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POVESTIRI BIBLICE

Isus Îşi ajută poporul

Doamne Isuse, Îţi mulţumim pentru povestirile din Biblie.
Îţi mulţumim că eşti Prietenul nostru cel mai bun. Te iubim, Isuse. Amin!

I

Iosua şi Caleb au fost nişte bărbaţi foarte
curajoşi. Ei Îl iubeau mult pe Isus.

1

osua și Caleb au fost niște bărbați foarte
curajoși. Ei Îl iubeau mult pe Isus și au fost
ajutoarele Lui.
Într-o zi, Isus i-a vorbit lui Iosua:
– Este timpul să-Mi duc poporul în țara cea
nouă, a spus El. Oamenii răi care locuiesc acolo
trebuie să plece. Te voi ajuta să îi alungi.
În apropiere curgea un râu mare, râul Iordan.
Oamenii aveau nevoie să traverseze râul pentru a
ajunge la noile lor case, dar nu existau poduri.
– Cum vom ajunge de cealaltă parte a râului?
a întrebat Iosua nedumerit.
– Nu vă îngrijorați! Vă voi ajuta Eu, a promis
Isus.
De cealaltă parte a râului se găsea un oraș
mare, numit Ierihon. Iosua s-a uitat la zidurile
înalte și rezistente din jurul Ierihonului. El a văzut
soldații puternici de pe zidurile cetății. Totuși, Iosua nu se temea. El știa că Isus Își va ajuta poporul.
Când a sosit vremea să treacă râul cel mare,
Isus a vorbit cu Iosua.

Lecţia pentru cei mai mici

I

osua și Caleb erau ajutoarele de nădejde ale lui Isus. Isus dorea ca oamenii Săi să se mute
în noile lor case, dar acolo locuiau niște oameni răi. Isus i-a cerut lui Iosua să-L ajute să-i
alunge pe oamenii aceia.
Poporul lui Isus avea nevoie să traverseze un râu mare, dar nu exista niciun pod. Oamenii
răi trăiau într-un oraș mare, cu ziduri trainice și soldați viguroși.
– Cum vom putea traversa râul acesta mare? a întrebat Iosua. Cum putem cuceri orașul
acesta foarte important?
– Eu te voi ajuta, i-a promis Isus. Luați cu voi chivotul de aur și spune-le preoților să meargă spre râu!
1
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– Spune-le preoților să poarte chivotul de
aur pe umeri! i-a poruncit Isus.
În interiorul chivotului de aur se aflau două
pietre speciale pe care erau scrise Cele Zece Porunci pe care Dumnezeu le dăduse poporului.
– Spune-le preoților să meargă spre râu, i-a
cerut Isus lui Iosua.
Preoții s-au supus. Purtând chivotul auriu pe
umeri, ei au coborât pe malul râului până când
picioarele lor au atins apa. Știi ce s-a întâmplat
atunci? Isus a despărțit apele râului! El a făcut
un drum larg și uscat chiar prin mijlocul râului.
Toată lumea a trecut pe acel drum larg și uscat.
În scurt timp, au ajuns pe partea cealaltă. (Lăsați
copiii să își folosească mâinile pentru a încerca

Preoţii au cărat chivotul până la marginea
apei.

2
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să separe apa în vas.) Credeți că oamenii știau
că Isus era Cel care îi ajuta? Bineînțeles că știau.
Venise vremea să ia cetatea Ierihon din mâinile
oamenilor răi.
– Spune-le soldaților și preoților să mărșăluiască în jurul Ierihonului! i-a poruncit Isus lui Iosua.
Spune-le să ocolească cetatea o dată pe zi, timp de
șase zile. Să fie niște preoți care să poarte chivotul
pe umeri, iar alți preoți să sufle din corn.
Și așa au făcut. Oamenii răi din Ierihon priveau și ascultau. Știau că Isus Își ajută poporul.
Fiindcă le era frică, au încuiat porțile cele mari.
Au continuat să privească și să asculte în
timp ce preoții și soldații înconjurau cetatea o
dată pe zi, în fiecare dintre cele șase zile.

3

Isus a despărţit apele râului.

