilustrafliile la timpul potrivit, predafli pildele despre oaia pierdutæ, moneda
pierdutæ øi fiul risipitor. (Pentru sugestii privind modul de a preda relatærile din scrip-
turi, vedefli „Predarea din scripturi”, p. vii.) Explicafli copiilor cæ aceste pilde, ca øi
pilda semænætorului øi cea a grâului øi neghinei, ne învaflæ un principiu important al
Evangheliei.

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

1. Oaia pierdutæ øi moneda pierdutæ

• De ce era pæstorul atât de îngrijorat de pierderea unei oi din cele 100 sau
femeia de pierderea unui leu din cei zece? (Luca 15:4, 8.) Explicafli cæ oamenii
erau, în general, særaci øi un leu sau o oaie aveau mare valoare pentru ei. În
acelaøi fel, tofli copiii Tatælui Ceresc sunt preflioøi pentru El. De ce credefli cæ
fiecare dintre noi este preflios pentru Tatæl Ceresc?

• De ce credefli cæ s-a pierdut oaia? Cum credefli cæ s-a pierdut leul? Cum ne
putem pierde noi sau cineva cunoscut? Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ se pierd
øi oamenii care nu se supun poruncilor øi fac lucruri care îi fac nedemni sæ se
întoarcæ la Tatæl Ceresc.
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• Ce a fæcut pæstorul cu oaia pierdutæ când a gæsit-o? (Luca 15:5.) În ce fel au
arætat faptele sale cæ el îøi îndrægea oaia? Pe cine reprezintæ pæstorul? Pe cine
reprezintæ oile?

• Ce a fæcut femeia pentru a gæsi leul pierdut? (Luca 15:8.) Ce a fæcut Isus
pentru a-i ajuta pe cei care se pierd øi nu flin poruncile? (D&L 18:10–11.)
Cum îi putem ajuta noi pe cei care se pierd?

• Ce au fæcut pæstorul øi femeia când au gæsit oaia øi, respectiv, moneda?
(Luca 15:6, 9.) Cum v-afli simfli dacæ afli ajuta pe cineva sæ se pocæiascæ øi
sæ vinæ înapoi la Isus Hristos?

• De ce credefli cæ cerul øi îngerii se bucuræ când se pocæieøte cineva? (Luca
15:7, 10.)

2. Fiul risipitor

• Ce înseamnæ risipitor? (Nesupus, încæpæflânat øi cheltuitor.)

• Ce a fæcut fiul risipitor cu moøtenirea sa? (Luca 15:12–13.) Ce credefli cæ
înseamnæ „viaflæ destræbælatæ”? De ce credefli cæ unii oameni hotæræsc sæ
træiascæ în acest fel? Cum credefli cæ s-a simflit tatæl în timp ce fiul sæu era
plecat? Cum v-afli simfli voi dacæ cineva din familie s-ar purta ca fiul risipitor?
(Manifestafli sensibilitate faflæ de copiii care ar putea avea în familie membri
care nu flin poruncile.)

• Ce a fæcut fiul risipitor pentru a obfline hranæ când banii s-au terminat? (Luca
15:14–16.)

• Ce înseamnæ „øi-a venit în fire”? (Luca 15:17.) Cum credefli cæ l-au influenflat
pe fiu suferinfla øi tristeflea sæ doreascæ sæ se pocæiascæ?

• De ce credefli cæ a hotærât fiul sæ se întoarcæ la tatæl sæu? (Luca 15:17–19.)
Ce fel de stæpân era tatæl sæu? (Luca 15:17.)

• Ce sentimente credefli cæ a avut tatæl când fiul a venit acasæ? (Luca 15:20.)
Ce a fæcut el pentru fiul sæu? (Luca 15:22–24.)

• Ce sentimente a avut fiul mai mare când a aflat cæ fratele mai mic era acasæ?
(Luca 15:28–30.) De ce este important sæ continuæm sæ-i iubim pe membrii
familiei care nu respectæ poruncile?

• Ce a promis tatæl fiului mai mare? (Luca 15:31.) Ce exemplu a dat tatæl cu
privire la modul în care trebuie tratafli cei care pæcætuiesc, dar se pocæiesc?
(Luca 15:32.) Ce sentimente avefli când vedefli pe cineva pocæindu-se øi
întorcându-se de la ce este ræu la ce este bine? Cum trebuie sæ-i tratæm
pe oamenii care nu au flinut poruncile, dar regretæ sincer acest lucru?

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Rugafli-i pe copii sæ se gândeascæ la modalitæfli în care ar putea ajuta un copil
mai puflin activ. (Ræspunsurile ar putea fi: fiind prietenoøi, fiind un exemplu bun,
invitându-i la activitæflile Bisericii, fæcând diverse lucruri împreunæ øi altele.)
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2. Împærtæøifli urmætoarea povestire:

Joshua Dennis, în vârstæ de 10 ani, a mers împreunæ cu tatæl sæu øi alflii sæ
exploreze o minæ abandonatæ. El a mers cu grijæ în minæ dar s-a separat de
ceilalfli bæiefli øi s-a pierdut în întuneric, færæ hranæ øi apæ. Când ceilalfli øi-au
dat seama cæ lipsea, ei au început, imediat, sæ-l caute. Dupæ o vreme, sute de
persoane au venit sæ-l caute pe Joshua. Alte mii au postit øi s-au rugat ca el sæ
fie gæsit teafær. Oamenii l-au cæutat timp de cinci zile, dar nu l-au putut gæsi. Un
expert care cunoøtea mina a auzit de cele întâmplate øi s-a oferit sæ ajute. El
cunoøtea mina atât de bine, încât l-a gæsit pe Joshua într-un loc despre care
ceilalfli nu øtiau cæ existæ. Când l-a gæsit pe Joshua, el nu a putut sæ descrie
bucuria pe care a simflit-o. Tofli oamenii de la minæ øi alte mii au plâns de bucurie
când au aflat cæ Joshua era în viaflæ øi sænætos (vezi „Making Friends: Joshua
Dennis – A Treasure of Faith”, Friend, nov. 1990, p. 20–22).

Discutafli despre diferenfla dintre pierderea fizicæ øi pierderea spiritualæ. Explicafli
cæ trebuie sæ ne stræduim pentru a-i salva pe cei care se pierd spiritual la fel de
mult cât ne stræduim pentru a-i salva pe cei care se pierd fizic.

3. Jucafli „Cautæ øi gæseøte”. Rugafli un copil sæ se gândeascæ la un loc în care s-ar
putea pierde øi sæ-l scrie pe o bucatæ de hârtie sau sæ-l øopteascæ învæflætorului.
Rugafli-i pe ceilalfli copii sæ adreseze întrebæri la care se poate ræspunde cu „da”
sau „nu” pentru a stabili unde se aflæ copilul. (Este un loc aglomerat? Se aflæ în
munfli? Este sub ceva?) Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ este nevoie de timp øi efort
sæ gæseascæ pe cineva care s-a pierdut, mai ales pe cineva care s-a pierdut
spiritual.

4. Ajutafli copiii sæ memoreze Doctrinæ øi legæminte 18:10.

Concluzie

Mærturie Împærtæøifli copiilor convingerea dumneavoastræ cæ Tatæl Ceresc îl iubeøte pe fiecare
dintre copiii Sæi øi cæ noi, tofli, suntem importanfli pentru El. Subliniafli cæ Tatæl
Ceresc øi Isus Hristos vor ca noi sæ îi ajutæm pe cei care sunt pierdufli sæ vinæ
înapoi la Ei.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze, acasæ, Luca 15:11–32 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Lecflia 19
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Pilda bunului 
samaritean

Lecflia

20
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ doreascæ sæ arate dragoste tuturor oamenilor.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Luca 10:25–37 øi Matei 22:34–40. Studiafli apoi lecflia øi
hotærâfli cum dorifli sæ predafli copiilor relatarea din scripturæ. (Vezi „Pregætifli
lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scripturi”, p. vii.)

2. Lecturæ suplimentaræ: Ioan 14:15, 21; 1 Ioan 4:20–21 øi cuvintele „Preot” øi
„Levi” din Ghidul pentru scripturi.

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. ilustrafliile 7-21, Bunul samaritean (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie

218; 62156), øi 7-22, Harta pæmântului sfânt.

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Adresafli-væ unui copil øi întrebafli: „(Numele), cine este aproapele tæu?”. Adresafli
aceeaøi întrebare mai multor copii. Explicafli cæ noi ne gândim, de obicei, la aproa-
pele nostru ca la cineva care locuieøte aproape de noi. Aceastæ lecflie ne ajutæ sæ
înflelegem cæ Isus a propovæduit despre cine sunt semenii noøtri øi cum trebuie
sæ ne purtæm cu ei.

Rugafli un copil sæ citeascæ Matei 22:34–40. Discutafli despre importanfla dragostei
faflæ de alflii.

Relatare din
scripturæ

Expunefli ilustrafliile Bunul samaritean øi Harta pæmântului sfânt. Predafli pilda bunului
samaritean aøa cum se gæseøte în Luca 10:25–37. (Pentru sugestii privind modul
de a preda relatarea din scripturi, vedefli „Predarea din scripturi”, p. vii.) Arætafli
copiilor Samaria øi Iudea pe hartæ øi explicafli relaflia dintre iudei øi samariteni. Iudeii
considerau cæ ei erau mai buni decât samaritenii. Ei aveau resentimente atât de
mari faflæ de samariteni, încât, când iudeii cælætoreau de la Ierusalim în Galilea,
ei foloseau drumul mai lung prin Valea Iordanului pentru a nu trece prin Samaria.
Îi putefli ruga pe copii sæ interpreteze personajele din relatarea din scripturæ.

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• Ce a spus Isus cæ trebuie sæ facem pentru a moøteni viafla veønicæ? (Luca
10:27–28.) De ce credefli cæ sunt atât de importante aceste porunci? (Matei
22:37–39.)
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• Cum ne putem aræta iubirea faflæ de Tatæl Ceresc øi Isus? (Ioan 13:34–35, 14:15, 21.)

• Cine este aproapele vostru? Credefli cæ Isus s-a referit numai la persoanele care
locuiesc aproape de voi?

• La ce întrebare a ræspuns Isus când a spus pilda bunului samaritean?
(Luca 10:25, 29.)

• De ce credefli cæ nu l-au ajutat pe iudeul rænit preotul iudeu øi levitul? (Luca
10:31–32.)

• Ce a fæcut samariteanul pentru iudeul rænit? (Luca 10:33–35.)

• De ce este semnificativ faptul cæ cel care l-a ajutat pe iudeu era samaritean?
Ce træsæturi de bun seamæn avea samariteanul? În ce fel ne ajutæ aceastæ poves-
tire sæ înflelegem cine este aproapele sau semenul nostru? Cum putem deveni
semeni mai buni?

• Cine credefli cæ L-a iubit cel mai mult pe Domnul – preotul, levitul sau samaritea-
nul? De ce?

• Cum putem urma învæflæturile lui Isus øi aræta dragoste faflæ de alfli oameni? Cum
trebuie sæ tratæm pe cineva care are nevoie de ajutorul nostru? Dar pe cineva
care se deosebeøte de noi? Dar pe cineva care s-a purtat urât cu noi?

Invitafli copiii sæ împærtæøeascæ situaflii în care ei au ajutat pe cineva care avea
nevoie sau în care ei sau familia lor au primit ajutor de la alte persoane. Fifli atent ca
respectivii copii sæ nu împærtæøeascæ povestiri care ar putea fi stânjenitoare pentru
vreun membru al episcopiei.

• Cum væ simflifli când arætafli dragoste faflæ de alflii ajutându-i øi slujindu-i? Væ face
acest lucru sæ væ simflifli mai aproape de Tatæl Ceresc øi de Isus? Ce mare binec-
uvântare vom moøteni dacæ îi iubim cu adeværat pe Tatæl Ceresc øi pe semenii
noøtri? (Luca 10:25–28.)

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Scriefli urmætoarele activitæfli pe foi separate de hârtie. Scriefli pærflile A øi B pe
aceeaøi foaie de hârtie øi dafli câte una fiecærui copil. Rugafli-i pe copii sæ-øi ima-
gineze cæ, în vecini, s-a mutat un copil de curând. Partea A de pe foaia lor de
hârtie spune ce pot face pentru a fi un bun seamæn øi pentru a aræta dragoste
pentru acest nou copil. Partea B indicæ un mod similar de a aræta dragoste faflæ
de Tatæl Ceresc. Rugafli copilul cu numærul 1 sæ citeascæ activitatea sa, apoi pe
numærul 2 øi aøa mai departe.

(1) a. Viziteazæ-l acasæ.
b. Participæ la clasele Societæflii Primare øi la celelalte adunæri ale Bisericii.

(2) a. Invitæ-l la tine acasæ.
b. Fæ din cæminul vostru un loc în care poate fi Spiritul Tatælui Ceresc.

(3) a. Aflæ ceva despre copil.
b. Citeøte scripturile.

Lecflia 20
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(4) a. Discutæ cu el.
b. Roagæ-te.

(5) a. Fæ ceva pentru copil.
b. Supune-te poruncilor.

(6) a. Fæ ceva pentru familia lui.
b. Slujeøte celorlalfli.

(7) a. Invitæ copilul sæ participe la activitæflile tale.
b. Roagæ-te ca Spiritul Tatælui Ceresc sæ fie cu tine.

2. Citifli cele zece porunci (Exodul 20:8–17). Comparafli-le cu cele douæ porunci pe
care Isus le dæ în Matei 22. Scriefli Îl iubesc pe Tatæl Ceresc pe o parte a tablei
øi Îi iubesc pe semeni pe cealaltæ parte. Invitafli copiii sæ væ spunæ în care dintre
cele douæ coloane se înscriu fiecare dintre cele zece porunci. Citifli Ioan 14:15,
21 øi ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ flinerea oricærei porunci ne ajutæ sæ arætæm
dragoste faflæ de Tatæl Ceresc.

3. Rugafli copiii sæ memoreze Matei 22:37–39.

4. Cântafli sau citifli versurile imnului „Precum v-am iubit” (Imnuri øi cântece pentru
copii, p. 96).

Concluzie

Mærturie Exprimafli-væ dragostea faflæ de Tatæl Ceresc øi Isus øi recunoøtinfla pentru Evanghelie.
Încurajafli copiii sæ urmeze exemplul de dragoste faflæ de alflii dat de Isus.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze, acasæ, Luca 10:25–37 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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Isus Hristos îi vindecæ 
pe cei zece leproøi

Lecflia

21
Scop De a-l încuraja pe fiecare copil sæ mulflumeascæ Tatælui Ceresc pentru multele bine-

cuvântæri pe care le primeøte.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Luca 17:12–19 øi Doctrinæ øi legæminte 59:7. Studiafli
apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli copiilor relatærile din scripturi.
(Vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scripturi”, p. vii.)

2. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

3. Scriefli fiecærui copil un scurt bileflel de mulflumire, pentru a-l folosi în timpul lecfl-
iei, în care sæ væ exprimafli recunoøtinfla pentru ceva ce copilul a fæcut sau pentru
o træsæturæ pe care o are.

4. Scriefli pe un cartonaø, câte unul pentru fiecare copil, Aminteøte-fli sæ-I mulflumeøti
Tatælui Ceresc.

5. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. unul sau mai multe exemplare ale Doctrinei øi legæmintelor;
c. ilustraflia 7-23, Cei zece leproøi (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 221;

62150).

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Dafli fiecærui copil bileflelul de mulflumire pe care l-afli scris. Dupæ ce au citit bileflel-
ele, discutafli cu ei despre sentimentele pe care le avem când oamenii îøi exprimæ
recunoøtinfla faflæ de noi. Putefli împærtæøi o întâmplare în care cineva a fæcut un
efort deosebit pentru a væ mulflumi øi descriefli sentimentele pe care le-afli avut.
Invitafli copiii sæ vorbeascæ despre unele experienfle pe care le-au avut.

Relatare din
scripturæ

Expunefli ilustraflia Cei zece leproøi, predafli povestirea despre Isus vindecând zece
leproøi, aøa cum se gæseøte în Luca 17:12–19. (Pentru sugestii privind modul de a
preda relatarea din scripturi, vedefli „Predarea din scripturi”, p. vii.) Reamintifli copii-
lor cæ lepra este o boalæ groaznicæ a pielii. În acea perioadæ, oamenii credeau cæ
era deosebit de contagioasæ. În vremea lui Isus, leproøilor nu le era permis sæ intre
în oraøe øi nu se puteau apropia de alfli oameni.

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• Ce au fæcut leproøii când L-au væzut pe Isus? (Luca 17:13.) Credefli cæ ei au øtiut
cine era Isus øi cæ au crezut în El?
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• Ce le-a cerut Isus leproøilor sæ facæ pentru a fi vindecafli? (Luca 17:14.)

• Câfli leproøi s-au întors sæ-I mulflumeascæ lui Isus? (Luca 17:15–16.) Ce a spus
Isus despre leproøi? (Luca 17:17–19.)

• De ce credefli cæ nouæ dintre leproøi nu s-au întors sæ-I mulflumeascæ lui Isus?

• Cum v-afli simfli dacæ afli ajuta zece oameni øi numai unul s-ar întoarce sæ væ
mulflumeascæ?

• Pentru ce ar trebui sæ-I mulflumim Tatælui Ceresc? Citifli sau rugafli un copil sæ
citeascæ Doctrinæ øi legæminte 59:7. De ce este important sæ mulflumim Tatælui
Ceresc pentru binecuvântærile concrete pe care le primim?

• Cum ne putem exprima recunoøtinfla faflæ de Tatæl Ceresc?

Dafli fiecærui copil unul dintre cartonaøele pe care le-afli pregætit. Invitafli copiii sæ
indice câteva dintre lucrurile pentru care Îi pot mulflumi Tatælui Ceresc. Putefli rezuma
ræspunsurile lor pe tablæ.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Ajutafli-i pe copii sæ memoreze Doctrinæ øi legæminte 59:7. Rugafli-i sæ scrie
aceastæ scripturæ pe spatele cartonaøelor cu „Aminteøte-fli sæ-I mulflumeøti Tatælui
Ceresc” øi încurajafli-i sæ punæ acest cartonaø într-un loc în care îl pot vedea în
fiecare zi.

2. Scriefli pe tablæ cuvântul Recunoøtinflæ. Rugafli-i pe copii sæ numeascæ câteva
lucruri pentru care sunt recunoscætori øi încep cu fiecare literæ a acestui cuvânt.
Ajutafli-i sæ înfleleagæ cæ depindem de Domnul pentru tot ce avem øi tot ce
suntem.

3. Desenafli pe tablæ o schemæ similaræ urmætoarei:

Rugafli-i pe copii sæ numeascæ lucruri concrete pentru care pot spune „mulflumesc”
Tatælui Ceresc. Enumerafli-le sub Spune. Rugafli-i apoi sæ stabileascæ moduri în care
îøi pot aræta recunoøtinfla pentru aceste binecuvântæri. Enumerafli-le sub Aratæ.
Subliniafli importanfla exprimærii øi manifestærii recunoøtinflei.

Spune

Pærinfli

Prieteni

Hranæ

Îmbræcæminte

Aratæ

Supune-te poruncilor

Slujeøte-i pe ceilalfli

Roagæ-te

Recunoøtinflæ
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4. Arætafli ilustraflii cu peisaje frumoase øi animale sælbatice. Trecefli în revistæ creaflia
øi ajutafli copiii sæ înfleleagæ cât de recunoscætori trebuie sæ fim Tatælui Ceresc øi
lui Isus pentru pæmânt øi pentru tot ce Ei au creat pentru noi.

5. Dafli fiecærui copil o foaie de hârtie øi un creion øi rugafli-i sæ scrie un bileflel de
mulflumire cuiva, cum ar fi unui pærinte, unui prieten, unui vecin, unui învæflætor,
episcopului etc. Încurajafli-i pe copii sæ înmâneze destinatarului acel bileflel sau,
dacæ este necesar, oferifli-væ sæ-i ajutafli sæ facæ acest lucru.

6. Citifli Mosia 2:19–24 øi discutafli despre ce a spus regele Beniamin. Ajutafli-i pe
copii sæ înfleleagæ cæ noi nu putem niciodatæ sæ-L ræsplætim pe Tatæl Ceresc
pentru tot ce face pentru noi; El meritæ toatæ recunoøtinfla pe care i-o putem
aræta øi exprima.

Concluzie

Mærturie Exprimafli recunoøtinfla pe care o simflifli faflæ de Tatæl Ceresc øi Isus. Exprimafli-væ,
de asemenea, recunoøtinfla faflæ de copii pentru privilegiul de a le fi învæflætor øi de
a-i ajuta sæ învefle Evanghelia lui Isus Hristos.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze, acasæ, Luca 17:12–19 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Lecflia 21
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Robul nemilosLecflia

22
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ doreascæ sæ fie mai iertætor.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 18:21–35; 6:12, 14–15 øi Doctrinæ øi legæminte 58:42.
Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli copiilor relatarea din scripturæ.
(Vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scripturi”, p. vii.)

2. Lecturi suplimentare: Efeseni 4:32, Doctrinæ øi legæminte 64:8–10 øi James E.
Talmage, Jesus the Christ, p. 392–397 (dacæ a fost tradusæ).

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

4. Materiale necesare: Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil.

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Rugafli copiii sæ înmulfleascæ 70 cu 7. (Putefli scrie înmulflirea pe tablæ.)

• Este ræspunsul un numær mare? Cât ar dura sæ numærafli atât de mult?

Rugafli pe unul dintre copii sæ citeascæ Matei 18:21–22.

Explicafli cæ acest numær ne învaflæ un lucru important despre iertare. Isus ne-a învæ-
flat cæ trebuie sæ fim întotdeauna dornici sæ iertæm. (Vezi, de asemenea, activitatea
pentru îmbogæflire spiritualæ 4.)

Relatare din
scripturæ

Predafli relatarea despre robul nemilostiv din Matei 18:21-35. (Pentru sugestii pri-
vind moduri de a preda relatarea din scripturæ, vedefli „Predarea din scripturi”,
p. vii.) Aceastæ relatare ar putea fi foarte potrivitæ pentru a fi interpretatæ de copii.
Dumneavoastræ sau unul dintre copii afli putea citi versetele în timp ce copiii inter-
preteazæ rolul stæpânului, al robului nemilos, al robului care îi datora bani øi al cel-
orlalfli slujitori.

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• Ce a intenflionat, întâi, stæpânul sæ facæ robului care îi datora 10.000 de galbeni?
(Matei 18:25.) Explicafli cæ un galben reprezenta o sumæ mare de bani. (Vezi
Jesus the Christ, p. 396–397, pentru mai multe informaflii despre galbeni.)

• De ce oare øi-a schimbat hotærârea stæpânul? (Matei 18:26.) Care au fost senti-
mentele sale faflæ de rob? (Matei 18:27.) Ce credefli cæ înseamnæ sæ fli se facæ milæ?

• Ce a fæcut robul dupæ ce stæpânul i-a iertat datoria? (Matei 18:28.) Ce l-a rugat
robul care datora 100 de lei (o sumæ foarte micæ) pe robul care datorase 10.000
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de galbeni? (Matei 18:29.) Cum a reacflionat robul la rugæminflile tovaræøului sæu
de slujbæ? (Matei 18:30.) Ce a fæcut stæpânul când a aflat ce se întâmplase?
(Matei 18:31–34.)

• Ne purtæm noi uneori ca robul nemilos? Dar ca stæpânul? Ce sentimente avefli
când îi iertafli pe alflii? Dar când nu-i iertafli?

• Ce putem învæfla din marea diferenflæ dintre datoriile celor doi robi?

• Ce a încercat Isus sæ-i învefle pe oameni când a spus pilda robului nemilostiv?
Ce ne spune Isus cæ trebuie sæ facem pentru a primi iertare? (Matei 18:35.)

Întrebafli-i pe copii dacæ îøi amintesc ceea ce Isus a spus despre iertare în cadrul
rugæciunii pe care El a rostit-o în timpul Cuvântærii de pe munte. Rugafli-i sæ-øi des-
chidæ Bibliile la Matei 6:12 øi repetafli acest verset împreunæ. Citifli, de asemenea,
versetele 14 øi 15.

• Rugafli-i pe copii sæ se gândeascæ la o situaflie în care cineva le-a fæcut ceva ræu.
Cum i-a fæcut sæ se simtæ acea ræutate? Ce au fæcut ei? Ce ne-a învæflat Isus
Hristos sæ facem în astfel de situaflii? A fost uøor sæ iertafli? Cum putem deveni
mai iertætori? Explicafli cæ nicio persoanæ nu trebuie sæ ræneascæ sau sæ jig-
neascæ pe o alta øi dacæ cineva ræneøte un copil, acesta trebuie sæ spunæ acest
lucru pærinflilor sæi, unui alt adult în care au încredere sau episcopului.

• Cum v-afli simfli dacæ afli face ceva ræutæcios unui prieten sau unui membru al fami-
liei voastre øi, chiar dacæ afli spune cæ væ pare ræu, acea persoanæ nu v-ar ierta?

• Ce a spus Domnul cæ va face când noi facem ceva ræu øi, apoi, ne pocæim øi Îi
cerem iertare? (D&L 58:42.)

• Ce a spus Isus când Petru L-a întrebat cât de des sæ ierte pe cineva care a
pæcætuit împotriva lui? (Matei 18:21–22.) Ce credefli cæ a încercat Isus sæ-l învefle
pe Petru? (Nu existæ limitæ cu privire la de câte ori trebuie sæ-i iertæm pe alflii.)

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Dafli-i fiecærui copil o foaie de hârtie øi un creion. Rugafli-i sæ scrie a, b, c, d, e,
f øi g pe o parte a foii, de sus în jos, øi sæ ræspundæ la urmætoarele întrebæri
despre iertare. La toate întrebærile se poate ræspunde cu da sau nu.

a. Ierfli atunci când spui: „Te iert, dar nu voi uita ce ai fæcut”?
b. Ierfli când eøti mulflumit cæ ceva ræu s-a întâmplat cuiva care nu te-a tratat bine?
c. Ierfli când fratele tæu sau sora ta te-a lovit øi tu nu te-ai înfuriat?
d. Ierfli când vrei sæ plæteøti în acelaøi fel cuiva care nu te-a tratat bine?
e. Ierfli când nu mai vorbeøti cu cineva care nu te-a tratat bine?
f. Ierfli când iei apærarea cuiva care nu te-a tratat bine?
g. Ierfli când vorbeøti urât despre o persoanæ care crezi cæ nu te-a tratat bine?

Discutafli despre înflelesul øi importanfla iertærii în timp ce discutafli ræspunsurile la
aceste întrebæri.

2. Rugafli pe un copil sæ citeascæ Doctrinæ øi legæminte 64:8–10. Împærflifli aceste
versete în expresii øi rugafli pe câte un copil sæ explice clasei câte una dintre
expresii. Putefli, de asemenea, sæ împærflifli clasa în grupuri øi sæ rugafli fiecare

Lecflia 22
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grup sæ discute despre ce înseamnæ aceastæ scripturæ. Rugafli-i sæ-øi împærtæøe-
ascæ ideile øi ajutafli-i sæ înfleleagæ faptul cæ ni s-a poruncit sæ iertæm pe tofli
oamenii.

3. Încurajafli-i pe copii sæ memoreze Doctrinæ øi legæminte 64:10 sau Matei 6:14–15.

4. Dafli-le copiilor hârtie øi creioane sau carioci. Rugafli-i sæ deseneze øapte pætrate
pe foile lor de hârtie. Cerefli-le apoi sæ deseneze alte øase seturi de câte øapte
pætrate. Spunefli copiilor cæ numærul de pætrate pe care le-au desenat pe foile lor
reprezintæ a zecea parte din numærul, indicat de Isus, care aratæ de câte ori tre-
buie sæ iertæm pe cineva. El îi învæfla pe oameni cæ ei trebuiau sæ-i ierte întotdea-
una pe ceilalfli.

5. Cântafli sau citifli versurile cântecului „Help Me, Dear Father” (Tatæ, ajutæ-mæ)
(Children’s Songbook, p. 99)

Concluzie

Mærturie Depunefli mærturie despre faptul cæ este important sæ fim iertætori aøa cum ne-a
învæflat Isus. Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ, atunci când iartæ, ei sunt demni sæ fie
iertafli de Tatæl nostru Ceresc.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Matei 18:21–35 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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Pæstorul cel Bun Lecflia

23
Scop De a-i învæfla pe copii sæ se încreadæ în Isus pentru cæ El este Pæstorul cel Bun.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Ioan 10:1–18, Marcu 10:13–16 øi 3 Nefi 11:37–38. Studiafli
apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli copiilor relatarea din scripturæ. (Vezi
„Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scripturi”, p. vii.)

2. Lecturi suplimentare: Matei 19:13–15 (vezi Traducerea lui Joseph Smith pentru
Matei 19:13, din Ghidul pentru scripturi) øi Luca 18:15–17.

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. Cartea lui Mormon pentru fiecare copil;
c. ilustrafliile 7-19, Pæstorul cel Bun, øi 7-24, Hristos øi copiii (Setul cu ilustraflii

inspirate din Evanghelie 216; 62467).

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Explicafli copiilor cæ le vefli vorbi despre anumite responsabilitæfli pe care le are o per-
soanæ. Spunefli-le cæ le vefli da indicii, pe rând, cu privire la ce face acea persoanæ.
Când copiii consideræ cæ øtiu ce face persoana, ei trebuie sæ vinæ în fafla clasei øi sæ
væ øopteascæ ræspunsul. Dacæ ræspunsul este corect, trebuie sæ ræmânæ în picioare.
Dacæ este greøit, trebuie sæ se aøeze. Folosifli indicii cum ar fi urmætoarele:

Muncesc în aer liber.
Mæ preocupæ starea celor care sunt în grija mea.
Uneori, trebuie sæ lupt cu animalele sælbatice sau cu hoflii.
Trebuie sæ veghez cu multæ atenflie.
Trebuie sæ le protejez pe cele tinere.
Trebuie sæ le caut pe cele care se pierd.
Cele pe care le pæzesc îmi cunosc glasul øi mæ urmeazæ.
Caut pajiøti bune øi apæ curatæ pentru cele care sunt în grija mea.
Îngerii au anunflat naøterea lui Isus Hristos unor oameni care au aceste
responsabilitæfli.
Veghez asupra oilor.

Când tofli copiii øtiu cæ persoana este un pæstor, rugafli-i sæ se întoarcæ la locurile lor.
Explicafli-le cæ, în timpul lecfliei, vor învæfla despre Pæstorul cel Bun care este Isus
Hristos.

Relatare din
scripturæ

Arætafli ilustraflia Pæstorul cel Bun. Explicafli cæ pæstorul simbolizeazæ relaflia lui Isus
cu cei care Îl urmeazæ pentru cæ pæstorii buni au grijæ de oile lor. În timpurile biblice,
când turmele erau mânate în flarc (garduri înalte terminate cu ghimpi pentru a împi-
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edica lupii sæ saræ înæuntru) pe timpul nopflii, pæstorii fæceau de pazæ cu rândul înt-
inzându-se de-a curmeziøul intrærii în flarc devenind, cu adeværat, ca o poartæ sau o
uøæ (Ioan 10:7, 9). Dacæ un animal sælbatic reuøea sæ saræ gardul, pæstorul îøi
dædea viafla, dacæ era necesar, pentru a apæra oile. Când pæstorii îøi chemau tur-
mele, dimineafla, fiecare oaie recunoøtea chemarea stæpânului ei. Pentru ca o oaie
sæ fie în siguranflæ, trebuia sæ-øi urmeze îndeaproape stæpânul în timp ce el o con-
ducea spre pæøuni bune.

Predafli copiilor pilda Pæstorului cel Bun din Ioan 10:1–6. (Pentru sugestii privind
modul de a preda relatarea din scripturi, vedefli „Predarea din scripturi”, p. vii.)

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor, împreunæ
cu copiii în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• De ce îl urmeazæ oile pe pæstorul lor? (Ioan 10:4.) Ce credefli cæ înseamnæ
„îi cunosc glasul”? Al cui glas trebuie sæ cunoaøtem noi? Cum putem ajunge
sæ cunoaøtem glasul Salvatorului?

• Cine sunt hoflii øi tâlharii spirituali de astæzi? (Ioan 10:1; traducerea lui Joseph
Smith, Ioan 10:8.) (Ajutafli-i pe copii sæ se gândeascæ la persoane sau lucruri
care i-ar putea determina sæ se îndepærteze de pæstorul lor care este Isus.)
De ce nu au fost oile duse în rætæcire de cætre „hofli øi tâlhari”? (Ioan 10:8.)
Cum ne putem apæra noi înøine de influenflele rele? Cine altcineva ne poate ajuta
sæ ne protejæm de aceste influenfle? (Duhul Sfânt, profetul, pærinflii, prietenii buni,
învæflætorii, episcopul.)

• De ce este Isus Pæstorul cel Bun? (Ioan 10:9–11.) Dacæ Isus este Pæstorul cel
Bun, cine suntem noi? Cum ne ajutæ cunoaøterea faptului cæ Isus este Pæstorul
cel Bun sæ-L urmæm?

• Cum Îøi aratæ Pæstorul cel Bun dragostea faflæ de oile Sale? (Ioan 10:11.) De la
cine a primit Isus puterea de a-Øi da viafla øi de a o lua din nou? (Ioan 10:17–18.
El a putut sæ moaræ pentru cæ mama Sa a fost muritoare. El a putut sæ-Øi ia viafla
înapoi pentru cæ Tatæl Sæu, Tatæl Ceresc, era nemuritor.) Ce înseamnæ pentru
noi cæ „pæstorul cel bun îøi dæ viafla pentru oi”? (Ioan 10:11.) Cum a fæcut sacrifi-
ciul lui Isus posibil ca noi sæ træim din nou alæturi de El øi de Tatæl Ceresc?

Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ un mod în care Isus Hristos a arætat cæ este
Pæstorul cel Bun este acela cæ El a suferit, de bunævoie, pentru pæcatele noastre
øi Øi-a dat viafla pentru noi. De aceea, noi, tofli, vom fi înviafli øi noi, tofli, ne putem
pocæi, putem fi botezafli øi putem fi iertafli de pæcatele noastre.

Explicafli cæ le vefli spune o altæ povestire care aratæ cæ Pæstorul cel Bun se îngrije-
øte de oile Sale. Arætafli ilustraflia Hristos øi copiii. Predafli povestirea despre Isus
binecuvântându-i pe copii (vezi Marcu 10:13–16).

• De ce au încercat ucenicii lui Isus sæ îndepærteze copiii? (Traducerea lui Joseph
Smith, Matei 19:13.) Ce a spus Isus când ucenicii Sæi au încercat sæ îndepærteze
copiii? (Marcu 10:14.) Ce a fæcut El pentru copii? (Marcu 10:16.) Cum crezi cæ
te-ai fi simflit dacæ ai fi fost unul dintre acei copii? Cum ne ajutæ cunoaøterea fap-
tului cæ Isus ne iubeøte sæ Îl urmæm?

• Isus a spus cæ trebuie sæ devenim „ca un copilaø” dacæ vrem sæ intræm în
împæræflia lui Dumnezeu (Marcu 10:15; Mosia 3:19; 3 Nefi 11:37–38). Ce credefli
cæ înseamnæ sæ devenim „ca un copilaø”? Cum credefli cæ trebuie sæ fifli pentru a
intra în împæræflia cerului? De ce doreøte Isus ca noi sæ intræm în împæræflia cerului?
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Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Dafli fiecærui copil o bucatæ de sfoaræ de cel puflin 15 cm lungime. Rugafli copiii
sæ aøeze bucæflile de sfoaræ vertical pe masæ sau pe podea în fafla lor øi încercafli
sæ le tragefli din fafla lor. Cerefli-le apoi sæ tragæ bucæflile de sfoaræ cætre ei. Legafli
acest experiment de modul în care pæstorii îøi conduc oile (Ioan 10:4). Explicafli
cæ, în Israel, pæstorii conduceau turma mergând în fafla oilor. În alte flæri, pæstorii
conduc oile mergând în spatele lor. Isus, Bunul nostru Pæstor, ne deschide calea
øi ne cere sæ-L urmæm.

2. Citifli øi discutafli Psalmii 23 împreunæ cu clasa.

3. Împærflifli clasa în grupuri mai mici. Rugafli copiii sæ se gândeascæ la moduri în
care Isus a arætat øi continuæ sæ-Øi arate dragostea faflæ de noi (câteva idei ar
putea fi: plætind pentru greøeala lui Adam, suferind pentru pæcatele noastre, învæ-
flându-ne Evanghelia prin scripturi, fiind un exemplu, ajutându-ne când avem
nevoie de ajutor øi altele). Discutafli cum ne ajutæ aceste lucruri sæ øtim cæ Isus
ne iubeøte.

4. Citifli øi discutafli relatarea despre Isus binecuvântându-i pe copiii nefifli (3 Nefi
17:12–13, 21–24).

5. Revedefli, împreunæ cu copiii, unul dintre primele trei articole de credinflæ sau pe
toate.

6. Ajutafli-i pe copii sæ memoreze Ioan 10:11.

7. Cântafli sau citifli versurile cântecului „I Feel My Saviour Love” (Iubirea Domnului)
(Children’s Songbook, p. 74).

Concluzie

Mærturie Depunefli-væ mærturia cæ Isus ne iubeøte pe fiecare dintre noi øi doreøte ca noi sæ-L
urmæm. Împærtæøifli o experienflæ din propria viaflæ în care afli simflit dragostea lui Isus
sau în care L-afli urmat øi afli fost binecuvântat.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Ioan 10:1–18 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Lecflia 23
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Bænuflul væduveiLecflia

24
Scop De a-l încuraja pe fiecare copil sæ plæteascæ zeciuialæ onestæ øi alte donaflii.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Marcu 12:41–44, 3 Nefi 24:10 øi Doctrinæ øi legæminte
119:4. Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli copiilor relatarea din
scripturæ. (Vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scripturi”, p. vii.)

2. Lecturæ suplimentaræ: Luca 21:1–4 øi Doctrinæ øi legæminte 64:23.

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. zece monede (sau desenafli zece cercuri pe tablæ care sæ reprezinte monedele);
c. hârtie øi creioane pentru fiecare copil.

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Arætafli clasei cele zece monede.

• Cine ar dori sæ aibæ aceste monede?

• Dacæ væ dau toate aceste monede, afli vrea sæ-mi dafli una înapoi? De ce?
Afli vrea sæ-mi dafli înapoi douæ sau trei sau poate chiar pe toate?

Explicafli cæ Tatæl Ceresc ne-a poruncit sæ plætim zeciuialæ, ceea ce înseamnæ sæ-I
dæm înapoi o zecime din ceea ce câøtigæm. El ne-a cerut, de asemenea, sæ dæm
alte donaflii, cum ar fi daruri de post øi sæ contribuim la fondul pentru misionari pen-
tru a ajuta înaintarea lucrærii Sale aici, pe pæmânt.

Amintifli copiilor cæ tot ce este pe Pæmânt a fost creat de Tatæl Ceresc øi Isus
Hristos. Tatæl Ceresc ne-a binecuvântat cu trupurile øi minflile noastre ca sæ putem
munci øi gândi. Tot ceea ce câøtigæm sau primim pe pæmânt este un dar de la El.
Tatæl Ceresc doreøte ca noi sæ ne arætæm recunoøtinfla, credinfla øi supunerea prin
plata zeciuielii øi a altor contribuflii cætre Bisericæ.

Relatare din
scripturæ

Predafli povestea despre bænuflii væduvei (Marcu 12:41–44). (Pentru sugestii privind
modul de a preda relatarea din scripturi, vedefli „Predarea din scripturi”, p. vii.)
Explicafli cæ Tatæl Ceresc øi Isus au poruncit întotdeauna oamenilor sæ plæteascæ
zeciuialæ øi le-au cerut, de asemenea, sæ facæ alte donaflii pentru a ajuta la împlin-
irea nevoilor Bisericii.

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.
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• Ce au aruncat oamenii bogafli în vistieria templului? (Marcu 12:41.) Ce a pus
væduva în vistierie? (Matei 12:42.) Explicafli cæ un bænufl reprezenta o sumæ foarte
micæ de bani.) De ce a fost Isus mai bucuros de darul væduvei decât de cele ale
oamenilor bogafli? (Marcu 12:43–44.)

• Cât de mare trebuie sæ fie zeciuiala pe care Tatæl Ceresc ne-a poruncit s-o
plætim? (D&L 119:4. Explicafli cæ „venit” înseamnæ tofli banii pe care îi câøtigæm.
Folosind hârtie øi creioane, arætafli copiilor cum sæ calculeze sumele care repre-
zintæ zeciuiala.) Ce înseamnæ sæ plæteøti o zeciuialæ onestæ?

• Cât ne-a cerut Tatæl Ceresc sæ plætim ca dar de post? Cât ne-a cerut sæ plætim
la fondul pentru misionari? Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ, spre deosebire de
suma fixæ pe care o reprezintæ zeciuiala øi pe care ni s-a poruncit s-o plætim,
contribuflia la darurile de post øi fondul pentru misionari o hotærâm singuri în fun-
cflie de ceea ce avem øi de nevoile noastre. Tatæl Ceresc ne-a cerut doar sæ fim
generoøi, deoarece cu cât dæm mai mult, cu atât arætæm mai mult cæ dorim sæ
facem lucrarea Tatælui Ceresc.

• În ce alte moduri putem ajuta la înaintarea lucrærii Tatælui Ceresc? (Exodul
25:1–8; D&L 124:26–27.) Explicafli cæ, de-a lungul anilor, membrilor li s-a cerut
sæ contribuie la clædirea templelor. Astæzi, se construiesc temple pretutindeni în
lume øi noi putem primi mari binecuvântæri în urma donafliei pe care o facem
dacæ ne aflæm într-un district unde se construieøte un nou templu.

• De ce ne porunceøte Domnul sæ plætim zeciuialæ? Ce binecuvântæri primim când
plætim integral zeciuiala? (3 Nefi 24:10.) Ce înseamnæ sæ ni se deschidæ feres-
trele cerului? Ce binecuvântæri primim când facem alte donaflii?

Discutafli urmætoarea declaraflie a preøedintelui Spencer W. Kimball, al doisprezece-
lea preøedinte al Bisericii:

„Domnul a promis cæ El va deschide ferestrele cerului când noi ne vom supune
legii Sale. El ne poate da salarii mai bune, ne poate da mai multæ chibzuinflæ în
cheltuirea banilor. El ne poate da mai multæ sænætate, ne poate da o mai mare
capacitate de a înflelege pentru a putea obfline servicii mai bune. El ne poate ajuta
astfel încât sæ putem face lucrurile pe care dorim sæ le facem” (The Teachings of
Spencer W. Kimball, p. 212).

Subliniafli cæ cele mai mari binecuvântæri, pe care le primim ca urmare a plætirii
zeciuielii øi a celorlalte donaflii, sunt spirituale. Credinfla noastræ creøte mai puternic
de fiecare datæ când alegem sæ ne supunem legii zeciuielii øi sæ fim generoøi când
oferim darul de post øi donæm pentru fondul pentru misionari.

• Cum afli fost binecuvântat dumneavoastræ sau cineva pe care îl cunoaøtefli prin
plata zeciuielii sau a altor donaflii? Împærtæøifli copiilor un exemplu din experienfla
proprie øi invitafli-i pe copii sæ împærtæøeascæ experienfle în care au fost binecuv-
ântafli ca urmare a donafliilor lor.

• Când trebuie sæ ne plætim zeciuiala? (Ne putem plæti zeciuiala oricând în timpul
anului, dar este mai bine s-o plætim de îndatæ ce primim ceea ce am câøtigat.)
Cui dæm zeciuiala øi celelalte donaflii? (Episcopului sau consilierilor sæi. Episcopul
trimite banii de zeciuialæ la sediul Bisericii, unde conducætorii Bisericii stabilesc
cum pot sæ-i cheltuiascæ cel mai bine pentru a face lucrarea Domnului. Darurile
de post øi fondurile pentru misionari sunt folosite pe plan local; surplusurile se
trimit la sediul Bisericii.)

Lecflia 24
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• Cum sunt folosifli banii noøtri de zeciuialæ? (Vezi activitatea de îmbogæflire spiri-
tualæ 2.) Cum sunt folosite darurile de post? (Darurile de post sprijinæ programul
de bunæstare al Bisericii.)

• Ce este stabilirea zeciuielii? (Un interviu pe care îl avem o datæ pe an cu episco-
pul. Trecem în revistæ înregistrærile referitoare la zeciuialæ øi la celelalte donaflii
pe care le-am fæcut øi îi spunem dacæ suntem plætitori de zeciuialæ integralæ.
Declaræm cæ suntem plætitori de zeciuialæ integralæ dacæ am plætit Domnului
o zecime din întregul nostru venit.)

• De ce credefli cæ este important ca noi sæ plætim zeciuiala de bunævoie? (Moroni
7:6–8.) Se aøteaptæ de la noi sæ ne plætim zeciuiala chiar dacæ veniturile noastre
sunt mici? De ce?

Discutafli urmætoarea declaraflie a preøedintelui Spencer W. Kimball: „Existæ oameni
care spun cæ ei nu-øi pot permite sæ plæteascæ zeciuialæ pentru cæ veniturile lor sunt
mici… Nimeni nu este vreodatæ prea særac pentru a plæti zeciuiala” (The Teachings
of Spencer W. Kimball, p. 212).

• De ce este important sæ facem celelalte donaflii? Cum putem folosi donaflia
fæcutæ de væduvæ ca exemplu de mod de a face donaflii Bisericii? Ajutafli copiii sæ
înfleleagæ cæ, în viitor, ni s-ar putea cere sæ dæm Bisericii tot ce avem. Dar, acum,
ni se cere sæ dæm numai ce putem dona øi sæ ne satisfacem necesitæflile.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Folosind imitaflii de bancnote (le putefli face singur), rugafli-i pe copii sæ pretindæ
cæ sunt o familie øi întocmesc un buget pentru suma de bani pe care le-o dafli.
Îndemnafli-i sæ aloce sume pentru hranæ, chirie, întreflinere, îmbræcæminte øi
recreere. Spunefli-le apoi sæ includæ zeciuiala øi alte donaflii în planul de buget,
punându-le primele pe listæ. Explicafli copiilor cæ trebuie sæ ne plætim, întotdeauna,
întâi zeciuiala pentru cæ aceasta este a zecea parte care aparfline Domnului.

2. Mergefli prin încæpere øi cerefli fiecærui copil sæ indice un anume mod în care se
folosesc banii lui de zeciuialæ. Facefli sugestii din urmætoarea listæ dacæ este
necesar:

clædirea de case de întruniri, temple, seminarii øi institute de religie, centre de
pregætire pentru misiune øi centre de istorie a familiei;

achitarea cheltuielilor pentru activitæflile flæruøului øi episcopiei øi pentru manualele
øi materialele necesare predærii;

achitarea cheltuielilor pentru curæflenia øi întreflinerea caselor de întruniri;

achitarea cheltuielilor de cælætorie øi a celor fæcute pentru materialele de care
misionarii au nevoie pentru a putea predica;

achitarea cheltuielilor de cælætorie øi a altor cheltuieli pentru autoritæflile generale;

asigurarea de computere pentru munca în temple øi centrele de istorie a familiei;

sprijinirea publicærii revistelor Bisericii;
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achitarea cheltuielilor pentru transmisiile prin satelit ale adunærilor Bisericii;

achitarea cheltuielilor pentru traducerea øi publicarea scripturilor.

3. Dafli fiecærui copil o foaie de hârtie øi un creion øi rugafli-i sæ meargæ la fereastræ
sau în alt loc de unde pot privi afaræ. Rugafli-i sæ noteze, în liniøte, cât mai multe
lucruri dintre cele pe care le pot vedea afaræ în câteva minute. Dupæ ce copiii
revin la locurile lor, rugafli-i sæ numeascæ lucrurile pe care le-au væzut. Explicafli
cæ Tatæl Ceresc ne-a dat tot ce avem iar plætirea zeciuielii øi oferirea donafliilor
este un mod în care ne putem aræta dragostea øi recunoøtinfla faflæ de El.

4. Spunefli urmætoarea povestire spusæ de preøedintele Ezra Taft Benson øi discutafli
despre credinfla de care este nevoie pentru a plæti zeciuiala øi despre binecuv-
ântærile care vin dacæ ne supunem legii:

„Când eram adolescent, i-am auzit odatæ pe tata øi pe mama vorbind despre
bani în timp ce se pregæteau pentru stabilirea zeciuielii a doua zi. Tata [datora]
bæncii 25 de dolari, pe care trebuia sæ-i plæteascæ în acea sæptæmânæ. În timp ce-
øi calculau zeciuiala, au constatat cæ mai datorau 25 de dolari. El avea o macara
pentru fân [mecanism folosit pentru a ridica fânul pe o cæpiflæ de fân], pe care o
construise el. Încerca sæ o vândæ, dar færæ succes.

Ce trebuiau sæ facæ – [sæ plæteascæ] banca, sæ-øi plæteascæ zeciuiala mai târziu,
sau sæ-øi plæteascæ zeciuiala øi sæ spere cæ-øi vor putea [plæti banca] în câteva
zile? Dupæ ce au discutat problema, øi sunt sigur cæ s-au rugat împreunæ seara,
tata a hotærât ca, a doua zi, sæ meargæ la stabilirea zeciuielii øi sæ plæteascæ cei
25 de dolari, devenind astfel plætitor de zeciuialæ integralæ. În timp ce se întorcea
acasæ cælare, unul dintre vecini l-a oprit øi i-a spus: ‘George, înfleleg cæ ai o
macara de vânzare. Cât ceri pe ea?’.

Tata a spus: ‘Douæzeci øi cinci de dolari’. Vecinul a spus: ‘Nu am væzut-o dar,
øtiind cum construieøti tu, sunt sigur cæ meritæ 25 de dolari. Numai o clipæ, merg
în casæ øi îfli completez cecul pentru ea. Am nevoie de ea’. Aceasta este o lecflie
pe care nu am uitat-o” (The Teachings of Ezra Taft Benson, p. 471–472).

5. Spunefli urmætoarea povestire:

„Când aveam cinci sau øase ani, mæ aflam la cinæ cu familia mea numeroasæ øi
îi ascultam pe ceilalfli vorbind despre zeciuialæ. Ei mi-au spus cæ zeciuiala este
o zecime din tot ce câøtigam noi øi cæ se plæteøte Domnului de cætre cei care Îl
iubesc.

Dupæ cinæ, am scos mica sumæ de bani pe care o economisisem øi am calculat
ce Îi datoram Domnului ca zeciuialæ. Am mers apoi în singura cameræ din casæ
care avea o încuietoare – baia – øi, acolo, am îngenuncheat lângæ cadæ. fiinând
cele trei sau patru monede în mâini cu palmele deschise în sus, L-am rugat pe
Domnul sæ le accepte – fiind sigur cæ el va face acest lucru. L-am rugat pe
Domnul o vreme, dar banii continuau sæ ræmânæ în mâinile mele. Nu cred cæ
existæ în lume vreun bæieflel care sæ se fi simflit mai respins decât mine. Domnul
acceptase zeciuiala de la pærinflii mei øi de la tofli fraflii mei mai mari. De ce nu øi
de la mine? În timp ce mæ ridicam din genunchi, m-am simflit atât de nedemn
încât nu am putut sæ spun nimænui ce se întâmplase. Numai Domnul øtia.

Câteva zile mai târziu, la Societatea Primaræ, învæflætoarea a spus cæ se simflea
îndemnatæ sæ vorbeascæ despre ceva care nu era în lecflie. Am stat plin de uimire
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în timp ce ea ne învæfla cum sæ plætim zeciuiala. Dar ceea ce am învæflat a fost
mult mai important decât cum se plæteøte zeciuiala. Am învæflat cæ Domnul auzise
øi ræspunsese rugæciunii mele, cæ El mæ iubea øi cæ eu eram important pentru El”
(Ariel Ricks, „Coins for the Lord”, Ensign, dec. 1990, p. 47).

6. Cântafli sau citifli cuvintele imnului „Øi eu voi da” (Imnuri øi cântece pentru copii,
p. 88).

Concluzie

Mærturie øi îndemn Depunefli mærturie despre importanfla plætirii zeciuielii. Împærtæøifli-væ sentimentele
despre privilegiul pe care îl avem de a ne plæti zeciuiala putând sæ ne exprimæm
astfel recunoøtinfla faflæ de Tatæl Ceresc øi Isus Hristos. Împærtæøifli sau invitafli un
alt membru sæ împærtæøeascæ experienfle pe care le-afli træit când credinfla dumnea-
voastræ în Tatæl Ceresc øi în Isus a crescut ca urmare a plætirii zeciuielii.

Dafli fiecærui copil un plic øi o chitanflæ pentru donaflii øi îndemnafli-i sæ plæteascæ o
zeciuialæ onestæ ori de câte ori primesc o sumæ de bani.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Marcu 12:41–44 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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Pilda celor 
zece fecioare

Lecflia

25
Scop De a încuraja pe fiecare copil sæ fie pregætit spiritual pentru a Doua Venire a lui

Isus Hristos.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 25:1–13 øi Doctrinæ øi legæminte 45:56–57, 63:53–54.
Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli copiilor relatarea din scripturæ.
(Vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scripturi”, p. vii.)

2. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

3. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. benzi de hârtie cuprinzând urmætoarele:

cele zece fecioare = membrii Bisericii
uleiul = pregætirea spiritualæ
mirele = Isus Hristos
cæsætoria = a Doua Venire a lui Isus

c. ilustraflia 7-25, A Doua Venire (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 238;
62562).

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Rugafli-i pe copii sæ-øi imagineze cæ merg într-o excursie cu clasa.

• De ce avem nevoie pentru a ne pregæti pentru excursie?

• Ce ar trebui sæ luæm cu noi?

Spunefli: „Vom merge într-o excursie øi vom lua cu noi ”, numind
articolul. Rugafli un copil sæ spunæ aceeaøi frazæ, inclusiv articolul menflionat de
dumneavoastræ, apoi sæ adauge un alt articol. Continuafli, rugând fiecare copil sæ
numeascæ toate articolele precedente øi sæ adauge încæ unul. Oferifli fiecærui copil
prilejul sæ facæ acest lucru o datæ sau de mai multe ori, în funcflie de dimensiunea
clasei. Ajutafli-i numind articolele atunci când este necesar.

Subliniafli cæ pregætirea este o parte importantæ a multor lucruri din viafla noastræ.

• Care sunt lucrurile pentru care ne-am putea pregæti, pe lângæ acela de a merge
într-o excursie?

Discutafli, pe scurt, pregætirea pe care o facem pentru øcoalæ, pentru a mânca,
pentru o searæ în familie etc. Spunefli copiilor cæ, în aceastæ lecflie, vor învæfla cum
se pot pregæti spiritual pentru un eveniment minunat care va avea loc în viitor.

Relatare din
scripturæ

Predafli copiilor pilda celor zece fecioare (Matei 25:1–13). (Pentru sugestii privind
modul de a preda relatarea din scripturæ, vedefli „Predarea din scripturi”, p. vii.)
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Spunefli copiilor cæ Isus a propovæduit deseori prin pilde, folosind obiecte øi situaflii
cunoscute pentru a-i învæfla pe oameni un adevær spiritual ascuns. El a folosit pil-
dele în aøa fel încât numai cei care doreau sæ studieze pilda puteau înflelege adevæ-
rul (vezi Matei 13:10–17). Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ aceastæ pildæ aseamænæ
a Doua Venire a lui Isus Hristos, care va avea loc atunci când Salvatorul se va înto-
arce pe pæmânt pentru a domni în timpul Mileniului, cu o cæsætorie.

Explicafli cæ pilda celor zece fecioare are la bazæ vechi obiceiuri evreieøti ale cæsæ-
toriei. Mirele øi prietenii lui însofleau mireasa de la casa ei pânæ la casa mirelui.
De-a lungul drumului, prietenii miresei îi aøteptau sæ li se alæture. Când ajungeau
la casa mirelui, ei intrau în casæ pentru a participa la nuntæ. Aceste nunfli aveau loc,
de obicei, seara, aøa încât cei care îi aøteptau pe mireasæ øi pe mire aveau cu ei
mici læmpi cu ulei.

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor. Expunefli
benzile de hârtie øi ilustraflia la momentele potrivite.

• Pe cine reprezintæ cele zece fecioare? (Matei 25:1.) Pe cine reprezintæ mirele?
(Pe Isus Hristos.)

• Cum øtim cæ toate cele zece fecioare credeau în Isus Hristos? (Matei 25:6–7.
Ele „au ieøit în întâmpinarea” mirelui øi l-au aøteptat.) Cum putem aræta cæ noi
credem în Isus?

• De ce au fost cinci dintre fecioare numite nechibzuite? (Matei 25:3.) De ce au
fost cinci dintre fecioare numite înflelepte? (Matei 25:4.)

• Ce s-a întâmplat când a venit mirele? (Matei 25:6–8.) De ce credefli cæ au fost
atât de nepregætite cele cinci fecioare nechibzuite? Cum credefli cæ putem fi
pregætifli când Isus va veni din nou?

• De ce credefli cæ nu øi-au împærflit uleiul cele cinci fecioare înflelepte? (Matei
25:9.) De ce nu au putut ele sæ dea puflin ulei celorlalte? Explicafli cæ forma læm-
pilor iudaice, buza exterioaræ a læmpii rotunjitæ spre interior, fæcea aproape impo-
sibil ca cineva sæ toarne ulei dintr-o lampæ în alta (vezi ilustraflia de la sfârøitul
lecfliei). În pildæ, uleiul din læmpile fecioarelor înflelepte reprezintæ viafla lor neprihæ-
nitæ øi supunerea. Fiecare dintre noi îøi umple propria lampæ, care reprezintæ pro-
pria viaflæ, cu supunere øi neprihænire. Binecuvântærile pe care Tatæl Ceresc ni le
dæ pentru faptele noastre neprihænite nu pot fi date celor nesupuøi.

• Ce s-a întâmplat cu cele cinci care nu au fost pregætite? (Matei 25:10–12.) Ce 
s-a întâmplat cu cele cinci care au fost pregætite? De ce este important sæ ne
pregætim acum pentru a Doua Venire? Cum ne putem umple læmpile cu ulei?

Citifli acest citat din vârstnicul Bruce R. McConkie: „Ca indivizi, ne pregætim sæ-L înt-
âlnim pe Dumnezeul nostru flinând poruncile Sale øi træind potrivit legilor Sale...
Evanghelia în plenitudinea ei nepieritoare, aøa cum a fost restauratæ în aceste zile
din urmæ, se aflæ aici pentru a-i pregæti pe oameni pentru a Doua Venire a Fiului
Omului” (The Millenial Messiah, p. 572).

Rugafli-i pe copii sæ citeascæ Matei 24:36 øi 25:13. Explicafli cæ, aøa cum cele zece
fecioare nu au øtiut ora exactæ la care avea sæ vinæ mirele, nici noi nu øtim exact
când Isus va veni din nou.
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• Cum va fi atunci când Isus Hristos se va întoarce? (D&L 45:56–57; 63:53–54.) Ce
binecuvântæri le sunt rezervate acelora care sunt pregætifli spiritual? (D&L 38:30.)

Putefli folosi activitatea de îmbogæflire spiritualæ 2 pentru a recapitula aceastæ lecflie
øi ca aplicaflie.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Discutafli, pe scurt, urmætoarele informaflii pentru a-i familiariza pe copii cu a
Doua Venire a lui Isus Hristos.

Când Isus Øi-a pæræsit apostolii în Ierusalim, îngerii le-au spus cæ El avea sæ
vinæ a doua oaræ. (Faptele apostolilor 1:9–11.)

Numai Tatæl Ceresc øtie când va avea loc a Doua Venire. (Matei 24:36.)

Isus va veni cu putere øi slavæ øi va domni pe pæmânt timp de o mie de ani.
(D&L 29:11.)

Trebuie sæ ne pregætim pentru a Doua Venire a lui Hristos. (D&L 33:17–18.)

Cei neprihænifli care vor fi pregætifli pentru a Doua Venire a lui Isus vor fi alæturi
de El în acea zi mare øi vor locui veønic în prezenfla Tatælui Ceresc øi a lui Isus.
(D&L 76:62–63.)

2. Dafli fiecærui copil o copie a læmpii de la sfârøitul lecfliei sau desenafli o lampæ pe
tablæ. Rugafli-i pe copii sæ scrie, pe læmpile lor, lucruri, sau sæ numeascæ lucruri,
pe care le putefli scrie pe tablæ, care vor umple læmpile lor spirituale cu ulei (cât-
eva idei ar putea fi depunerea mærturiei, învæflarea Evangheliei, slujirea altora,
plætirea zeciuielii, viafla dusæ astfel încât sæ fim demni de însoflirea Duhului Sfânt,
rugæciunea, îndeplinirea chemærilor în Bisericæ øi aøa mai departe). Ajutafli-i sæ
înfleleagæ cæ acestea sunt lucruri pe care fiecare trebuie sæ le obflinæ sau sæ le
facæ singuri pentru a avea ulei în læmpile lor, aøa cum au fæcut cele cinci fecioare.

Comparafli ce au scris copiii pe læmpile lor cu ideile preøedintelui Spencer W.
Kimball: „În viafla noastræ, uleiul pregætirii este adunat picæturæ cu picæturæ prin
træirea unei viefli neprihænite. Participarea la adunærile de împærtæøanie înmulfleøte
uleiul din læmpile noastre, picæturæ cu picæturæ de-a lungul anilor. Postul, rugæciunea
în familie, învæflæmântul de acasæ, controlul asupra poftelor trupeøti, predicarea
Evangheliei, studiul scripturilor – fiecare act de dedicare øi supunere înseamnæ
o picæturæ adæugatæ rezervei noastre. Faptele bune, plata darurilor øi a zeciuielii,
gândurile øi faptele caste, cæsætoria în legæmânt pentru eternitate – øi acestea
contribuie, în mæsuræ considerabilæ, la înmulflirea uleiului cu care ne putem reumple,
la miezul nopflii, læmpile golite” (Faith Precedes the Miracle p. 256).

Discutafli despre modalitæfli de a înmulfli uleiul din læmpile noastre, pe care copiii
nu le-au menflionat încæ, øi læsafli-i pe copii, dacæ doresc, sæ adauge pe unele la
listelor lor. Ajutafli-i sæ înfleleagæ cæ acestea sunt lucruri care nu pot fi amânate
pânæ la venirea Salvatorului.

3. Citifli urmætorul citat din preøedintele Spencer W. Kimball: „Cele zece fecioare au
aparflinut împæræfliei øi aveau tot dreptul la binecuvântæri – numai cæ cinci dintre
ele nu au fost curajoase øi nu au fost pregætite când a venit marea zi. Ele au fost
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nepregætite pentru cæ nu au træit potrivit tuturor poruncilor. Ele au fost amarnic
dezamægite când nu li s-a permis sæ intre pentru a participa la nuntæ – aøa cum
vor fi øi omologii lor moderni [membrii de astæzi care nu sunt pregætifli]” (The
Miracle of Forgiveness, p. 8).

4. Cântafli sau citifli versurile cântecului „When He Comes Again” (Când El va veni
din nou) (Children’s Songbook, p. 82). Dupæ ce cântafli cântecul, rugafli-i pe
copii sæ-øi imagineze cum ar fi dacæ Isus le-ar spune: „M-afli slujit bine. Stafli
alæturi de mine”.

Concluzie

Mærturie Depunefli mærturie despre importanfla pregætirii pentru a Doua Venire a lui Isus
Hristos prin træirea unei viefli neprihænite. Împærtæøifli copiilor cât este de important
pentru dumneavoastræ sæ fifli demn pentru a participa la acest mærefl eveniment.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Matei 25:1–13 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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Pilda talanflilor Lecflia

26
Scop De a-i ajuta pe copii sæ doreascæ sæ-øi foloseascæ talentele în folosul altora øi al lor.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 25:14–30 øi Doctrinæ øi legæminte 60:2–3, 82:3.
Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli copiilor relatarea din scripturæ.
(Vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scripturi”, p. vii.)

2. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

3. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. foi de hârtie, fiecare având scris pe ea un talent, cum ar fi: „Ai talentul de a fi un

bun violonist”, „Ai talentul de a-fli face prieteni”, „Ai talentul de a fi un bun
orator”, „Ai talentul de a fi un bun fotbalist”, „Ai talentul de a fi împæciuitor”,
„Ai talentul de a fi un bun conducætor”, „Ai talentul de a fi un bun misionar”,
„Ai talentul de a-i face fericifli pe alflii” øi aøa mai departe. Înainte ca respectivii
copii sæ intre în clasæ, îndoifli foile de hârtie øi lipifli-le cu bandæ adezivæ în locuri
din încæpere în care copiii le pot gæsi. Nu indicafli faptul cæ talentele ar aparfline
unui anumit copil.

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Spunefli copiilor cæ în încæpere se aflæ ascunse mesaje speciale pentru ei. Rugafli
un copil sæ gæseascæ un mesaj øi sæ-l citeascæ cu glas tare. Rugafli-l apoi pe acel
copil sæ spunæ ce ar putea face pentru a creøte acel talent. Oferifli fiecærui copil
ocazia sæ gæseascæ un mesaj øi încurajafli restul clasei sæ se gândeascæ la modal-
itæfli de a cultiva fiecare talent. Explicafli cæ aceastæ lecflie îi va învæfla despre import-
anfla dezvoltærii talentelor.

Relatare din
scripturæ

Revedefli definiflia pildei, din lecflia 25. Predafli copiilor pilda talanflilor din Matei
25:14–30. (Pentru sugestii privind modul de a preda relatarea din scripturæ, vedefli
„Predarea din scripturi”, p. vii.) În pildæ, talant înseamnæ o monedæ. Pentru noi,
talantul simbolizeazæ abilitæflile pe care ni le putem dezvolta pentru a-i binecuvânta
øi ajuta pe alflii.

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• De ce a dat stæpânul sume diferite robilor? (Matei 25:15.) Se deosebesc talentele
dumneavoastræ de cele ale prietenilor? Dar de cele ale membrilor familiei? De ce
Tatæl Ceresc dæ daruri diferite fiecæruia dintre noi? (D&L 46:12.) Cum Îi putem
aræta Tatælui Ceresc recunoøtinfla noastræ pentru darurile pe care ni le-a dat?
(D&L 46:11.)
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• Ce au fæcut robii cærora li s-au dat cinci øi doi talanfli cu banii lor? (Matei 25:16–17.)
Cum credefli cæ au putut sæ-øi dubleze sumele? Cum poate sæ fie o binecuvântare
pentru noi munca asiduæ?

• Ce a fæcut robul cæruia i s-a dat un talant cu banul lui? (Matei 25:18.) De ce cred-
efli cæ a fæcut aceasta? (Matei 25:24–25.) De ce credefli cæ unii oameni nu-øi dez-
voltæ talentele? Ce se întâmplæ cu talentele oamenilor dacæ ei nu fac nimic cu ele?

• Când stæpânul a revenit øi a cerut fiecærui rob sæ-i spunæ cum a folosit banii, ce
i-a spus robului cæruia îi dæduse cinci talanfli? (Matei 25:21.) Ce i-a spus robului
cæruia îi dæduse doi talanfli? (Matei 25:23.) În ce fel ne binecuvânteazæ munca
asiduæ depusæ pentru a ne dezvolta talentele? Cum afli fost binecuvântafli datoritæ
talentelor sau abilitæflilor altcuiva?

• De ce a ræsplætit stæpânul în acelaøi fel pe robul care a câøtigat cinci talanfli øi pe
robul care a câøtigat doi talanfli? (Matei 25:21, 23.)

• Ce i-a spus stæpânul robului cæruia îi dæduse un talant? (Matei 25:26–27.) De ce
a fost stæpânul supærat pe acest rob? Ce pedeapsæ i-a dat pentru cæ i-a ascuns
talantul? (Matei 25:28, 30.) De ce este modul în care ne folosim abilitæflile øi talen-
tele mai important decât numærul talentelor pe care le avem øi care sunt acele
talente?

• De ce credefli cæ a dat stæpânul talantul robului care avea zece? A fost acest
lucru drept? De ce? Explicafli cæ, cu cât ne folosim mai mult talentele, cu atât ne
dezvoltæm mai multe talente. Dacæ nu facem nimic cu talentele noastre, le vom
pierde. (Vezi Matei 25:29; D&L 60:2–3.) Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ oamenii
care par sæ aibæ talente mai pufline vor primi fiecare binecuvântare dacæ îøi folo-
sesc din plin talentele.

• Ce credefli cæ a încercat Isus sæ ne învefle când a spus pilda talanflilor? Ajutafli-i
pe copii sæ înfleleagæ cæ Domnul ne-a dat talente, abilitæfli øi oportunitæfli (de
exemplu apartenenfla la Biserica Sa). El se aøteaptæ ca noi sæ folosim toate
aceste lucruri pentru a ne face vieflile mai bune øi a-i sluji pe alflii. El doreøte, de
asemenea, ca noi sæ ne arætæm recunoøtinfla prin dezvoltarea talentelor noastre.

• Ce altceva mai aøteaptæ Domnul de la noi pentru cæ suntem membri ai Bisericii
Sale? (D&L 82:3.)

• Cum îøi împærtæøesc oamenii talentele în Bisericæ? Cum ne ajutæ sæ ne dezvol-
tæm talentele acceptarea responsabilitæflilor øi chemærilor în Bisericæ? (Vezi activi-
tatea de îmbogæflire spiritualæ 5.)

• Când øi cui vom spune cum ne-am folosit darurile øi talentele care ne-au fost
date? Ce dorifli sæ putefli spune? Cum v-afli simfli dacæ Domnul v-ar spune:
„Bine, rob bun øi credincios” (Matei 25:21)?

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Rugafli-i pe copii sæ numeascæ cât mai multe talente; scriefli talentele pe tablæ pe
mæsuræ ce sunt menflionate. Încurajafli-i pe copii sæ includæ træsæturi de caracter,
cum ar fi: sæ fii un ascultætor bun, sæ-i iubeøti pe alflii, sæ fii vesel øi altele.
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2. Dafli fiecærui copil o foaie de hârtie øi un creion øi rugafli-i sæ alcætuiascæ o listæ
cu talentele proprii. Spunefli-le sæ nu-i lase pe ceilalfli copii din clasæ sæ vadæ lista.
Apoi, rugafli pe fiecare membru al clasei sæ numeascæ un talent al fiecæruia dintre
ceilalfli copii din clasæ. Pe mæsuræ ce sunt menflionate talentele fiecærui copil, sug-
erafli ca acel copil sæ adauge la lista sa talentele scrise de ceilalfli copii care nu
se aflau pe lista sa. Adresafli apoi urmætoarele întrebæri:

• Dacæ membrii clasei au indicat ceva despre tine care nu este scris pe foaia ta
de hârtie, cum îfli pofli dezvolta acel talent?

• Dacæ membrii clasei nu au indicat ceva ce ai scris, cum îfli pofli dezvolta acel
talent?

Provocafli pe fiecare copil sæ aleagæ unul dintre talentele sale øi sæ hotærascæ cum sæ
øi-l dezvolte în continuare sau sæ-l foloseascæ în timpul sæptæmânii care urmeazæ.

3. Împærtæøifli urmætoarea povestire despre preøedintele Heber J. Grant:

„Când am intrat într-un club de baseball, bæieflii de vârsta mea øi cei un pic mai
mari jucau în primii nouæ [cel mai bun grup de jucætori]; cei mai mici decât mine
în al doilea grup de nouæ øi cei øi mai mici în al treilea grup de nouæ, iar eu jucam
alæturi de ei. Unul dintre motivele acestui fapt era acela cæ nu puteam arunca
mingea de la o bazæ la alta. Un alt motiv era cæ îmi lipsea forfla fizicæ pentru a
alerga sau a lovi cu putere. Când prindeam o minge, bæieflii obiønuiau sæ strige:
‘Arunc-o aici, fetiflo!’

Atât de mult m-au tachinat tinerii mei camarazi, încât mi-am promis solemn cæ
aveam sæ joc baseball în cei nouæ care aveau sæ câøtige campionatul teritoriului
Utah...

Am economisit un dolar pe care l-am investit într-o minge de baseball. Am
petrecut ore întregi aruncând mingea în hambarul episcopului Edwin D. Woolley...
Deseori, braflul mæ durea, aøa încât abia puteam sæ dorm noaptea. Dar am
continuat sæ exersez øi, în cele din urmæ, am reuøit sæ intru în al doilea grup de
nouæ din clubul nostru. Ulterior, am mers la un club mai bun øi, în cele din urmæ,
am jucat în grupul de nouæ care a câøtigat campionatul teritoriului” (Gospel
Standards, p. 342–343).

4. Urmætorul citat a fost unul dintre proverbele preferate ale preøedintelui Heber J.
Grant. Discutafli cu copiii înflelesul lui øi încurajafli-i sæ-l memoreze.

„Ceea ce continuæm sæ facem cu perseverenflæ devine mai uøor de fæcut; nu
pentru cæ natura acelui lucru s-a schimbat, ci pentru cæ puterea noastræ de a-l
face a crescut” (Gospel Standards, p. 355).

5. Rugafli copiii sæ se gândeascæ la unele dintre responsabilitæflile pe care le pri-
mesc oamenii în Bisericæ. Dafli-le benzi de hârtie øi creioane øi rugafli-i sæ scrie
o responsabilitate sau îndatorire (fiecare copil ar putea scrie mai mult de una).
Rugafli-i sæ punæ benzile de hârtie într-o cutie sau borcan. Rugafli-i apoi pe copii
sæ scoatæ, fiecare, câte o bandæ de hârtie din cutie øi sæ spunæ ce talente øi-ar
putea dezvolta prin îndeplinirea acelei îndatoriri sau responsabilitæfli. Scriefli, pe
tablæ, talentele care sunt menflionate pentru a vedea cât de multe talente pot
gæsi respectivii copii.

6. Cântafli sau citifli versurile cântecului „I’m Thankful to Be Me” (Fericit cæ sunt eu)
(Children’s Songbook, p. 11).

Lecflia 26
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Concluzie

Mærturie Depunefli mærturie despre bucuria pe care o avem când ne folosim talentele pe
care ni le-a dat Dumnezeu în folosul nostru øi al altora. Împærtæøifli copiilor cât de
mult dorifli sæ simflifli bucuria întoarcerii la Tatæl Ceresc ca o persoanæ care øi-a folo-
sit bine talentele.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Matei 25:14–30 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Notæ: O activitate de îmbogæflire spiritualæ pentru lecflia 27 impune sæ rugafli o mem-
bræ a preøedinfliei Societæflii de Alinare sau un membru al episcopatului sæ vinæ øi
sæ vorbeascæ membrilor clasei despre slujirea plinæ de compasiune a surorilor din
Societatea de Alinare. Dacæ dorifli sæ folosifli aceastæ activitate, rugafli persoana
din timp øi explicafli-i despre ce dorifli sæ vorbeascæ.
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Pilda oilor 
øi a caprelor

Lecflia

27
Scop De a-i învæfla pe copii cæ faptul de a le sluji altora ne ajutæ sæ fim pregætifli pentru

momentul în care Isus Hristos ne va judeca.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 25:31–46. Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli
sæ predafli copiilor relatarea din scripturæ. (Vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi
„Predarea din scripturi”, p. vii.)

2. Lecturi suplimentare: Iacov 2:17–19; Mosia 4:16, 26 øi Doctrinæ øi legæminte
104:17–18.

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. ilustrafliile 7-26, Ultima judecatæ (picturæ muralæ, Templul Washington), øi 7-25,

A Doua Venire (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 238; 62562).

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Invitafli-i pe copii sæ împærtæøeascæ clasei ceva ce au fæcut în timpul sæptæmânii
care a trecut pentru a-øi dezvolta sau a împærtæøi un talent.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Citifli copiilor urmætoarele situaflii sau altele similare (folosifli situaflii familiare copiilor).
Întrebafli-i ce cred ei cæ ar trebui sæ facæ dacæ:

væd un copil mai mic cæruia îi este sete dar nu poate ajunge la apæ;

øtiu un copil care nu a fost la bisericæ de câteva sæptæmâni;

øtiu pe cineva care nu are suficientæ mâncare;

væd pe cineva care nu are un palton cælduros øi afaræ este foarte frig;

øtiu pe cineva care a stat acasæ o perioadæ îndelungatæ fiind bolnav sau din
cauza unei dizabilitæfli.

• Ce ar dori Isus sæ facefli? De ce credefli cæ ar trebui sæ-i ajutafli pe alflii în situaflii
ca acestea?

Amintifli copiilor cæ, în ultimele douæ lecflii, au învæflat despre douæ dintre pildele pe
care Isus le-a folosit pentru a-i învæfla pe oameni despre a Doua Sa Venire. În aceastæ
lecflie se învaflæ despre a treia pildæ din Matei 25 øi toate trei pildele laolaltæ ne învaflæ
cum putem sæ ne pregætim pentru venirea lui Isus øi pentru momentul în care El ne va
judeca. Una dintre cele mai bune modalitæfli de a ne pregæti este sæ-i slujim pe alflii.
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Relatare din
scripturæ

Arætafli ilustrafliile Ultima judecatæ øi A Doua Venire la momentul potrivit, în timp ce
predafli copiilor pilda despre oi øi capre din Matei 25:31–46. (Pentru sugestii privind
modul de a preda relatarea din scripturæ, vedefli „Predarea din scripturi”, p. vii.)

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• Cum credefli cæ va fi când Isus va veni din nou?