Chivotul avea în el tablele cu Cele Zece Porunci. Preoții au cărat chivotul și s-au îndreptat
către râu. Ei au coborât pe malul râului până când picioarele lor au atins apa.
Atunci, Isus a despărțit apele râului. El a făcut un drum larg și uscat pentru ca oamenii să poată trece. În scurt timp, au ajuns pe partea cealaltă a râului. Isus îi ajuta!
Venise vremea să ia Ierihonul din mâinile oamenilor răi.
– Mărșăluiți în jurul Ierihonului! i-a poruncit Isus lui Iosua. Spune-le să mărșăluiască o dată pe
zi, timp de șase zile. Să poarte cu ei chivotul și să sufle din corn.
Și așa au făcut. Oamenii cei răi se uitau la ei. Fiindcă le era frică, au încuiat porțile cele mari,
astfel încât nimeni să nu mai poată intra în orașul lor.
În ziua a șaptea, Isus le-a poruncit lui Iosua și oamenilor săi să înconjoare Ierihonul de șapte
ori. Mai apoi, preoții au suflat din corn, iar poporul lui Dumnezeu a strigat cât a putut de tare. Știi
ce s-a întâmplat atunci?
Zidurile s-au prăbușit! Isus Și-a ținut promisiunea, așa cum face întotdeauna.
2
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– Înconjurați orașul de șapte ori în ziua a
șaptea, i-a poruncit Isus lui Iosua, apoi se va întâmpla ceva special.
Poporul a făcut întocmai. Au înconjurat
cetatea – o dată, de două ori, de trei ori, de patru
ori, de cinci ori, de șase ori – dar nu s-a întâmplat nimic. Oamenii cei răi se uitau la preoții și
soldații care mărșăluiau pentru a șaptea oară. Și
poporul lui Dumnezeu se uita la ei.
Ce le-a spus Iosua oamenilor să facă? Citește
Iosua 6:16.

Așadar, oamenii au strigat foarte tare. Știi
ce s-a întâmplat atunci? Așa este! Zidurile acelea
mari și rezistente s-au prăbușit. Îngerii lui Isus
le-au împins și au căzut.
Și-a ținut Isus promisiunea de a-Și ajuta
poporul? Da. Se ține Isus mereu de promisiune?
Da. Să Îi mulțumim lui Isus pentru că Își ține
promisiunile de fiecare dată când
ne încredem în El.

Rugăciunea mea
Doamne Isuse, Îți mulțumesc că l-ai ajutat pe
Iosua. Îți mulțumesc pentru faptul că mereu Îți
respecți promisiunile. Îți mulțumesc că ai grijă
de părinții mei. Te iubim, Isuse. Amin!

Versetul de memorat
„Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.”
Iosua 1:9

Materiale didactice vizuale
O Biblie, un vas cu apă

Referinţe biblice
Iosua 1; 3; 5:13-6:20

4

Zidurile Ierihonului se prăbuşesc.

Colţul părinţilor
„Aduceți razele cerești în conversațiile voastre! Rostind cuvinte care bucură și încurajează, veți arăta că lumina dreptății lui Hristos locuiește în
sufletele voastre. Copiii au nevoie de cuvinte plăcute. Este esențial, pentru
fericirea lor, să simtă că primesc aprobare din partea voastră. Străduiți-vă
să depășiți duritatea și să cultivați un ton blând. Prindeți frumusețea
lecțiilor din Cuvântul lui Dumnezeu și bucurați-vă de acest lucru esențial
pentru fericirea căminului vostru. Într-un mediu prielnic, copiii vor dezvolta dispoziții care sunt plăcute și luminoase.” – Reflecting Christ, p.185
3
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Boul blând şi răbdător

„Puterea boilor aduce belşug de roade.” - Proverbele 14:4

© Hafiz Issadeen; License—http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

U

aceeași greutate, fără a deveni ursuzi. Ei sunt buni și ascultători.
Avem multe de învățat de la acest animal. Isus vrea
ca și noi să fim buni și răbdători, așa cum sunt aceste
animale. Ți-ar plăcea să fii bun și răbdător?

© Rod Waddington; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

nul dintre animalele despre care vom vorbi
în acest studiu este boul. Boii sunt animale
care pot fi antrenate să îi ajute pe oameni la
treburi grele.
În vremurile biblice, oamenii nu aveau tractoare.
Ei aveau boi. Un bou putea trage o căruță grea. Un
bou putea să are un câmp mare. Un cal putea obosi la
arat, dar un bou contiua să are. Deși noroiul îngreuna
lucrurile, boul era suficient de puternic pentru a trage
plugul. Dacă o încărcătură era foarte grea, mai mulți
boi la un loc puteau să o tragă cu ușurință. Boii sunt
foarte puternici.
Boul are două coarne pe cap și are copita despicată. Boul rumegă. Asta înseamnă că el își aduce înapoi
mâncarea din stomac și o mestecă din nou.
Uneori, boii se împung unii pe alții ca să vadă care
dintre ei este mai puternic, dar nu se rănesc unul pe
celălalt. Boii sunt foarte răbdători. Ei vor trage iar și iar
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Rut

Îţi mulţumim, Doamne, pentru povestirile din Biblie.
Ne plac foarte mult. Ele ne ajută să aflăm mai multe lucruri despre Tine. Amin!
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N

1

Naomi, Rut şi Orpa erau triste fiindcă soţii
lor muriseră.