• Isus ne învaflæ cæ, la venirea Sa, el va separa nafliunile aøa cum pæstorul îøi
separæ oile de capre. (Matei 25:32.) În aceastæ pildæ, pe cine reprezintæ oile?
(Matei 25:33–36.) Pe cine reprezintæ caprele? (Matei 25:33, 41–43.) De ce va
separa Isus oile de capre? Care este diferenfla principalæ dintre oi øi capre?

• Ce a vrut Isus sæ spunæ când a afirmat cæ cei din dreapta lui L-au hrænit, L-au
îmbræcat øi aøa mai departe? (Matei 25:37–40.) Cine sunt „aceøti foarte neînse-
mnafli frafli ai Mei”?

• Ce fel de slujire au adus cei neprihænifli? (Matei 25:35–37.) Ce ni se cere sæ
facem pentru a fi numærafli printre oile Domnului? Ajutafli-i pe copii sæ se gândea-
scæ la modalitæfli în care pot face astfel de acte de slujire. Împærtæøifli exemple de
slujire pe care le-afli observat øi invitafli-i pe copii sæ împærtæøeascæ exemple pe
care ei le-au væzut.

• Care va fi ræsplata noastræ dacæ îi slujim pe alflii? (Matei 25:34, 46.) Ce li se va
întâmpla acelora care nu îi slujesc pe alflii? (Matei 25:41, 46.)

• Pe cine trebuie sæ slujim? Cui, dintre cei pe care îi cunoaøtem, am putea sluji?
(Matei 25:40; vezi, de asemenea, Mosia 4:16.) (Vezi activitatea de îmbogæflire
spiritualæ 1.)

• Cum i-a slujit Isus pe alflii? (Revedefli unele relatæri din scripturi despre Isus
vindecându-i pe bolnavi, binecuvântându-i pe copii, hrænindu-i pe cei 5.000
de oameni øi aøa mai departe. Subliniafli dragostea pe care Isus a arætat-o
oamenilor când a fæcut aceste lucruri.) Cum væ poate ajuta exemplul Sæu de
slujire a altora?

• Cum îi putem binecuvânta pe alflii prin slujirea noastræ? Cum v-a binecuvântat
slujirea adusæ unei alte persoane? Cum væ simflifli când slujifli altora? Ce senti-
mente avefli faflæ de cei pe care îi slujifli?

Putefli folosi activitatea de îmbogæflire spiritualæ 4 pentru a-i încuraja pe copii sæ
punæ în practicæ în vieflile lor aceastæ lecflie.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Împærtæøifli øi discutafli alæturi de copii urmætoarea povestire:

„Am multe amintiri legate de copilæria mea. Aøteptarea cu neræbdare a cinei din
ziua de duminicæ este una dintre ele. Tocmai când noi, copiii, ajungeam la aøa-
numitul punct al înfometærii øi stæteam neræbdætori la masæ, iar aroma fripturii se
reværsa în toatæ încæperea, mama îmi spunea: ‘Tommy, înainte de a mânca, ia
aceastæ farfurie pe care am pregætit-o øi du-te la bætrânul Bob, apoi, vino repede
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înapoi’... Alergam pânæ la casa lui øi aøteptam, neræbdætor, pânæ când bætrânele
picioare ale lui Bob îl aduceau, în cele din urmæ, la uøæ. Apoi, îi înmânam farfuria
cu mâncare. El îmi dædea farfuria curatæ din duminica precedentæ øi îmi oferea
un bænufl ca platæ pentru serviciile mele. Ræspunsul meu era mereu acelaøi:
‘Nu pot sæ primesc banii. Mama mi-ar da niøte nuiele’. El… spunea: ‘Bæiete, ai
o mamæ minunatæ. Spune-i cæ-i mulflumesc’... Îmi amintesc, de asemenea, cæ
cina de duminicæ pærea întotdeauna mai gustoasæ dupæ ce fæceam acel drum”
(Thomas S. Monson, „The Long Line of the Lonely”, Ensign, febr. 1992, p. 4).

2. Aranjafli ca o membræ din preøedinflia Societæflii de Alinare sau un membru al
episcopatului sæ vinæ øi sæ explice membrilor clasei despre slujirea plinæ de com-
pasiune a surorilor din Societatea de Alinare. Rugafli vizitatoarea sau vizitatorul sæ
explice cum oferæ Biserica ajutor celor care au nevoie, inclusiv cum sunt folosite
darurile de post.

3. Dafli fiecærui copil o foaie de hârtie øi un creion øi rugafli-i sæ facæ o listæ cu modu-
rile în care îi pot sluji pe alflii din casæ sau din cartier. Provocafli-i pe copii sæ înd-
eplineascæ cel puflin un act de slujire în aceastæ sæptæmânæ.

4. Discutafli urmætorul citat:

„Cel care îi va judeca pe tofli oamenii va fi un Dumnezeu înflelept øi drept... Cei ræi
ar putea prospera o vreme, ar putea pærea cæ cei ræzvrætifli profitæ de pæcatele lor,
dar va veni o vreme în care, în fafla dreptæflii, tofli oamenii vor fi judecafli ‘fiecare...
dupæ faptele lui’ (Apocalipsa 20:13). Nimeni nu va scæpa de consecinflele
niciuneia dintre faptele sale. În acea zi nimeni nu va scæpa de pedeapsa pentru
faptele sale, nimeni nu va pierde binecuvântærile pe care le-a câøtigat. Din nou,
pilda oilor øi a caprelor ne asiguræ cæ va fi dreptate deplinæ” (Spencer W. Kimball,
The Miracle of Forgiveness, p. 304–305).

5. Pregætifli douæ cutii sau recipiente. Punefli pe o cutie eticheta „Oi” øi pe cealaltæ,
eticheta „Capre”. Punefli cutia „Oi” în dreapta dumneavoastræ øi cutia „Capre”
în stânga dumneavoastræ. Pe benzi separate de hârtie scriefli fapte bune øi rele
(includefli unele fapte care nu fac parte, în mod evident, din vreuna dintre categorii).
Rugafli-i pe copii sæ citeascæ o faptæ, sæ hotærascæ dacæ este fapta unei „oi” sau a
unei „capre” øi sæ punæ banda de hârtie în cutia corespunzætoare.

Folosifli faptele de mai jos sau creafli dumneavoastræ altele:

Spui adeværul pærinflilor tæi.
Nu recunoøti când ai fæcut ceva ræu.
Te bafli cu fratele sau cu sora ta.
Spui „îmi pare ræu” când ai rænit sentimentele cuiva.
Spui numai o parte din adevær.

6. Ajutafli-i pe copii sæ memoreze Matei 25:40.

7. Cântafli sau citifli versurile cântecului „I’m Trying to Be like Jesus” (Eu încerc sæ fiu
ca Isus) (Children’s Songbook, p. 78).

Concluzie

Mærturie Depunefli-væ mærturia cæ Isus doreøte ca noi sæ slujim altora øi cæ suntem binecuv-
ântafli când facem aceasta. Împærtæøifli copiilor sentimentele dumneavoastræ despre
ocaziile pe care le avefli de a sluji.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Matei 25:35–40 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Lecflia 27
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Isus Hristos îl 
învie pe Lazær

Lecflia

28
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ cæ, deoarece este Fiul lui Dumnezeu,

Isus Hristos are putere asupra morflii.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Ioan 11:1–46. Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ
predafli copiilor relatarea din scripturæ. (Vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea
din scripturi”, p. vii.)

2. Revedefli Luca 7:11–17; 8:41–42, 49–56.

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. o ramuræ sau o frunzæ proaspæt tæiatæ øi una uscatæ (sau câte o ilustraflie cu ele);
c. ilustrafliile 7-27, Isus îl învie pe Lazær (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie

222; 62148), øi 7-18, Isus o binecuvânteazæ pe fiica lui Iair (Setul cu ilustraflii
inspirate din Evanghelie 215; 62231).

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Arætafli copiilor ramura sau frunza proaspæt tæiatæ øi pe cea uscatæ. Rugafli-i pe copii
sæ vorbeascæ despre diferenflele dintre cele douæ.

• Putem face ceva pentru ca ramura uscatæ sæ arate ca ramura proaspæt tæiatæ?

• Acum, când ramura proaspæt tæiatæ a fost separatæ de plantæ, ce se va întâmpla
cu ea?

• Cine are puterea de a da din nou viaflæ unui lucru mort?

Explicafli cæ Isus are putere asupra morflii. El a readus la viaflæ mai mulfli oameni
care muriseræ.

Relatare din
scripturæ

Revedefli pe scurt relatærile despre Isus înviindu-i pe fiul væduvei din Nain (Luca
7:11–17) øi pe fiica lui Iair (Luca 8:41–42, 49–56). Predafli apoi copiilor relatarea
despre Isus când îl învie pe Lazær, aøa cum se gæseøte în Ioan 11:1–46. Arætafli ilustr-
afliile la momentul potrivit. (Pentru sugestii privind modul de a preda relatarea din
scripturi, vedefli „Predarea din scripturi”, p. vii.) Explicafli cæ, atunci când Isus i-a înv-
iat pe oameni, El a înfæptuit miracole care au mærturisit cæ El era Fiul lui Dumnezeu
øi avea putere asupra morflii. Explicafli copiilor cæ, datoritæ obiceiului iudeu în care
vecinii øi prietenii îl jeleau pe mort împreunæ cu familia timp de mai multe zile, mulfli
oameni se aflau alæturi de Marta øi Maria dupæ ce Lazær murise øi au fost martori la
acest mare miracol înfæptuit de Isus.
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Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Adresafli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• Cât a aøteptat Isus înainte de a pleca spre Betania dupæ ce a primit vestea cæ
Lazær era bolnav? (Ioan 11:6.) Cât timp stætuse trupul lui Lazær în mormânt când
a sosit Isus? (Ioan 11:17.) De ce credefli cæ a aøteptat Isus atât de mult înainte
de a pleca? (Pentru ca tofli sæ øtie, færæ îndoialæ, cæ Lazær era mort øi ca învierea
lui sæ fie o mærturie mai puternicæ despre puterea øi misiunea divinæ a lui Isus
[Ioan 11:4, 15].)

• Ce I-au spus Marta øi Maria lui Isus când a sosit? (Ioan 11:21–22, 32.) Ce a
gândit Marta când Isus i-a spus cæ Lazær va învia? (Ioan 11:23–24.) Care a fost
mærturia Martei, chiar înainte ca ea sæ-l vadæ pe fratele ei înviat? (Ioan 11:27.)

• De ce s-a rugat Isus Tatælui Ceresc înainte de a-l învia pe Lazær? (Ioan 11:41–42.)
Ce a dorit Isus ca oamenii sæ înfleleagæ? (Cæ fusese trimis de Tatæl Ceresc.)

• Ce i-a spus Isus lui Lazær? (Ioan 11:43.) Ce s-a întâmplat? În ce era înfæøurat
Lazær? (Ioan 11:44.)

• Care credefli cæ au fost sentimentele Mariei, Martei øi ale celorlalfli oameni care
au fost martori ai acestui miracol? Ce credefli cæ afli fi simflit dacæ afli fi fost acolo?
Ce au fæcut oamenii dupæ ce au væzut miracolul? (Ioan 11:45–46.) Cum ar fi fost
influenflatæ credinfla voastræ în Isus dacæ l-afli fi væzut pe Lazær ieøind din mormânt?

• De ce a putut Isus sæ-l învie pe Lazær? Cum væ face sæ væ simflifli cunoaøterea
faptului cæ Isus are puterea sæ învie pe cineva? Cum ne ajutæ acest miracol sæ
øtim cæ Isus este Fiul lui Dumnezeu? (Ioan 11:4.)

• Ce a fæcut Isus mai târziu øi care a dovedit puterea pe care o avea asupra
morflii? (El a înviat. Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ, atunci când Lazær a revenit
dintre morfli, el era totuøi muritor øi avea sæ moaræ din nou. Când oamenii vor fi
înviafli, ei nu vor mai muri niciodatæ. Vor træi veønic.)

• Ce a vrut sæ spunæ Isus când a afirmat cæ El este „învierea øi viafla”? (Ioan 11:25.)
Ce înseamnæ acest lucru pentru noi?

Explicafli cæ Isus nu numai cæ are puterea de a readuce pe cineva la viafla muri-
toare, aøa cum a fæcut cu Lazær, dar are øi puterea mai importantæ de a ridica la
nemurire pe toatæ lumea. Fiecare persoanæ næscutæ pe pæmânt va fi înviatæ. De
asemenea, prin ispæøirea Sa, Isus are puterea sæ dea viaflæ veønicæ acelora care se
supun øi Îl urmeazæ. El este sursa învierii øi vieflii veønice pentru fiecare dintre noi.

Temæ Îndemnafli-i pe copii sæ spunæ cuiva, în timpul sæptæmânii care urmeazæ, povestea
învierii lui Lazær de cætre Isus.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Rugafli-i pe copii sæ-øi imagineze cæ sunt Maria, Marta, Lazær øi iudeii care au
fost prezenfli când Isus l-a înviat pe Lazær. Rugafli un alt copil sæ-i intervieveze
pe oameni pentru a afla ce s-a întâmplat, la ce au fost martori, ce au simflit væz-
ându-l pe Lazær ieøind din peøteræ øi ce sentimente au avut faflæ de Isus.

Lecflia 28
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2. Pregætifli benzi de hârtie care se referæ la evenimente, precum urmætoarele, în
care cineva a fost martor cæ Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Pregætifli alt set
de foi cu scripturi care descriu evenimentul.

Eveniment: S-a næscut Isus.

Scripturæ: Un înger a spus: „Astæzi în cetatea lui David, vi s-a næscut un Mântuitor,
care este Hristos, Domnul” (Luca 2:11).

Eveniment: Isus a fost botezat.

Scripturæ: Un glas din cer a spus: „Tu eøti Fiul Meu prea iubit”; Spiritul lui Dumnezeu
a coborât asupra Lui ca un porumbel (Marcu 1:9–11).

Eveniment: Isus a umblat pe mare.

Scripturæ: Ucenicii lui Isus de pe corabie au spus: „Cu adeværat, Tu eøti Fiul lui
Dumnezeu” (Matei 14:25–27, 32–33).

Eveniment: Isus a vindecat un om care se næscuse orb.

Scripturæ: „‘Cred Doamne [cæ Tu eøti Fiul lui Dumnezeu]’, I-a zis [omul]; øi I s-a
închinat” (Ioan 9:32, 35–38).

Eveniment: Petru a mærturisit despre Hristos.

Scripturæ: Când Isus i-a întrebat pe ucenicii Sæi cine credeau ei cæ era El, Petru
a spus: „Tu eøti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu” (Matei 16:13–16).

Eveniment: Joseph Smith a avut prima sa viziune.

Scripturæ: Tatæl Ceresc a spus: „Acesta este Fiul Meu Preaiubit. Ascultæ-L!”
(Joseph Smith – Istorie 1:17).

Aøezafli foile de hârtie, cu fafla în jos, pe podea sau pe masæ în ordine aleatorie.
Rugafli un copil sæ vinæ øi sæ întoarcæ douæ foi de hârtie cu fafla în sus øi sæ
încerce sæ coreleze evenimentul cu relatarea din scriptura corespunzætoare. Dacæ
cele douæ foi de hârtie nu se potrivesc, întoarcefli la loc foile de hârtie øi invitafli un
alt copil sæ facæ acelaøi lucru. Dacæ foile de hârtie cu evenimentele øi scripturile
se potrivesc, înainte ca fiecare copil sæ participe la joc, jucafli din nou jocul.

3. Ajutafli-i pe copii sæ memoreze Ioan 11:25.

Concluzie

Mærturie Depunefli-væ mærturia cæ Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu øi are putere asupra
morflii. Exprimafli-væ dragostea faflæ de Salvator øi recunoøtinfla pe care I-o purtafli
pentru ispæøirea Sa, pentru cæ aceasta face posibil ca noi sæ fim înviafli øi sæ dob-
ândim viafla veønicæ.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Ioan 11:39–46 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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Intrarea triumfalæ a lui Isus
Hristos øi cina cea de tainæ

Lecflia

29
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ importanfla luærii din împærtæøanie în fiecare

sæptæmânæ pentru a nu uita sæ ne aducem întotdeauna aminte de Isus Hristos.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 21:1–11; Marcu 14:12–26; Luca 19:29–38; 22:15–20
øi Doctrinæ øi legæminte 20:77, 79. Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ
predafli copiilor relatarea din scripturæ. (Vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea
din scripturi”, p. vii.)

2. Lecturi suplimentare: titlul de la Doctrinæ øi legæminte 27, Doctrinæ øi legæminte
27:2 øi Principiile Evangheliei, capitolul 23.

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. mai multe exemplare din Doctrinæ øi legæminte;
c. creioane øi hârtie pentru fiecare copil (opflional);
d. ilustrafliile 7-28, Intrarea triumfalæ (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie

223; 62173) øi 7-29, Cina cea de tainæ (Setul cu ilustraflii inspirate din
Evanghelie 225; 62174).

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Împærflifli clasa în grupuri øi rugafli-i pe copii sæ se gândeascæ la lucruri pe care le-
ar putea face acasæ dacæ ar avea musafiri speciali, cum ar fi: curæflenie în casæ,
pregætirea unor feluri de mâncare speciale øi altele. Rugafli fiecare grup sæ mimeze
lucrul respectiv øi læsafli restul clasei sæ ghiceascæ ce fac.

• Dacæ Salvatorul ar veni în cæminul vostru ce afli face ca sæ væ pregætifli? Spunefli
copiilor cæ, în aceastæ lecflie, vor învæfla despre momentul în care oamenii au pre-
gætit un bun venit special Salvatorului pentru a aræta cât de mult Îl cinstesc øi Îl
respectæ.

Relatæri din scripturi
øi întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Expunefli ilustraflia Intrarea triumfalæ. Predafli copiilor relatarea despre intrarea trium-
falæ a lui Isus în Ierusalim (Matei 21:1–11; Luca 19:29–38). (Pentru sugestii privind
modul de a preda relatarea din scripturæ, vedefli „Predarea din scripturi”, p. vii.)

• Ce au fæcut oamenii când au auzit cæ Isus Hristos vine în oraøul lor? (Matei
21:8–9.) Ce sentimente credefli cæ au avut faflæ de Isus? Ce sentimente credefli
cæ afli fi avut dacæ afli fi fost acolo?
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• De ce au strigat oamenii „Osana” în timp ce mergeau prin Ierusalim alæturi de
Isus? (Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ acesta era modul lor de a aduce laude
øi a-L preaslævi pe Isus øi de a aræta cæ ei credeau cæ El era Fiul lui Dumnezeu.)
Cum Îi preaslævim noi pe Tatæl Ceresc øi pe Isus Hristos astæzi? (Când partici-
pæm la adunærile de împærtæøanie, citim din scripturi, cântæm imnuri, ne rugæm
øi luæm din împærtæøanie.)

Predafli copiilor relatarea despre cina cea de tainæ din Marcu 14:12–26 øi Luca
22:15–20. Arætafli ilustraflia Cina cea de tainæ. Explicafli cæ Paøtele era un ritual la
masæ pe care oamenii îl fæceau în fiecare an pentru a-øi reaminti despre momentul
în care îngerul distrugætor a trecut peste casele stræmoøilor lor în Egipt øi nu i-a ucis
pe întâii næscufli (vezi Exodul 12:21–30).

• De ce numim aceastæ masæ de Paøti Cina cea de tainæ? (Luca 22:15–18.) Ce
a fæcut Isus la aceastæ masæ? (Marcu 14:22–24.) De ce a fæcut aceasta? (Pentru
a-i învæfla despre importanfla ispæøirii Sale. El a instituit împærtæøania pentru a ne
ajuta sæ ne amintim întotdeauna de El øi de ispæøirea Sa.)

• Ce a spus Isus cæ reprezenta pâinea? (Marcu 14:22.) Ce a spus Isus cæ repre-
zenta vinul? (Marcu 14:23–24. Explicafli cæ, astæzi, noi folosim apæ în loc de vin.)
Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ pâinea øi apa sunt simboluri sau mijloace de a
ne aminti de trupul øi sângele lui Isus.

• În ce fel este cina cea de tainæ similaræ cu adunarea noastræ de împærtæøanie de
astæzi? Reamintifli copiilor cæ aøa cum Isus a rupt pâinea, a binecuvântat-o øi le-a
dat øi celorlalfli din pâine øi vin, tot aøa deflinætorii preofliei îndeplinesc aceleaøi
responsabilitæfli astæzi. Putefli folosi aceastæ ocazie pentru a-i ajuta pe bæieflii din
clasa dumneavoastræ sæ înfleleagæ cæ, atunci când vor primi Preoflia aaronicæ, ei
vor primi autoritatea de a-L reprezenta pe Hristos în cadrul rânduielii împærtæøan-
iei.

Dacæ vreunul dintre copii întreabæ de ce folosim apæ în loc de vin pentru împærtæø-
anie, indicafli-le ca referinflæ Doctrinæ øi legæminte 27:1–2.

• Rugafli-i pe copii sæ citeascæ Doctrinæ øi legæminte 20:77, 79. Ce reprezintæ
aceste douæ scripturi? Explicafli cæ Isus a revelat cuvintele rugæciunii de împærtæø-
anie øi cæ preoflii sunt instruifli sæ le repete aøa cum sunt scrise în Doctrinæ øi
legæminte.

• Ce promitem noi sæ facem când spunem „amin” în rugæciunile de împærtæøanie
øi luæm din împærtæøanie? Ce ne promite Domnul în schimb? De ce este impor-
tant ca noi sæ ne amintim întotdeauna de Isus? Ce putefli sæ facefli pentru a væ
aminti întotdeauna de Salvator? (Vezi activitatea de îmbogæflire spiritualæ 3.)

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Revedefli legæmintele botezului de la lecflia 6. Explicafli cæ promisiunile din rugæ-
ciunile de împærtæøanie sunt aceleaøi cu cele de la legæmintele botezului. Când
luæm din împærtæøanie, ne reînnoim legæmintele fæcute la botez. Putefli expune
benzile de hârtie cuprinzând urmætoarele:
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Promit
sæ iau asupra mea numele lui Isus Hristos.
sæ-mi amintesc totdeauna de El.
sæ mæ supun poruncilor Lui.

Domnul îmi promite cæ
voi avea totdeauna Spiritul Sæu cu mine.

2. Întrebafli-i pe copii dacæ li s-au dat numele cu un anume motiv. Rugafli-i pe copiii
care au fost numifli dupæ alte persoane sæ spunæ cum este sæ ai numele acelei
persoane. Întrebafli-i pe cei care au nume de familie deosebite sæ spunæ ce înse-
amnæ pentru ei sæ aibæ acel nume. Discutafli apoi cu respectivii copii ce însea-
mnæ sæ luæm asupra noastræ numele lui Hristos când devenim membri ai Bisericii
lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ. Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ
faptele noastre ca membri ai Bisericii trebuie sæ fie potrivite pentru cineva care Îl
urmeazæ pe Isus Hristos.

3. Rugafli clasa sæ întocmeascæ o listæ cu modalitæflile în care ne putem aduce
aminte de Isus atât în timpul împærtæøaniei, cât øi în viafla noastræ de zi cu zi.
Sugestiile pot include:

În timpul împærtæøaniei:
ne gândim cât a suferit øi cum a murit pentru noi;
ne gândim la cuvintele unui imn de împærtæøanie;
ne gândim la povestiri din viafla lui Isus (rugafli-i pe copii sæ indice povestiri

concrete);
ne gândim la una dintre învæflæturile lui Isus pe care dorim sæ începem s-o

punem în practicæ sau s-o demonstræm mai bine;
ne gândim la legæmintele botezului.

În viafla de zi cu zi:
ne rugæm Tatælui Ceresc în fiecare zi în numele lui Isus Hristos;
ne ascultæm pærinflii;
suntem buni cu membrii familiei;
citim scripturile;
ne supunem poruncilor;
suntem pioøi în locurile sacre;
îi ajutæm pe alflii la nevoie;
participæm la adunærile Bisericii.

Putefli ruga pe fiecare copil sæ noteze una dintre aceste sugestii pe o foaie de
hârtie øi s-o pæstreze pentru a-øi aduce aminte în timpul sæptæmânii.

4. Discutafli cu respectivii copii despre scopul imnurilor de împærtæøanie adresând
urmætoarele întrebæri:

• De ce cântæm un imn chiar înainte ca împærtæøania sæ fie binecuvântatæ?

• Despre cine ne vorbeøte imnul de împærtæøanie?

Încurajafli-i pe copii sæ asculte versurile imnului de împærtæøanie în fiecare
sæptæmânæ. Putefli cânta împreunæ cu clasa unul dintre imnurile de împærtæøanie
sau putefli asculta o înregistrare în timp ce tofli cei prezenfli se gândesc la Isus.
Putefli folosi „Isus, la Tine când gândesc” (Imnuri øi cântece pentru copii, p. 81).

Lecflia 29
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Putefli, de asemenea, sæ-l rugafli pe dirijorul episcopiei sæ foloseascæ acest imn de
împærtæøanie la urmætoarea adunare de împærtæøanie.

5. Cântafli sau citifli versurile imnului „Cu gândul la Cel ræstignit” (Imnuri, nr. 114).

Concluzie

Mærturie Depunefli-væ mærturia despre Isus Hristos øi dragostea Sa pentru fiecare dintre noi.
Subliniafli cæ, deoarece ne amintim de El, ne va ajuta sæ facem alegeri corecte pen-
tru a putea fi, din nou, alæturi de El. Încurajafli-i pe copii sæ se gândeascæ la Salvator
în timp ce iau din împærtæøanie în fiecare sæptæmânæ øi sæ promitæ sæ træiascæ aøa
cum trebuie.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Marcu 14:12–26 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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Isus Hristos 
în Ghetsimani

Lecflia

30
Scop De a-i ajuta pe copii sæ simtæ dragoste faflæ de Mântuitorul lor, Isus Hristos, datoritæ

suferinflei øi ispæøirii Lui pentru pæcatele lor.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 26:36–46, Luca 22:40–46, Ioan 3:16, 15:12–13,
Mosia 3:7 øi Doctrinæ øi legæminte 19:15–18. Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum
dorifli sæ predafli copiilor relatarea din scripturæ. (Vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi
„Predarea din scripturi”, p. vii.)

2. Lecturæ suplimentaræ: 2 Nefi 9:21–22, Alma 34:9, Doctrinæ øi legæminte 76:41–42
øi Principiile Evangheliei, capitolul 12.

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. benzi de hârtie cuprinzând urmætoarele:

Ce este ispæøirea?
De ce avem nevoie de ispæøire?
Noi, tofli, vom muri.
Noi, tofli, pæcætuim.
Isus Hristos este Salvatorul øi Mântuitorul nostru.
El este færæ de pæcat.
El are putere asupra morflii.

c. ilustrafliile 7-1, Isus Hristosul (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 240;
62572), øi 7-30, Isus se roagæ în Ghetsimani (Setul cu ilustraflii inspirate din
Evanghelie 227, 62175).

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Întrebafli-i pe copii dacæ doreøte cineva sæ împærtæøeascæ clasei cum l-a influenflat
lecflia de sæptæmâna trecutæ sæ aibæ o atitudine mai pioasæ în timpul împærtæøaniei.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Rugafli-i pe copii sæ-øi imagineze o situaflie similaræ cu urmætoarea (descriefli situaflia
astfel încât sæ paræ cât mai realæ posibil):

Imaginafli-væ cæ familia voastræ viziteazæ o rudæ. Nu væ ascultafli pærinflii øi intrafli într-o
cameræ în care vi s-a spus sæ nu intrafli. Spargefli, din întâmplare, un obiect foarte
valoros.

• Cum v-afli simfli?

• Ce afli spune proprietarului?

• Ce afli putea face pentru a înlocui obiectul spart?
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• Ce afli face dacæ nu afli avea suficienfli bani pentru a cumpæra un altul identic?
Cum l-afli plæti?

Explicafli cæ tatæl vostru væ va ajuta pentru cæ væ iubeøte. El væ spune cæ, dacæ væ
pare cu adeværat ræu, dacæ vefli fi supuøi øi plætifli cât putefli, el væ va ajuta plætind
diferenfla.

• Cum v-afli simfli? Afli fi putut plæti preflul singuri? Ce sentimente afli avea faflæ de
tatæl vostru care væ ajutæ?

Explicafli cæ, alegând sæ ne naøtem pe pæmânt, fiecare dintre noi are nevoie de
ajutor pentru a putea sæ se întoarcæ la Tatæl Ceresc.

Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ, deoarece Tatæl Ceresc øi Isus Hristos ne iubesc,
ei au un plan prin care ne ajutæ sæ facem ceva ce nu putem face singuri. Aceastæ
lecflie este despre o parte din acel plan; este despre marele sacrificiu pe care Isus
Hristos l-a fæcut pentru a plæti pentru pæcatele noastre øi ca sæ biruiascæ moartea.
Acest sacrificiu se numeøte ispæøire. Arætafli ilustraflia Isus Hristosul.

Scurtæ recapitulare Rugafli-i pe copii sæ repete al treilea articol de credinflæ. Rugafli-i apoi sæ revadæ sco-
pul vieflii noastre pe pæmânt øi motivul pentru care ispæøirea este necesaræ pentru
salvarea noastræ. Pentru a-i ajuta, folosifli benzile de hârtie menflionate în secfliunea
„Pregætire”.

„Ce este ispæøirea?” (Ispæøirea este actul voluntar al lui Isus Hristos de a suferi
pentru pæcatele noastre øi de a-Øi da viafla pe cruce pentru a birui moartea.)

„De ce avem nevoie de ispæøire?” (Amintifli copiilor despre planul Tatælui Ceresc.
Noi am ales sæ venim pe pæmânt øi sæ devenim muritori. Trupurile noastre fizice
vor muri într-o zi.)

„Noi, tofli, vom muri.” (Avem nevoie de un Salvator care sæ ne salveze de la moar-
tea fizicæ øi sæ facæ posibilæ învierea.)

„Noi, tofli, pæcætuim.” (Pæcatul ne face nedemni de a ne întoarce în prezenfla Tatælui
Ceresc. Avem nevoie de un Mântuitor care sæ plæteascæ pentru pæcatele noastre
când ne pocæim.)

„Isus Hristos este Salvatorul øi Mântuitorul nostru.” (Subliniafli cæ Isus Hristos S-a ofe-
rit voluntar sæ fie Salvatorul øi Mântuitorul nostru; El a dorit sæ-Øi dea viafla pentru noi.)

„El este færæ de pæcat.” (Pentru cæ Isus Hristos a fost perfect, El a fost singura per-
soanæ care putea sæ fie Salvatorul øi Mântuitorul nostru.)

„El are putere asupra morflii.” (Pentru cæ Isus Hristos a fost færæ de pæcat øi Singurul
Fiu Næscut al lui Dumnezeu, El a avut putere asupra morflii.)

Citifli Ioan 3:16 împreunæ cu membrii clasei. Invitafli-i pe copii sæ-øi împærtæøeascæ
sentimentele despre faptul cæ Tatæl Ceresc øi Isus Hristos ne-au oferit acest plan
minunat. Împærtæøifli-væ sentimentele de dragoste faflæ de Tatæl Ceresc øi Isus øi
spunefli cât de mult dorifli sæ væ întoarcefli sæ træifli alæturi de Ei, într-o zi.

Relatare din
scripturæ

Expunefli ilustraflia Isus se roagæ în Ghetsimani. Predafli copiilor relatarea despre
Isus în Ghetsimani aøa cum se gæseøte în Matei 26:36–46, Luca 22:40–46 øi
Doctrinæ øi legæminte 19:16–18. (Pentru sugestii privind modul de a preda relatarea
din scripturæ, vedefli „Predarea din scripturi”, p. vii.) Explicafli cæ Isus øi-a înfleles
misiunea øi a øtiut cæ venise momentul în care avea sæ træiascæ marea agonie øi
durere pentru a ispæøi pentru pæcatele lumii.
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Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• Ce a spus Isus în timp ce S-a rugat Tatælui Ceresc în grædina Ghetsimani? (Matei
26:39, 42, 44.) De ce era Isus dornic sæ se supunæ planului Tatælui Ceresc chiar
dacæ trebuia sæ îndure aøa o suferinflæ îngrozitoare? (El L-a iubit øi a avut încred-
ere în Tatæl Sæu øi ne-a iubit øi pe noi.)

• Ce s-a întâmplat cu Isus în timp ce se ruga în grædina Ghetsimani? (Luca 22:44;
Mosia 3:7.) Cine I s-a arætat lui Isus pentru a-L întæri? (Luca 22:43.)

• Pentru cine a suferit Isus în grædina Ghetsimani? (D&L 19:16.) Ajutafli-i pe copii
sæ înfleleagæ cæ Isus a suferit øi pe cruce, dar cea mai mare suferinflæ a Sa a fost
în grædina Ghetsimani, când a sângerat prin fiecare por.

Citifli acest citat din vârstnicul Marion G. Romney: „Salvatorul... a plætit datoria pen-
tru pæcatele mele. El a plætit datoria pentru pæcatele dumneavoastræ øi pentru pæca-
tele fiecærui suflet viu care a træit vreodatæ pe pæmânt sau care va træi vreodatæ, în
viafla muritoare, pe pæmânt” (Improvement Era, dec. 1953, p. 942–943).

• Cât a fost de mare suferinfla lui Isus? (D&L 19:18.)

• De ce a vrut Isus sæ sufere toate aceste lucruri? (Ioan 15:12–13.) Cum væ simflifli,
øtiind cæ Isus a suferit øi a ispæøit pentru pæcatele voastre? Cum Îi putem aræta
lui Isus cæ suntem recunoscætori pentru ispæøirea Sa?

• Ce trebuie sæ facem pentru ca suferinfla lui Hristos sæ ræscumpere pæcatele
noastre? (Sæ ne pocæim, sæ fim botezafli øi sæ flinem legæmintele botezului.) Cum
ne permite ispæøirea lui Isus sæ ne întoarcem la Tatæl Ceresc? Ce se va întâmpla
dacæ nu ne pocæim? (D&L 19:15–17.)

Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ noi acceptæm ispæøirea lui Hristos când ne pocæim
de pæcatele noastre, suntem botezafli øi primim Duhul Sfânt øi când ne supunem
poruncilor lui Isus. Când facem aceste lucruri, noi putem fi iertafli øi curæflifli de pæcat
astfel încât sæ putem træi veønic alæturi de Tatæl Ceresc.

Articol de credinflæ Revedefli, discutafli øi ajutafli-i pe copii sæ memoreze al treilea articol de credinflæ.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Pregætifli o listæ cu scripturi similare cu cele care urmeazæ (sau le putefli scrie
pe tablæ), precum øi o listæ, într-o coloanæ separatæ, cu mesajele scripturilor res-
pective. Amestecafli referinflele astfel încât sæ nu se afle în dreptul mesajului lor.
Rugafli un copil sæ cerceteze o scripturæ, sæ hotærascæ ce mesaj confline øi sæ
traseze o linie de la scripturæ la mesajul corespunzætor. Oferifli fiecærui copil
prilejul sæ facæ acest lucru.

Matei 16:21 (Sacrificiul lui Isus a fost necesar.)

Ioan 3:16 (Isus a venit pe pæmânt pentru cæ El øi Tatæl Ceresc ne iubesc.)

Ioan 10:17–18 (Isus are puterea sæ-Øi dea viafla øi s-o ia înapoi.)
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1 Petru 1:19–20 (Isus a fost ales în cer sæ fie Salvatorul nostru.)

1 Ioan 1:7 (Ispæøirea lui Isus Hristos ne curæflæ de pæcat dacæ ne pocæim.)

Doctrinæ øi legæminte 20:29 (Putem fi salvafli în împæræflia lui Dumnezeu numai
când ne pocæim de pæcatele noastre, când credem în Isus Hristos øi suntem
botezafli.)

2. Spunefli copiilor urmætoarea povestire folosind planøa aøa cum dorifli:

Un om care mergea pe un drum a cæzut într-o groapæ atât de adâncæ încât nu a
putut ieøi din ea. Orice a fæcut, el nu a reuøit sæ iasæ singur din ea. Omul a strigat
dupæ ajutor øi a fost bucuros când un trecætor bun l-a auzit øi a coborât o scaræ în
groapæ. Aceasta i-a permis sæ iasæ din groapæ øi sæ-øi redobândeascæ libertatea.

Noi suntem ca omul din groapæ. Comiterea pæcatului este ca øi cæderea în groapæ
øi noi nu putem sæ ieøim singuri. Aøa cum bunul trecætor l-a auzit pe om strigând
dupæ ajutor, Tatæl Ceresc Øi-a trimis Singurul Fiu Næscut pentru a ne oferi mijloacele
de a scæpa. Ispæøirea lui Isus Hristos ar putea fi comparatæ cu coborârea scærii în
groapæ; ea ne oferæ mijlocul de a ieøi din groapæ. Aøa cum omul din groapæ a
trebuit sæ urce pe scaræ, noi trebuie sæ ne pocæim pentru pæcatele noastre øi sæ
ne supunem principiilor øi rânduielilor Evangheliei pentru a ieøi din groapa noastræ
øi a face ca ispæøirea sæ aibæ efect în vieflile noastre. Astfel, dupæ toate pe care le
putem face, ispæøirea ne dæ posibilitatea sæ devenim demni pentru a ne întoarce
în prezenfla Tatælui Ceresc.

3. Citifli Mosia 14:3–5 øi Alma 7:11–12. Discutafli despre faptul cæ Isus Hristos,
prin ispæøirea Sa, nu numai cæ a suferit pentru pæcatele noastre, ci a suferit øi
durerile, bolile øi tristeflile noastre. El înflelege perfect tot ce træim øi suferim pe
pæmânt. Prin dragostea øi compasiunea Sa, El ne va ajuta sæ ne soluflionæm
problemele øi provocærile.

4. Ajutafli copiii sæ memoreze Ioan 3:16.

5. Cântafli sau citifli versurile imnului „Eu mæ minunez” (Imnuri øi cântece pentru copii,
p. 22).



103

Concluzie

Mærturie Depunefli-væ mærturia cæ Isus Hristos este Salvatorul øi Mântuitorul nostru. Exprimafli-væ
dragostea faflæ de Isus øi Tatæl Ceresc øi recunoøtinfla cæ Ei ne-au oferit o cale sæ
biruim pæcatul øi moartea øi sæ træim din nou alæturi de Ei.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Matei 26:36–46 øi Doctrinæ øi legæminte 19:16–18
ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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Trædarea, arestarea øi
judecarea lui Isus Hristos

Lecflia

31
Scop De a întæri dorinfla fiecærui copil de a-øi depune cu îndræznealæ mærturia despre

Isus Hristos.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 26:14–16, 47–27:31 øi Luca 22:47–23:25. Studiafli
apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli copiilor relatarea din scripturæ. (Vezi
„Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scripturi”, p. vii.)

2. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

3. Scriefli urmætoarele cuvinte øi expresii pe cartonaøe separate: Fiul lui Dumnezeu,
Salvator, Mântuitor, divin, perfect, Atotputernic, Iubitor, Creator, Învæflætor, Tæmæduitor,
scuipat, trædat, acuzat pe nedrept, lovit cu pumnii, pælmuit, biciuit, legat, batjocorit,
încoronat cu o cununæ de spini, condamnat la moarte.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. bandæ adezivæ sau alte mijloace de a expune cartonaøele;
c. ilustrafliile 7-31, Trædarea lui Isus (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 228;

62468), øi 7-32, Tægæduirea lui Petru (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie
229; 62177).

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Amestecafli cartonaøele pe care le-afli pregætit øi aøezafli-le cu fafla în jos pe masæ
sau pe podea. Explicafli copiilor cæ unele dintre aceste cartonaøe Îl descriu pe
Isus iar altele descriu ce I s-a fæcut aproape de sfârøitul vieflii. Cerefli-le copiilor sæ
aleagæ, pe rând, un cartonaø, sæ-l citeascæ øi sæ-l punæ în una din douæ categorii.
În prima categorie, trebuie sæ punæ cuvintele care Îl descriu pe Isus øi, în cealaltæ,
cuvintele care vorbesc despre ce I s-a fæcut aproape de sfârøitul vieflii.

Revedefli, pe scurt, evenimentele care s-au petrecut în Grædina Ghetsimani øi spun-
efli copiilor cæ, în aceastæ lecflie, vor învæfla despre evenimentele care s-au întâmplat
la scurt timp dupæ ce Isus Øi-a încheiat rugæciunea în Ghetsimani.

Relatare din
scripturæ

Predafli copiilor relatarea despre trædarea, arestarea øi judecarea lui Isus (Matei
26:14–16, 47–27:31 øi Luca 22:47–23:25). (Pentru sugestii privind modul de a
preda relatarea din scripturæ, vedefli „Predarea din scripturi”, p. vii.) Rugafli copiii sæ
asculte cuvintele care descriu ce I s-a fæcut lui Isus. Ajutafli-i sæ înfleleagæ cæ Isus ar
fi putut sæ-Øi foloseascæ puterea pentru a se apæra de aceste lucruri, dar El øtia cæ
ele fæceau parte din suferinfla pe care trebuia s-o îndure pentru a-Øi îndeplini misiu-
nea pæmânteanæ øi a realiza ispæøirea (vezi Mosia 15:5).
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Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• Cine L-a trædat pe Isus? (Matei 26:14–16.) Cum L-a trædat Iuda? (Matei 26:48.)
Ce i s-a întâmplat lui Iuda? (Matei 27:3–5.)

• De ce i-a oprit Isus pe apostolii Sæi sæ-L apere? (Matei 26:51–54; Luca
22:49–51.) Ce lecflie credefli cæ au învæflat ucenicii când Isus a vindecat urechea
bærbatului rænit? De ce credefli cæ au fugit apostolii øi L-au pæræsit pe Isus? (Matei
26:56.) Ce credefli cæ afli fi fæcut dacæ afli fi fost acolo?

• De ce nu le-a ræspuns Isus acuzatorilor Sæi în timpul procesului? (Matei
26:62–63; 27:12–14; Luca 23:9.) (Vezi activitatea de îmbogæflire spiritualæ 3.)
Explicafli cæ, atunci când Isus a fost întrebat dacæ El era Hristosul, Fiul lui
Dumnezeu sau Împæratul iudeilor, El a ræspuns (vezi Matei 26:63–64; 27:11).
Subliniafli cæ Isus nu Øi-a negat identitatea øi nici nu a încercat sæ Se salveze.
Isus øtia cæ trebuia sæ fie ræstignit pentru a-øi împlini misiunea pe pæmânt.

• Referifli-væ, din nou, la lista de cuvinte, din activitatea pentru captarea atenfliei,
care descrie ce I-au fæcut oamenii lui Isus. Le ce væ gândifli când citifli aceste
cuvinte? Ce sentimente avefli în legæturæ cu lucrurile îngrozitoare pe care oamenii
I le-au fæcut lui Isus? S-a purtat vreodatæ cineva nepoliticos cu voi deoarece
credefli în Isus Hristos sau pentru cæ mergefli la bisericæ? Ce afli fæcut?

• De câte ori a tægæduit Petru cæ Îl cunoøtea pe Isus? (Luca 22:54–60.) De ce cred-
efli cæ a fæcut Petru aceasta? Cum s-a simflit Petru când a înfleles ce fæcuse?
(Luca 22:61–62.) Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ Petru nu primise încæ darul
Duhului Sfânt. Petru a fost un om deosebit care, mai târziu, a devenit preøedinte
al Bisericii øi øi-a dat viafla pentru mærturia sa. Cum putem dovedi curaj în mærtu-
riile noastre despre Isus Hristos indiferent de încercærile cu care ne confruntæm?
(Vezi activitatea de îmbogæflire spiritualæ 5.)

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de

pe parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Rugafli-i pe copii sæ numeascæ, fiecare, una dintre calitæflile lui Isus pe care o
apreciazæ în mod deosebit.

2. Revedefli primul øi al treilea articol de credinflæ. Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ
cæ aceste articole de credinflæ ne amintesc de divinitatea lui Isus Hristos øi de
importanfla misiunii Sale.

3. Punefli urmætoarele cuvinte pe ecusoane: Caiafa, Pilat øi Irod. Dafli aceste ecu-
soane unui numær de trei copii øi explicafli cæ fiecare dintre aceøti conducætori
avea o responsabilitate diferitæ în flara sa. Rugafli-i pe „conducætori” sæ stea în
picioare în diferite locuri din încæpere iar pe restul clasei sæ-i viziteze în timp ce
aceøti trei copii citesc urmætoarele cuvântæri. Sau rugafli pe cei trei copii sæ stea
în picioare în fafla clasei pentru a-øi citi rolurile:

Caiafa: Numele meu este Caiafa. Sunt marele preot iudeu, ceea ce înseamnæ
cæ sunt conducætorul religios al iudeilor. Am vrut ca Isus sæ fie condamnat la
moarte, dar a trebuit sæ obflin aprobarea conducætorului roman, aøa încât L-am
trimis la Pilat.
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Pilat: Numele meu este Pilat din Pont. Sunt guvernatorul roman, ceea ce însea-
mnæ cæ sunt conducætorul politic al Iudeii. Iudeii au vrut ca eu sæ-L condamn pe
Isus la moarte, dar nu I-am putut gæsi nicio vinæ. L-am trimis la Irod.

Irod: Numele meu este Irod. Sunt iudeu øi romanii m-au fæcut împærat peste
Galilea. Pilat L-a trimis pe Isus la mine pentru cæ eu sunt împæratul regiunii în
care a crescut Isus. Am fost neræbdætor sæ-L væd pe acest om numit Isus.
Auzisem despre El øi doream sæ-L væd fæcând o minune, dar El a refuzat sæ-mi
vorbeascæ sau sæ ræspundæ la întrebærile mele. L-am trimis înapoi la Pilat.

Pilat: Eu tot nu am putut sæ gæsesc un motiv pentru a-L condamna pe acest om
la moarte, dar poporul a insistat. În cele din urmæ, am renunflat sæ spun oameni-
lor cæ nu-I gæsesc nicio vinæ lui Isus øi i-am læsat sæ-L ia pentru a-L ræstigni.

Dupæ ce copiii îøi reiau locurile în clasæ, discutafli despre cum credefli cæ S-a
simflit Isus când a trebuit sæ meargæ în fafla fiecæruia dintre aceøti bærbafli øi sæ
fie chestionat de ei.

4. Scriefli bileflele cu câteva situaflii, cum ar fi urmætoarele, care ar putea fi, pentru
copii, greu de înfruntat (folosifli situaflii potrivite pentru clasa dumneavoastræ):

Cineva râde de tine pentru cæ mergi la bisericæ.

Cineva încearcæ sæ te convingæ sæ guøti droguri sau sæ fumezi o fligaræ.

Vezi un coleg de øcoalæ care este ræutæcios cu un alt copil.

Prietenii tæi, care nu sunt membri ai Bisericii, te roagæ sæ le explici crezurile tale.

Un coleg de øcoalæ îfli cere sæ spui o minciunæ pentru a-l scoate dintr-o situaflie
neplæcutæ.

Rugafli-i pe copii sæ tragæ, pe rând, câte un bileflel øi sæ-l citeascæ. Læsafli clasa
sæ discute despre fiecare situaflie øi sæ hotærascæ ce ar trebui sæ facæ. Subliniafli
cæ, uneori, este greu sæ dovedim curaj în mærturia noastræ despre Isus Hristos,
dar cæ vom primi multe binecuvântæri dacæ vom face acest lucru.

5. Dafli fiecærui copil unul sau douæ cartonaøe care Îl descriu pe Isus (putefli folosi,
de asemenea, alte cuvinte sau expresii care Îl descriu pe Isus). Rugafli-i pe
copii sæ væ spunæ la ce se gândesc când citesc cuvintele de pe cartonaøele lor.
Cerefli-le sæ hotærascæ, în sinea lor, dacæ øtiu cu adeværat cæ Isus este Fiul lui
Dumnezeu, Salvatorul, Mântuitorul øi aøa mai departe. Invitafli copiii sæ descrie
cum i-a binecuvântat aceastæ cunoaøtere øi mærturie despre Isus Hristos.

Concluzie

Mærturie Depunefli-væ mærturia despre divinitatea lui Isus Hristos øi împærtæøifli-le copiilor cât
este de importantæ pentru dumneavoastræ aceastæ mærturie. Exprimafli-væ recunoøt-
infla pentru dorinfla lui Isus de a suferi øi a muri pentru ca noi sæ putem fi înviafli øi sæ
avem viafla veønicæ.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Matei 26:47-54 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.



107

Ræstignirea øi înmormântarea
lui Isus Hristos

Lecflia

32
Scop De a întæri mærturia fiecærui copil cæ noi vom træi din nou pentru cæ Isus a murit

pentru noi.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 27:32–66, Luca 23:26–56 øi Ioan 10:17–18, 19:13–42.
Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli copiilor relatarea din scripturæ.
(Vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scripturi”, p. vii.)

2. Lecturæ suplimentaræ: Marcu 15:20–47.

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. Cartea lui Mormon;
c. ilustrafliile 7-33, Ræstignirea (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 230; 62505),

7-34, Înmormântarea lui Isus (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 231;
62180), øi 7-35, Mormântul lui Isus (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 232;
62111).

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Împærtæøifli copiilor urmætoarea povestire:

Într-o zi friguroasæ de iarnæ, un avion s-a præbuøit peste un pod din Washington, D.C.,
plonjând apoi în apa rece ca gheafla a fluviului Potomac. Mulfli oameni au fost uciøi,
dar øase persoane s-au agæflat de coada avionului în timp ce bærbaflii dintr-un elicop-
ter le-au aruncat colace de salvare. Apa era foarte rece øi era greu sæ te flii de avion.
Oamenilor le era teamæ cæ puteau sæ moaræ înainte de a le veni rândul sæ apuce
colacul de salvare øi sæ fie purtafli spre locul în care s-ar fi aflat în siguranflæ.

De fiecare datæ când salvatorii coborau colacul de salvare unui bærbat, el îl trecea
altcuiva, pentru ca cealaltæ persoanæ sæ poatæ fi salvatæ întâi. El a fæcut acest lucru
pânæ când tofli ceilalfli au fost salvafli, dar, apoi, el nu a mai putut rezista. Când eli-
copterul s-a întors sæ-l ia, el alunecase sub apæ. A murit înainte ca cineva sæ-l
poatæ salva.

• De ce credefli cæ acest bærbat a tot dat colacul de salvare celorlalfli? Cum v-afli
simfli dacæ afli fi unul dintre oamenii pe care i-a salvat acel bærbat?

Exprimafli-væ sentimentele despre curajul øi dragostea de care este nevoie pentru
a fi capabil sæ-fli dai viafla pentru alflii aøa cum a fæcut acest om.

Explicafli-le copiilor cæ, în aceastæ lecflie, vor învæfla despre durerea øi suferinfla lui Isus
pe cruce. El Øi-a dat de bunævoie viafla pentru ca orice persoanæ care a træit vreodatæ
sau care va træi vreodatæ sæ træiascæ din nou datoritæ iubirii Lui mari pentru noi.
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Scurtæ trecere în
revistæ

Amintifli-le copiilor de situaflia în care Adam øi Eva s-au pus pe ei înøiøi øi pe urmaøii
lor atunci când au mâncat din fructul oprit în Grædina Edenului. Din cauza încælcærii
lui Adam øi a Evei, trupurile lor au devenit muritoare. Aceasta însemna cæ trupurile
lor aveau sæ moaræ într-o zi. Ca urmaøi ai lui Adam øi ai Evei, øi noi suntem muritori
cum au fost ei.

Depunefli mærturie cæ moartea fizicæ face parte din planul Tatælui Ceresc øi cæ Tatæl
Ceresc, în marea Sa milostenie, L-a trimis pe singurul Sæu Fiu Næscut, Isus Hristos,
pentru a birui moartea. Prin moartea øi învierea lui Hristos, noi, tofli, am fost salvafli
de la moartea fizicæ. Vom muri, dar vom fi înviafli (vezi Ioan 3:16–17; Helaman 14:15).

Trecefli în revistæ, pe scurt, din lecfliile anterioare, suferinfla, trædarea, arestarea øi
judecarea lui Isus.

Relatare din
scripturæ

Predafli copiilor relatarea despre ræstignirea øi înmormântarea lui Isus din Matei
27:32–66. (Pentru sugestii privind modul de a preda relatarea din scripturæ, vedefli
„Predarea din scripturi”, p. vii.) Facefli referire, de asemenea, la Luca 23:34, 39–43
øi Ioan 19:19–22, 25–27, 34, 39. Folosifli ilustrafliile în momentele potrivite.

Afli putea folosi urmætoarea listæ pentru a preda aspectele incluse în aceastæ lecflie.

1. Simon din Cirene a dus crucea lui Isus (Matei 27:32).

2. Isus a fost ræstignit pe cruce între doi tâlhari (Matei 27:33–38; Luca 23:32–33).

3. Pilat a scris o denumire øi a pus-o pe cruce (Ioan 19:19–22).

4. Isus a fost batjocorit (Matei 27:39–44).

5. Isus a vorbit tâlharului (Luca 23:39–43).

6. Isus i-a cerut lui Ioan sæ aibæ grijæ de mama Sa (Ioan 19:25–27).

7. Întunericul a acoperit pæmântul (Matei 27:45–46).

8. Isus Hristos a murit (Matei 27:50–56). Soldaflii romani I-au stræpuns coasta cu
o suliflæ (Ioan 19:34).

9. Trupul lui Isus a fost aøezat într-un mormânt (Matei 27:57–61; Ioan 19:38–42).

10. Stræjile au fost puse sæ pæzeascæ mormântul (Matei 27:62–66).

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• Ce a fæcut Pilat dupæ judecarea lui Isus? (Matei 27:26.) Ce înseamnæ a lovi cu
nuiele? (A biciui.) Ce înseamnæ a fi ræstignit? (A fi omorât prin baterea în cuie
sau legarea pe o cruce a mâinilor øi picioarelor.) Explicafli cæ ræstignirea a fost
o moarte lentæ øi dureroasæ folositæ, de obicei, în cazul sclavilor øi al celor mai
josnici criminali.

• Care sunt cele douæ nume ale locului în care a fost ræstignit Isus? (Matei 27:33;
Luca 23:33.)

• Alæturi de cine a fost Isus ræstignit? (Matei 27:38; Luca 23:33.)

• Ce I-au dat soldaflii lui Isus sæ bea? (Matei 27:34.) Explicafli cæ ofletul øi fierea
erau date ca medicament pentru a slæbi simflurile sau a reduce durerea. Ajutafli-i
pe copii sæ înfleleagæ cæ Isus a refuzat sæ bea amestecul pentru cæ voia sæ fie pe
deplin conøtient în timp ce încheia lucrarea ispæøirii.
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• Pe cine a cerut Isus sæ ierte Tatæl Ceresc? (Vezi Traducerea lui Joseph Smith,
Luca 23:35 din Ghidul pentru scripturi.) De ce credefli cæ era important ca Isus
sæ-i ierte pe soldafli? De ce este important ca noi sæ fim iertætori? În ce fel suntem
binecuvântafli când îi iertæm pe alflii?

• Cine erau unii dintre aceia care L-au batjocorit øi insultat pe Isus în timp ce era
ræstignit pe cruce? (Matei 27:39–44.) Care au fost unele dintre lucrurile pe care
I le-au spus? Cum a ræspuns Isus? (1 Nefi 19:9.) Cum ar trebui sæ ræspundem
când oamenii ne spun lucruri josnice?

• Cum au reacflionat cei doi tâlhari faflæ de Isus? (Luca 23:39–43.) Ce a spus al
doilea tâlhar, cuvinte care au arætat cæ el începe sæ se pocæiascæ? (Luca
23:40–42.) Ce a ræspuns Isus? (Luca 23:43.)

• Cum Øi-a arætat Isus marea dragoste faflæ de mama Sa în timp ce suferea pe
cruce? (Ioan 19:25–27.) Ce ne învaflæ acest lucru despre Isus?

• Cât timp a acoperit întunericul pæmântul? (Matei 27:45.) Ce a strigat Isus? (Matei
27:46.) Îl pæræsise cu adeværat Dumnezeu pe Fiul Sæu? Explicafli cæ Tatæl Ceresc
Øi-a retras spiritul pentru o vreme, pentru ca Isus sæ obflinæ singur victoria asupra
pæcatului øi a morflii.

• Ce înseamnæ cæ Isus „Øi-a dat duhul”? (Singurul mod în care Isus putea sæ
moaræ era sæ-Øi lase spiritul sæ-I pæræseascæ trupul. Scriptura confirmæ cæ Øi-a
dat viafla de bunævoie; nu i-a fost luatæ.) Rugafli-i pe copii sæ citeascæ Ioan
10:17–18. De ce credefli cæ Isus øi-a dat viafla de bunævoie?

• Ce evenimente miraculoase au avut loc în momentul morflii lui Isus? (Matei
27:51–53.) Ce înseamnæ „s-a rupt în douæ”? (S-a sfâøiat în douæ bucæfli.) Ce mær-
turie a depus sutaøul (un ofifler al armatei romane) când a væzut ce s-a întâmplat?
(Matei 27:54.)

• Cine era Iosif din Arimatea? (Matei 27:57.) Ce a fæcut el? (Matei 27:58–60.)

• Ce l-au rugat farseii pe Pilat sæ facæ? (Matei 27:62–66.) De ce voiau ei sæ fie
pæzit mormântul? De ce nu au contat strædaniile lor? Ce ne învaflæ aceasta
despre puterea oamenilor øi despre puterea Domnului?

Scurte întrebæri
pentru stimularea
discufliilor øi punerii
în practicæ

Putefli folosi urmætoarele întrebæri pentru a-i ajuta pe copii sæ înfleleagæ legætura
dintre încælcarea lui Adam øi a Evei øi necesitatea unui Salvator.

• Cum au încælcat Adam øi Eva, în Grædina Edenului, una dintre poruncile Tatælui
Ceresc? (Ei au mâncat din rodul pomului cunoaøterii binelui øi ræului.) Care a
fost rezultatul acestei încælcæri? (Ei au fost obligafli sæ pæræseascæ grædina. Ei au
devenit muritori øi au putut sæ aibæ copii. Ei øi tofli urmaøii lor au deveni muritori.
Acest lucru fæcea parte din planul Tatælui Ceresc.)

• Ce se întâmplæ cu trupurile øi spiritele noastre când murim? (Spiritul pæræseøte
trupul øi merge în lumea spiritelor; trupul, care este mort færæ spirit, este de obi-
cei îngropat în pæmânt.) Ce putem face pentru a reuni trupurile noastre cu spiri-
tele noastre? (Nimic; pentru cæ suntem muritori, nu avem puterea de a ne reuni,
singuri, trupurile øi spiritele.)

• Cine a fæcut posibil ca noi sæ depæøim aceastæ situaflie færæ speranflæ? De ce
a fost Isus singurul care a putut sæ ne salveze? (El era færæ de pæcat; El era
Singurul Fiu Næscut în trup al Tatælui Ceresc øi avea putere asupra morflii.) Cum
væ face sæ væ simflifli faptul cæ øtifli cæ existæ cineva care væ poate ajuta pe voi øi
familia voastræ sæ fifli înviafli?

Lecflia 32
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Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Întocmifli pe o planøæ sau pe tablæ o listæ cu urmætoarele scripturi. Spunefli copiilor
cæ fiecare scripturæ cuprinde una dintre declarafliile consemnate pe care Isus le-a
fæcut în timp ce era ræstignit pe cruce. Rugafli-i pe copii sæ citeascæ declarafliile øi
sæ spunæ ce putere sau træsæturæ de caracter L-a ajutat pe Isus sæ spunæ sau sæ
facæ aceste lucruri.

Luca 23:34 (El a fost milostiv øi iertætor.)
Luca 23:43 (El avea puterea sæ prezicæ ce avea sæ se întâmple.)
Ioan 19:26–27 (Îøi iubea mama øi se îngrijea de ea.)
Matei 27:46 (El øi-a exprimat dependenfla de Tatæl Sæu.)
Luca 23:46 (El se supunea voinflei Tatælui Ceresc.)
Ioan 19:30 (El a împlinit planul Tatælui Ceresc.)

2. Întocmifli pe tablæ o listæ cu numele oamenilor sau grupurilor de oameni menflion-
afli în relatarea din scripturæ despre moartea øi înmormântarea lui Isus. Întrebafli-i
pe copii ce îøi amintesc despre fiecare persoanæ sau grup. Ajutafli-i pe copii sæ
identifice rolul pe care l-a avut fiecare:

Isus Hristos
Pilat
Simon din Cirene
Soldaflii
Batjocoritorii
Cei doi tâlhari
Maria, mama lui Isus
Ioan cel Iubit
Sutaøul
Iosif din Arimatea

3. Discutafli øi ajutafli-i pe copii sæ memoreze al doilea articol de credinflæ.

4. Cântafli sau citifli versurile cântecului „Did Jesus Really Live Again?” (Oare, Isus a
înviat?) (Children’s Songbook, p. 64).

Concluzie

Mærturie Exprimafli-væ recunoøtinfla pentru marele sacrificiu pe care Isus l-a fæcut pentru noi
murind pe cruce. Depunefli mærturie cæ noi vom fi înviafli øi vom træim din nou dato-
ritæ marii Lui iubiri pentru noi.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Matei 27:34-50 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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Învierea lui 
Isus Hristos 

Lecflia

33
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ cæ Isus Hristos a înviat din morfli øi cæ noi,

tofli, vom fi înviafli.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 27:52–53; 28:1–15; Luca 24; Ioan 20; Faptele apos-
tolilor 1:3, 9–11 øi 1 Corinteni 15:5–6, 22. Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum
dorifli sæ predafli copiilor relatarea din scripturæ. (Vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi
„Predarea din scripturi”, p. vii.)

2. Lecturæ suplimentaræ: Marcu 16.

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. benzi de hârtie cu unul dintre urmætoarele cuvinte sau una dintre urmætoarele

expresii pe ele: pânzæ de in, miresme, grædinæ, soldafli, piatræ mare.
c. ilustrafliile 7-35, Mormântul lui Isus (62111), 7-36 Maria øi Domnul înviat (Setul

cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 233; 62186), øi 7-37, Isus Hristos înviat
(Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 239; 62187).

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Punefli benzile de hârtie indicate în secfliunea „Pregætire” într-un recipient øi rugafli-i
pe copii sæ aleagæ, pe rând, o bandæ de hârtie. Rugafli-i sæ descrie ce este menfli-
onat øi întrebafli-i apoi dacæ væ pot spune care este legætura dintre cuvânt sau
expresie øi înmormântarea lui Isus. Folosifli cuvinte øi expresii suficiente pentru a
implica pe fiecare copil.

Rugafli copiii sæ-øi imagineze cæ este dimineafla zilei de duminicæ de dupæ ræstigni-
rea øi înmormântarea lui Isus. Invitafli-i sæ-øi imagineze cæ se aflæ alæturi de ucenicii
care jelesc moartea lui Isus. Ei au sperat cæ Isus avea sæ-i scape de conducerea
romanæ øi sæ întemeieze împæræflia Sa pe pæmânt cu putere øi slavæ. Dar acum El
este mort. Spunefli-le copiilor cæ vefli discuta despre ce s-a întâmplat în Ierusalim
în dimineafla acelei zile de duminicæ.

Relatare din
scripturæ

Arætând ilustrafliile la timpul potrivit, predafli copiilor relatærile despre învierea lui Isus,
care se gæsesc în Matei 27:52–53, 28:1–15, Luca 24 øi Ioan 20. (Pentru sugestii
privind modul de predare a relatærilor din scripturi vedefli „Predarea din scripturi”
p. vii). Explicafli cæ, deøi Isus spusese de multe ori ucenicilor Sæi cæ El va træi din nou
dupæ ce va muri, adepflii Lui nu au înfleles cu adeværat ce voia sæ spunæ. Nimeni nu
mai înviase înainte øi ei nu înflelegeau cum avea sæ træiascæ din nou Isus. Chiar øi
când ucenicii au auzit de la un înger cæ Isus se ridicase dintre morfli øi L-au væzut pe
Domnul înælflat, le era încæ greu sæ înfleleagæ ce se întâmplase.
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Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• De ce veniseræ Maria Magdalena øi celelalte femei duminicæ dimineafla la morm-
ânt? (Marcu 16:1.) Pe cine au væzut femeile când au intrat în mormânt? (Luca
24:4.) Ce le-au spus îngerii femeilor? (Luca 24:5–6.) Ce înseamnæ a fi înviat?
(Trupul de spirit se reuneøte cu trupul din carne øi oase pentru a nu mai fi
separate niciodatæ.)

• Ce au fæcut femeile dupæ ce au væzut mormântul gol? (Luca 24:8–12.) De ce nu
au crezut ucenicii relatarea femeilor despre ce spuseseræ îngerii? (Luca 24:11;
Ioan 20:9.) Ce credefli cæ afli fi gândit dacæ afli fi fost unul dintre ucenici øi afli fi
auzit aceastæ veste?

• Ce au gæsit Petru øi celælalt ucenic când au ajuns la mormânt? (Ioan 20:3–7.
Explicafli cæ „celælalt ucenic” era, probabil, Ioan.) De ce au crezut ei cæ Isus
Hristos înviase? (Ioan 20:8.)

• De ce a continuat Maria sæ fie tristæ chiar øi dupæ ce îngerii i-au spus cæ Isus înv-
iase? (Ioan 20:11–13.) Ce a ajutat-o pe Maria sæ øtie cæ Isus a înviat? (Ioan
20:14–16.) De ce i-a spus Isus sæ nu Îl atingæ? (Ioan 20:17.)

• Cine altcineva a fost înviat în ziua în care a înviat Isus? (Matei 27:52–53.) Cine
din familia voastræ va fi înviat? Cine altcineva va fi înviat? (1 Corinteni 15:22.)

• Ce poveste au inventat preoflii cei mai de seamæ pentru a explica mormântul
gol? (Matei 28:11–15.) De ce au fost de acord stræjerii sæ spunæ aceastæ
poveste, deøi ei væzuseræ îngerii? (Matei 28:12, 15.)

• Cine a mers alæturi de ucenici pe drumul cætre oraøul Emaus în ziua în care Isus
a înviat? (Luca 24:13–16.) Despre ce au discutat cei trei bærbafli pe drumul lor?
(Luca 24:17–27.) Ce au simflit în inimile lor aceøti ucenici când au vorbit cu Isus?
Luca 24:32.) Ce anume le fæcea inimile sæ ardæ? (Duhul Sfânt.) Cum afli primit
voi sau familia voastræ inspiraflie de la Spirit?

• Ce a fæcut Isus în seara zilei în care a înviat? (Luca 24:36–48.) De ce aveau uce-
nicii uøa încuiatæ când li s-a arætat Isus? (Ioan 20:19.) Cum au reacflionat ucenicii
când L-au væzut pe Isus? (Luca 24:37.) Ce a fæcut Isus pentru a dovedi ucenicilor
Sæi cæ înviase? Ce au învæflat ucenicii despre un trup înviat? (Luca 24:39–43.)

• De ce nu a crezut Toma cæ Isus înviase? (Ioan 20:24–25.) Cât a durat pânæ când
Toma L-a væzut pe Isus? (Ioan 20:26.) Ce i-a spus Isus lui Toma când i S-a aræ-
tat? (Ioan 20:29.) Ce anume întæreøte mærturia voastræ cæ Isus Hristos a înviat?

• Cui altcuiva i S-a arætat Isus dupæ învierea Sa? (Matei 28:9; 1 Corinteni 15:6.)
(Putefli folosi activitatea de îmbogæflire spiritualæ 1 pentru a trece în revistæ toate
aparifliile lui Isus de dupæ învierea Sa.)

• Cât timp a stat Isus cu ucenicii Sæi dupæ învierea Sa? (Faptele apostolilor 1:3.)

• Cum S-a înælflat Isus la cer? (Faptele apostolilor 1:9–11.) Cine a venit pentru a
le explica oamenilor ce se întâmplase? Ce ne învaflæ aceastæ relatare despre a
Doua Venire a lui Isus?
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Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Dafli fiecærui copil unul dintre urmætoarele indicii øi rugafli-l sæ-l citeascæ clasei.
Rugafli-i pe membri clasei sæ ghiceascæ ræspunsul la fiecare indiciu. Dacæ nu
øtiu un ræspuns, rugafli-l pe copilul care adreseazæ întrebarea sæ spunæ referinfla
pentru ca ceilalfli copii sæ gæseascæ ræspunsul în scripturi.

Sunt prima persoanæ cæreia i S-a arætat Isus dupæ învierea Sa. Cine sunt eu?
(Maria Magdalena. Ioan 20:1, 16.)

Isus ni S-a arætat øi noi I-am atins picioarele. Cine suntem noi? (Celelalte femei.
Matei 28:5, 9.)

Eu am fost primul apostol care am intrat în mormântul gol. Cine sunt eu? (Petru.
Ioan 20:6.)

Eu sunt un apostol care am alergat, împreunæ cu Petru, la mormântul gol. Când
am væzut, am crezut cæ Isus înviase. Cine sunt eu? (Ioan. Ioan 20:8.)

Eu øi prietenul meu am mers alæturi de Isus tot drumul cætre Emaus øi, totuøi,
nu L-am recunoscut. Cine sunt eu? (Cleopa. Luca 24:18.)

Isus ni S-a arætat în timp ce eram adunafli împreunæ într-o cameræ cu uøile încuiate.
Cine suntem noi? (Ucenicii. Ioan 20:19.)

Eu nu eram cu ceilalfli apostoli când Isus li S-a arætat întâia oaræ. Eu nu am cre-
zut cæ Isus înviase din morfli pânæ când nu L-am væzut cu ochii mei øi nu am sim-
flit urmele cuielor în mâinile øi în picioarele Lui. Cine sunt eu? (Toma. Ioan 20:24.)

Am fost prezenfli când îngerii au rostogolit piatra de la intrarea în mormânt. Preoflii
cei mai de seamæ ne-au mituit pentru a minfli în legæturæ cu ce am væzut. Cine
suntem noi? (Stræjerii romani. Matei 28:12.)

2. Scriefli cuvintele care aratæ ce ar fi putut simfli ucenicii în ziua în care a murit Isus –
cum ar fi durere, supærare, tristefle øi disperare – într-o coloanæ pe tablæ. Rugafli-i
pe copii sæ spunæ antonimele acestor cuvinte – cum ar fi fericire, bucurie, sper-
anflæ øi credinflæ – øi scriefli-le într-o altæ coloanæ. Explicafli cæ aceste sentimente
sunt cele pe care le-au simflit, probabil, ucenicii când au înfleles cæ Isus a înviat.
Discutafli despre ce înseamnæ pentru fiecare dintre noi speranfla de a fi înviat.

3. Cu aprobarea preøedinfliei Societæflii Primare, alegefli, rugându-væ, øi invitafli un
membru al Bisericii, cæruia i-a murit cineva drag, pentru a împærtæøi copiilor ce
înseamnæ învierea pentru el.

4. Cântafli sau citifli versurile cântecelor „Did Jesus Really Live Again?” (Oare, Isus
a înviat?) (Children’s Songbook, p. 64), „He Sent His Son” (El Øi-a trimis Fiul)
(Children’s Songbook, p. 34) sau „Træieøte-al meu Mântuitor” (Imnuri øi cântece
pentru copii, p. 38).

Lecflia 33
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Concluzie

Mærturie Exprimafli-væ sentimentele despre învierea Salvatorului øi importanfla ei pentru dumnea-
voastræ. Depunefli mærturie cæ suferinfla lui Isus din Grædina Ghetsimani, moartea øi înv-
ierea Sa sunt cele mai importante lucruri care s-au întâmplat vreodatæ pe Pæmânt.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze, acasæ, Luca 24 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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Paøte oiflele Mele Lecflia

34
Scop De a-i ajuta pe copii sæ învefle sæ-øi exprime dragostea faflæ Isus Hristos ajutându-i

pe alflii sæ înfleleagæ øi sæ træiascæ potrivit Evangheliei.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Ioan 21:1–17 øi Marcu 16:15. Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli
cum dorifli sæ predafli copiilor relatarea din scripturæ. (Vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi,
øi „Predarea din scripturi”, p. vii.)

2. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

3. Decupafli câte o oiflæ pentru fiecare copil din clasæ (vezi modelul de la sfârøitul
lecfliei) øi scriefli numele fiecærui copil pe decupaj. (Sau scriefli numele copiilor pe
foi separate de hârtie.) Înainte de oræ, punefli decupajele în jurul camerei, astfel
încât copiii sæ le poatæ vedea.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. ilustraflia 7-38, Isus øi pescarii (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 210;

62138).

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Rugafli-i pe copii sæ priveascæ în jurul lor øi sæ spunæ ce væd diferit faflæ de alte dæfli.
Spunefli-le cæ oile pe care le væd sunt risipite øi cæ fiecare copil poate ajuta la adu-
narea oilor gæsind-o pe cea cu numele lui pe ea øi aducându-v-o. Dacæ ræmân
decupaje, explicafli cæ vefli vorbi despre aceste alte oi mai târziu în lecflie.

Invitafli un copil sæ participe la interpretarea unui rol alæturi de dumneavoastræ.
Chemafli copilul respectiv pe numele întreg øi spunefli: „(Numele), Îl iubeøti pe
Salvatorul nostru, Isus Hristos?”. Dupæ ce ræspunde, spunefli: „Paøte mieluøeii Sæi”.
Repetafli numele copilului øi aceastæ întrebare de încæ douæ ori øi, dupæ fiecare ræs-
puns, spunefli: „Paøte oiflele Sale”. Întrebafli-l pe copil ce a simflit când afli adresat
aceeaøi întrebare de mai multe ori. Explicafli cæ Petru a træit o experienflæ similaræ
cu Isus dupæ ce a înviat Isus.

Relatare din
scripturæ

Predafli copiilor relatarea despre momentul în care Isus S-a arætat ucenicilor Sæi la
Marea Tiberiadei (sau Galileii) din Ioan 21:1–17. (Pentru sugestii privind modul de a
preda relatarea din scripturæ, vedefli „Predarea din scripturi”, p. vii.) Folosifli ilustraflia
la momentul potrivit.

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.
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• Ce fæceau Petru øi ceilalfli ucenici la Marea Tiberiadei? (Ioan 21:3.) Ce le-a spus
Isus apostolilor sæ facæ atunci când ei nu au prins peøte? (Ioan 21:5–6.) De ce
credefli cæ Ioan a înfleles cæ era Isus când plasa a fost plinæ de peøte? (Ioan
21:6–7.) Ce a fæcut Petru? (Ioan 21:7.) De ce credefli cæ a fæcut Petru aceasta?
(Când a aflat cæ era Isus, el nu a mai avut ræbdare sæ aøtepte.)

• Ce l-a întrebat Isus pe Petru? (Ioan 21:15.) De ce credefli cæ i-a adresat Isus lui
Petru aceastæ întrebare de trei ori? Ce a simflit Petru când Isus i-a adresat acee-
aøi întrebare de trei ori? (Ioan 21:17.) Care erau responsabilitæflile lui Petru acum
cæ Isus murise øi înviase?

• Ce a vrut sæ spunæ Isus când a îndemnat: „Paøte oile Mele”? Cine sunt oile Lui?
(Tofli copiii Tatælui Ceresc.) Cu ce vrea Isus sæ fie hrænite oile Sale? (Adeværurile
Evangheliei.) Ce le-a spus Isus apostolilor Sæi sæ facæ? (Marcu 16:15.)

Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ, din aceastæ discuflie, cæ Isus a poruncit apostolilor
Sæi sæ predice Evanghelia øi cæ El dorea ca ei sæ continue aceastæ lucrare, nu sæ
se întoarcæ la pescuit. Petru era acum preøedintele Bisericii øi era responsabilitatea
lui sæ conducæ Biserica øi sæ îndrume eforturile de ræspândire a Evangheliei lui Isus.

• Avem noi, astæzi, pæstori care hrænesc oile lui Isus? Cine sunt ei? (Vezi activitatea
de îmbogæflire spiritualæ 2.)

Dacæ în cameræ se mai aflæ decupajele reprezentând oi, rugafli pe unul dintre copii
sæ le adune øi sæ le aducæ în faflæ. Explicafli cæ unii dintre aceøti copii ale cæror
nume sunt pe oifle ar putea avea nevoie de un pæstor care sæ ajute la hrænirea lor
cu adeværurile Evangheliei.

• Cum putem fi noi pæstori øi cum putem hræni oile lui Isus? (Fiind exemple bune,
vizitându-i pe cei care nu vin la clasæ de obicei øi împrietenindu-ne cu ei la øco-
alæ, apærând Evanghelia øi Biserica, slujindu-i pe cei care au nevoie øi aøa mai
departe.) Cum îi putem ajuta pe membrii familiei øi pe prieteni sæ înfleleagæ mai
bine principiile Evangheliei? De ce ne arætæm dragostea faflæ de Isus când îi aju-
tæm pe alflii?

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Scriefli „Paøte oiflele Mele” în partea de sus a unei planøe mari (sau folosifli tabla).
Discutafli cu copiii modurile în care îøi pot aræta dragostea faflæ de Isus hrænind
oile Sale. Scriefli ideile lor pe planøæ sau pe tablæ. Folosifli urmætoarele idei dacæ
este necesar:

Fifli un exemplu bun participând la adunærile Bisericii, folosind un limbaj politicos,
supunându-væ poruncilor, fiind onest, rugându-væ, studiind scripturile, træind
potrivit celor învæflate, ascultându-væ pærinflii øi supunându-væ legilor flærii.