aomi și soțul ei au avut doi băieți. Erau o
familie fericită, dar aveau o problemă. În
țara lor, era foamete. Asta înseamnă că nu
exista suficientă mâncare pentru toată lumea. (Arătați niște pâine.)
– Există multă mâncare în țara Moabului! ziceau
oamenii.
Așa că au decis să se mute în țara aceea. Naomi și
familia ei s-au rugat lui Isus, dar oamenii din Moab nu
se rugau. Ei se rugau idolilor din lemn și din piatră.
În țara Moabului, Isus a vegheat asupra familiei
lui Naomi. Cu timpul, cei doi băieți au crescut și s-au
căsătorit. Fetele cu care s-au căsătorit se numeau Rut
și Orpa. Acum, Naomi avea două fiice pe care le iubea
la fel de mult cum își iubea fiii. Întreaga familie era
fericită, însă totul a ținut doar pentru o vreme. Mai
apoi, s-au întâmplat niște lucruri triste. Întâi a murit
soțul lui Naomi. Apoi au murit și soții lui Rut și Orpa.
Naomi, Rut și Orpa erau foarte triste.
Naomi a început să se gândească la vechea ei
casă. Auzise că era din nou mâncare în țara ei.
– Mă voi întoarce acasă, a spus Naomi.

Lecţia pentru cei mai mici

N

aomi și soțul ei au avut doi băieți. Erau o familie fericită, dar aveau o problemă. Le era foame.
În țara lor nu exista suficientă mâncare. Au decis să locuiască într-un alt loc, unde era mai multă mâncare.
Când cei doi băieți au crescut, s-au căsătorit cu Rut și Orpa. Apoi s-au întâmplat câteva lucruri
triste. Soțul lui Naomi a murit. Apoi au murit și soții lui Rut și Orpa.
Când Naomi a auzit că există din nou suficientă mâncare în țara ei, a spus:
– Mă voi întoarce acasă.
Rut și Orpa au spus atunci:
– Vom merge și noi cu tine.
Naomi fusese bună cu ele, și ele o iubeau. Așa că Naomi, Rut și Orpa au pornit la drum.
5
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Ea le iubea pe Rut și pe Orpa, dar îi era dor să
fie alături de alți oameni care Îl iubeau pe Isus la fel
de mult ca ea. Rut și Orpa au vrut să meargă cu Naomi. Ele aflaseră despre Isus de la Naomi, iar familia
ei se purtase frumos cu ele.
Când au plecat la drum, Naomi a avut timp să se
gândească mai mult. Se întreba dacă nu cumva Rut și
Orpa ar fi mai fericite în țara unde crescuseră.
– Ar trebui să rămâneți aici, le spuse Naomi.
– Nu, au protestat Rut și Orpa. Mergem cu tine!

Orpa alege să se întoarcă acasă. Rut alege
să rămână cu Naomi.

2

Naomi nu era convinsă că așa era cel mai bine.
– Ați fi mai fericite alături de familiile voastre,
le-a spus ea. Este posibil să vă recăsătoriți.
Rut și Orpa aveau de făcut o alegere grea. O iubeau pe Naomi. Ele știau că și ea le iubea. În cele din
urmă, Orpa și-a luat bun-rămas și s-a întors acasă.
– Tu nu te întorci? a întrebat-o Naomi pe Rut.
Răspunsul pe care i l-a dat Rut a fost atât de
frumos! Citiți Rut 1:16. Acesta este versetul tău de
memorat. Haideți să îl spunem chiar acum!

3

În Betleem, Rut locuia împreună
cu Naomi.

– S-ar putea să fiți mai fericite aici, cu familiile voastre, le-a spus Naomi. Ar trebui să rămâneți.
– Nu, au protestat Rut și Orpa. Mergem cu tine!
Naomi nu era convinsă că era bine să vină cu ea, așa că a vorbit din nou cu ele. Rut și Orpa o
iubeau pe Naomi. Și Naomi le iubea pe ele. În cele din urmă, Orpa a ales să-și ia bun-rămas și să
meargă la familia ei, dar Rut nu a vrut să se întoarcă.
– Vreau să rămân mereu cu tine, i-a spus Rut lui Naomi.
Așa că Rut și Naomi au făcut o călătorie lungă spre orașul Betleem. Acesta era orașul natal al lui
Naomi. Naomi și Rut erau fericite acolo.
Rut s-a căsătorit cu un bărbat cumsecade, pe nume Boaz. El a avut grijă de ele. Mai târziu, Rut și
Boaz au avut un băiețel tare drăgălaș. Naomi îl iubea atât de mult!
Rut Îl iubea pe Isus, iar El a ajutat-o să fie fericită. Dacă îl iubești pe Isus, El te poate ajuta și pe
tine să fii fericit.
6
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Când a văzut Naomi că Rut nu voia să se întoarcă, a fost foarte fericită. Rut a ales să I se închine lui
Dumnezeu. Rut nu voia să se mai roage la idoli.
Rut și Naomi au parcurs un drum lung până
la Betleem. Betleemul era orașul natal al lui Naomi.
De asemenea, era locul în care, într-o zi, după multă
vreme, avea să se nască Isus.
Locuitorii din Betleem au fost fericiți să o vadă
pe Naomi.
Ei s-au bucurat să o vadă și pe Rut, și s-au bucurat că ea era alături de Naomi.