Depunefli-væ mærturia în fafla membrilor øi nemembrilor.

Ajutafli-i pe alflii sæ aleagæ ce este drept atunci când sunt ispitifli.

Vorbifli despre Evanghelie oamenilor care nu o cunosc.

Rugafli-væ øi studiafli scripturile pentru a væ apropia mai mult de Domnul.
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Dafli fiecærui copil o foaie de hârtie øi un creion øi rugafli-i sæ scrie: „Voi fi un pæs-
tor bun ”. Rugafli-i pe copii sæ termine aceastæ propozi-
flie scriind cum plænuiesc sæ fie pæstori buni.

2. Întocmifli o listæ, pe tablæ, cu unele dintre chemærile din Bisericæ, precum: epis-
cop, învæflætor, preøedinte de flæruø, învæflætor de acasæ, învæflætoare vizitatoare,
misionar, profet, apostol, preøedintæ la Societatea Primaræ øi altele. Rugafli pe
fiecare copil sæ aleagæ una dintre chemæri øi sæ spunæ cum ajutæ acea persoanæ
la hrænirea oilor Salvatorului. Invitafli-i pe copii sæ împærtæøeascæ experienfle în
care învæflætorii, prietenii sau membrii familiei i-au ajutat sæ învefle mai mult despre
Evanghelie. Putefli împærtæøi o experienflæ pe care afli træit-o.

3. Scriefli, pe benzi de hârtie, urmætoarele situaflii sau unele similare în care copiii
i-ar putea ajuta pe alflii sæ fie membri ai Bisericii mai puternici. Rugafli un copil
sæ aleagæ una dintre benzile de hârtie, sæ o citeascæ în liniøte øi sæ interpreteze
situaflia. Rugafli-i pe ceilalfli copii sæ ghiceascæ despre ce situaflie este vorba øi
sæ discute despre cum ar putea sæ hræneascæ oile lui Isus într-o astfel de situaflie.
Oferifli fiecærui copil posibilitatea sæ facæ acest lucru o datæ.

Unii dintre copiii din clasa ta îi deranjeazæ pe ceilalfli în timpul lecfliei.

Unii dintre prietenii tæi vor sæ se uite la un film nepotrivit.

Un prieten te îndeamnæ sæ iei o bomboanæ din magazin færæ s-o plæteøti.

Un copil din grupul tæu vrea ca voi sæ befli niøte bere sau sæ nu flinefli Cuvântul de
înflelepciune în vreun alt fel.

4. Explicafli cæ prilejul de a ajuta pe cineva sæ cunoascæ Evanghelia sau sæ creascæ în
Evanghelie apare, de obicei, când eøti prietenul acelei persoane. Vorbifli despre træ-
sæturile pe care copiilor le-ar plæcea sæ le aibæ prietenul lor øi cum le pot dezvolta.

Dupæ ce meditafli øi væ pregætifli cu atenflie, spunefli fiecærui copil, într-un mic bileflel,
unele dintre træsæturile pe care le are øi pe care le apreciafli. Subliniafli motivele
pentru care v-ar plæcea sæ fifli prietenul lui.

5. Rugafli-i pe copii sæ explice cum ni se aplicæ, astæzi, urmætoarele scripturi:

Matei 24:14
Matei 28:19–20
Doctrinæ øi legæminte 4:1–4
Doctrinæ øi legæminte 15:6
Doctrinæ øi legæminte 31:3–5

6. Cântafli sau citifli versurile cântecului „Sæ ai curaj sæ fii cinstit” (Imnuri øi cântece
pentu copii, p. 64) sau „I’m Trying to Be like Jesus” (Eu încerc sæ fiu ca Isus),
(Children’s Songbook, p. 78).

Concluzie

Mærturie Depunefli mærturie cæ, în calitate de membri ai Bisericii, fiecare dintre noi are res-
ponsabilitatea sæ-i ajute pe alflii sæ învefle Evanghelia øi sæ se apropie mai mult de
Isus Hristos. Împærtæøifli copiilor sentimentele dumneavoastræ despre faptul cæ put-
efli sæ le împærtæøifli Evanghelia.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Ioan 21:1–17 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Lecflia 34
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Paøte oiflele Mele
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Misiunea lui Isus Hristos Lecflia

35
Scop De a-i ajuta pe copii sæ înfleleagæ misiunea lui Isus Hristos.

Notæ cætre învæflætor: Aceastæ lecflie este o trecere în revistæ a vieflii premuritoare,
muritoare øi de dupæ moarte a lui Isus. Este menitæ sæ-i ajute pe copii sæ înfleleagæ
mai bine misiunea lui Isus Hristos. Pentru cæ lecflia este o trecere în revistæ, întrebær-
ile sunt generale. Pe mæsuræ ce le discutafli, ar fi mai bine sæ væ concentrafli asupra
evenimentelor principale din fiecare parte a slujirii Salvatorului, în loc sæ încercafli sæ
dafli prea multe detalii.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Moise 1:33, 39; 4:2; Luca 24:27; Ioan 3:16; 15:19–13;
1 Corinteni 10:4; Mosia 13:33; 3 Nefi 11:7–10; Eter 3:14; Doctrinæ øi legæminte
138:30; øi Joseph Smith – Istorie 1:17. Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli
sæ predafli copiilor relatarea din scripturi. (Vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi
„Predarea din scripturi”, p. vii.)

2. Lecturæ suplimentaræ: Principiile Evangheliei, capitolele 3, 11 øi 43.

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ înfleleagæ scopul
lecfliei.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. benzi de hârtie (vezi planøa de mai jos);
c. ilustraflia 7-1, Isus Hristosul (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 240;

62572).

Notæ: În timpul lecfliei, putefli completa o planøæ similaræ urmætoarei (sau putefli scrie
informafliile pe tablæ). Expunefli „Misiunea lui Isus Hristos” øi, apoi, sub acest titlu,
cele trei subtitluri principale. Rugafli un copil sæ punæ o bandæ de hârtie sub subtitlul
potrivit, pe mæsuræ ce discutafli respectivul aspect al misiunii lui Isus.
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Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Invitafli-i pe copii sæ indice cât mai multe nume care descriu cine sunt ei, cum ar
fi fiu, fiicæ, nepot al bunicilor, elev, fotbalist øi aøa mai departe. Scriefli-le pe tablæ.
Într-o altæ coloanæ, pe tablæ (sau putefli folosi benzi de hârtie), enumerafli unele
dintre numele sub care este cunoscut Isus (vezi Isus Hristos din Ghidul pentru
scripturi, p. 100), începând cu cele pe care copiii nu le cunosc foarte bine, cum
ar fi Alfa, Judecætor, Stânca, Mijlocitorul øi continuafli cu nume pe care este posibil
sæ le cunoascæ mai bine, cum ar fi Salvator, Mântuitor, Creator øi altele. Spunefli-le
copiilor sæ ridice mâna când øtiu la cine se referæ aceste nume.

Relatæri din scripturi Arætafli ilustraflia Isus, Hristosul. Explicafli cæ Isus a fæcut multe lucruri minunate pen-
tru noi, nu numai în timp ce S-a aflat pe Pæmânt, ci øi înainte de naøterea Sa øi
dupæ moartea øi învierea Sa. Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ Isus a fæcut aceste
lucruri pentru a împlini planul salværii pe care Tatæl Ceresc l-a întocmit pentru noi.
Noi îl numim planul salværii pentru cæ, prin el øi cu ajutorul lui Isus, vom putea sæ
ne întoarcem sæ træim pentru totdeauna alæturi de Tatæl Ceresc øi Isus (vezi Moise
1:39). Invitafli-i pe copii sæ citeascæ Ioan 3:16 cu glas tare. (Pentru sugestii privind
modul de a preda relatarea din scripturi, vedefli „Predarea din scripturi”, p. vii.)

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• Care sunt câteva dintre lucrurile pe care Isus le-a fæcut înainte de a Se naøte pe
Pæmânt?

• Cine s-a oferit sæ fie Salvatorul nostru? Când S-a oferit? (Eter 3:14; Moise 4:2.)
Cine L-a ales pe Isus sæ fie Salvatorul nostru? (Ioan 3:16; Avraam 3:27.)

Viafla premuritoare
a lui Hristos

S-a oferit sæ fie
Salvatorul nostru

A creat Pæmântul

A fost Iehova din
Vechiul Testament

A dat revelaflie profeflilor

Viafla muritoare
a lui Hristos

A propovæduit
Evanghelia

I-a vindecat pe bolnavi

A organizat Biserica Sa

A ispæøit pentru
pæcatele noastre

A murit pentru noi

Viafla de dupæ moarte
a lui Hristos

A vizitat lumea spiritelor

A înviat

I-a vizitat pe nefifli

A organizat Biserica Sa
pentru noi prin profetul
Joseph Smith

Dæ revelaflie conducæto-
rilor Bisericii de astæzi

Ne iubeøte øi ne ajutæ

Va veni din nou

Misiunea lui Isus Hristos



121

• Cine a creat Pæmântul? Când a creat Isus Pæmântul? (Genesa 1:1; Moise 1:33.)

• Cine este Iehova sau Domnul din Vechiul Testament? Cine a dat revelaflii profefl-
ilor din Vechiului Testament, ca Moise øi Avraam? (Isus Hristos. Vezi „Iehova”
din Ghidul pentru scripturi.) Despre cine depun mærturie Moise øi tofli profeflii?
(Luca 24:27; Mosia 13:33.)

• Ce a fæcut Isus în timp ce S-a aflat pe Pæmânt? Invitafli-i pe copii sæ menflioneze
cât mai multe lucruri pe care øi le amintesc despre slujirea pæmânteanæ a lui
Isus. De ce a fæcut Isus aceste lucruri pentru noi? (Ioan 15:9, 11.)

• Ce a fæcut Isus dupæ ce a murit? (1 Petru 3:18–20; D&L 138:30; a vizitat spiritele
din închisoare.) Ce a fæcut Isus dupæ ce a înviat? (3 Nefi 11:7–10, 27:8: i-a vizitat
pe nefiflii din America øi le-a arætat trupul Sæu; Joseph Smith – Istorie 1:17: l-a
vizitat pe Joseph Smith pentru a restaura adeværul; D&L 115:4: a organizat
Biserica Sa pentru noi.)

• Cum ne ajutæ Isus pe fiecare dintre noi astæzi? (Amos 3:7; Matei 28:20.) (Vezi
activitatea de îmbogæflire spiritualæ 2.)

• Ce mare eveniment aøteptæm noi, tofli? Ce profeflii øi promisiuni a dezvæluit Isus
despre a Doua Venire a Sa? (Matei 24:30–31; D&L 29:11.)

• Cum Îi putem aræta lui Isus cæ suntem recunoscætori pentru tot ce a fæcut pentru
noi? (Ioan 15:10, 12.) Ajutafli-i pe copii sæ se gândeascæ la poruncile pe care le
pot fline pentru a-I aræta lui Isus cæ sunt recunoscætori.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Cæutafli „Isus Hristos” în Ghidul pentru scripturi pentru a vedea multele titluri øi
roluri ale lui Isus. Alegefli câteva dintre aceste titluri pentru a le discuta.

2. Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ Isus ne iubeøte øi îndrumæ Biserica astæzi. Spunefli
urmætoarea poveste a preøedintelui Lorenzo Snow, al cincilea preøedinte al
Bisericii, care L-a væzut pe Isus în Templul Salt Lake:

Într-o searæ, una dintre nepoatele preøedintelui Snow vizita, împreunæ cu el, Templul
Salt Lake. Pe când pleca, preøedintele Snow a urmat-o pe coridor. Brusc, el a spus:
„Aøteaptæ o clipæ, Allie, vreau sæ-fli spun ceva. Chiar în acest loc Domnul Isus
Hristos mi s-a arætat în momentul morflii preøedintelui Woodruff”. A mai fæcut un
pas, a întins mâna stângæ øi a continuat: „A stat chiar aici, la aproximativ 1 metru
deasupra podelei. Pærea cæ stæ pe o placæ de aur solid”. Preøedintele Snow a des-
cris apoi felul în care aræta Salvatorul øi frumoasele Sale veøminte albe. (Vezi LeRoi
C. Snow, „An Experience of My Father’s”, Improvement Era, sept. 1933, p. 677.)

3. Rugafli copiii sæ cerceteze urmætoarele scripturi sau unele similare pentru a-i
ajuta sæ revadæ lucrurile pe care le-a fæcut Isus în timpul slujirii Sale din viafla
muritoare:

Matei 5:2 (a predat Evanghelia)
Matei 14:14 (i-a vindecat pe bolnavi)
Marcu 3:14 (a organizat Biserica Sa)
2 Nefi 2:6–7 (a ispæøit pentru pæcatele noastre øi a murit pentru noi)
Matei 28:6–7 (a înviat)

Lecflia 35
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4. Cântafli sau citifli “I Feel My Savior’s Love” (Iubirea Domnului) (Children’s
Songbook, p. 74).

Concluzie

Mærturie Depunefli mærturie despre recunoøtinfla dumneavoastræ pentru Isus øi multele lucruri
pe care le-a fæcut øi continuæ sæ le facæ pentru noi. Spunefli-le copiilor cât suntefli de
recunoscætor pentru ocazia de a studia mai mult despre perioada petrecutæ de Isus
pe Pæmânt.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Ioan 15:9–13 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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Ziua Cincizecimii Lecflia

36
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ învefle despre darul Duhului Sfânt øi sæ înfleleagæ

cum sæ recunoascæ îndemnurile Duhului Sfânt.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Faptele apostolilor 2:1–24, 32–33, 36–47 øi Ioan 14:25–27.
Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli copiilor relatarea din scripturæ.
(Vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scripturi”, p. vii.)

2. Lecturi suplimentare: Principiile Evangheliei, capitolele 7 øi 21.

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. cretæ øi o tablæ;
c. ilustraflia 7-39, Ziua Cincizecimii.

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Învæflafli-i pe copii cæ, atunci când Isus a fost cu apostolii Sæi, El i-a învæflat multe
lucruri. El a øtiut cæ nu avea sæ fie mereu alæturi de ei, aøa încât El a promis sæ tri-
mitæ un dar special pentru a-i ajuta.

Citifli urmætoarele indicii. Invitafli-i pe copii sæ se ridice când consideræ cæ øtiu care
este darul øi sæ væ øopteascæ ræspunsul la ureche. Dacæ ræspunsul este corect –
Duhul Sfânt – invitafli-i sæ ræmânæ în picioare.

Eu væ învæfl adeværul.
Sunt un îndrumætor.
Aduc alinare.
Mærturisesc despre Isus Hristos.
De obicei, vorbesc minflii sau sufletului tæu.
Sunt un membru al Dumnezeirii.
Sunt o persoanæ, dar nu am trup fizic; sunt spirit.

Scriefli Duhul Sfânt pe tablæ. Citifli copiilor Ioan 14:25–27. Recapitulafli lista indiciilor
pentru a-i ajuta pe copii sæ înfleleagæ ce face Duhul Sfânt pentru noi.

Scriefli pe tablæ cuvântul Cincizecime. Explicafli cæ Cincizecimea, vine de la un cuv-
ânt grecesc însemnând al cincizecilea. Cincizecimea a fost o særbætoare iudaicæ,
ce se desfæøura, în fiecare an, la cincizeci de zile dupæ Paøte. Isus dæduse împærtæ-
øania apostolilor Sæi la cina cea de tainæ, care avusese loc în perioada særbætoririi
Paøtelui. La cincizeci de zile dupæ cina cea de tainæ, ucenicii au primit darul Duhului
Sfânt. Scriefli Darul Duhului Sfânt pe tablæ.
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Relatare din
scripturæ

Predafli copiilor relatarea despre ziua Cincizecimii (Faptele apostolilor 2:1–24,
32–33, 36–47). (Pentru sugestii privind modul de a preda relatarea din scripturæ,
vedefli „Predarea din scripturi”, p. vii.) La momentul potrivit arætafli ilustraflia Ziua
Cincizecimii.

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• Cum a venit Duhul Sfânt la apostolii lui Isus în ziua Cincizecimii? (Faptele aposto-
lilor 2:1–4.)

• Ce a dat ucenicilor capacitatea de a vorbi în alte limbi øi de a fi înfleleøi de
oameni care vorbeau în alte limbi? (Faptele apostolilor 2:4.) Cum ajutæ acest dar
spiritual al Duhului Sfânt munca misionaræ a Bisericii astæzi? (Ajutându-i pe mulfli
misionari sæ învefle limbi stræine. Darul limbilor stræine îi ajutæ, de asemenea, pe
cei contactafli sæ înfleleagæ mesajul Evangheliei chiar øi atunci când misionarul
nu vorbeøte bine limba respectivæ.)

• Ce a fæcut ca oamenii sæ fie stræpunøi în inimæ dupæ ce Petru a mærturisit despre
ræstignirea øi învierea lui Hristos? (Faptele apostolilor 2:33, 36–37. Duhul Sfânt.)
Ce înseamnæ a fi stræpuns în inimæ? (A avea un puternic sentiment de regret sau
pærere de ræu.) Cum ne poate ajuta Duhul Sfânt sæ ne paræ ræu pentru lucrurile
pe care le-am fæcut?

• Cum ne ajutæ Duhul Sfânt sæ øtim ce sæ facem? Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ
oamenii simt ajutorul Duhului Sfânt în vieflile lor în multe feluri, cum ar fi sentimen-
tul de pace sau acela cæ ceva este bine, o înflelegere mai bunæ a scripturilor øi a
altor cærfli, aflarea unui ræspuns la o problemæ cu ajutorul scripturilor, ascultarea
unei cuvântæri sau a unei lecflii care ne ajutæ øi altele. Dacæ simflifli cæ este potrivit,
putefli împærtæøi o experienflæ din viafla dumneavoastræ în care afli simflit prezenfla
Duhului Sfânt în viafla dumneavoastræ.

• Ce a spus Petru oamenilor cæ trebuiau sæ facæ pentru a primi darul Duhului
Sfânt? (Faptele apostolilor 2:38.) Ce trebuie sæ facem pentru a primi darul
Duhului Sfânt?

• Câfli dintre voi afli primit darul Duhului Sfânt? Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ
este posibil sæ primeascæ îndemnuri de la Duhul Sfânt înainte de botez; totuøi,
noi primim darul Duhului Sfânt când, dupæ botez, suntem confirmafli membri ai
Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ. Dacæ suntem neprihænifli,
darul Duhului Sfânt ne dæ dreptul sæ avem Duhul Sfânt cu noi ca însoflitor
permanent (vezi D&L 121:45–46).

• Dupæ ce cele 3.000 de suflete au fost botezate, ce alte lucruri au mai fæcut
oamenii pentru ca Duhul Sfânt sæ continue sæ-i îndrume? (Faptele apostolilor
2:42–47.) (Îi putefli invita pe copii sæ gæseascæ ræspunsurile în scripturi øi sæ le
enumere pe tablæ.)

• Ce trebuie sæ facem pentru a avea Duhul Sfânt cu noi? (Sæ ne pocæim, sæ fim
botezafli, sæ primim darul Duhului Sfânt, sæ træim o viaflæ neprihænitæ, sæ ne rugæm
pentru a avea îndrumarea Duhului Sfânt, sæ fim liniøtifli øi sæ ascultæm, precum øi
sæ urmæm îndemnurile care vin.)
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Împærtæøifli copiilor urmætorul citat:

„Rugafli-væ Tatælui Ceresc sæ væ binecuvânteze mereu cu Spiritul Sæu... Duhul Sfânt
este... un dar de la Tatæl Ceresc... El væ øopteøte cu glas blând, slab sæ facefli ce
este drept. Când facefli bine, væ simflifli bine øi acesta este Duhul Sfânt care væ vorb-
eøte. Duhul Sfânt este un tovaræø minunat. El este întotdeauna prezent ca sæ væ
ajute” (Ezra Taft Benson, în Conference Report, apr. 1989, p. 103; sau Ensign, mai
1989, p. 82).

Invitafli-i pe copii sæ împærtæøeascæ o experienflæ în care ei sau un membru al fami-
liei au simflit îndemnurile Duhului Sfânt. Încurajafli-i pe copii sæ asculte îndemnurile
Duhului Sfânt øi sæ se stræduiascæ sæ urmeze acele îndemnuri. (Vezi activitatea de
îmbogæflire spiritualæ 6.)

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Împærtæøifli urmætoarea povestire despre preøedintele Harold B. Lee, al unspreze-
celea preøedinte al Bisericii:

„Cred cæ aveam vreo opt ani sau mai puflin, când am fost dus de tatæl meu la o
fermæ aflatæ la ceva distanflæ de casa noastræ. În timp ce el lucra, eu încercam
sæ-mi ocup timpul cu lucruri pe care le face un tânær bæiat. Ziua era cælduroasæ øi
aerul plin de praf, iar eu m-am jucat prin preajmæ pânæ când am obosit. Dincolo
de gard era o magazie dærâmatæ, care mi s-a pærut foarte interesantæ. M-am
gândit la aceastæ magazie dærâmatæ ca la un castel pe care aø vrea sæ-l explorez,
aøa cæ m-am dus la gard øi am început sæ mæ caflær pe el pentru a ajunge la
magazie. Am auzit un glas care mi-a spus acest lucru foarte important. ‘Harold,
nu te duce acolo’. Am privit în jur ca sæ væd cine îmi rostise numele. Tatæl meu
era departe, tocmai la capætul celælalt al câmpului. Nu putea vedea ce fæceam eu.
Nu am væzut pe nimeni în jur. Atunci, mi-am dat seama cæ cineva, pe care nu-l
puteam vedea, mæ avertiza sæ nu mæ duc acolo. Ce era în magazia aceea n-am
sæ øtiu niciodatæ, dar am învæflat devreme, în copilæria mea, cæ existæ cei pe care
nu-i putem vedea cu ochii noøtri, dar care ne pot vorbi” (în Conference Report,
Mexico Area Conference 1972, p. 48–49).

2. Scriefli fiecare dintre urmætoarele referinfle pe foi de hârtie separate. (Vedefli
Ghidul pentru scripturi pentru a gæsi referinfle suplimentare despre Duhul Sfânt.)
Îi putefli invita pe copii sæ ia foile de hârtie dintr-un recipient. Rugafli copilul sæ cer-
ceteze referinfla menflionatæ pe foaia de hârtie øi sæ spunæ ce menflioneazæ verse-
tul despre Duhul Sfânt.

Ioan 14:26 (Duhul Sfânt este numit Mângâietorul; el ne va învæfla toate lucrurile øi
ne va ajuta sæ ne aducem aminte adeværurile.)

Ioan 15:26 (Duhul Sfânt este Spiritul adeværului; el va mærturisi despre Hristos.)

Ioan 16:13 (Duhul Sfânt ne va îndruma cætre tot adeværul øi ne va aræta lucruri
din viitor.)

Faptele apostolilor 4:31 (Duhul Sfânt ne ajutæ sæ rostim cu îndræznealæ cuvântul
lui Dumnezeu.)

Faptele apostolilor 5:32 (Dumnezeu dæ Duhul Sfânt acelora care I se supun.)

Lecflia 36
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Galateni 5:22 (Dragostea, bucuria, pacea, ræbdarea, bunætatea, facerea de bine
øi credinfla vin prin Spirit.)

3. Citifli urmætorul citat. Putefli face o copie pentru fiecare copil.

„Dupæ botez, persoana este confirmatæ ca membræ a Bisericii lui Isus Hristos
a Sfinflilor din Zilele din Urmæ øi prin aceastæ scurtæ rânduialæ primeøte darul
Duhului Sfânt. Dupæ aceea, întreaga viaflæ, bærbaflii, femeile, chiar øi copilaøii, au
dreptul la îndrumarea inspiratæ care sæ-i ghideze în viaflæ – revelaflia personalæ!”
(Boyd K. Packer, „Personal Revelation – Available to All”, Friend, iun. 1990,
coperta interioaræ).

4. Scriefli urmætoarea afirmaflie pe cartonaøe pe care sæ le distribuifli copiilor.

Dacæ træiesc o viaflæ neprihænitæ, darul Duhului Sfânt mæ poate ajuta învæflându-
mæ, îndrumându-mæ, alinându-mæ, protejându-mæ, avertizându-mæ asupra peri-
colului, mærturisindu-mi despre adevær.

5. Rugafli-i pe copii sæ identifice cât mai multe nume ale Duhului Sfânt. Menflionafli
urmætoarele nume, dacæ respectivii copii nu s-au gândit la ele: Spiritul Sfânt,
Spiritul lui Dumnezeu, Spiritul Domnului, Mângâietorul øi Spiritul. (Vezi „Duhul
Sfânt” din Ghidul pentru scripturi.)

6. Cântafli sau recitafli versurile cântecului „The Holy Ghost” (Duhul Sfânt) (Children’s
Songbook, p. 105) sau “The Still, Small Voice” (Glasul slab, liniøtit) (Children’s
Songbook, p. 106).

Putefli enumera pe tablæ ideile din cântecul „The Still, Small Voice” (Glasul slab,
liniøtit). Subliniafli cæ, în calitate de membri botezafli ai Bisericii lui Isus Hristos
a Sfinflilor din Zilele din Urmæ, noi tofli putem beneficia de acest ajutor în vieflile
noastre. Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ, dacæ træiesc o viaflæ neprihænitæ øi
ascultæ îndemnurile Duhului Sfânt, ei pot primi îndrumare, avertizæri øi mângâiere.

Concluzie

Mærturie Depunefli mærturie cæ Isus ne iubeøte pe fiecare dintre noi øi, de aceea, El a fæcut
posibil ca noi sæ primim darul Duhului Sfânt pentru a ne fi ajutor, învæflætor, mângâi-
etor øi îndrumætor.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Faptele apostolilor 2:1–8, 36–41 ca o recapitu-
lare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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Petru, apostolul Lecflia

37
Scop De a-i ajuta pe copii sæ înfleleagæ cæ ei, ca øi Petru, pot avea o mærturie mai puter-

nicæ despre Isus Hristos.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 4:18–19; 14:22–33; 16:13–17; 17:1–9; Luca
22:31–34, 54–62; Faptele apostolilor 3:1–9; 4:6–20; 5:12–42 øi Alma 32:21.
Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli copiilor relatarea din scripturæ.
(Vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scripturi”, p. vii.)

2. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

3. Materiale necesare: Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil.

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Rugafli-i pe copii sæ væ asculte în timp ce le spunefli urmætoarele povestiri.

Povestirea 1: Când Isus a explicat cæ avea sæ fie omorât în scurt timp, un om a
declarat: „Cu Tine sunt gata sæ merg chiar øi în temniflæ øi la moarte” (Luca 22:33).
Acelaøi bærbat a urmat mulflimea când Isus a fost arestat øi dus la judecatæ. O
femeie s-a apropiat øi a spus cæ acest bærbat fusese cu Isus, dar omul a tægæduit
spunând: „Nu-L cunosc”. La scurt timp dupæ aceea, o altæ persoanæ a spus: „Øi tu
eøti unul din oamenii aceia”. Bærbatul a negat din nou cæ Îl cunoøtea pe Isus. Cineva
a arætat spre el, a treia oaræ, spunând cæ era unul dintre cei ce era cu Isus, dar bær-
batul a spus din nou: „Omule, nu øtiu ce zici”. (Vezi Luca 22:54–62.)

Povestirea 2: Într-o zi un bærbat øi prietenul sæu au fost oprifli de un om care se næs-
cuse olog. Bærbatul a spus ologului: „În numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoalæ-te
øi umblæ”. El l-a luat pe olog de mânæ øi l-a ridicat. Ologul a fost vindecat imediat øi
a intrat în templu „umblând, særind øi læudând pe Dumnezeu”. Când marii preofli au
aflat despre aceasta, ei au întrebat prin ce putere fusese vindecat ologul. Bærbatul
care îl vindecase pe olog a spus cæ fæcuse aceasta prin puterea lui Isus Hristos, deøi
øtia cæ ar fi putut fi aruncat în închisoare sau ucis pentru aceastæ declaraflie. Preoflii i-
au poruncit bærbatului sæ nu mai propovæduiascæ în numele lui Isus Hristos. Dar el a
ræspuns cæ era mai important sæ se supunæ lui Dumnezeu decât faløilor preofli iudei
øi cæ avea sæ propovæduiascæ în continuare în numele lui Hristos. (Vezi Faptele apos-
tolilor 3:1–9, 4:6–20.)

Explicafli cæ bærbatul din ambele povestiri era Petru. Când Petru a negat cæ-L cuno-
øtea pe Isus, chiar înaintea ræstignirii, el încæ învæfla øi creøtea în credinflæ. Isus fusese
arestat øi Petru era speriat. Înainte de a-l vindeca pe olog, Petru primise Duhul Sfânt
øi avea o mærturie mai puternicæ despre Isus Hristos. Aceasta i-a dat tæria sæ facæ ce
era drept, indiferent ce i s-ar fi putut întâmpla.
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• Ce este o mærturie? (Cunoaøterea personalæ despre Isus Hristos øi adeværul
Bisericii Sale.) Explicafli cæ aceastæ lecflie poate contribui la întærirea mærturiilor
copiilor despre Isus Hristos.

Relatæri din scripturi
øi întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Predafli copiilor urmætoarele relatæri despre Petru øi discutafli-le pe fiecare. Pe
mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scripturi.
Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ scrip-
turile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ cu
copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

1. Petru L-a urmat pe Isus (Matei 4:18–19, vezi TJS, Matei 4:18).

• De ce credefli cæ L-a urmat Petru pe Isus Hristos dupæ ce Isus i-a spus cine
era? Ce a trebuit sæ sacrifice Petru pentru a-L urma pe Isus? Ce trebuie sæ
sacrificæm noi pentru a-L urma pe Isus? Cum afli fost binecuvântafli fiindcæ L-afli
urmat pe Salvator?

2. Isus øi Petru au umblat pe mare (Matei 14:22–33).

• De ce credefli cæ a putut Isus sæ umble pe mare? (Matei 14:25.) De ce a putut
Petru sæ iasæ din corabie øi sæ meargæ la Isus? (Matei 14:28–29.)

• Ce s-a întâmplat cu Petru dupæ ce a fæcut câfliva paøi? (Matei 14:30–31.) De
ce credefli cæ Petru a øovæit în credinflæ? Cum l-a ajutat Isus pe Petru când
credinfla acestuia a slæbit? (Matei 14:31.) De ce este credinfla noastræ slabæ
uneori? Cum ne ajutæ Isus Hristos sæ ne întærim credinfla? (Prin Duhul Sfânt,
pærinflii noøtri, conducætorii Bisericii, prieteni buni, scripturi øi altele.)

Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ, de fiecare datæ când facem ceva ce ne-au poruncit
Tatæl Ceresc øi Isus Hristos, ne exercitæm credinfla. Øi, de fiecare datæ când ne
vom exercita credinfla, credinfla noastræ va deveni puflin mai puternicæ. Noi, ca øi
Petru, trebuie sæ ne folosim credinfla pentru a urma învæflæturile lui Isus øi, apoi,
credinfla ne va ajuta sæ ne întærim mærturiile.

3. Petru a depus mærturie cæ Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu (Matei 16:13–17).

• Cine a spus Petru cæ era Isus Hristos? (Matei 16:16.) Cum a øtiut Petru acest
lucru? (Matei 16:17. Prin Spirit.) Cum putem noi, ca øi Petru, sæ ne exprimæm
mærturiile despre Isus Hristos?

4. Petru a fost cu Isus Hristos pe Muntele Schimbærii la faflæ (Matei 17:1–9; vezi
„Întrebæri recapitulative pentru stimularea discufliilor øi punerii în practicæ” din lec-
flia 15, p. 40).

• Ce I s-a întâmplat lui Isus Hristos pe Muntele Schimbærii la faflæ? (Matei 17:2.)
Cine li s-a arætat lui Isus øi Petru, Iacov øi Ioan? (Matei 17:3.) Al cui glas l-au
auzit ucenicii? (Matei 17:5.) De ce credefli cæ aceastæ experienflæ a întærit mær-
turia lui Petru despre Isus Hristos?

5. Petru øi Ioan l-au vindecat pe olog øi au fost aruncafli în închisoare (Faptele apos-
tolilor 3:1–9; 4:6–20; 5:12–42).

Invitafli un copil sæ treacæ în revistæ povestirea despre vindecarea ologului de
cætre Petru øi Ioan. Spunefli restul povestirii din Faptele apostolilor 5:12–42.

• Cum au scæpat Petru øi Ioan din închisoare? (Faptele apostolilor 5:19.) Ce le-a
spus îngerul sæ facæ? (Faptele apostolilor 5:20.) Ce afli simfli dacæ ar fi sæ væ
întoarcefli sæ propovæduifli într-un loc în care afli fost închis pentru cæ afli fæcut
acest lucru? Cum credefli cæ au primit Petru øi Ioan tæria de a face ce era
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drept?

Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ este posibil ca noi sæ nu fim închiøi niciodatæ
pentru cæ propovæduim despre Isus Hristos, dar cæ vom fi încercafli în alte moduri.
Cum afli putea fi încercafli în vieflile voastre datoritæ mærturiei despre Isus Hristos?
(Vezi activitatea de îmbogæflire spiritualæ 4.)

• Cum a crescut mærturia lui Petru despre Isus Hristos? De ce avem nevoie de
o mærturie puternicæ despre Isus Hristos? Cum putem obfline aceastæ mærturie?
Ce putem face pentru ca mærturiile noastre sæ creascæ? (Sæ citim scripturile,
sæ învæflæm mai multe despre El, sæ flinem poruncile, sæ ne rugæm, sæ ascultæm
Duhul Sfânt, sæ participæm la adunærile Bisericii øi altele.)

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ o mærturie include cunoaøterea urmætoarelor:

Tatæl Ceresc træieøte øi este Tatæl spiritelor noastre;
Isus Hristos este Fiul Tatælui Ceresc øi Salvatorul nostru;
Joseph Smith este profetul prin care Domnul a restaurat Evanghelia în zilele

din urmæ;
Cartea lui Mormon este cuvântul lui Dumnezeu øi confline plenitudinea

Evangheliei;
Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ este singura bisericæ

adeværatæ;
astæzi, noi suntem conduøi de profefli øi apostoli.

Discutafli despre modurile în care putem obfline o mærturie despre aceste adeværuri.

2. Explicafli al nouælea articol de credinflæ øi ajutafli-i pe copii sæ-l memoreze.

3. Invitafli-i pe copii sæ se gândeascæ la experienflele pe care Petru le-a træit alæturi
de Salvator øi care i-au mærit mærturia despre Isus Hristos. (Hrænirea celor 5.000
de oameni, vindecarea celor bolnavi, învierea din morfli a fiicei lui Iair øi altele.)
Cum putem noi, singuri, sæ øtim cæ Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu?
(Studiind scripturile, rugându-ne, supunându-ne poruncilor øi altele.)

4. Invitafli-i pe copii sæ numeascæ unele moduri în care ceilalfli oameni ar putea înc-
erca sæ-i determine sæ nege adeværul Bisericii sau sæ facæ ceva ræu. Discutafli
apoi cum pot deveni îndeajuns de puternici pentru a rezista unor astfel de ispite.
Folosifli urmætoarele exemple, dacæ este necesar:

Cineva încearcæ sæ-i determine sæ nu participe la adunærile Bisericii.
Cineva încearcæ sæ-i determine sæ încalce Cuvântul de înflelepciune.
Cineva încearcæ sæ-i determine sæ mintæ.
Cineva încearcæ sæ-i determine sæ cheltuiascæ banii de zeciuialæ.

Subliniafli cæ noi trebuie sæ dobândim o mærturie personalæ despre Isus Hristos
pentru a fi puternici ca Petru.

Lecflia 37
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5. Spunefli urmætoarea povestire despre ce i s-a întâmplat preøedintelui Joseph F.
Smith, al øaselea preøedinte al Bisericii, pe când era tânær bæiat øi se întorcea
acasæ din misiune:

„Într-o zi, dupæ ce Joseph F. Smith øi colegii sæi au parcurs o micæ distanflæ øi au
fæcut tabæræ, un grup de bærbafli befli au intrat cælare în tabæræ, blestemând, înjur-
ând øi ameninflând sæ omoare orice mormon le-ar ieøi în cale. Când i-au auzit pe
acei bærbafli venind, unii dintre colegii lui Joseph au coborât pe cursul pârâului
pentru a nu fi væzufli. Au aøteptat acolo ca acel grup sæ plece. Joseph F. Smith se
afla la micæ distanflæ de tabæræ, adunând lemne pentru foc, atunci când oamenii
cælare s-au apropiat. Când i-a væzut, primul lui gând a fost, spunea el, sæ
gæseascæ un loc în care sæ se ascundæ. Apoi, a gândit: ‘De ce sæ fug de aceøti
semeni?’. Cu acest gând în minte, el s-a îndreptat cu îndræznealæ de focul din
tabæræ, având braflele pline de lemne. Unul dintre bærbafli øi-a îndreptat arma
cætre tânærul vârstnic øi l-a întrebat cu glas tare, furios: ‘Eøti mormon?’.

Joseph F. Smith nu a ezitat nicio clipæ. El l-a privit pe om în ochi øi a ræspuns:
‘Da domnule, din cap pânæ-n picioare!’.

A ræspuns færæ sæ dea vreun semn de teamæ, ceea ce l-a luat total prin surprin-
dere pe om. Bærbatul l-a apucat de brafl pe Joseph F. Smith øi a spus: ‘Ei bine,
eøti cel mai tare om pe care l-am întâlnit vreodatæ! Dæ mâna, tinere, sunt bucuros
sæ væd un bærbat care îøi apæræ convingerile’” (Joseph Fielding Smith, The Life of
Joseph F. Smith, p. 188–189).

6. Ajutafli copiii sæ memoreze Faptele apostolilor 5:29.

7. Cântafli sau citifli versurile imnului „Mærturia” (Imnuri, nr. 73), strofele 1 øi 2.

Concluzie

Mærturie Depunefli-væ mærturia despre Isus Hristos øi mærturisifli cæ, pe mæsuræ ce învæflæm
mai multe despre Isus øi ascultæm mærturia Duhului Sfânt, mærturiile noastre despre
Isus vor continua sæ creascæ de-a lungul vieflii. Explicafli cæ am putea avea îndoieli
øi întrebæri, dar continuând sæ studiem scripturile, sæ ne rugæm øi sæ ne supunem
poruncilor, mærturiile noastre vor deveni mai puternice.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Matei 16:13–17 øi Faptele apostolilor 5:29–32
ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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Barnaba, Anania øi Safira Lecflia

38
Scop De a-l încuraja pe fiecare copil sæ aleagæ sæ fie onest în gând, cuvânt øi faptæ.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Faptele apostolilor 4:32–5:10. Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli
cum dorifli sæ predafli copiilor relatarea din scripturæ. (Vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi,
øi „Predarea din scripturi”, p. vii.)

2. Lecturæ suplimentaræ: Principiile Evangheliei, capitolul 31.

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

4. Materiale necesare: Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Spunefli copiilor urmætoarea povestire øi cerefli-le sæ hotærascæ ce ar fi fæcut în locul
lui Charlie:

„Un tânær bæiat juca baseball cu prietenii lui când glasul mamei lui s-a auzit puternic
øi clar chemând: ‘Charlie, Charlie!’. El a læsat, imediat, jos bastonul de baseball, øi-a
ridicat jacheta øi øapca øi a pornit spre casæ.

‘Nu pleca încæ; terminæ jocul!’, au strigat ceilalfli jucætori.

‘Trebuie sæ plec chiar în clipa asta. I-am spus mamei cæ voi pleca în clipa în care
mæ va striga’, a fost ræspunsul lui Charlie.

‘Fæ-te cæ nu ai auzit’, au spus bæieflii.

‘Dar am auzit’, a spus Charlie.

‘Ea nu va øti cæ ai auzit.’

‘Dar eu øtiu acest lucru øi trebuie sæ merg.’

Unul dintre bæiefli a spus în cele din urmæ: ‘Of, læsafli-l sæ plece. Nu-i putefli schimba
hotærârea. E legat de fusta mamei. E ca un bebeluø, aleargæ în clipa în care-l
cheamæ ea’” (N. Eldon Tanner, în Conference Report, oct. 1977, p. 65; sau Ensign,
nov. 1977, p. 43–44).

• Ce afli fi fæcut voi?

Explicafli cæ noi, tofli, ne confruntæm, în fiecare zi, cu situaflii care ne cer sæ alegem
între a fi onest øi a fi lipsit de onestitate. Rugafli-i pe copii sæ se gândeascæ la rezul-
tatele alegerilor fæcute de Barnaba, Anania øi Safira.

Relatare din
scripturæ

Predafli copiilor relatærile despre Barnaba øi Anania øi Safira din Faptele apostolilor
4:32–5:10. (Pentru sugestii privind modul de a preda relatarea din scripturæ, vedefli
„Predarea din scripturi”, p. vii.) Subliniafli cæ unul dintre modurile în care putem
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deveni asemænætori lui Isus este sæ învæflæm sæ spunem adeværul øi sæ fim oneøti în
tot ceea ce facem.

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• Ce le-au cerut conducætorii Bisericii membrilor acesteia sæ facæ pentru ca fiecare
sæ aibæ ce avea nevoie? (Faptele apostolilor 4:34–35.) Ce afli simfli dacæ ar fi sæ
împærflifli tot ce avefli?

• În ce fel a fost Barnaba onest în ceea ce a fæcut? (Faptele apostolilor 4:36–37.)
Ce credefli cæ înseamnæ sæ fii onest? (Sæ spui adeværul, sæ nu furi sau sæ nu înø-
eli, sæ nu induci în eroare în niciun fel øi aøa mai departe.) Cum væ simflifli când
suntefli cu desævârøire oneøti?

• În ce fel au fost lipsifli de onestitate Anania øi Safira? (Faptele apostolilor 5:1–2.)
De ce a susflinut Safira minciuna soflului ei? (Faptele apostolilor 5:1–2, 7–8.)
Ce s-ar fi întâmplat dacæ ea ar fi fost onestæ?

• Cine poate fi rænit când o persoanæ este lipsitæ de onestitate? Explicafli cæ, chiar
dacæ noi nu vedem imediat consecinflele lipsei noastre de onestitate, ca Anania
øi Safira, noi tot ne facem ræu. Prin lipsa noastræ de onestitate, noi îi putem ræni
øi pe alflii.

• Care sunt consecinflele când suntefli lipsifli de onestitate? Care sunt consecinflele
când suntefli oneøti? Împærtæøifli un exemplu personal despre consecinflele onest-
itæflii sau ale lipsei de onestitate. Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ nu este întotdeauna
uøor sæ fim oneøti, dar cæ trebuie sæ fim oneøti oricare ar fi situaflia. Invitafli copiii
sæ-øi împærtæøeascæ experienflele legate de onestitate.

• Cine øtie întotdeauna când spunefli adeværul? În ce fel ne duce mai aproape de
Tatæl Ceresc faptul cæ suntem oneøti?

• Ce putefli face pentru a-i ajuta pe alflii sæ fie oneøti?

• De ce este important sæ fii onest cu pærinflii? (În acest fel, ei vor avea încredere
în tine.) De ce dorifli ca pærinflii voøtri sæ aibæ încredere în voi? Cum câøtigafli încr-
ederea pærinflilor voøtri? De ce este nevoie uneori de curaj pentru a spune adevæ-
rul? (Vezi activitatea de îmbogæflire spiritualæ 6.)

• Cum ar fi lumea diferitæ dacæ tofli oamenii ar fi oneøti?

Citifli urmætorul citat din preøedintele Ezra Taft Benson, al treisprezecelea preøedinte
al Bisericii:

„Fifli oneøti. Nu minflifli, nici nu furafli. Nu înøelafli...

Dragi copii, Tatæl nostru Ceresc v-a trimis pe pæmânt în aceste vremuri pentru cæ
voi suntefli unii dintre cei mai curajoøi copii ai Sæi. El a øtiut cæ va fi multæ ræutate în
lume, astæzi, øi El a øtiut cæ voi vefli putea fi credincioøi øi supuøi” (în Conference
Report, apr. 1989, p. 103; sau Ensign, mai 1989, p. 82–83).

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.
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1. Recapitulafli al treisprezecelea articol de credinflæ øi ajutafli copiii sæ-l înfleleagæ øi
sæ-l memoreze.

2. Scriefli, pe tablæ, cuvintele acasæ, øcoalæ øi cartier. Invitafli copiii sæ se gândeascæ
la moduri în care pot fi oneøti în situaflii din fiecare loc. Discutafli ideile la care se
gândesc copiii.

3. Scriefli, pe tablæ, cuvintele onest øi lipsit de onestitate. Împærtæøifli urmætoarea
declaraflie a vârstnicului Marvin J. Ashton: „‘O minciunæ este orice comunicare
fæcutæ unei alte persoane cu intenflia de a o induce în eroare.’ … O minciunæ
poate fi comunicatæ færæ a fi rostite cuvinte. Uneori, o înclinare a capului în semn
afirmativ sau pæstrarea tæcerii poate induce în eroare” (în Conference Report,
apr. 1982, p. 10; sau Ensign, mai 1982, p. 9). Discutafli fiecare dintre urmætoarele
situaflii øi invitafli-i pe copii sæ stabileascæ care subtitlu este mai potrivit øi de ce:

Rostirea adeværului
Sæ-fli faci propria lucrare
Inducerea în eroare a altora nespunând tot adeværul
Sæ recunoøti când ai fæcut ceva ræu
Înøelæciunea
Minciuna
Furtul
Adeværul spus pe jumætate
Returnarea lucrurilor împrumutate sau pierdute
fiinerea promisiunilor

4. Rugafli pe fiecare copil sæ facæ un semn sub forma unui scut pe care sæ scrie:
„Apær adeværul øi onestitatea”. Invitafli copiii sæ-øi stabileascæ drept obiectiv sæ
spunæ adeværul øi sæ fie oneøti în tot ce fac. Invitafli-i sæ-øi punæ numele în partea
de jos a semnului pe care l-au fæcut.

5. Desenafli pe tablæ sau pe o bucatæ de hârtie o scaræ øi numifli-o scara onestitæflii.
Confecflionafli o siluetæ din hârtie sau desenafli una la baza scærii. Folosind situaflii
ca cele de mai jos, invitafli-i pe copii sæ indice toate alegerile posibile pe care le-ar
putea face în fiecare situaflie. Rugafli-i sæ hotærascæ apoi care este cea mai bunæ
alegere. Invitafli un copil sæ miøte figurina (sau trasafli o linie de la figurinæ) pe
prima treaptæ a scærii dacæ cea mai bunæ alegere este sæ fii onest. Subliniafli cæ
cea mai bunæ alegere este, întotdeauna, alegerea onestitæflii. Folosifli un numær
suficient de situaflii pentru ca linia sæ ajungæ pânæ la ultima treaptæ a scærii.

a. Gæseøti jucæria pierdutæ de un prieten.
b. Gæseøti o poøetæ cu bani în ea.
c. Pe masæ este o pungæ cu bomboane care aparfline altcuiva øi nu mai este

nimeni în cameræ.
d. Mergi la o activitate la care trebuie sæ plæteøti participarea. Anunflul de la intrare

spune: „Intrarea gratuitæ pentru copiii sub opt ani”.
e. Vânzætorul de la un magazin îfli dæ rest mai mult decât trebuie.
f. Prietenul tæu te roagæ sæ-l laøi sæ copieze ræspunsurile în timpul unui test.
g. Cineva îfli spune o poveste neplæcutæ despre altcineva.
h. Ai promis pærinflilor tæi cæ vei fi acasæ la o anumitæ oræ, dar prietenul tæu vrea sæ

stai mai mult.

6. Pregætifli câteva situaflii, similare celor care urmeazæ, pe care copiii sæ le
interpreteze. Situafliile pe care le pregætifli trebuie sæ fie situaflii în care copiii sæ
poatæ alege sæ fie oneøti sau lipsifli de onestitate faflæ de pærinflii lor.

Lecflia 38
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a. Mama ta doreøte ca tu sæ ai grijæ de fratele tæu mai mic. Dar tu vrei sæ citeøti. Øtii
cæ, dacæ îi spui cæ ai teme de fæcut, ea va înflelege cæ nu pofli avea grijæ de el.

b. Din greøealæ, spargi castronul preferat al mamei tale în timp ce ea nu este
acasæ.

c. Ai promis tatælui tæu cæ îl vei ajuta, sâmbætæ, la un proiect, dar prietenii tæi au
plænuit o activitate la care ai vrea sæ participi.

7. Recapitulafli al patrulea articol de credinflæ.

8. Cântafli sau citifli versurile cântecului „Sæ ai curaj sæ fii cinstit” (Imnuri øi cântece
pentru copii, p. 64), „Keep the Commandments” (fiinefli poruncile) (Children’s
Songbook, p. 146), „I Believe in Being Honest” (Cred în a fi mereu cinstit)
(Children’s Songbook, p. 149).

Concluzie

Mærturie Împærtæøifli-væ mærturia despre importanfla onestitæflii. Explicafli cæ, atunci când suntem
oneøti în tot ce facem, Duhul Sfânt ne va da sentimentul de pace.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Faptele apostolilor 4:32–5:10 ca o recapitulare
a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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Øtefan, martirul Lecflia

39
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ mai bine Dumnezeirea.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Faptele apostolilor 6, 7:54–60 øi Doctrinæ øi legæminte
130:22–23. Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli copiilor relatarea din
scripturæ. (Vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scripturi”, p. vii.)

2. Lecturæ suplimentaræ: Faptele apostolilor 7:1–53 øi Joseph Smith – Istorie 1:17.

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ sco-
pul lecfliei.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. Doctrinæ øi legæminte;
c. ilustraflia 7-40, Prima Viziune (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 403;

62470).

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Scriefli pe tablæ cuvântul martir. Rugafli un copil sæ vinæ în fafla clasei.

• (Numele copilului) ai vrea sæ fii martir?

• Øtie cineva ce este un martir?

Explicafli cæ un martir este o persoanæ care crede cu tærie în ceva încât îøi dæ viafla
ca martor al lui.

Aceastæ lecflie este despre un bærbat care avea o mærturie puternicæ despre Tatæl
Ceresc, Isus Hristos øi Duhul Sfânt øi a fost martirizat datoritæ mærturiei lui.

Relatare din
scripturæ

Predafli copiilor relatarea despre viafla lui Øtefan aøa cum se gæseøte în Faptele
apostolilor 6 øi 7. (Pentru sugestii privind modul de a preda relatarea din scripturæ,
vedefli „Predarea din scripturi”, p. vii.)

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• De ce i-au chemat apostolii pe cei øapte bærbafli sæ-i ajute? (Faptele apostolilor
6:1–4.) Cum au fost chemafli aceøti øapte bærbafli? (Faptele apostolilor 6:3, 5–6.)
De ce „øi-au pus mâinile” apostolii peste acei bærbafli? (Apostolii le-au dat autori-
tatea preofliei, pe care ei o primiseræ de la Isus Hristos, pentru a îndeplini anu-
mite îndatoriri; tofli cei care primesc preoflia sunt rânduifli prin aøezarea mâinilor.)

• Ce calitæfli avea Øtefan care l-au ajutat sæ-i sprijine pe apostoli øi sæ slujeascæ
oamenilor? (Faptele apostolilor 6:5, 8.) Cum a binecuvântat el vieflile oamenilor?
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• De ce l-au adus conducætorii iudei pe Øtefan în fafla soborului (consiliului)?
(Faptele apostolilor 6:9–12.) De ce l-au acuzat, pe nedrept, conducætorii sinago-
gii pe Øtefan? (Faptele apostolilor 6:13–14.) Explicafli cæ hulæ înseamnæ sæ vorbe-
øti batjocoritor øi ireverenflios despre Dumnezeu sau lucruri sacre.) De ce
gândeau ei cæ Øtefan hulea?

• Ce s-a întâmplat cu fafla lui Øtefan în timp ce vorbea membrilor consiliului?
(Faptele apostolilor 6:15.)

Relatafli pe scurt lucrurile pe care Øtefan le-a spus consiliului (vezi Faptele apostoli-
lor 7:1–53). Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ Øtefan explica øi mærturisea despre
binecuvântærile pe care Dumnezeu le-a dat poporului lui Israel. El a spus, de ase-
menea, cæ oamenii nu s-au supus lui Dumnezeu, i-au persecutat øi i-au ucis pe
profefli øi L-au respins øi L-au ucis pe Mesia.

• Pe cine a væzut Øtefan când a privit spre cer? (Faptele apostolilor 7:55.) Cine a
fost alæturi de Øtefan în timp ce el a depus mærturie despre Tatæl Ceresc øi Isus?
(Duhul Sfânt.)

• Au væzut oamenii din jurul lui Øtefan viziunea pe care a væzut-o el? Ce au fæcut
ei? (Faptele apostolilor 7:57–59.) Ce a spus Øtefan în timp ce ei îl loveau cu pie-
tre? (Faptele apostolilor 7:59–60.) De ce credefli cæ a putut Øtefan sæ-i ierte pe
oamenii care l-au ucis?

Expunefli ilustraflia Prima Viziune.

• Cine altcineva a mai avut o viziune similaræ cu Tatæl Ceresc øi Isus Hristos?
(Joseph Smith – Istorie 1:17.)

• Ce putem învæfla despre Tatæl Ceresc, Isus Hristos øi Duhul Sfânt din viziunile lui
Øtefan øi Joseph Smith? (Putefli folosi activitæflile de îmbogæflire spiritualæ 4 øi 5
pentru a-i ajuta pe copii sæ învefle despre membrii Dumnezeirii.)

• Cum putem øti cæ Tatæl Ceresc øi Isus Hristos existæ? Ce trebuie sæ facem pentru
a fi demni de toværæøia Duhului Sfânt? Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ, atunci
când ne supunem poruncilor, putem primi o mærturie despre Tatæl Ceresc øi
Isus Hristos prin Duhul Sfânt.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Citifli Ioan 17:20–21 øi discutafli ce înseamnæ cæ Tatæl Ceresc, Isus Hristos øi
Duhul Sfânt sunt „una” în scop. Putefli folosifli exemplul unui tatæ, al unei mame
øi al copiilor care acflioneazæ pentru acelaøi unic scop.

Putefli explica, de asemenea, rolul pe care fiecare membru al Dumnezeirii îl are în
rugæciunile noastre: ne rugæm Tatælui Ceresc în numele lui Isus Hristos øi ræspun-
surile vin prin Duhul Sfânt.

2. Explicafli cæ øi alfli oameni credincioøi, curajoøi, în afara lui Øtefan, au fost martiri
datoritæ mærturiei øi credinflei lor în Tatæl Ceresc øi Isus Hristos. Folosifli exemple
din scripturi, cum ar fi urmætoarele:

Joseph Smith a fost persecutat când a spus altora despre viziunea sa; Joseph
øi fratele sæu, Hyrum, au fost, mai târziu, martirizafli.
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Mulfli dintre primii ucenici øi apostoli ai Bisericii au fost persecutafli iar unii au fost
martirizafli. Iacov a fost martirizat (Faptele apostolilor 12:2), aøa cum a fost øi Pavel
øi, potrivit convingerii generale, Petru, Marcu øi Matei au fost, de asemenea, mart-
irizafli (vezi „Marcu”, „Matei”, „Pavel” øi „Petru” din Ghidul pentru scripturi).

Invitafli-i pe copii sæ væ spunæ ce ar putea învæfla din exemplul acestor oameni
credincioøi.

3. Revedefli al cincilea articol de credinflæ. Discutafli despre cum conducætorii
Bisericii cheamæ, astæzi, oameni în oficiile Bisericii, aøa cum a fost chemat Øtefan
pentru a-i ajuta pe primii apostoli. Explicafli cæ, atunci când o persoanæ primeøte
o chemare, ea este pusæ deoparte prin aøezarea mâinilor øi i se dæ autoritatea
de a îndeplini anumite responsabilitæfli. Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ, atunci
când tinerii bæiefli øi tinerele fete slujesc în preøedinfliile cvorumurilor preofliei sau
ale claselor Tinerelor Fete, ei sunt chemafli øi puøi deoparte în acelaøi fel.

4. Citifli øi discutafli Doctrinæ øi legæminte 130:22–23. Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ
cæ Tatæl Ceresc øi Isus Hristos au trupuri glorificate din carne øi oase. Trupurile
noastre fizice sunt dupæ chipul Tatælui Ceresc øi al lui Isus. Duhul Sfânt este un
personaj de Spirit, care nu are trup din carne øi oase.

5. Expunefli benzi de hârtie cu urmætoarele cuvinte sau scriefli-le pe tablæ:

Dumnezeirea
Tatæl Ceresc:
Isus Hristos:
Duhul Sfânt:

Scriefli urmætoarele afirmaflii care-i descriu pe membrii Dumnezeirii, pe bucæfli de
hârtie separate. Reflinefli cæ avefli nevoie de douæ foi de hârtie pe care sæ scrie:
„Are un trup glorificat din carne øi oase”.

Tatæl Ceresc:
Tatæl spiritelor noastre
Tatæl trupului muritor al lui Isus
are un trup glorificat din carne øi oase
ne rugæm Lui

Isus Hristos:
Salvatorul øi Mântuitorul nostru
are un trup glorificat din carne øi oase
a creat lumea
a avut o mamæ muritoare

Duhul Sfânt:
un personaj de spirit
depune mærturie despre Tatæl Ceresc øi Isus
dezvæluie adeværul tuturor lucrurilor (Moroni 10:5)
poate fi însoflitorul nostru permanent

Recapitulafli rolul fiecærui membru al Dumnezeirii permiflând copiilor sæ aleagæ
una dintre bucæflile de hârtie pe care le-afli pregætit. Invitafli fiecare copil sæ
citeascæ afirmaflia cu glas tare, sæ stabileascæ la care membru al Dumnezeirii se
referæ øi sæ punæ afirmaflia sub titlul potrivit.

6. Cântafli sau citifli versurile imnului „Prima rugæciune a lui Joseph Smith” (Imnuri øi
cântece pentru copii, p. 14).

Lecflia 39
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Concluzie

Mærturie Depunefli-væ mærturia despre cunoaøterea Dumnezeirii pe care o avefli øi spunefli
copiilor cât este de important pentru dumneavoastræ sæ avefli aceastæ cunoaøtere.
Împærtæøifli copiilor dragostea dumneavoastræ pentru Tatæl Ceresc, Isus Hristos øi
Duhul Sfânt.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Faptele apostolilor 7:54–60 øi Doctrinæ øi legæ-
minte 130:22–23 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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Petru øi Corneliu Lecflia

40
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ înfleleagæ cæ Tatæl Ceresc îi iubeøte pe tofli copii Sæi

øi doreøte ca tofli sæ aibæ prilejul sæ învefle Evanghelia lui Isus Hristos.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Faptele apostolilor 10:1–11:18. Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli
cum dorifli sæ predafli copiilor relatarea din scripturæ. (Vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi,
øi „Predarea din scripturi”, p. vii.)

2. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

3. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. ilustraflia 7-41, Du-te færæ øovæire (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 235;

62494).

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Scriefli urmætoarele nume pe tablæ: Corneliu, înger, Petru.

Rugafli trei copii sæ citeascæ, fiecare, câte una dintre urmætoarele descrieri ale aces-
tor oameni. Cerefli restului copiilor sæ ridice mâna când cred cæ øtiu care persoanæ
este descrisæ.

Sunt un mesager. Pe lângæ faptul cæ transmit mesajele lui Dumnezeu, eu propovæ-
duiesc, binecuvântez øi fac tot ce mi se porunceøte sæ fac pentru a clædi împæræflia
lui Dumnezeu. Astæzi vefli învæfla despre un mesaj important pe care l-am adus.
Sunt      un înger     .

Eram pescar pe Marea Galileii când Isus m-a chemat sæ-L urmez. Am primit o
viziune, despre care vefli învæfla astæzi, care a deschis calea tuturor spre învæflarea
Evangheliei. Eu sunt      Petru     .

Sunt un sutaø din legiunea romanæ øi comand între 50 øi 100 de oameni. Eu am
fost primul dintre neamuri (cineva care nu era iudeu) care a intrat în Bisericæ. În
lecflia de astæzi, vefli învæfla despre botezul meu. Eu sunt      Corneliu     .

Relatare din
scripturæ

Predafli povestirea despre Petru øi Corneliu din Faptele apostolilor 10:1–11:18.
(Pentru sugestii privind modul de a preda relatarea din scripturi, vezi „Predarea din
scripturi”, p. vii.) Folosifli ilustrafliile la momentul potrivit.

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.
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• De ce a fost Corneliu demn sæ primeascæ o viziune de la Domnul øi sæ fie bote-
zat? (Faptele apostolilor 10:2.) Cum pofli fi un membru cucernic (credincios) al
Bisericii?

• Care a fost mesajul îngerului cætre Corneliu? (Faptele apostolilor 10:3–6.)

• Ce a væzut Petru într-o viziune? (Faptele apostolilor 10:11–16.) De ce credefli cæ
l-a tulburat viziunea? (Domnul îi poruncise lui Israel sæ nu mænânce carnea anu-
mitor animale care erau considerate necurate [vezi Leviticul 11].) Cum a primit
Petru aceastæ viziune la început? (Faptele apostolilor 10:14.) De ce øi-a schimbat
hotærârea? (Faptele apostolilor 10:15.)

• De ce era atât de neobiønuit ca Petru sæ-l învefle Evanghelia pe Corneliu?
(Faptele apostolilor 10:28.) Explicafli cæ, pânæ în acel moment, apostolii propovæ-
duiseræ Evanghelia poporului iudeu øi majoritatea oamenilor din Bisericæ credeau
cæ numai iudeilor trebuie sæ li se propovæduiascæ Evanghelia. Dar Corneliu nu
era iudeu. Ce a înfleles Petru, în cele din urmæ, cæ însemna viziunea? (Faptele
apostolilor 10:34–35.) Cui trebuie sæ fie propovæduitæ Evanghelia astæzi? (Tuturor
oamenilor.)

• De ce credefli cæ øi-a adunat Corneliu tofli prietenii øi toate rudele sæ-l asculte pe
Petru? (Faptele apostolilor 10:24–27.) Care sunt unele principii ale Evangheliei
pe care dorifli sæ le împærtæøifli familiei øi prietenilor.

• Ce a fæcut Corneliu pentru a gæsi ræspuns la problema Sa? (Faptele apostolilor
10:30.) Ce experienfle afli træit dumneavoastræ øi familia dumneavoastræ legate de
post øi rugæciune? Cum v-a ajutat Domnul sæ gæsifli un ræspuns la o problemæ?

• Cum au øtiut oamenii cæ Petru rostea adeværul? (Faptele apostolilor 10:44–45.)
Ce trebuie sæ facem pentru ca Duhul Sfânt sæ ne mærturiseascæ adeværul?
(Moroni 10:4–5.)

• Ce au gândit ucenicii øi ceilalfli apostoli când l-au auzit pe Petru propovæduind
neamurilor? (Faptele apostolilor 11:2–3.) Cum a explicat Petru acfliunile sale?
(Faptele apostolilor 11:4, 17.) Cum au acceptat ucenicii øi apostolii viziunea
lui Petru? (Faptele apostolilor 11:18.) Ce ne învaflæ aceasta despre dragostea
Tatælui Ceresc pentru copiii Sæi? (Vezi activitatea de îmbogæflire spiritualæ 5.)

• Cum putefli propovædui Evanghelia unora dintre copiii Tatælui Ceresc? Ajutafli-i pe
copii sæ se gândeascæ la modalitæfli în care pot fi misionari acum øi cum se pot
pregæti sæ slujeascæ în misiuni cu timp deplin.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Invitafli-i pe copii sæ citeascæ Faptele apostolilor 10:36–43 în grupuri mici øi întoc-
mifli o listæ cu lucrurile pe care Petru le-a propovæduit lui Corneliu øi familiei øi
prietenilor lui. Invitafli fiecare grup sæ-øi citeascæ lista în timp ce dumneavoastræ
scriefli acele lucruri pe tablæ sau pe o foaie mare de hârtie. Completafli cu oricare
dintre urmætoarele lucruri pe care copiii le-ar fi putut omite.

Isus Hristos este Domnul tuturor (versetul 36).

Isus Hristos a fost botezat (versetul 37).

Isus Hristos a fost uns cu Duhul Sfânt øi cu putere (versetul 38).
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Isus Hristos a fæcut bine (versetul 38).

Isus Hristos a vindecat (versetul 38).

Isus Hristos a fost ucis (versetul 39).

Isus Hristos s-a ridicat în a treia zi (versetul 40).

Isus Hristos i-a poruncit lui Petru sæ depunæ mærturie cæ Isus a fost rânduit de
Dumnezeu (versetul 42).

Tofli profeflii au depus mærturie despre Isus Hristos (versetul 43).

Cei care cred în Isus Hristos øi sunt botezafli vor obfline iertarea pæcatelor lor
(versetul 43).

2. Cu aprobarea preøedintei Societæflii Primare, invitafli un misionar întors din misiune
sæ vinæ la clasæ øi sæ împærtæøeascæ experienfle care ilustreazæ importanfla învæflærii
tuturor copiilor Tatælui Ceresc.

3. Discutafli urmætoarea declaraflie adaptatæ dupæ un citat din vârstnicul Howard W.
Hunter:

Copilaøii sunt de prefl pentru Tatæl nostru din Cer. El îi iubeøte øi se îngrijeøte de
ei cu aceeaøi grijæ blândæ indiferent unde træiesc ei sau cum se îmbracæ sau
aratæ. Îi iubeøte pe fijienii cu pærul cârlionflat øi pielea închisæ la culoare øi pe
copiii blânzi, cu îmbræcæminte viu coloratæ din Samoa. Îi iubeøte pe bæiefleii øi fet-
iflele din Anglia, care se îmbracæ tofli la fel la øcoalæ. Îi iubeøte pe copiii din
Japonia. Îi iubeøte pe copiii bronzafli din America de Sud øi pe lamanifli. Tatæl
nostru îøi iubeøte copiii de pretutindeni. Când este ora de culcare, pærinfli iubitori
din toate flærile îngenuncheazæ alæturi de copiii lor pentru a spune rugæciuni.
Poate fi un pat înalt, pufos, acoperit cu saltea din pene de pasære ca în Alpi sau
poate fi o micæ rogojinæ întinsæ pe podeaua unei colibe. Tatæl nostru Ceresc îi
aude øi îi înflelege pe tofli. (Vezi Friend, oct. 1971, p. 10.)

4. Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ, deøi oamenii din flæri diferite au tradiflii øi obiceiuri
diferite, noi suntem tofli asemænætori prin aceea cæ Tatæl Ceresc ne iubeøte pe tofli
øi doreøte ca tofli sæ ne întoarcem la El.

Jucafli un joc de gæsire a perechii cu urmætoarele categorii sau unele similare
pentru a-i familiariza pe copii cu unele dintre lucrurile care se fac sau se væd în
alte flæri.

Gæsifli locul în care v-afli afla în misiune dacæ afli:

vedea oameni purtând:

mânca:
enchiladas (tortilla cu
carne øi legume)
Sauerbraten (carne de
vitæ marinatæ)
plæcintæ de mere
clætite
hering marinat

Statele Unite
Norvegia
Franfla
Germania
Mexic

ghirlande de flori
încælflæri de lemn
kilturi
chimonouri

Scoflia
Hawaii
Japonia
Olanda

Lecflia 40
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vedea:

5. Explicafli cæ ceva similar viziunii lui Petru s-a întâmplat în anul 1978, când preøed-
intele Spencer W. Kimball a primit o revelaflie de la Domnul cæ tofli bærbaflii øi bæi-
eflii demni pot primi preoflia øi familiile lor pot primi binecuvântærile templului (vezi
Declaraflia oficialæ – 2 din Doctrinæ øi legæminte).

6. Cântafli sau citifli versurile cântecului „Children All over the World” (Copiii din între-
aga lume) (Children’s Songbook, p. 16) sau „We’ll Bring the World His Truth”
(Vom aduce lumii adeværul Sæu) (Children’s Songbook, p. 172).

Concluzie

Mærturie Depunefli-væ mærturia cæ Dumnezeu îi iubeøte pe tofli copiii Sæi øi doreøte ca noi,
tofli, sæ fim învæflafli Evanghelia, sæ fim botezafli øi sæ flinem legæmintele noastre pen-
tru a putea træi din nou alæturi de El. Exprimafli-væ recunoøtinfla pentru cunoaøterea
Evangheliei øi pentru botezul dumneavoastræ.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Faptele apostolilor 10:36–43 øi 11:15–18 ca o
recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

poliflie cælare
Big Ben-ul
turnul înclinat din Pisa
canguri

Italia
Australia
Canada
Anglia
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Iacov ne învaflæ sæ
ne stæpânim limbajul

Lecflia

41
Scop De a-i ajuta pe copii sæ învefle sæ controleze lucrurile pe care le spun øi le gândesc.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Matei 5:33–37, Iacov 1:26, 3:2–13, 5:12, 1 Petru 3:10,
Exodul 20:7 øi Mosia 4:30. Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli
copiilor relatarea din scripturæ (Vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din
scripturi”, p. vii.)

2. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

3. Tæiafli mai multe foi de hârtie în triunghiuri. Scriefli fiecare dintre urmætoarele
cuvinte sau expresii pe un triunghi cu vârful în jos: bârfæ, mærturie mincinoasæ,
minciuni, certuri, cuvinte urâte, luarea în derâdere a numelui Domnului, cuvinte
pline de mânie. Scriefli fiecare dintre urmætoarele cuvinte sau expresii pe un triun-
ghi cu vârful în sus: cuvinte blânde, complimente, cuvinte politicoase, adevær,
rugæciune, împæciuitor.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. lipifli cu bandæ adezivæ (sau cu ceva similar) triunghiurile pe tablæ.

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Împærflifli copiii din clasa dumneavoastræ în grupuri mici øi invitafli fiecare grup sæ
mimeze cum controleazæ un cal, o bicicletæ, un câine în lesæ, un automobil, o barcæ
sau alte lucruri similare. Invitafli-i pe ceilalfli copii sæ ghiceascæ ce face grupul.

• Ce s-ar întâmpla dacæ cineva nu ar putea controla aceste lucruri?

Explicafli cæ, în aceastæ lecflie, ei vor învæfla despre cum pot controla ceva ce au înt-
otdeauna cu ei. Este o parte a trupului lor, dar nu este vorba de mâinile sau picioa-
rele lor.

• Ce credefli cæ ar putea fi?

adevær

bârfæ
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Rugafli-i pe copii sæ asculte despre ce parte a trupului este vorba în timp ce citifli
Iacov 3:3–5.

• Ce ne spune aceastæ scripturæ despre limba noastræ?

Relatare din
scripturæ

Predafli copiilor relatærile din Matei 5:33–37, Iacov 1:26, 3:2–13 øi 1 Petru 3:10.
(Pentru sugestii privind modul de a preda relatarea din scripturæ, vedefli „Predarea
din scripturi”, p. vii.) Explicafli cæ a rosti cuvinte înøelætoare înseamnæ a încerca sæ
induci în eroare sau sæ pæcæleøti pe cineva. Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ, deøi
limba este o parte micæ a trupului, ei trebuie sæ se stræduiascæ din greu pentru a o
stæpâni.

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• Ce înseamnæ a ne înfrâna limba? (Iacov 1:26.) De ce ne putem controla întregul
trup dacæ ne putem controla limba? (Iacov 3:2.)

• De ce nu poate un izvor natural sæ dea atât apæ dulce, cât øi apæ amaræ sau apæ
særatæ øi apæ dulce? (Iacov 3:11–12.) Ce a vrut sæ spunæ Iacov când a spus cæ
un smochin nu poate face mæsline øi o viflæ nu poate face smochine? (Iacov
3:12.) Ce voia el sæ ne învefle prin aceste exemple? (Iacov 3:10.)

• Ce se întâmplæ cu noi când începem sæ spunem lucruri neplæcute sau vorbim cu
asprime? De ce credefli cæ aceasta afecteazæ lucrurile bune pe care le spunem?

• Ce porunci ne-a dat Isus cu privire la ce øi cum trebuie sæ vorbim? (Matei
5:33–37.) De ce credefli cæ este important ca noi sæ flinem aceste porunci?

Trasafli o linie orizontalæ pe tablæ. Punefli triunghiurile cu fafla în jos pe masæ øi invit-
afli fiecare copil sæ aleagæ unul, sæ-l citeascæ øi sæ-l prindæ cu bandæ adezivæ dea-
supra liniei dacæ vârful este îndreptat în sus øi sub linie dacæ vârful este îndreptat în
jos. (Vezi ilustraflia din secfliunea „Pregætire”.)

• Discutafli fiecare cuvânt în timp ce copilul aøazæ triunghiul deasupra liniei sau
sub ea. Discutafli de ce lucrurile de deasupra liniei sunt pozitive øi de ce lucrurile
de sub linie sunt negative. Cum væ simflifli când spunefli ceva plæcut cuiva sau
despre cineva? Cum væ simflifli când facefli cuiva un compliment? De ce ne face
sæ ne simflim bine øi faptul cæ spunem lucruri bune despre alflii?

• Ce ne spun cele zece porunci despre modul în care trebuie sæ vorbim despre
Domnul? (Exodul 20:7.) De ce este important ca noi sæ vorbim numai cu evlavie
despre Tatæl Ceresc øi despre Isus Hristos? În ce fel ne ajutæ flinerea acestei
porunci sæ devenim mai asemænætori Tatælui Ceresc øi lui Isus? (Putefli spune
din nou povestirea preøedintelui Spencer W. Kimball din lecflia 8.)

• Cum ne controlæm limbajul øi faptele? Ajutafli copiii sæ înfleleagæ cæ ceea ce
gândim øi simflim determinæ ceea ce spunem øi facem. Dacæ ne controlæm gând-
urile, putem controla ceea ce spunem. Cum ne putem controla gândurile?
Discutafli urmætoarele sugestii:

Întreabæ-te: „Ce ar dori Isus sæ fac în aceastæ situaflie?”.
Gândeøte-te la o scripturæ preferatæ.
Cântæ sau fredoneazæ, cu glas tare sau în gând, un cântec sau un imn al
Societæflii Primare.
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Roagæ-te pentru ajutor.
Adu-fli aminte cæ eøti un copil al lui Dumnezeu.
Gândeøte-te ce ar vrea pærinflii tæi sæ faci.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Spunefli urmætoarea povestire despre Joseph Smith (afli putea ruga pe cineva
care citeøte bine sæ înregistreze povestirea pe o casetæ audio).

Joseph Smith a fost bægat în închisoare, de multe ori, de bærbafli care nu-l plæ-
ceau, chiar dacæ ei nu au putut dovedi niciodatæ cæ el fæcuse ceva ræu. Într-o
noapte, el øi alfli bærbafli erau flinufli într-o închisoare friguroasæ øi mizerabilæ, în
care trebuiau sæ poarte lanfluri în jurul gleznelor øi sæ doarmæ pe podeaua tare.
Ei încercau sæ doarmæ, dar gærzile vorbeau foarte tare. Înjurau øi îøi povesteau
toate lucrurile îngrozitoare pe care le fæcuseræ membrilor Bisericii.

Dupæ ce a ascultat aceastæ discuflie înspæimântætoare, Joseph a særit brusc în
picioare øi a spus oamenilor: „Liniøte... În numele lui Isus Hristos væ cert øi væ
poruncesc sæ tæcefli; nu voi mai suporta niciun minut mai mult un astfel de limbaj”.
Gærzile øi-au læsat armele øi l-au rugat sæ îi ierte. Ei au pæstrat tæcerea pe tot par-
cursul nopflii. (Vezi Parley P. Pratt, Autobiography of Parley P. Pratt, p. 209–211.)

• Ce afli putea face dacæ cineva de lângæ voi înjuræ sau spune o povestire vulgaræ?

2. Trecefli un inel pe o sfoaræ lungæ øi legafli capetele sforii într-un nod. Rugafli-i pe
membrii clasei sæ stea în cerc øi sæ se flinæ de sfoaræ. Alegefli pe unul dintre copii
sæ stea în centrul cercului. Invitafli-i pe ceilalfli sæ treacæ inelul din mânæ în mânæ.
Când spunefli „stop”, persoana care fline inelul va spune ceva bun despre copilul
din centru. Rugafli apoi copilul din mijloc sæ schimbe locurile cu cel care a spus
acel lucru bun øi continuafli jocul. Continuafli pânæ când îi vine rândul fiecærui
copil sæ fie în centru. Dumneavoastræ putefli adæuga un comentariu pozitiv
despre fiecare copil. Discutafli despre cum ne simflim când spunem lucruri bune
øi cum ne simflim când se spune ceva bun despre noi. (Dacæ clasa este prea
puflin numeroasæ pentru aceastæ activitate, invitafli fiecare copil sæ spunæ ceva
bun despre ceilalfli.)

3. Comparafli un gând ræu cu mica panæ de fier din urmætoarea povestire pe care
preøedintele Spencer W. Kimball a spus-o despre un tânær bæiat care træia la o
fermæ.

Într-o zi, în timp ce venea de pe câmp, un tânær bæiat a gæsit o panæ de fier.
(Explicafli cum aratæ o panæ.) El øtia cæ întârziase la cinæ, aøa încât, în loc sæ ducæ
pana în hambar unde îi era locul, el a pus-o între crengile unui nuc pe care tatæl
lui îl plantase lângæ poarta din faflæ. Intenfliona sæ ia pana din pom mai târziu øi s-o
punæ în hambar, dar nu a mai fæcut niciodatæ acest lucru. Pana a stat acolo ani de
zile øi pomul a crescut în jurul ei pânæ când a devenit un pom foarte mare.