Rut s-a căsătorit cu un bărbat cumsecade, pe
nume Boaz. Boaz era bogat. El a avut mare grijă de
Rut și de Naomi.
După un timp, Rut și Boaz au avut un băiețel
drăgălaș. Naomi iubea atât de mult bebelușul acela!
Acum avea un nepoțel prețios pe care să îl iubească și
de care să aibă grijă.
Rut era fericită că a ales să Îl iubească pe Isus și
să se încreadă în El. Dacă Îl iubești
pe Isus, El te va ajuta și pe tine să fii
fericit.

Rugăciunea mea
Doamne Isuse, Îți mulțumesc pentru
povestirea despre Rut și Naomi. Îți mulțumesc pentru prietenii mei. Te rog să ne
ajuți să Te iubim și să ne încredem în Tine,
la fel ca Rut. Amin!

Versetul de memorat
„Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu”. Rut 1:16

Materiale didactice vizuale
O Biblie, un coș cu puțină pâine

4

Naomi îi iubea pe Boaz şi pe copilul lui
Rut.

Referinţe biblice
Rut

Resurse pentru tine și copilul tău
Biblia celor mici – un volum care adună între coperţile sale povestiri biblice pe înţelesul copiilor.
Cele Zece Porunci. Regulile copiilor cuminți
– un material scurt și atractiv, destinat părinților
și educatorilor care doresc să îi familiarizeze pe
preșcolari cu Decalogul.
7
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Un animal despre care nu se vorbeşte în Biblie
„Toate lucrurile au fost făcute prin el.” - Ioan 1:3

Î

ți plac pisicile și motanii? Pisicile sunt niște ființe
minunate. Blănița lor este atât de fină și de
pufoasă. Când sunt fericite, ele torc, iar uneori le
place să fie mângâiate.
Biblia vorbește despre multe animale. Vorbește
despre câini și măgari, cămile și oi. Cu toate acestea,
pisica este un animal despre care Biblia nu vorbește.
Vorbește despre feline mari precum leii, dar nu și despre pisicile pe care le ținem în casă.
Există multe lucruri pe care s-ar putea să vrei să
le știi despre pisici. Masculul se numește motan, iar
femela se numește pisică. Puiul celor doi se numește
pisoi.
Pisicile se strecoară cu ușurință peste tot, ceea
ce le ajută să fie niște vânători iscusiți. Ele pot merge
tiptil, fără să facă niciun zgomot. Când merg, ele pun
picioarele din spate în același loc în care au pus picioarele din față, așa că nu lasă multe urme.

În timpul nopții, pisicile pot vedea mult mai
bine decât oamenii. Le place mult să se joace, chiar și
atunci când cresc. De asemenea, le place să doarmă și
să se lingă pentru a se spăla. Nu le place, în schimb, să
înoate.
Pisicile sunt foarte grijulii cu puii lor, exact așa
cum este și mama ta cu tine. Isus a creat pisicile pentru ca tu să te bucuri de ele. El le iubește și veghează
asupra lor. El te iubește și pe tine și îți poartă de grijă.

8
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Rugăciunea ascultată a Anei

Doamne Isuse, Îţi mulţumim pentru Bibliile noastre.
Îţi mulţumim pentru povestirile minunate din ele. Te iubim, Isuse. Amin!
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P

1

Isus i-a dăruit Anei un băieţel drăgălaş.

oporul lui Isus trăia deja în țara cea
nouă. Ei Îl iubeau pe Isus, dar nu mergeau la biserică, așa cum facem noi. Ei
se întâlneau la un cort special. Chivotul de aur
se afla în interiorul cortului. Cele două pietre pe
care erau scrise Cele Zece Porunci erau acolo.
Omul care avea grijă de cortul acela frumos
era preot. Numele lui era Eli. Când oamenii se
întâlneau la cort, Eli îi învăța despre Isus.
Într-o zi, a venit la cort o femeie pe nume
Ana. Ea Îl iubea pe Isus, dar era foarte tristă. Voia
un copilaș, însă ea și soțul ei nu puteau avea copii.
– Dacă îmi vei da un băiețel, se ruga Ana,
promit că îl voi învăța să Te iubească. Ți-l voi
închina Ție și el va fi ajutorul Tău cât va trăi.
Isus a răspuns rugăciunii Anei. Aceasta a avut
un băiețel. Era atât de fericită! Ana i-a pus numele Samuel.
Ana l-a învățat pe Samuel să-L iubească și
să-L asculte pe Isus. Ana l-a învățat și despre