Mulfli ani mai târziu, într-o noapte de iarnæ, o furtunæ a rupt una dintre cele trei
crengi principale ale marelui pom. Acest lucru a distrus echilibrul pomului, aøa
încât el a cæzut în întregime la pæmânt. Când furtuna s-a terminat, nicio crenguflæ
a pomului nu mai ræmæsese la locul ei.

Lecflia 41
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Devreme, în dimineafla urmætoare, fermierul – bæiatul devenit adult – a ieøit øi a
væzut pomul cæzut la pæmânt. El a gândit: „Aø fi dat o mie de dolari sæ nu se fi
întâmplat asta. Era cel mai frumos pom din vale”.

Fermierul uitase de panæ, dar ea era tot acolo. Chiar dacæ pomul crescuse mare,
pana îl slæbise. În mod normal, pomul ar fi rezistat furtunii dar, din cauza penei,
pusæ acolo cu mulfli ani înainte, pomul nu fusese puternic cum ar fi trebuit sæ fie.
Pana fæcuse ca o creangæ sæ se rupæ øi pomul sæ cadæ. (Vezi Samuel T. Whitman,
„Forgotten Wedges”, citat de Spencer W. Kimball, în Conference Report, apr.
1966, p. 70–71.)

• Cum se pot asemæna gândurile rele cu o panæ? Când avem un gând ræu,
acesta îøi poate face drum mai adânc în mintea noastræ, ca pana în pom, øi
poate deveni o mare problemæ pentru noi. Ar trebui sæ scæpæm imediat de
gândurile rele.

4. Discutafli Proverbe 23:7. Discutafli, de asemenea, despre modalitæfli în care copiii
îøi pot controla stærile, de exemplu numærând pânæ la zece când sunt jignifli sau
când sunt furioøi.

Concluzie

Mærturie Mærturisifli cæ a învæfla sæ ne stæpânim limbajul este unul dintre lucrurile pe care
trebuie sæ le facem pentru a deveni asemænætori Tatælui Ceresc øi lui Isus Hristos.
Împærtæøifli o experienflæ în care rostirea lucrurilor bune øi evitarea celor rele v-a ajutat
pe dumneavoastræ sau pe cineva cunoscut sæ væ simflifli mai aproape de Domnul.
Încurajafli-i pe copii sæ încerce sæ se controleze prin ce vor spune în decursul sæptæ-
mânii urmætoare.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Iacov 3:3–10 ca o recapitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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Convertirea lui Saul Lecflia

42
Scop De a încuraja pe fiecare copil sæ devinæ mai pe deplin convertit la Isus Hristos.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Faptele apostolilor 7:57–60, 8:1–3, 9:1–30, 26:9–23 øi
Mosia 5:2. Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli copiilor relatarea
din scripturæ. (Vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scripturi”, p. vii.)

2. Lecturæ suplimentaræ: Faptele apostolilor 22:3–21.

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. un pahar plin cu apæ;
c. ilustraflia 7-42, Pavel pe drumul cætre Damasc.

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Arætafli un pahar cu apæ copiilor.

• Ce se întâmplæ când apa fierbe? (Se transformæ în aburi.)

• Ce se întâmplæ când apa îngheaflæ? (Se transformæ în gheaflæ.)

Explicafli cæ, atunci când apa se transformæ în gheaflæ sau aburi, noi spunem cæ
„s-a schimbat”. Este diferitæ de apa iniflialæ.

• Cum sunt oamenii schimbafli sau convertifli la Evanghelia lui Isus Hristos? Cum
s-au schimbat vieflile lor când au fost convertifli?

Scriefli cuvântul convertit pe tablæ. Explicafli cæ, în aceastæ lecflie, ni se vorbeøte
despre convertirea miraculoasæ la Evanghelia lui Isus Hristos a unui bærbat.

Relatare din
scripturæ

Predafli copiilor relatarea despre convertirea lui Saul la Biserica lui Isus Hristos aøa
cum se gæseøte în Faptele apostolilor 9:1–20. (Pentru sugestii privind modul de a
preda relatarea din scripturæ, vedefli „Predarea din scripturi”, p. vii.) Ajutafli copiii sæ
înfleleagæ cæ acest Saul nu este omul care a fost primul împærat al lui Israel, ci este
omul care a devenit marele misionar Pavel.

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• Cum îi persecuta Saul pe membrii Bisericii? (Faptele apostolilor 7:57–60; 8:1–3;
9:1–2.) Ce sentimente ar fi putut avea membrii Bisericii faflæ de el? Ce sentimente
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afli avea dacæ cineva v-ar persecuta pentru crezurile voastre? Cum trebuie sæ
reacflionæm când cineva face aceasta? Invitafli-i pe copii sæ împærtæøeascæ
experienfle pe care le-au træit în care cineva a râs de ei sau a fost necuviincios
datoritæ crezurilor lor.

• Ce s-a întâmplat pe drumul Damascului, lucru care l-a ajutat pe Saul sæ înflele-
agæ cæ trebuia sæ se pocæiascæ de pæcate? (Faptele apostolilor 9:3–6.) Cu cine a
vorbit Saul în viziunea sa? (Faptele apostolilor 9:5.) Cum ne ajutæ Tatæl Ceresc øi
Isus Hristos sæ øtim când trebuie sæ ne pocæim? (Sentimente insuflate de Duhul
Sfânt øi îndrumare de la pærinflii noøtri, profefli øi scripturi.)

• Ce înseamnæ „sæ arunci înapoi cu piciorul într-un flepuø”? (Faptele apostolilor
9:5.) (Un flepuø era un pinten ascuflit pe care oamenii îl foloseau pentru a face
animalele sæ meargæ. Deseori, animalele loveau øi ele când erau înflepate, ceea
ce fæcea ca pintenul sæ le ræneascæ øi mai mult. Isus Hristos îi spunea lui Saul cæ
faptele sale îi fæceau ræu mai mult lui decât oricui altcuiva. Când luptæm împotriva
a ceea ce este drept, ne facem ræu nouæ înøine cel mai mult.) Cum îøi poate face
cineva ræu luptând împotriva adeværului? Dafli un exemplu din experienfla perso-
nalæ, dacæ este posibil.

• Ce a fæcut Saul pentru a se pocæi øi a se întoarce la Isus Hristos? Ce trebuie sæ
facem noi pentru a ne pocæi de pæcate? Discutafli urmætoarele aspecte (le putefli
scrie pe tablæ):

el øi-a recunoscut pæcatele (Faptele apostolilor 9:6);
el a postit øi s-a rugat pentru iertare (Faptele apostolilor 9:9, 11);
a fost botezat (Faptele apostolilor 9:18);
a încercat sæ corecteze lucrurile pe care le fæcuse greøit (Faptele apostolilor
9:20);
el s-a schimbat øi nu i-a mai persecutat pe oameni niciodatæ.

Explicafli cæ Saul nu era ræu; el a fost indus în eroare. El avea nevoie sæ se pocæ-
iascæ øi sæ fie botezat.

• De ce este important ca noi sæ ne pocæim când facem ceva ræu? Cum ne face
sæ ne simflim pocæinfla?

• Ce i-a cerut Domnul lui Anania sæ facæ? De ce? (Faptele apostolilor 9:10–12.)
(Explicafli cæ acesta nu este acel Anania care a cæzut mort din cauza necinstei.)
De ce i-a fost lui Anania teamæ sæ facæ ce îi ceruse Domnul? (Faptele apostolilor
9:13–14.)

• De ce l-a numit Domnul pe Saul „vas... ales”? (Faptele apostolilor 9:15–16.) Ce
lucruri importante voia Tatæl Ceresc ca sæ facæ Saul? (Faptele apostolilor 26:16,
18.) Ce lucruri importante ar putea sæ doreascæ Tatæl Ceresc sæ facefli voi? Cum
putefli afla aceste lucruri?

• Cum øi-a pierdut Saul vederea? (Faptele apostolilor 9:8; 22:11.) Ce s-a întâmplat
când Anania l-a binecuvântat pe Saul? (Faptele apostolilor 9:17–18.)

• Dupæ convertirea sa, de ce nu l-au crezut nici oamenii, nici discipolii pe Saul,
atunci când a propovæduit? (Faptele apostolilor 9:21, 26.) De ce a fost nevoit
Saul sæ pæræseascæ flara? (Faptele apostolilor 9:23, 29–30.)

• Ce face Tatæl Ceresc când ne pocæim de pæcatele noastre? (D&L 58:42.) Cum îi
putem ajuta pe alflii care încearcæ sæ se pocæiascæ øi sæ-L urmeze pe Isus?
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• Care a fost mærturia lui Saul despre Isus Hristos? (Faptele apostolilor 9:20;
26:22–23.) Cum øtim când suntem convertifli cu adeværat la Evanghelia lui Isus
Hristos? (Mosia 5:2.)

Discutafli urmætorul citat din preøedintele Ezra Taft Benson, al treisprezecelea preø-
edinte al Bisericii: „Când trecem prin aceastæ mare schimbare, care are loc numai
prin credinfla în Isus Hristos øi prin [acfliunea] Spiritului asupra noastræ, este ca øi
cum am deveni o nouæ persoanæ... Afli renunflat la viafla de pæcat... øi afli devenit
curafli. Nu mai avefli nicio [dorinflæ] sæ væ întoarcefli la vechile obiceiuri. Suntefli cu
adeværat o nouæ persoanæ” (The Teachings of Ezra Taft Benson, p. 470.) (Putefli
folosi activitatea de îmbogæflire spiritualæ 1 pentru a-i provoca pe copii sæ træiascæ
experienfla a ceea ce a descris preøedintele Benson.)

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Rugafli-i pe copii sæ numeascæ lucruri pentru care copiii de vârsta lor ar putea
avea nevoie sæ se pocæiascæ, cum ar fi sæ spunæ minciuni, sæ înøele, sæ fie furi-
oøi, sæ foloseascæ un limbaj necuviincios øi sæ nu-øi asculte pærinflii. Scriefli
aceste lucruri pe tablæ pe mæsuræ ce sunt menflionate. Spunefli-le copiilor cæ,
în continuare, vefli juca un joc. În timp ce indicafli un lucru dintre cele scrise
pe tablæ, invitafli copiii sæ-øi punæ întrebarea: „Trebuie sæ mæ pocæiesc pentru
aceasta?”. Rugafli-i pe copii sæ ræspundæ în gând cu „da” sau „nu” la fiecare într-
ebare. Recapitulafli paøii pe care i-a urmat Saul ca sæ se pocæiascæ.

2. Scriefli fiecare literæ a expresiei „Sæ se pocæiascæ øi sæ se întoarcæ la Dumnezeu”
(Faptele apostolilor 26:20) pe bucæfli separate de hârtie sau pe cartonaøe.
Aøezafli foile de hârtie, cu fafla în jos øi în ordine, pe masæ. Rugafli copiii sæ ghi-
ceascæ, pe rând, o literæ. Când este ghicitæ o literæ din expresie, întoarcefli-o cu
fafla în sus. Explicafli cæ, atunci când ne pocæim øi ne întoarcem la Dumnezeu,
suntem convertifli.

3. Discutafli øi memorafli al patrulea articol de credinflæ.

4. Cu aprobarea preøedintei Societæflii Primare, invitafli o persoanæ recent convertitæ
sau un fost misionar sæ vinæ la clasæ øi sæ împærtæøeascæ o situaflie în care viafla
cuiva s-a schimbat când a ajuns sæ creadæ în Hristos, s-a pocæit øi a fost bote-
zat. Rugafli persoana respectivæ sæ-øi împærtæøeascæ sentimentele de bucurie øi
fericire pe care le aduce viafla træitæ potrivit învæflæturilor Evangheliei.

5. Rugafli un copil sæ deseneze o ræscruce de drumuri pe tablæ. Invitafli un alt copil
sæ scrie, la capætul unuia dintre drumuri, numele unui oraø pe care i-ar plæcea
sæ-l viziteze.

• Ce afli face dacæ afli merge pe o direcflie greøitæ øi afli constata cæ suntefli pe
drumul greøit?

• Afli putea ajunge în oraø din locul în care væ aflafli?

• Ce ar trebui sæ facefli pentru a ajunge în oraøul în care afli dorit sæ mergefli?

• Cum se aseamænæ pocæinfla cu întoarcerea la drumul drept?

Lecflia 42



150

Concluzie

Mærturie Depunefli-væ mærturia despre cât este de importanflæ pocæinfla în vieflile noastre øi
despre cât este de important sæ fim convertifli cu adeværat la Evanghelia lui Isus
Hristos. Împærtæøifli-væ dragostea pentru Evanghelie.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Faptele apostolilor 9:1–20 ca o recapitulare a
acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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Pavel mærturiseøte
despre Isus Hristos

Lecflia

43
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ doreascæ sæ fie curajos sæ depunæ mærturie despre

Isus Hristos.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Faptele apostolilor 13:2–4; 14 øi sæ 16:16–34. Studiafli apoi
lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli copiilor relatarea din scripturæ. (Vezi
„Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scripturi”, p. vii.)

2. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

3. Pregætifli un exemplar al jocului de la sfârøitul lecfliei. Scriefli cuvântul CURAJOS
cu litere mari pe verso înainte de a separa piesele.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. o foaie de hârtie øi un creion pentru fiecare copil.

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Împærflifli copiilor piesele jocului. Discutafli înflelesul fiecærui cuvânt de pe piesele
jocului øi invitafli-i sæ îmbine piesele. Invitafli-i pe copii sæ întoarcæ piesele øi sæ le
îmbine din nou pentru a gæsi un alt cuvânt. Scriefli pe tablæ cuvântul CURAJOS.

• Ce înseamnæ curajos? Explicafli cæ respectivele cuvinte de pe piesele jocului
descriu ce înseamnæ sæ fii curajos.

• Ce cuvinte de pe piesele jocului væ amintifli? Scriefli cuvintele sau expunefli piesele
jocului sub cuvântul CURAJOS.

Relatæri din scripturi Recapitulafli pe scurt convertirea lui Saul la Evanghelie øi spunefli copiilor cæ numele
lui Saul a fost schimbat în Pavel. Pavel a încetat sæ-i mai persecute pe ucenicii lui
Isus øi a devenit un apostol øi misionar curajos al lui Isus Hristos.

Predafli copiilor relatarea despre experienflele misionare ale lui Pavel øi Barnaba,
care se gæseøte în Faptele apostolilor 13:2–4, 14, øi relatarea despre experienfla
træitæ de Pavel øi Sila în închisoare, care se gæseøte în Faptele apostolilor 16:16–34.
(Pentru sugestii privind modul de a preda relatarea din scripturæ, vedefli „Predarea
din scripturi”, p. vii.) Rugafli-i pe copii sæ asculte modurile în care Pavel, Barnaba øi
Sila au mærturisit cu mult curaj despre Isus Hristos øi Evanghelia Sa.

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• Ce i-a chemat Domnul pe Pavel øi Barnaba sæ facæ? (Faptele apostolilor 13:2–4.)



152

• Dupæ ce Pavel øi Barnaba l-au vindecat pe bærbatul olog din Listra, cine au cre-
zut oamenii cæ sunt ei? (Faptele apostolilor 14:11–12.) (Explicafli cæ Jupiter øi
Mercur erau dumnezei faløi pe care îi preaslæveau oamenii. Oamenii nu aflaseræ
de Tatæl Ceresc øi Isus Hristos.) Ce au încercat Pavel øi Barnaba sæ-i învefle pe
oameni despre Isus Hristos? (Faptele apostolilor 14:14–17.)

• Cum a fost Pavel tratat de iudeii din Antiohia øi Iconia? (Faptele apostolilor 14:19.)
De ce credefli cæ a continuat el sæ propovæduiascæ Evanghelia dupæ ce a fost
tratat atât de ræu?

• De ce au fost supærafli anumifli oameni din Macedonia când Pavel øi Sila au
vindecat o femeie alungând din ea un spirit ræu? (Faptele apostolilor 16:19.)
Ce le-au fæcut acei oameni lui Pavel øi Sila? (Faptele apostolilor 16:20–23.)

• Ce au fæcut Pavel øi Sila în timp ce s-au aflat în închisoare? (Faptele apostolilor
16:25.) De ce credefli cæ s-au rugat øi au cântat cântæri de laudæ lui Dumnezeu?
Ce efecte credefli cæ au avut acfliunile lor asupra celorlalfli prizonieri?

• De ce credefli cæ au ræmas Pavel øi Sila în închisoare dupæ ce cutremurul a des-
chis uøile închisorii? (Faptele apostolilor 16:27–31.) Cum i-au binecuvântat acfli-
unile lor pe temnicer øi familia lui? (Faptele apostolilor 16:32–34.) Ce prilejuri
avem sæ depunem mærturie despre Isus Hristos øi sæ-i învæflæm pe alflii despre El?

• Invitafli-i pe copii sæ citeascæ Faptele apostolilor 14:3 øi 16:18, 25, 31. În ce fel
aratæ aceste scripturi faptul cæ Pavel a fost curajos, oriunde s-a dus, în mærturia
sa despre Isus Hristos? Cum îi putem ajuta pe alfli oameni sæ øtie cæ avem mær-
turii puternice despre Isus Hristos?

• Care sunt unele dintre greutæflile cu care ne-am putea confrunta când încercæm
sæ fim curajoøi în mærturia noastræ despre Isus?

Provocafli-i pe copii sæ se gândeascæ la anumite lucruri pe care le pot face în
aceastæ sæptæmânæ pentru a aræta altora cæ au mærturii puternice despre Isus
Hristos? Invitafli-i sæ-øi noteze cel puflin o idee øi sæ punæ foaia de hârtie într-un loc
în care s-o poatæ vedea deseori. Putefli sæ-i invitafli, de asemenea, sæ scrie cuvintele
din joc pe aceastæ foaie de hârtie.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Pregætifli benzi de hârtie cu urmætoarele cuvinte sau scriefli-le pe tablæ:

Øi-a depus, cu îndræznealæ, mærturia despre Isus Hristos
A propovæduit despre „Dumnezeu cel viu”
„Se rugau øi cântau cântæri de laudæ lui Dumnezeu”
A stat în închisoare øi l-a salvat pe temnicer
L-a învæflat pe temnicer sæ „creadæ în Domnul Isus”

Scriefli urmætoarele referinfle din scripturi pe foi de hârtie separate: Faptele apos-
tolilor 14:3, Faptele apostolilor 14:15, Faptele apostolilor 16:25, Faptele apostoli-
lor 16:28, Faptele apostolilor 16:31.

Expunefli benzile de hârtie øi împærflifli copiilor referinflele din scripturi. Invitafli-i pe
copii sæ citeascæ, pe rând, scripturile øi sæ hotærascæ la care dintre benzile de
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hârtie se referæ. Explicafli cæ Pavel a fost un martor curajos al lui Isus Hristos
oriunde s-a aflat øi orice a fæcut.

2. Citifli din nou cuvintele de pe piesele jocului øi invitafli-i pe copii sæ discute despre
cum pot depune mærturie în mod curajos despre Isus Hristos în aceste situaflii.
Putefli scrie pe foi de hârtie situaflii similare urmætoarelor. Invitafli apoi pe fiecare
copil sæ aleagæ una øi sæ spunæ cum ar proceda în situaflia respectivæ.

Un prieten te necæjeøte pentru cæ nu vrei sæ mergi sæ înofli în ziua de sabat.

Eøti invitat la un film care nu corespunde standardelor Bisericii.

Unii dintre prietenii tæi încep sæ spunæ glume øi povestiri vulgare.

La un magazin, un prieten ia un inel øi îl pune în buzunar øi te încurajeazæ sæ
faci la fel.

Unul dintre colegii de clasæ face afirmaflii false despre doctrinele Bisericii.

Eøti tentat sæ te uifli în lucrarea altcuiva în timpul unui test.

3. Rugafli copiii sæ punæ în scenæ povestirea despre Pavel øi Sila în închisoare.
Invitafli-i apoi sæ-øi imagineze cæ-i intervieveazæ pe Pavel, Sila, oamenii din închis-
oare, temnicer øi familia lui. Întrebafli-i pe Pavel øi Sila de ce au fost aruncafli în
închisoare øi ce li s-a întâmplat acolo. Întrebafli-i pe ceilalfli oameni din închisoare
ce au simflit când Pavel øi Sila s-au rugat øi au cântat iar cutremurul a deschis
porflile închisorii. Întrebafli-l pe temnicer ce a simflit când a gæsit porflile închisorii
deschise øi de ce au fost botezafli el øi membrii familiei lui.

4. Cântafli sau citifli versurile cântecului „Sæ ai curaj sæ fii cinstit” (Imnuri øi cântece
pentru copii, p. 64).

Concluzie

Mærturie Depunefli-væ mærturia despre Isus Hristos. Dacæ este cazul, împærtæøifli o situaflie
în care Tatæl Ceresc v-a binecuvântat când afli mærturisit în mod curajos despre
Isus Hristos.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Faptele apostolilor 16:16–34 ca o recapitulare
a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Jocul Curajului

VIRTUOS
PLIN DE

POCÆINfiÆ
CINSTIT SUPUS

NEÎNFRICAT

CREDINCIOS

DEMN DE
ÎNCREDERE PIOS
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Pavel, misionarulLecflia

44
Scop De a-l încuraja pe fiecare copil sæ se pregæteascæ acum sæ fie misionar øi sæ

împærtæøeascæ Evanghelia altora.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Faptele apostolilor 22:17–30; 23:10–24, 31–33 øi 26:1–2,
22–29. Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli copiilor relatarea din
scripturæ. (Vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scripturi”, p. vii.)

2. Lecturæ suplimentaræ: Faptele apostolilor 19–26 (relatarea completæ).

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. planøa descrisæ în activitatea pentru captarea atenfliei (sau o putefli desena

pe tablæ).

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Întrebafli-i pe copii ce îøi amintesc despre Pavel din lecflia anterioaræ. (Amintifli-le cæ
numele lui a fost Saul.) Amintifli-le copiilor cæ Pavel a fost chemat de Domnul sæ fie
misionar øi martor special al lui Isus Hristos (vezi Faptele apostolilor 13:2; 20:24).
El øi-a petrecut restul vieflii fæcând muncæ misionaræ.

Dacæ avefli Ghidul pentru scripturi, invitafli-i pe copii sæ deschidæ la hærflile 6, 7 øi 8
øi sæ urmæreascæ, pe hærfli, cælætoriile misionare ale lui Pavel. (Ajutafli-i pe copii sæ
pronunfle numele locurilor.) Explicafli cæ, atunci când Pavel a fost convertit, numai
unii dintre iudeii din Ierusalim øi din zonele din jur auziseræ despre Isus Hristos.
Cele patru cælætorii misionare ale lui Pavel l-au dus la poporul iudeu øi, de aseme-
nea, la neamurile din multe flæri (cei care nu erau iudei, de naflionalitate). Aceste
neamuri nu aflaseræ de Tatæl Ceresc øi Isus Hristos. Ele preaslæveau dumnezei
faløi øi idoli. Oriunde mergea, Pavel propovæduia Evanghelia lui Isus Hristos.
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Desenafli, pe tablæ, o schemæ similaræ urmætoarei sau facefli o planøæ:

• Cum a fost Pavel pregætit sæ fie misionar?

Scriefli ræspunsurile copiilor pe treptele ce duc de la Pavel la misionar. Includefli idei
cum ar fi: s-a pocæit, a crezut în Isus Hristos, a fost botezat, a primit darul Duhului
Sfânt, a învæflat Evanghelia øi a træit potrivit Evangheliei.

Relatare din
scripturæ

Predafli copiilor relatarea despre ce i s-a întâmplat lui Pavel dupæ a treia cælætorie
misionaræ. (Pentru sugestii privind modul de a preda relatarea din scripturi, vedefli
„Predarea din scripturi”, p. vii.) Explicafli cæ aceasta a fost ultima vizitæ a lui Pavel în
Ierusalim øi cæ, în timp ce s-a aflat acolo, iudeii care nu credeau în Isus au vrut sæ-l
ucidæ. Pentru cæ era cetæflean roman, el a apelat la conducætorii romani din
Ierusalim øi Cezarea pentru a fi protejat. Ei l-au protejat fæcându-l prizonier roman øi
trimiflându-l, în cele din urmæ, la Roma pentru a fi judecat. (Relatarea despre cælæto-
ria lui Pavel la Roma va fi predatæ în lecflia 45.) Explicafli cæ, în toate încercærile prin
care a trecut, Pavel s-a folosit de orice prilej pentru a mærturisi despre Isus Hristos.

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• De ce erau iudeii furioøi pe Pavel? (Faptele apostolilor 22:17–21.) Ajutafli-i pe
copii sæ înfleleagæ cæ Pavel a depus mærturie despre o viziune primitæ de la Isus
Hristos pentru oamenii care nu credeau în Isus. De ce nu a fost Pavel vætæmat?
(Faptele apostolilor 22:24, 29.)

• Cæpitanul i-a permis lui Pavel sæ meargæ, din nou, înaintea iudeilor pentru a le
explica øi, din nou, iudeii au încercat sæ-l omoare datoritæ mærturiei lui. (Faptele
apostolilor 23:10.) Cum a dovedit Pavel curaj øi credinflæ în aceastæ perioadæ de
persecuflii? Cum v-afli fi simflit dacæ afli fi fost în situaflia lui Pavel?

• Cum l-a alinat Domnul pe Pavel? (Faptele apostolilor 23:11.) Cum credefli cæ s-a
simflit Pavel când a aflat cæ nu va fi ucis? Cum îi alinæ øi îi binecuvânteazæ
Domnul pe misionari astæzi?

Pavel

misionar
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• Cum au complotat iudeii sæ-l ucidæ pe Pavel? (Faptele apostolilor 23:14–15.)
Cine l-a salvat pe Pavel din acest complot? (Faptele apostolilor 23:16.) Cum l-a
ajutat cæpitanul pe Pavel sæ scape de iudei? (Faptele apostolilor 23:22–24.) De
ce credefli cæ l-a protejat Domnul pe Pavel?

Explicafli cæ Felix, guvernatorul roman, l-a flinut pe Pavel prizonier în Cezarea timp
de doi ani, pânæ când Festus a devenit noul guvernator. Pavel a cerut sæ fie judecat
la Roma, dar înainte de a pleca spre Roma el le-a spus lui Festus øi împæratului
Agripa povestea convertirii sale øi a depus mærturie despre Isus Hristos.

• Ce a simflit Pavel øtiind cæ are prilejul sæ vorbeascæ împæratului Agripa? De ce?
(Faptele apostolilor 26:1–3.) Ce i-a învæflat el pe împærat øi pe Festus? (Faptele
apostolilor 26:22–23.)

• Cum a reacflionat Festus la mærturia lui Pavel? (Faptele apostolilor 26:24.) Cum
a reacflionat împæratul Agripa? (Faptele apostolilor 26:28.) Ce motive ar fi putut
avea împæratul Agripa sæ nu accepte, pe deplin, mærturia lui Pavel øi sæ devinæ
creøtin? Care sunt unele lucruri care îi împiedicæ pe oameni sæ accepte
Evanghelia astæzi?

• Ce i-a dat lui Pavel curajul sæ propovæduiascæ împæratului øi guvernatorului?
Amintifli-le copiilor cæ Pavel a fost chemat sæ fie martor special al lui Isus Hristos
øi a folosit orice prilej pentru a depune mærturie despre El. Când putefli împærtæøi
celorlalfli mærturia voastræ despre Isus? Cum væ putefli pregæti acum sæ fifli misio-
nari?

Discutafli urmætoarele citate din cuvântærile rostite de preøedintele Ezra Taft Benson:

„Bæiefli de la Societatea Primaræ, planificafli-væ øi aøteptafli cu neræbdare sæ slujifli în
misiune cu timp deplin pentru Domnul. Tinere fete, fifli pregætite pentru slujirea
misionaræ în cazul în care suntefli chemate” (în Conference Report, apr. 1989,
p. 104; sau Ensign, mai 1989, p. 82).

„Da... pregætifli-væ acum [când avefli nouæ, zece sau unsprezece ani]. Pregætifli-væ
fizic, psihic, social øi spiritual. Fifli întotdeauna supuøi autoritæflilor Bisericii. Creafli-væ
un cont de economii pentru misiune dacæ nu afli fæcut deja acest lucru. Plætifli-væ
zeciuiala øi cæutafli sæ avefli mærturie despre Evanghelie prin studiu øi rugæciune”
(în Conference Report, apr. 1985, p. 49; sau Ensign, mai 1985, p. 37).

• Ce paøi afli fæcut pânæ acum pentru a væ pregæti sæ împærtæøifli Evanghelia? Ce
paøi putefli face în viitor?

Facefli o altæ schemæ pe tablæ sau o planøæ similaræ celei folosite în activitatea pen-
tru captarea atenfliei, scriind „tu” în locul în care era scris Pavel. Scriefli ræspunsurile
copiilor pe treptele ce duc de la Tu la Misionar. Includefli idei cum ar fi: a crede în
Isus, a fi botezat, a primi darul Duhului Sfânt, a primi preoflia (bæiefli), a învæfla
Evanghelia, a studia scripturile, a se ruga, a merge la bisericæ øi a træi potrivit
Evangheliei acasæ, la øcoalæ sau oriunde te-ai afla.

• Ce talente sau aptitudini væ putefli dezvolta acum, care væ vor ajuta sæ fifli misio-
nari mai buni ai Domnului?

• De ce este extrem de important sæ studiafli scripturile când væ pregætifli sæ prop-
ovæduifli Evanghelia?

Împærtæøifli exemple despre cum v-a ajutat, pe dumneavoastræ sau pe altcineva
cunoscut, sæ împærtæøifli Evanghelia faptul cæ afli fost pregætifli. Invitafli-i pe copii sæ
împærtæøeascæ experienfle în care ei sau familiile lor au avut prilejul sæ-i învefle pe
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alflii despre Evanghelie. Dacæ sunt persoane în clasa dumneavoastræ care sunt
convertite, putefli sæ le invitafli sæ împærtæøeascæ felul în care misionarii sau alte
persoane i-au ajutat sæ învefle Evanghelia øi sæ dobândeascæ o mærturie.

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Dafli fiecærui copil o bucatæ de hârtie øi un creion øi invitafli-i sæ deseneze câteva
trepte. Invitafli-i sæ-øi scrie numele în partea de jos a foii øi Misionar în partea de
sus. Invitafli-i sæ scrie paøii pe care i-au fæcut øi pe care îi vor face pentru a se
pregæti sæ fie misionari.

2. Facefli, pentru fiecare copil, o copie a promisiunii pe care Domnul a fæcut-o
misionarilor în Doctrinæ øi legæminte 84:88. Discutafli aceastæ promisiune cu
respectivii copii øi încurajafli-i sæ afiøeze versetul în casele lor.

3. Cântafli sau citifli versurile cântecelor „I Hope They Call Me on a Mission” (Sper
sæ mæ cheme într-o misiune) (Children’s Songbook, p. 169), „Chemat sæ slujesc”
(Imnuri, p. 176) sau „We’ll Bring the World His Truth” (Vom duce lumii adeværul
Sæu) (Children’s Songbook, p. 172).

Concluzie

Mærturie Depunefli mærturie cæ Tatæl Ceresc øi Isus vor ca tofli copiii sæ se pregæteascæ acum
sæ propovæduiascæ Evanghelia. Exprimafli-væ sentimentele în legæturæ cu faptul cæ
unul dintre cele mai bune moduri de a face acest lucru este sæ træiascæ în fiecare
zi potrivit Evangheliei lui Isus Hristos.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Faptele apostolilor 23:10–24, 31–33 ca o reca-
pitulare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Lecflia 44
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Cælætoria lui 
Pavel la Roma

Lecflia

45
Scop De a-l ajuta pe fiecare copil sæ învefle mai multe despre darurile Spiritului, care vin

prin Duhul Sfânt.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Faptele apostolilor 27:1–28:29, 1 Corinteni 12:1–11 øi
Articolele de credinflæ 1:7. Studiafli apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli
copiilor relatarea din scripturæ. (Vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea
din scripturi”, p. vii.)

2. Lecturæ suplimentaræ: Principiile Evangheliei, capitolul 22.

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ
scopul lecfliei.

4. Materiale necesare:
a. Biblia sau Noul Testament pentru fiecare copil;
b. Perla de mare prefl sau Articolele de credinflæ pentru fiecare copil.

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Vorbifli-le copiilor despre un dar special pe care l-afli primit de særbætori sau de ziua
de naøtere. Rugafli-i apoi pe copii sæ vorbeascæ despre unele dintre darurile pe
care le-au primit.

• Ce dar primim când devenim membri ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din
Zilele din Urmæ? (Darul Duhului Sfânt.)

Læsafli copii sæ spunæ ce øtiu despre darul Duhului Sfânt. Explicafli cæ, pe lângæ
faptul cæ primeøte îndrumarea øi cælæuzirea Duhului Sfânt, fiecare membru al Bisericii
lui Isus Hristos are dreptul la alte daruri spirituale. Invitafli-i pe copii sæ gæseascæ
Articolele de credinflæ în Perla de mare prefl øi sæ caute articolul de credinflæ în care se
vorbeøte despre darurile spirituale. Scriefli pe tablæ darurile spirituale menflionate, pe
mæsuræ ce copiii citesc sau recitæ al øaptelea articol de credinflæ. Încurajafli-i pe copii
sæ asculte relatarea despre cælætoria lui Pavel la Roma pentru a descoperi mai multe
daruri care i-au fost date øi pe care a putut sæ le foloseascæ pentru a-i ajuta pe alflii.

Relatare din
scripturæ

Trecefli în revistæ lecflia de sæptæmâna trecutæ, aøa încât copiii sæ-øi aminteascæ de
ce Pavel se îndrepta ca prizonier spre Roma. Predafli apoi copiilor relatarea despre
cælætoria lui Pavel la Roma din Faptele apostolilor 27:1–28:9. (Pentru sugestii pri-
vind modul de a preda relatarea din scripturæ, vedefli „Predarea din scripturi”, p. vii.)
Dacæ avefli Ghidul pentru scripturi, folosifli harta 8 în timp ce predafli relatarea din
scripturæ.

Dupæ ce afli predat relatarea din scripturæ, explicafli cæ Pavel øi-a continuat cælætoria
cætre Roma, unde a petrecut doi ani predicând Evanghelia lui Isus Hristos, deøi era
încæ arestat la domiciliu.
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Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• Asupra cærui lucru i-a avertizat Pavel pe oameni în corabie? (Faptele apostolilor
27:10.) Cum a øtiut el acest lucru? (I-a fost revelat de Duhul Sfânt.) Pe cine a cre-
zut sutaøul? (Faptele apostolilor 27:11.) Cine a avut dreptate? (Faptele apostolilor
27:14, 20.) Când profetul ne avertizeazæ asupra unui lucru, ce trebuie sæ facem?
De ce?

• Cum credefli cæ s-au simflit oamenii din corabie când au crezut cæ acea corabie
va eøua? Ce le-a spus Pavel? (Faptele apostolilor 27:21–22.) Cum a øtiut Pavel
cæ ei vor supravieflui øi vor ajunge în siguranflæ la Roma? (Faptele apostolilor
27:23–25.)

• Ce s-a întâmplat cu acea corabie? (Faptele apostolilor 27:40–41.) Ce au vrut
sæ facæ ostaøii cu prizonierii când corabia a eøuat? De ce? (Faptele apostolilor
27:42.) De ce i-a convins sutaøul sæ nu facæ aceasta? (Faptele apostolilor 27:43.)
De ce s-a schimbat atitudinea sutaøului faflæ de Pavel? (Faptele apostolilor 27:11,
14, 21, 25, 31, 43.)

• Ce i s-a întâmplat lui Pavel în timp ce fæcea focul? (Faptele apostolilor 28:3.) De
ce priveau øi aøteptau ceilalfli ca Pavel sæ moaræ? (Faptele apostolilor 28:4–6.)
De ce a fost Pavel protejat de muøcætura øarpelui?

• Ce a fæcut Pavel pentru cei care erau bolnavi? (Faptele apostolilor 28:8–9.) De
ce a fost Pavel capabil sæ facæ aceasta? (Pavel avea darul de a vindeca. El avea,
de asemenea, preoflia øi era un apostol cæruia i se dæduseræ mari daruri spiri-
tuale pentru a-l ajuta sæ-øi îndeplineascæ misiunea pe care i-o dæduse Domnul.
Subliniafli importanfla folosirii darurilor spirituale pentru a-i sluji pe alflii.)

• De ce a fost Pavel capabil sæ prevadæ viitorul øi sæ-i vindece pe bolnavi? (Pavel
fusese botezat øi confirmat membru al Bisericii lui Isus Hristos, aøa încât el avea
dreptul la daruri spirituale speciale.)

Ajutafli-i pe copii sæ înfleleagæ cæ tuturor membrilor Bisericii li se dæ darul Duhului
Sfânt. Rugafli-i pe copii sæ citeascæ 1 Corinteni 12:7–11. Discutafli despre aceste
daruri øi subliniafli cæ fiecærui membru al Bisericii i se dæ un dar cu care sæ-i binec-
uvânteze pe alflii.

• Ce daruri a folosit Pavel în cælætoria lui cætre Roma? De ce ne dæ Tatæl Ceresc
daruri spirituale? (1 Corinteni 12:7; D&L 46:9, 12, 26.)

• Cum putem afla ce daruri ale Spiritului ni s-au dat nouæ? (Ne putem ruga øi
putem posti pentru a øti care sunt darurile noastre speciale. De asemenea, ni se
pot spune în binecuvântarea noastræ patriarhalæ. Dacæ ne vom supune porunci-
lor øi îi vom sluji pe alflii de-a lungul vieflii noastre, vom recunoaøte darurile pe
care le avem.)

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Scriefli fiecare dintre darurile Spiritului menflionate în 1 Corinteni 12:7–10 pe
bucæfli de hârtie separate. Punefli-le într-o cutie învelitæ ca un dar øi invitafli-i pe
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copii sæ ia fiecare câte o bucatæ de hârtie øi sæ spunæ ce dar este. Discutafli pe
scurt fiecare dar.

2. Împærflifli clasa în grupuri mici. Repartizafli fiecærui grup una dintre urmætoarele ref-
erinfle din scripturi sau altele corespunzætoare. Rugafli-i sæ decidæ care dar al
Spiritului este prezentat øi sæ-øi împærtæøeascæ ideile celorlalfli membri ai clasei.

Faptele apostolilor 3:1–8 (Petru øi Ioan vindecæ un om care este olog.) Darul
vindecærii.

Faptele apostolilor 14:8–10 (Pavel vindecæ un infirm.) Darul vindecærii.

Marcu 5:25–34 (O femeie atinge marginea hainei lui Isus.) Credinfla cæ pofli fi
vindecat.

Luca 2:25–26, 34–38 (Simeon øi Ana profeflesc despre Isus.) Darul profefliei. În
timp ce discutafli despre darul profefliei, explicafli cæ majoritatea evenimentelor
privind naøterea, misiunea, moartea øi învierea lui Isus Hristos au fost prezise
de cei care aveau darul profefliei.

Faptele apostolilor 9:1–20 (Pavel este convertit la Evanghelia lui Isus Hristos.)
Darul de a øti cæ Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.

Faptele apostolilor 2:4–18 (Ucenicii primesc Duhul Sfânt în ziua Cincizecimii.)
Darul de a vorbi în alte limbi øi darul profefliei.

• Cum ne poate binecuvânta viafla fiecare dintre aceste daruri?

3. Putefli explica faptul cæ Satana încearcæ sæ copieze darurile Spiritului. De exem-
plu, vræjitorii de la curtea lui Faraon puteau sæ copieze unele dintre miracolele
fæcute de Moise øi Aaron (Exodul 7:10–13). Explicafli cæ noi trebuie sæ træim în
neprihænire øi sæ avem Spiritul pentru a nu fi înøelafli. Amintifli copiilor cæ darurile
spiritului sunt date prin darul Duhului Sfânt pentru a ne binecuvânta viafla (vezi
Principiile Evangheliei, capitolul 22).

4. Ajutafli copiii sæ memoreze al øaptelea articol de credinflæ.

5. Spunefli una dintre urmætoarele povestiri:

Darul lui Jane

„Într-o dimineaflæ foarte devreme, Jane Grover, bunicul Tanner øi nepoata lui au
pæræsit tabæra de pionieri de lângæ Council Bluffs, Iowa, pentru a aduna agriøe
sælbatice. Bunicul a obosit repede øi, în scurt timp, s-a întors la cæruflæ pentru a se
odihni, dar fetele au gæsit multe agriøe suculente øi au ræmas sæ-øi umple gæleflile.

Pe neaøteptate, strigæte sælbatice au spintecat aerul dimineflii liniøtite. Alergând
spre cæruflæ, fetele au væzut cu groazæ un grup de indieni smulgând îmbræcæm-
intea bunicului. Îi luaseræ ceasul øi cuflitul øi încercau sæ alunge caii.

Un indian a apucat-o pe fetifla mai micuflæ, care a început sæ plângæ de fricæ; un
altul s-a repezit la Jane øi, bruscând-o, încerca s-o ia cu el. Încercând sæ se eli-
bereze, ea a reuøit sæ îngæime o rugæciune scurtæ øi fierbinte de ajutor.

Aproape instantaneu, Jane a simflit o putere ce întrecea cu mult orice simflise
vreodatæ. Calmæ, ea a început sæ vorbeascæ pe un ton care i-a fæcut pe indieni
sæ dea drumul captivilor øi sæ se opreascæ pentru a asculta. Complet uimifli, ei au
auzit-o pe aceastæ tânæræ vorbind în graiul lor, implorându-i sæ-øi aducæ aminte
de Marele Spirit care nu ar fi vrut ca ei sæ le facæ ræu prietenilor lor albi. Bunicul
øi fetifla cea micæ au ræmas mufli de uimire. Nimeni din grupul lor nu øtia vreun
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cuvânt în acel grai straniu øi, totuøi, Jane vorbea cu uøurinflæ øi cu autoritate ca øi
cum l-ar fi øtiut de-o viaflæ. Indienii au dat din cap în semn afirmativ øi au înapoiat
ceasul, cuflitul øi hainele pe care le luaseræ. Au strâns apoi mâinile tuturor în
semn de salut øi au plecat cælare în tæcere” (repovestitæ de Lucile C. Reading,
„Shining Moments”, Children’s Friend, iulie 1941, p. 41).

• Ce dar spiritual a primit Jane Grover? (Darul vorbirii limbilor stræine.) De ce a
fost ea în stare sæ vorbeascæ indienilor în limba lor? (Ea s-a rugat pentru a
primi ajutorul Tatælui Ceresc; ea a cæutat darul.)

Vindecarea lui John

„John Roothoof, în vârstæ de 11 ani, [era membru al Bisericii care] locuia în
Rotterdam, Olanda. Odatæ, fusese fericit mergând la øcoalæ øi la bisericæ, jucân-
du-se cu prietenii øi fæcând toate lucrurile care aduc bucurie unui bæieflel. Apoi, færæ
vreun avertisment, o boalæ dureroasæ de ochi l-a fæcut sæ-øi piardæ vederea. Nu a
mai putut sæ meargæ la øcoalæ sau sæ citeascæ. Nu putea sæ vadæ nici mæcar atât
cât sæ se joace cu prietenii sæi. Fiecare zi era plinæ de întuneric øi suferinflæ.

La sfinflii din zilele din urmæ din Olanda a ajuns øtirea cæ preøedintele Joseph F.
Smith [al øaselea preøedinte al Bisericii] venea sæ-i viziteze. John s-a gândit mult
timp la acest lucru øi, apoi, i-a spus mamei sale: ‘Profetul are mai multæ putere
decât orice om de pe pæmânt. Dacæ mæ vei lua cu tine la adunare pentru ca el
sæ mæ priveascæ în ochi, cred cæ mæ voi vindeca’.

La încheierea adunærii din duminica urmætoare, preøedintele Smith a mers pânæ
la ultimele scaune din micufla capelæ pentru a saluta oamenii øi a da mâna cu
fiecare. Sora Roothoof l-a ajutat pe John, care avea ochii bandajafli, sæ meargæ
alæturi de ceilalfli pentru a vorbi cu preaiubitul lor conducætor.

Preøedintele l-a luat de mânæ pe bæiatul orb øi, apoi, cu multæ grijæ i-a ridicat
bandajele øi l-a privit pe John în ochii plini de durere. Profetul l-a binecuvântat
pe John øi i-a promis cæ avea sæ vadæ din nou.

Ajungând acasæ, mama lui John i-a scos bandajele de pe ochi pentru a-i putea
øterge aøa cum îi spusese doctorul sæ facæ. În timp ce fæcea acest lucru, John
a strigat cu bucurie: ‘O, mama, ochii mei sunt bine. Pot sæ væd bine acum – øi
departe. Øi nu simt nicio durere!’” („President Smith Took Him by the Hand”,
Friend, aug. 1973, p. 36).

• Ce dar spiritual a primit John Roothoof? (Credinfla cæ pofli fi vindecat.) Ce a
fæcut posibil ca John sæ fie vindecat? (El a cæutat darul vindecærii øi a avut
credinflæ în darul profetului de a-l vindeca.)

Concluzie

Mærturie Depunefli mærturie cæ noi, tofli, avem daruri ale Spiritului pe care ni le-a dat Tatæl
Ceresc. Împærtæøifli-væ recunoøtinfla pentru darurile care v-au fost date. Dacæ este
cazul, împærtæøifli o experienflæ personalæ (sau invitafli pe altcineva sæ împærtæøeascæ
o experienflæ personalæ) despre folosirea unuia dintre darurile spirituale care v-au
fost date. Ajutafli-i pe copii sæ simtæ potenflialul pe care îl au de a face bine desco-
perind øi folosind darurile Spiritului, care le-au fost date.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Faptele apostolilor 28:1–11 ca o recapitulare a
acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.

Lecflia 45
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Isus Hristos va 
veni din nou

Lecflia

46
Scop De a-i familiariza pe copii cu semnele celei de a Doua Veniri a Salvatorului øi de a-i

încuraja sæ se pregæteascæ pentru a-L întâlni.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, Joseph Smith – Matei 1:1–4, 21–55; Faptele apostolilor
1:9–11; øi Doctrinæ øi legæminte 29:11; 38:30; 101:24–25; 133:46–48. Studiafli
apoi lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli copiilor relatarea din scripturæ.
(Vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scripturi”, p. vii.)

2. Lecturæ suplimentaræ: Joseph Smith – Matei 1:5–20 øi Doctrinæ øi legæminte
45:16–75, 88:87–101.

3. Alegefli întrebærile pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiri-
tualæ care îi vor implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ sco-
pul lecfliei.

4. Materiale necesare:
a. Perla de mare prefl pentru fiecare copil;
b. mai multe exemplare ale Bibliei øi Doctrinei øi legæmintelor;
c. patru frunze de smochin (vezi modelul de mai jos) decupate din hârtie coloratæ

sau desenate pe tablæ, pe fiecare frunzæ fiind înscris unul dintre urmætoarele
cuvinte sau expresii: hristoøi faløi, Israelul adunat, tristefli, minuni cereøti;

d. conturul unei ramuri de smochin desenat pe o foaie de hârtie sau pe tablæ;
e. bandæ adezivæ sau un alt material de lipit;
f. ilustrafliile 7-3, Naøtere lui Isus (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 200;

62116); 7-25, A Doua Venire (62562); 7-43, Înælflarea lui Isus (Setul cu ilustraflii
inspirate din Evanghelie 236; 62497); øi o fotografie cu profetul actual.
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Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Arætafli ilustrafliile Naøterea lui Isus øi A Doua Venire.

• Ce evenimente importante din istoria pæmântului reprezintæ aceste douæ ilustraflii?

• Ce semne au anunflat naøterea lui Isus la Betleem? (Îngerii cântau, a apærut o
nouæ stea, a fost o noapte færæ întuneric în America øi altele.)

• Cum v-afli fi simflit dacæ afli fi fost în Betleem când s-a næscut Isus?

• Cum credefli cæ va fi când Isus va veni din nou pe pæmânt?

Explicafli cæ, atunci când Salvatorul va veni din nou, va fi „mæreafla øi groaznica zi
a Domnului” (D&L 2:1). Multe miracole vor avea loc când Hristos va reveni øi tofli
oamenii de pe pæmânt vor øti cæ el este Salvatorul. Pentru cei neprihænifli va fi bucu-
rie pentru cæ ei vor træi pe pæmânt, Isus Hristos va domni, va fi pace øi Satana nu
va putea sæ-i ispiteascæ sæ facæ ræu. Cei ræi vor fi înspæimântafli øi triøti la venirea
lui Isus. Pentru cæ nu s-au pocæit, ei vor fi distruøi (vezi D&L 29:9).

Relatare din
scripturæ

Predafli copiilor relatarea din scripturæ despre a Doua Venire a Salvatorului, care se
gæseøte în Joseph Smith – Matei 1:1–4, 21–55. (Pentru sugestii privind modul de a
preda relatarea din scripturæ, vedefli „Predarea din scripturi”, p. vii.)

Amintifli copiilor cæ una dintre lucrærile importante ale lui Joseph Smith a fost sæ facæ
o nouæ traducere a Bibliei. Traducerea pe care a fæcut-o la capitolului 24 din Matei
cuprinde adeværuri importante neconsemnate în relatarea din Noul Testament despre
a Doua Venire a Salvatorului. Acest capitol este atât de important pentru sfinflii din
zilele din urmæ încât a fost inclus în Perla de mare prefl ca Joseph Smith – Matei.

Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• Când Isus le-a spus ucenicilor Sæi cæ avea sæ vinæ din nou, cum a descris El înt-
oarcerea Sa? (Joseph Smith – Matei 1:1.) Care este diferenfla dintre aceasta
øi felul în care a venit pe pæmânt prima oaræ?

• Ce au vrut ucenicii sæ øtie dupæ ce au înfleles cæ întoarcerea lui Isus avea sæ aibæ
loc dupæ moartea øi învierea Sa? (Joseph Smith – Matei 1:4.) De ce au vrut uce-
nicii sæ øtie despre a Doua Venire? De ce este important pentru noi sæ învæflæm
despre a Doua Venire? Explicafli cæ Isus doreøte ca membrii Bisericii Sale sau cei
aleøi sæ recunoascæ semnele ce preced venirea Sa pentru ca ei sæ nu fie înøelafli
øi astfel sæ fie pregætifli pentru a-L întâlni.

• De ce ne-a dat Isus semne ale celei de a Doua Veniri a Sa? (Joseph Smith –
Matei 1:37, 39.) De ce a asemænat El a Doua Sa Venire cu un smochin? (Joseph
Smith – Matei 1:38.) (Expunefli ramurile goale de smochin sau desenafli conturul
unei frunze de smochin pe tablæ. La momentul potrivit, în timpul acestei discuflii,
expunefli frunzele de smochin.

• Ce este un hristos fals sau un profet fals? (Joseph Smith – Matei 1:21–22.
Oameni øi religii care pretind cæ deflin adeværul øi încearcæ sæ-i îndepærteze pe
oameni de Biserica adeværatæ a lui Hristos.)

Lecflia 46
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• Ce vor putea face hristoøii øi profeflii faløi? (Joseph Smith – Matei 1:22.) Cum pot
evita sæ fie înøelafli cei aleøi (neprihænifli)? (Joseph Smith – Matei 1:37, prima frazæ.)

Subliniafli cæ noi trebuie sæ-l ascultæm întotdeauna pe profetul în viaflæ øi sæ urmæm
ce ne spune sæ facem pentru a evita sæ fim înøelafli. Preøedintele Wilford Woodruff,
al patrulea preøedinte al Bisericii, a spus: „Domnul nu va permite niciodatæ mie sau
altui om, care este în oficiul de preøedinte al acestei Biserici, sæ væ conducem pe
un drum greøit” (vezi Declaraflia oficialæ – 1 din Doctrinæ øi legæminte).

• Cum vom øti cæ este Hristos cel adeværat când va veni? Cum se va aræta?
(Joseph Smith – Matei 1:25–26, 36; Faptele apostolilor 1:9–11; D&L 133:46–48.)

• Ce este adunarea lui Israel? (D&L 45:69.) Cum ajutæ misionarii la adunarea
celor neprihænifli în Bisericæ? (Joseph Smith – Matei 1:31.) Explicafli cæ oamenii
aleøi ai lui Dumnezeu, care sunt numifli Israel, træiesc pretutindeni în lume. Înainte
ca Isus sæ vinæ din nou, misionarii vor merge în întreaga lume pentru a propovæ-
dui Evanghelia. Cei care acceptæ adeværul øi sunt botezafli se vor aduna în flæruøii
Sionului. În ce flæri slujesc în misiuni membrii din episcopia (sau ramura) noastræ?

• Ce înseamnæ cuvântul distrugere? (Dezastru, calamitate, ruinæ, devastare, neno-
rocire.) Ce distrugeri spune Isus cæ vor avea loc înaintea venirii Sale? (Joseph
Smith – Matei 1:28–30.) Ce distrugeri afli væzut sau despre ce distrugeri afli auzit?

• Care sunt unele dintre minunile cereøti care vor avea loc chiar înainte de a Doua
Venire? (Joseph Smith – Matei 1:33.)

• Cum va fi pæmântul purificat când Isus va veni din nou? (D&L 101:24–25.) Cât
timp va domni Isus ca rege pe pæmânt? (D&L 29:11.)

Discutafli urmætorul citat din cuvântærile rostite de preøedintele Brigham Young, al
doilea preøedinte al Bisericii:

„El [Isus] va alunga pæcatul de pe pæmânt øi consecinflele lui îngrozitoare, lacrimile
vor fi øterse de pe fiecare obraz øi pe tot muntele sfânt al lui Dumnezeu nu va fi
nimic de rænit sau distrus” (în Journal of Discourses, 11:124).

• Când va avea loc a Doua Venire? (Joseph Smith – Matei 1:40, 46.) De ce trebuie
sæ fim pregætifli pentru venirea lui Isus? Cum putem fi pregætifli? (Joseph Smith –
Matei 1:47–50.) Ce li se va întâmpla acelora care nu vor fi pregætifli când va veni
Isus? (Joseph Smith – Matei 1:51–55.)

Rezumafli subliniind cæ Isus ne-a dat semnele venirii Lui pentru ca noi sæ recunoa-
øtem cæ aceasta se apropie øi astfel sæ fim pregætifli. Explicafli cæ Domnul a spus
cæ, dacæ vom fi pregætifli, noi nu ne vom teme. (D&L 38:30.)

Citifli urmætorul citat din cuvântærile rostite de preøedintele Ezra Taft Benson, al trei-
sprezecelea preøedinte al Bisericii:

„Ne dæm noi seama cæ træim în zilele împlinirii acestor semne øi minuni? Noi sun-
tem printre aceia care vor vedea împlinindu-se multe dintre aceste profeflii... Nu
cunoaøtem ziua sau ora venirii Sale dar, în legæturæ cu acest lucru, suntem asigur-
afli: Suntem aproape de ziua cea mare a Domnului!” (The Teachings of Ezra Taft
Benson, p. 20).

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.
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1. Facefli o copie a urmætoarelor afirmaflii pentru fiecare copil. Distribuifli afirmafliile øi
creioane membrilor clasei. Invitafli-i sæ coreleze începutul afirmafliei cu sfârøitul ei
trasând o linie de la propoziflia din prima coloanæ cætre finalul corect din a doua
coloanæ. Îi putefli ruga pe copii sæ caute referinflele în cazul afirmafliilor pe care
nu le cunosc.

A Doua Venire

Numai Tatæl Ceresc øtie va aræta mai strælucitor decât soarele
(D&L 133:49).

Isus va fi îmbræcat din cer (Faptele apostolilor 1:11).

Hristoøi faløi fi o zi glorioasæ pentru cei neprihænifli (D&L 2:1).

Isus va veni în haine roøii (D&L 133:48).

A Doua Venire va pretutindeni în lume (JS–M 1:31).

Cei ræi vor fi vor înøela pe mulfli (JS–M 1:22).

Când Isus va veni, El va întuneca (D&L 45:42).

Misionarii vor predica
Evanghelia

momentul exact în care va veni Isus 
(JS–M 1:40).

Distrugerile sunt distruøi (D&L 29:9).

Soarele se ræzboaie, foamete, molime øi cutremure 
(JS–M 1:28–29).

2. Pentru a-i ajuta pe copii sæ øtie cât de bine se pregætesc pentru a Doua Venire,
adresafli-le urmætoarele întrebæri sau unele similare. Facefli o pauzæ dupæ fiecare
întrebare pentru a le læsa timp sæ se gândeascæ cât de bine sunt pregætifli în acel
domeniu. Nu cerefli copiilor sæ ræspundæ cu glas tare.

Dacæ Salvatorul ar veni în casa mea, aø vrea eu:

sæ schimb unele dintre cuvintele pe care le folosesc?
sæ ascund unele reviste, cærfli sau casete video?
sæ schimb canalul de televiziune sau sæ sting televizorul?
sæ opresc muzica pe care o ascult?
sæ schimb hainele mele cu unele mai decente?
sæ-L iau cu mine oriunde aø merge?
sæ-L am alæturi când sunt cu prietenii mei?
sæ citesc scripturile mai des decât o fac acum?
sæ-mi tratez familia altfel decât o tratez de obicei?

3. Revedefli øi memorafli al zecelea articol de credinflæ împreunæ cu respectivii copii.
Explicafli cæ evenimentele menflionate în acest articol de credinflæ sunt lucruri
emoflionante pe care le putem aøtepta sæ aibæ loc când Isus va veni din nou.

4. Aducefli ziare sau periodice øi læsafli-i pe copii sæ gæseascæ articole care aratæ
distrugerile care au loc în lume.

5. Revedefli pilda celor zece fecioare din lecflia 25 øi discutafli despre lucrurile pe
care le învæflæm din aceastæ pildæ despre ceea ce trebuie sæ facem pentru a ne
pregæti pentru a Doua Venire.

6. Pentru a-i ajuta pe copii sæ înfleleagæ o modalitate prin care se pot pregæti pentru
a Doua Venire, discutafli urmætorul citat din preøedintele Ezra Taft Benson:

Lecflia 46
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„În Cartea lui Mormon, gæsim un model de pregætire pentru a Doua Venire. O
parte considerabilæ a cærflii trateazæ câteva decenii de dinaintea venirii lui Hristos
în America. Prin studiul atent al acelei perioade de timp, putem stabili de ce au
fost distruøi unii în judecæflile îngrozitoare care au precedat venirea Sa øi ce i-a
adus pe alflii sæ stea la templul din flara Abundenfla øi sæ-øi punæ mâinile pe rænile
din mâinile øi picioarele Lui” (The Teachings of Ezra Taft Benson, p. 58–59).

Explicafli cæ, în anul urmætor, se va studia din Cartea lui Mormon. Va fi un prilej
minunat de a afla ce trebuie sæ facem pentru a fi pregætifli pentru a Doua Venire
a Salvatorului.

Concluzie

Mærturie Depunefli mærturie cæ cei care se supun poruncilor øi træiesc neprihænit pot aøtepta a
Doua Venire a lui Isus Hristos cu bucurie øi fericire. Încurajafli-i pe copii sæ vegheze
întotdeauna asupra semnelor celei de a Doua Veniri a lui Isus øi sæ fie pregætifli spiri-
tual pentru acest eveniment glorios.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Joseph Smith – Matei 1:46–55 ca o recapitu-
lare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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Preoflia ne poate
binecuvânta viafla 
(Lecflie de pregætire pentru preoflie) 

Lecflia

47

Scop Aceastæ lecflie a fost scrisæ pentru a-i ajuta pe bæieflii în vârstæ de 11 ani sæ înflele-
agæ binecuvântærile øi responsabilitæflile preofliei. Trebuie predatæ înainte ca un copil
din clasa dumneavoastræ sæ împlineascæ 12 ani.

Pregætire 1. Studiafli, rugându-væ, „Mærturia profetului Joseph Smith” din introducerea la
Cartea lui Mormon sau din Joseph Smith – Istorie 1:29–54, 59, 66–72; Doctrinæ
øi legæminte 13, inclusiv subtitlul; Doctrinæ øi legæminte 121:34–46.

2. Apoi, studiafli lecflia øi hotærâfli cum dorifli sæ predafli copiilor relatarea din scripturi
(vezi „Pregætifli lecfliile”, p. vi, øi „Predarea din scripturi” p. vii). Alegefli întrebærile
pentru stimularea discufliilor øi activitæflile de îmbogæflire spiritualæ care îi vor
implica pe copii øi îi vor ajuta cel mai mult sæ îndeplineascæ scopul lecfliei.

3. Materiale necesare:
a. Cartea lui Mormon pentru fiecare copil;
b. Doctrinæ øi legæminte;
c. o sursæ de luminæ, cum ar fi un blifl, un bec sau o lanternæ;
d. ilustrafliile 7-1, Isus Hristosul (Setul cu ilustraflii inspirate din Evanghelie 240;

62572); Ioan Botezætorul conferind Preoflia aaronicæ (Setul cu ilustraflii inspirate
din Evanghelie 407; 62013); øi Rânduirea la preoflie (62341).

Sugestii pentru
desfæøurarea
lecfliei Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de deschidere.

Activitate pentru
captarea atenfliei

Expunefli un obiect care produce luminæ.

• De ce are nevoie acest obiect pentru a lumina? Dacæ avefli un blifl, arætafli cæ are
nevoie de baterii, de un bec øi de un comutator, toate funcflionând corespunzætor,
pentru ca el sæ meargæ. Un bec are nevoie de un filament bun øi trebuie înøurubat
într-o dulie care sæ fie conectatæ la o sursæ de curent. De asemenea, comutatorul
trebuie sæ fie deschis pentru a permite curentului electric sæ intre pe conductor.

Rugafli-i pe bæieflii din clasa dumneavoastræ sæ se ridice în picioare. Aceøti bæiefli
au potenflialul de a primi preoflia, care este o putere mai mare decât curentul elec-
tric, pentru cæ este puterea øi autoritatea de a acfliona în numele lui Dumnezeu.
Prin aceastæ putere copiii Tatælui Ceresc pot fi botezafli øi pot primi alte rânduieli
ale Bisericii. Dar, pentru a primi aceastæ putere øi a o folosi aøa cum cere
Dumnezeu, un bæiat trebuie sæ fie demn øi pregætit corespunzætor.

Relatare din
scripturæ

Folosind ilustrafliile la momentul potrivit, predafli relatarea despre Joseph Smith
în momentul primirii plæcilor de aur øi cel al rânduirii sale la Preoflia aaronicæ din
„Mærturia profetului Joseph Smith” sau din Joseph Smith – Istorie 1:29–54, 59,
66–72. (Pentru sugestii privind moduri de a preda relatarea din scripturæ, vedefli
„Predarea din scripturi”, p. vii.) Dacæ este nevoie, putefli recapitula pe scurt, împre-
unæ cu clasa, evenimentele care au dus la primirea plæcilor de aur de cætre Joseph.
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Întrebæri pentru
stimularea discufliilor
øi punerii în practicæ

Pe mæsuræ ce væ pregætifli lecflia, studiafli urmætoarele întrebæri øi referinfle din scrip-
turi. Folosifli întrebærile care simflifli cæ îi vor ajuta cel mai mult pe copii sæ înfleleagæ
scripturile øi sæ punæ în practicæ principiile în vieflile lor. Citirea referinflelor împreunæ
cu copiii, în clasæ, îi va ajuta sæ aibæ o mai bunæ percepflie a scripturilor.

• De ce nu ar fi putut Joseph Smith sæ traducæ plæcile de aur, sæ primeascæ preo-
flia øi sæ organizeze Biserica imediat dupæ Prima Viziune? (El nu era pregætit;
el trebuia sæ creascæ în înflelepciune øi cunoaøtere.)

• Care a fost prima însærcinare majoræ pe care Domnul i-a încredinflat-o lui Joseph
Smith? (Sæ traducæ plæcile de aur pentru ca noi sæ putem avea Cartea lui
Mormon.)

• Ce fæcea Joseph în noaptea în care i s-a arætat prima oaræ îngerul Moroni?
(Joseph Smith – Istorie 1:29–30.) De câte ori i s-a arætat Moroni lui Joseph Smith
înainte ca Joseph sæ vadæ plæcile de aur prima oaræ? (Joseph Smith – Istorie
1:30, 44–49; de patru ori.) De ce credefli cæ Moroni a repetat primul sæu mesaj
de alte trei ori?

• Ce alte instrucfliuni a primit Joseph înainte de a putea începe traducerea plæcilor
de aur? (Joseph Smith – Istorie 1:53–54.) Cum au contribuit aceste instrucfliuni la
pregætirea lui Joseph Smith pentru alte lucruri mærefle pe care avea sæ le facæ?
Ce facefli voi pentru a væ pregæti pentru viitorul vostru?

• Ce obligaflii speciale îøi asumæ majoritatea tinerilor bæiefli sfinfli din zilele din urmæ
la vârsta de 12 ani? (Primesc Preoflia aaronicæ øi sunt rânduifli diaconi.)

• Cum a primit Joseph Smith Preoflia aaronicæ? (Joseph Smith – Istorie 1:68–70.)
Cum primeøte un tânær bæiat Preoflia aaronicæ astæzi? (El este intervievat pentru
a se stabili dacæ este demn øi este rânduit prin aøezarea mâinilor de cætre un
bærbat care are autoritatea de a rândui.)

• Cum trebuie sæ se pregæteascæ bæieflii pentru a primi preoflia? Cum trebuie sæ
se pregæteascæ fetele pentru a primi binecuvântærile preofliei? (Bæieflii øi fetele se
pregætesc în acelaøi fel. Se roagæ, au credinflæ, învaflæ Evanghelia de la pærinfli øi
învæflætori, træiesc demn, se supun poruncilor, slujesc altora, se respectæ unii pe
alflii øi sunt oneøti.) (Vezi activitatea de îmbogæflire spiritualæ 4.)

• Ce responsabilitæfli au diaconii în Bisericæ? (D&L 20:59.) Cum îndeplinesc aceste
responsabilitæfli? (Distribuie împærtæøania, colecteazæ darurile de post, sunt
mesageri ai episcopului în adunarea de împærtæøanie øi sunt un bun exemplu.)

• Cine a fost prima persoanæ care a distribuit împærtæøania? (Isus Hristos.) De ce
este împærtæøania atât de sacræ? (Este o rânduialæ care simbolizeazæ jertfa pe
care Isus Hristos a fæcut-o pentru fiecare dintre noi.)

Citifli sau invitafli un membru al clasei sæ citeascæ citatul urmætor din vârstnicul
Jeffrey R. Holland: „Noi væ cerem vouæ, tineri bæiefli cu Preoflia aaronicæ, sæ fifli
demni øi pioøi când pregætifli, binecuvântafli øi împærflifli aceste simboluri ale sacri-
ficiului Salvatorului. Ce privilegiu copleøitor øi ce încredere sacræ vi se acordæ la
o vârstæ atât de fragedæ! Nu-mi vine în minte o cinste mai mare pe care v-ar fi
putut-o face cerul. Væ iubim cu adeværat. Fifli cât mai demni øi prezentafli-væ cât
mai bine când participafli la împærtæøania Cinei Domnului” (în Conference Report,
oct. 1995, p. 89; sau Ensign, nov. 1995, p. 68).

• Cum putem noi, tofli, cinsti øi susfline preoflia? (Acceptând chemæri de la condu-
cætorii preofliei; slujind altora; vorbind cu respect despre conducætorii Bisericii;
øi rugându-ne pentru taflii, fraflii, membrii familiei øi alflii care deflin preoflia.) (Vezi
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activitatea de îmbogæflire spiritualæ 3.) Cum îi poate ajuta faptul cæ facefli aceste
lucruri pe taflii øi fraflii voøtri sæ-øi cinsteascæ preoflia? Cum væ pot ajuta ei sæ væ
pregætifli sæ primifli preoflia sau binecuvântærile preofliei?

Activitæfli de
îmbogæflire
spiritualæ Putefli folosi una sau mai multe dintre urmætoarele activitæfli în orice moment de pe

parcursul lecfliei sau pentru a face o recapitulare, un rezumat sau ca temæ.

1. Scriefli pe cartonaøe sau foi de hârtie separate urmætoarele binecuvântæri care
vin datoritæ preofliei:

primirea numelui øi a binecuvântærii;
botezul;
primirea darului Duhului Sfânt;
primirea unei binecuvântæri în cazul îmbolnævirii;
luarea din împærtæøanie;
slujirea ca misionar;
cæsætoria în templu.

Împærflifli clasa în grupuri øi dafli fiecærui grup unul dintre cartonaøe. Invitafli-i pe
copiii din fiecare grup sæ împærtæøeascæ experienfle personale sau ale familiei
legate de binecuvântarea scrisæ pe cartonaøul lor.

2. Facefli ca sala de clasæ sæ fie cât se poate de întunecoasæ. Spunefli-le apoi
povestea grupului de turiøti care au intrat într-o peøteræ adâncæ, întunecoasæ.
Dupæ ce au ajuns în peøteræ, ghidul a stins luminile, a aøteptat câteva minute
øi, apoi, a cerut fiecærei persoane sæ indice direcflia ieøirii. Când luminile s-au
aprins din nou, oamenii arætau în toate direcfliile.

Facefli ca în sala de clasæ sæ fie din nou luminæ øi împærtæøifli urmætorul citat
din vârstnicul Robert D. Hales: „Dacæ puterea preofliei nu ar fi fost pe pæmânt,
adversarul ar fi avut libertatea sæ umble øi sæ domneascæ oriunde ar fi vrut. Nu ar
exista darul Duhului Sfânt care sæ ne îndrume øi sæ ne învefle; nu ar exista profefli
care sæ vorbeascæ în numele Domnului; nu ar exista temple în care sæ facem
legæminte veønice, sacre; nu ar exista autoritatea pentru a binecuvânta sau
boteza, pentru a vindeca sau alina... Nu ar fi luminæ, speranflæ – numai întuneric”
(în Conference Report, oct. 1995, p. 40; sau Ensign, nov. 1995, p. 32).

3. Citifli sau spunefli urmætoarea povestire despre ce a fæcut o familie pentru a-øi
sprijini tatæl în chemarea preofliei pe care o avea:

„Stæteam [la o conferinflæ generalæ cu mulfli ani în urmæ] alæturi de øase copii ai
vârstnicului Ezra Taft Benson, unul dintre ei fiindu-mi coleg de cameræ la colegiu.
Interesul meu a sporit când preøedintele McKay s-a ridicat øi a anunflat urmætorul
vorbitor. Am privit cu respect în timp ce vârstnicul Benson, pe care nu-l cunoscu-
sem încæ, se îndrepta spre microfon. Era un om mare, de peste 1,90 m înælflime.
Era un bærbat licenfliat, un bærbat cunoscut pe plan internaflional ca ministrul agri-
culturii al Statelor Unite øi un martor special al Domnului, un bærbat care pærea
calm øi sigur pe el, unul care se adresase oamenilor din întreaga lume. Brusc,
o mânæ mi-a atins braflul. O fetiflæ s-a aplecat spre mine øi mi-a øoptit græbit:
‘Roagæ-te pentru tati’.

Oarecum nedumerit, am gândit: ‘Acest mesaj vine de-a lungul rândului øi trebuie
sæ-l zic øi eu mai departe’. Sæ spun: „Roagæ-te pentru vârstnicul Benson”? Sæ
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spun: ‘Trebuie sæ spui o rugæciune pentru tatæl tæu’? Simflind cæ e nevoie sæ acfli-
onez imediat, m-am aplecat øi am øoptit simplu: ‘Roagæ-te pentru tati’.

Am privit cum acea øoaptæ trecea de-a lungul rândului cætre locul în care se afla
sora Benson, cu capul deja plecat.

De multe ori, din acea zi, mi-am adus aminte de acel mesaj – Roagæ-te pentru
tati, patriarhul cæminului. Roagæ-te pentru el când el slujeøte ca preøedinte de
district sau învæflætor de acasæ. Roagæ-te pentru el când devine secretar executiv
al unui grup civic, când afacerea lui înfloreøte sau când salariul îi este micøorat.
Roagæ-te când dæ sfaturi în timpul serilor în familie. Roagæ-te pentru tati care
lucreazæ multe ore pentru ca Jerold sæ poatæ merge în misiune øi ca Diane sæ
poatæ merge la colegiu. Roagæ-te pentru el în timp ce vorbeøte la adunærile de
împærtæøanie sau îi dæ mamei o binecuvântare pentru ca ea sæ fie sænætoasæ
din nou. Øi, seara, când vine acasæ obosit sau descurajat, roagæ-te pentru el.
Roagæ-te pentru tati în tot ce ar putea face – lucruri mici øi mari.

Anii au trecut, conferinflele generale au venit øi au trecut øi, de fiecare datæ când
preøedintele Benson s-a ridicat pentru a vorbi, eu m-am gândit: ‘Copiii lui, care
sunt risipifli pe tot continentul, sunt unifli acum în rugæciune pentru tatæl lor’.

Øi am ajuns sæ cred cæ scurtul mesaj, pe care l-am trecut de-a lungul rândului cu
[mulfli] ani în urmæ, este cel mai important mesaj pe care îl poate împærtæøi o fami-
lie. Ce putere øi credinflæ extraordinare poate avea orice om pentru a face faflæ
provocærilor zilnice din viafla lui dacæ, undeva în lume, fiica sau fiul lui øopteøte:
‘Roagæ-te pentru tati’” (Elaine McKay, „Pray for Dad”, New Era, iunie 1975, p. 33).

4. Când træim potrivit Evangheliei, noi vom fi pregætifli sæ acceptæm responsabilitæfl-
ile øi sæ ne bucuræm de binecuvântærile preofliei. Citifli „Standardele Evangheliei
mele” (broøura Zilele realizærilor mele [35317], coperta din spate), fæcând o
scurtæ pauzæ dupæ fiecare pentru a permite copiilor sæ se gândeascæ cât de
demn træiesc acel standard. Dupæ ce afli terminat de citit lista, o putefli recapitula
folosind ilustraflii, cuvinte cheie sau pantomima.

Standardele Evangheliei mele

1. Îmi voi aminti legæmântul pe care l-am fæcut la botez øi voi asculta Duhul Sfânt.

2. Voi fi cinstit(æ) cu Tatæl Ceresc, cu alflii øi mine însumi (însæmi).

3. Voi cæuta sæ am prieteni buni øi îi voi trata pe ceilalfli cu bunætate.

4. Mæ voi îmbræca decent ca sæ aræt respect faflæ de Tatæl Ceresc øi faflæ de
mine însumi (însæmi).

5. Voi citi øi voi viziona numai lucruri care Îi sunt plæcute Tatælui Ceresc.

6. Voi asculta numai muzica ce este plæcutæ Tatælui Ceresc.

7. Voi folosi cu evlavie numele Tatælui Ceresc øi al lui Isus Hristos. Nu voi jura
øi nu voi folosi cuvinte necuviincioase.

8. Îmi voi pæstra mintea øi trupul sacre øi pure.

9. Nu voi lua din lucruri care sunt dæunætoare.

10. În ziua de sabat voi face acele lucruri care mæ vor ajuta sæ mæ simt aproape
de Tatæl Ceresc.

11. Voi alege ce-i drept. Øtiu cæ pot sæ mæ pocæiesc atunci când fac o greøealæ.
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12. Voi træi acum astfel încât sæ fiu demn(æ) sæ merg la templu øi sæ slujesc în
misiune.

13. Voi urma planul pe care Tatæl Ceresc l-a stabilit pentru mine.

5. Împærtæøifli urmætorul citat din preøedintele Gordon B. Hinckley, al cincisprezece-
lea preøedinte al Bisericii: „Aceastæ Bisericæ nu aparfline preøedintelui ei. Capul
ei este Domnul Isus Hristos, al cærui nume îl ia asupra sa [la botez] fiecare dintre
noi. Suntem tofli împreunæ în aceastæ mare lucrare. Suntem aici pentru a-L ajuta
pe Tatæl nostru în lucrarea øi gloria Sa ‘sæ [realizeze] nemurirea øi viafla veønicæ a
omului’ (Moise 1:39). Obligaflia dumneavoastræ este la fel de serioasæ în dome-
niile dumneavoastræ de activitate, pe cât este øi obligaflia mea în domeniul meu.
Nicio chemare din aceastæ Bisericæ nu este micæ sau færæ importanflæ. Când ne
facem datoria noi, tofli, influenflæm vieflile altora” (în Conference Report, apr. 1995,
p. 94; sau Ensign, mai 1995, p. 71).

Concluzie

Mærturie Putefli depune mærturie cæ preoflia a fost restauratæ øi cæ ea este autoritatea de a
acfliona în numele lui Dumnezeu. Încurajafli-i pe bæiefli sæ træiascæ acum astfel încât
sæ fie demni sæ deflinæ Preoflia aaronicæ øi încurajafli pe tofli membrii clasei sæ træ-
iascæ demn pentru a primi toate binecuvântærile preofliei. Încurajafli-i pe copii sæ-i
cinsteascæ øi sæ-i sprijine pe deflinætorii preofliei.

Împærtæøifli familiei Încurajafli-i pe copii sæ împærtæøeascæ familiilor o anumitæ parte din lecflie, cum ar
fi o povestire, o întrebare sau o activitate sau sæ citeascæ împreunæ cu familia
„Lecturæ pentru acasæ”.

Lecturæ pentru
acasæ

Propunefli copiilor sæ studieze acasæ Doctrinæ øi legæminte 121:34–46 ca o recapitu-
lare a acestei lecflii.

Invitafli un copil sæ spunæ rugæciunea de încheiere.
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