Lecţia pentru cei mai mici

C

u mult timp în urmă, poporul lui Isus nu mergea la biserică. Ei se întâlneau într-un cort
frumos. Un preot special avea grijă de cortul acesta. Numele lui era Eli. Când oamenii se
întâlneau la cort, Eli îi învăța despre Isus.
Într-o zi, la cort a venit o femeie pe nume Ana. Ea Îl iubea pe Isus, dar era foarte tristă.
Își dorea foarte mult un copilaș.
— Dacă îmi vei da un băiețel, se ruga Ana, Ți-l voi închina Ție. El va fi ajutorul Tău special.
Isus a răspuns rugăciunii Anei. Aceasta a avut un băiețel. Era atât de fericită!
Ana i-a pus băiețelului numele Samuel.
9
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Samuel îl ajuta pe Eli cu multe lucruri. El putea
duce la bun sfârșit lucrurile pe care le avea de făcut. Samuel păstra cortul ordonat și curat. Făcea
toate lucrurile pe care Eli i le cerea să le facă. Se
descurca de minune.
Într-o noapte, pe când Samuel era în patul
lui, a auzit o voce care îl striga pe nume.
– Samuel! a strigat vocea.
Samuel s-a gândit că îl striga Eli. Poate că Eli
avea nevoie de ajutorul lui. S-a ridicat repede din
pat și a fugit spre Eli.
– Iată-mă! a răspuns Samuel.
– Nu te-am chemat, a spus Eli, așa că Samuel
s-a dus înapoi în pat.
Curând, vocea l-a strigat din nou. Samuel s-a
ridicat și a fugit către Eli:

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

porunci. Ea l-a instruit pe Samuel să fie un ajutor
foarte bun.
Când a venit timpul ca Ana să-și onoreze
promisiunea, ea l-a dus pe Samuel la cort. Samuel urma să locuiască cu Eli și să-l ajute. Ana
a făcut o haină specială pentru ca Samuel să o
poarte. În fiecare an, când Samuel creștea, Ana îi
aducea câte o haină pe mărimea lui. Eli îl iubea
pe Samuel. L-a învățat cum să fie un ajutor special pentru Isus. Samuel era foarte tânăr, iar Eli
îmbătrânea. Vederea lui Eli începuse să slăbească.

2

Ana l-a dus pe Samuel să locuiască cu Eli.

3

Samuel era un ajutor special al lui Eli.

Ana l-a învățat pe Samuel să-L iubească pe Isus. Ea l-a instruit pe Samuel cum să fie un ajutor foarte
bun. Se apropia timpul ca să-și respecte promisiunea față de Dumnezeu. Ana a făcut o haină specială pentru ca Samuel să o poarte.
Samuel urma să locuiască cu Eli. El era un ajutor special al lui Isus.
Într-o noapte, pe când Samuel dormea, o voce l-a trezit. Samuel credea că Eli l-a chemat, dar nu era Eli.
Vocea l-a strigat de trei ori. De trei ori, Samuel a mers la Eli în cameră.
În cele din urmă, Eli a înțeles a cui era vocea. Era vocea lui Isus.
— Când vocea te va striga din nou, să-i răspunzi, i-a spus Eli lui Samuel.
Și Samuel a făcut așa.
Când vocea l-a chemat din nou, Samuel a răspuns:
— Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă!
Mai apoi, Isus a vorbit cu el. Samuel a devenit un ajutor deosebit în slujba Domnului.
Ți-ar plăcea să fii și tu ca Samuel?
10
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– Iată-mă, căci m-ai chemat! a spus Samuel.
– Nu te-am chemat, i-a spus Eli.
Samuel s-a întors la culcare și, din nou, vocea
i-a strigat numele.
În cele din urmă, Eli a înțeles Cine îl striga
pe Samuel. Era vocea lui Isus. Ce i-a spus Eli lui
Samuel să răspundă dacă Isus îl va striga din nou?
Citește 1 Samuel 3:9.
Samuel l-a ascultat și s-a întors în pat. Când
vocea l-a strigat din nou, Samuel a răspuns:
– Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă!

Isus i-a spus lui Samuel multe lucruri importante. În dimineața următoare, Samuel i-a spus
lui Eli tot ce i-a transmis Isus.
Samuel era mic, dar era deja un ajutor special pentru Isus. Crezi că Isus vrea ca
______________ (numele copilului) să fie un
ajutor pentru El? Ar trebui să-L rugăm pe Isus
să ne ajute să fim ajutoarele Lui
speciale.

Rugăciunea mea
Doamne Isuse, ________________ (numele copilului) vrea să fie ajutorul Tău
special. Te rugăm să ne înveți zilnic cum
să ajungem să fim ajutoarele Tale. Te
iubim, Isuse. Amin!

Versetul de memorat
„Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă.” 1 Samuel 3:9

Materiale didactice vizuale
O Biblie, o cămașă sau o haină de dimensiuni mai mici sau mai mari

Referinţe biblice
1 Samuel 1; 3:1-10

4

Eli i-a spus lui Samuel că Isus îi vorbeşte.

Colţul părinţilor
„Ce răsplătire a avut Ana! Și ce încurajare spre credincioșie este exemplul ei!
Fiecărei mame i-au fost încredințate prilejuri de o valoare ce nu poate fi măsurată
și interese nemărginit de scumpe. Cercul modest de activitate și îndeplinirea unor
datorii fără strălucire, pe care multe femei le privesc ca pe o sarcină obositoare,
trebuie să fie socotite ca o lucrare nobilă și măreață. Este privilegiul mamei să
devină o binecuvântare pentru omenire prin influența ei, iar îndeplinirea acestei
îndatoriri va aduce bucurie propriei ei inimi. Ea poate să netezească drumul
care, prin soare și umbră, duce spre înălțimi mărețe.” Patriarhi și profeți, p. 572
11
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Creaturile care aud

„Orice om să fie grabnic la ascultare.” - Iacov 1:9

Î

Isus a creat delfinul, bufnița și liliacul cu un auz
foarte bun. El vrea să ne folosim urechile și pentru a
asculta Cuvântul Lui. Când asculți de mama și de tata,
Îl faci fericit pe Isus. Isus dorește ca și tu să asculți de El
așa cum a făcut micuțul Samuel.

NPS | Kristen Lalumiere

n povestirea biblică de astăzi, Samuel L-a ascultat pe Isus. A ascultat cu cele două urechi. Aveți
și voi două urechi? Da, aveți!
În minunata lume a animalelor create de Isus, multe
vietăți aud cu urechile. Unul dintre animalele cu cel mai
bun auz este delfinul. Delfinii aud cu cele două urechi.
De asemenea, ei aud sunetele și cu maxilarul lor, care
este un os din apropierea gurii. Poate crezi că au un auz
foarte bun, dar delfinii pot auzi mult mai bine. Delfinii
scot și aud multe sunete pe care oamenii nu le pot auzi.
Bufnița este o altă creatură cu un auz foarte bun.
Bufnițelor le place să vâneze șoareci în timpul nopții.
Pentru că este întuneric, bufnițele își folosesc urechile
pentru a depista unde sunt șoriceii. O bufniță poate
auzi cele mai fine zgomote.
Dacă un șoarece foșnește printre frunze sau prin scorburile lui,
bufnița va ști unde este acesta.
Creatura care, probabil, are
cel mai fin auz este liliacul. Liliecii își folosesc urechile pentru
că îi ajută să zboare noaptea. La
un moment dat, niște oameni
de știință au legat sfori într-o
cameră foarte întunecată. Liliecii au reușit să zboare prin toată
camera, fără a atinge o singură
sfoară.
12
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POVESTIRI BIBLICE

Un băieţel curajos

Îţi mulţumim, Doamne, pentru povestirile din Biblie. Ştim că sunt adevărate
şi ne plac foarte mult. Te iubim, Isuse. Amin!

A

Lui David îi plăcea să cânte la harpă.
Îi plăcea mult să cânte despre Isus.

1

ceastă povestire este despre un tânăr
pe nume David. Tatăl lui David avea o
mulțime de oi. Când a crescut suficient
de mare, David a învățat să aibă grijă de oi. În
timp ce păștea oile, obișnuia să cânte la harpă.
David Îl iubea foarte mult pe Isus. Lui David îi
plăcea să cânte pentru Isus.
Uneori, animalele sălbatice încercau să fure
oile băiatului. David nu avea suliță sau sabie, de
fapt, nu avea nicio armă. Avea, în schimb, o praștie. David putea să pună o piatră în praștie și să o
facă să zboare. Cu piatra putea lovi orice animal
care încerca să rănească oile.
Odată, un leu a încercat să fure o oaie. David
s-a luptat cu leul și l-a ucis. Altădată, un urs a
încercat să ia un miel, dar David a ucis și ursul.
David era un băiat curajos și Isus l-a ajutat să
salveze oile.
Trei dintre frații mai mari ai lui David erau
soldați. Oamenii răi încercau să-i rănească pe
oamenii credincioși lui Isus. Din acest motiv,

Lecţia pentru cei mai mici

D

avid era păstor. Asta înseamnă că avea grijă de oi. David cânta la harpă cântece despre
Isus.
Odată, un leu a încercat să răpească oile lui David. Altădată, un urs a încercat să fure o
oaie. David i-a ucis pe amândoi. Isus l-a ajutat pe David să-și salveze oile.
Frații mai mari ai lui David erau soldați. Oamenii răi încercau să rănească oamenii din țara
lui David, așa că soldații trebuiau să lupte. David voia să ajute, dar trebuia să aibă grijă de oi.
– David, te rog, du-le mâncare fraților tăi! i-a spus tatăl său într-o zi.
Și David s-a dus.
13
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David era bucuros că le poate duce mâncare
fraţilor săi.

2

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Apoi, el a spus lucruri urâte despre Isus. Lui
David nu i-a plăcut deloc. Isus era Cel mai bun
Prieten al lui David!
Soldații s-au temut atât de tare încât au fugit
de Goliat. Dar David nu se temea.
– Voi lupta cu acest uriaș! a spus David. Isus
mă va ajuta.
David nu era un soldat instruit. Nu avea
sabie sau suliță. Tot ce avea era praștia lui. David
și-a luat praștia și a ales cu grijă cinci pietre late
din pârâul aflat în apropiere.

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

soldații trebuiau să lupte pentru a se apăra. David
și-ar fi dorit să lupte, dar trebuia să aibă grijă de oi.
Într-o zi, tatăl lui David i-a cerut să ducă
mâncare fraților săi. David era foarte ascultător.
La un moment dat, David stătea de vorbă
cu frații săi. Pe neașteptate, o voce a început să
strige. David a văzut că bărbatul care striga era
un uriaș foarte puternic. Numele lui era Goliat.
Toți soldații se temeau de el.
– Trimiteți pe cineva să se lupte cu mine!
striga Goliat. Ce? Vă e teamă?

3

Soldaţilor le era frică de uriaşul Goliat.

David stătea de vorbă cu frații săi. Deodată, o voce a început să strige. Era glasul unui uriaș. Numele
uriașului era Goliat.
— Trimiteți pe cineva să se lupte cu mine! a strigat Goliat. Vă este frică?
Soldații erau atât de speriați încât au fugit.
— Voi lupta eu cu el! a spus David. Isus mă va ajuta.
David nu era un soldat antrenat. Tot ce avea era o praștie, dar nu-i era teamă. David a ales cu grijă cinci
pietre netede dintr-un pârâu. Mai apoi, s-a grăbit să-l întâlnească pe Goliat.
Goliat îl urmărea cu atenție. Nu-i venea să creadă cât de tânăr era David și că nu avea la el decât o
praștie. Toți soldații urmăreau scena cu atenție maximă.
David și-a pus o piatră în praștie. A învârtit-o de câteva ori și… zbang! Piatra a zburat cu repeziciune și
l-a lovit pe Goliat direct în cap. Uriașul s-a prăbușit la pământ.
Cine l-a ajutat pe David să lupte cu uriașul? Isus l-a ajutat, și El ne va ajuta și pe noi.
14
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Goliat îl privea pe David. A fost surprins
că cineva atât de tânăr era suficient de curajos
pentru a lupta cu el. Nu-i venea să creadă că David nu avea decât o praștie. Toți soldații priveau
înmărmuriți, dar David nu se temea. Ce i-a spus
el lui Goliat? Citește 1 Samuel 17:45.
Atunci, David a alergat pe câmpul de luptă
ca să iasă înaintea lui Goliat. În timp ce alerga,
David și-a pus o piatră în praștie și a țintit. Apoi,
zbang! Piatra și-a luat zborul repede și l-a lovit pe
Goliat fix în frunte! Uriașul a fost înfrânt.

Cine l-a ajutat pe David în acea zi? Isus l-a
ajutat.
V-ați luptat vreodată cu cineva mai mare?
V-ați luptat vreodată cu un leu? Nu? Sunteți siguri? Știați că Satana este ca un leu care vrea să ne
rănească? Asta spune Biblia. De asemenea, spune
că Isus ne va feri de Satana. Nu-i așa că ar trebui
să-L rugăm pe Isus să ne ajute să
fim puternici și curajoși?

Rugăciunea mea
Îți mulțumesc, Doamne, pentru povestea despre David și uriașul Goliat. Ajută-ne ca întotdeauna să ne amintim că
ne iubești și ne ferești de Satana. Dă-ne
putere și curaj. Te iubim, Isuse. Amin!

Versetul de memorat
© Darrel Tank

„Iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oștirilor.” 1 Samuel 17:45

Materiale didactice vizuale
O Biblie, cinci pietricele

Referinţe biblice
1 Samuel 17:1-49

4

David a adunat cinci pietre. Isus l-a ajutat
pe David să fie curajos.

Colţul părinţilor
„Cei mici trebuie alinați cu grijă când sunt în necaz. Copiii, din pruncie
până la vârsta maturității, nu primesc atenția care ar trebui să li se acorde.
Este nevoie de mame care să dorească să-și crească copiii astfel încât aceștia să se considere o parte a familiei. Mamele să vorbească cu copiii lor
despre speranțele și neîmplinirile lor. Părinții să nu uite să aibă grijă în
primul rând de copiii lor, apoi de străini. Trebuie să li se ofere o atmosferă senină, sub călăuzirea mamei.” - Căminul adventist, p. 197
15
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Ursul brun

„El dă tărie celui obosit.” - Isaia 40:29

A

ți văzut vreodată un urs într-o grădină
zoologică? Urșii au diferite culori. Unii
urși sunt albi, ca ursul polar. Alți urși sunt
negri, ca ursul negru. Unii urși sunt bruni, precum
ursul care a încercat să rănească oile lui David.
Ursul grizzly este un urs brun. Urșii grizzly sunt
foarte mari și puternici. De asemenea, ei pot alerga foarte repede. Ursului grizzly îi place să fie singuratic. Uneori, trăiește în pădure. Alteori, îl întâlnim în preajma apelor curgătoare. El mai trăiește și
la Polul Nord, unde este foarte-foarte frig.
Iarna, urșii grizzly nu găsesc la fel de multă hrană ca vara. Se pregătesc de iarnă mâncând foarte
mult în timpul verii. Urșii grizzly se hrănesc cu fructe
de pădure, frunze și nuci. De asemenea, le place
să pescuiască somon.

Urșii grizzly dorm foarte mult iarna. Ursoaicele
grizzly sunt adormite chiar și atunci când dau naștere puilor lor. Puii grizzly se nasc fără blană sau dinți.
Deși nu pot vedea la naștere, ei se cuibăresc lângă mămica lor adormită și stau acolo pentru tot
restul iernii.
Când vine primăvara, puii au deja blană și ochii
lor sunt deschiși. În perioada aceea, sunt foarte
drăguți și jucăuși!
Când ursoaica grizzly se trezește, își veghează
puii. Isus i-a făcut pe urșii grizzly curajoși și puternici, astfel încât să poată avea grijă de puii lor. Isus
te va ajuta și pe tine să fii curajos și puternic!

16
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POVESTIRI BIBLICE
Isus are grijă de Ilie
Îţi mulţumim, Doamne, pentru povestirile minunate pe care le găsim în Biblie.
Îţi mulţumim pentru că ne iubeşti atât de mult. Şi noi Te iubim, Isuse. Amin!

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Î

Ilie îi spune lui Ahab că nu va mai ploua
pentru multă vreme.

1

n Biblie există o povestire care ne relatează
cum a avut Isus grijă de unul dintre ajutoarele Sale speciale. Numele ajutorului Său
era Ilie. Poporul ales al lui Isus făcea lucruri rele.
Mulți oameni făceau voia Satanei. Regele lor se
închina lui Satana. Isus l-a trimis pe Ilie să vorbească cu regele acestor oameni.
— Nu va mai ploua mult timp de acum
înainte, i-a spus Ilie.
Aceasta a fost o veste proastă pentru ei. Fără
ploaie, grânele nu creșteau, prin urmare, nu aveau
ce să mănânce. Oamenii urmau să flămânzească.
Isus dorea ca oamenii să știe Cine le trimitea ploaia.
Isus dorea ca oamenii să nu mai asculte de Satana.
Regele a fost foarte supărat. El a vrut să-l
omoare pe Ilie, dar Isus i-a spus lui Ilie cum să se
apere. Ce i-a spus El lui Ilie să facă? Citește
1 Împărați 17:3,4.
Ilie s-a supus, și Isus Și-a ținut promisiunea
de a-l proteja. În fiecare zi, corbii îi aduceau micul dejun și cina lui Ilie. Corbii sunt niște păsări
mari și negre care seamănă mult cu ciorile.

Lecţia pentru cei mai mici

V

ă place să priviți cum cade ploaia pe pământ? Ploaia este un cadou de la Isus. Ploaia face
ca florile și plantele din grădină să crească.
Odată, cu mult timp în urmă, poporul lui Isus a uitat Cine dădea ploaia. Oamenii îl slujeau
pe Satana. Isus l-a trimis pe ajutorul Său, Ilie, să vorbească cu regele acestor oameni.
— Nu va ploua pentru mult timp de acum înainte, a spus Ilie.
Fără ploaie, grânele nu creșteau, iar oamenii nu mai aveau ce să mănânce. Pur și simplu
urmau să flămânzească.
Regele era furios. El a vrut să-l omoare pe Ilie, dar Isus l-a protejat. Ilie s-a ascuns lângă un pârâu. În fiecare zi, păsări mari și negre îi aduceau mâncare lui Ilie.
Când micul pârâu a secat, Isus i-a spus lui Ilie să meargă într-un loc anume.
17
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În fiecare zi, Ilie primea mâncare și apă. La
un moment dat, din cauza lipsei ploii, micul pârâu de lângă Ilie a secat. Ilie s-a întrebat de unde
va primi apă, dar nu s-a îngrijorat. Isus urma să
aibă grijă de el.
— Mergi în Sarepta, i-a spus Isus lui Ilie. O
văduvă care locuiește acolo te va ajuta. (O văduvă
este o femeie al cărei soț a murit.)
Și de această dată, Ilie s-a supus. S-a dus în

2

Corbii îi aduc pâine lui Ilie.

cetate și a găsit văduva. Ea strângea lemne uscate
ca să facă focul și să pregătească ceva de mâncare.
— Poți să-mi aduci niște apă? a întrebat Ilie.
Apoi, înainte să primească răspuns, Ilie i-a
cerut și ceva de mâncare.
Văduva era foarte tristă.
— Mâncarea mea este pe terminate, i-a explicat ea. Nu mi-a mai rămas decât puțină făină
și puțin ulei.

3

Văduva a împărţit ultima ei mâncare cu Ilie.

— O femeie care locuiește acolo te va ajuta, i-a spus Isus.
Ilie s-a supus. S-a dus în oraș și a găsit-o pe femeie.
— Poți să-mi aduci niște apă și ceva de mâncare? a întrebat-o Ilie.
Femeia era foarte tristă.
— Mâncarea mea este pe terminate, i-a zis ea.
Femeia se pregătea să gătească ultima ei masă. După aceea, ea și băiețelul ei urmau să flămânzească.
— Te rog să-mi pregătești ceva de mâncare, i-a spus Ilie. Isus îți va trimite suficientă mâncare.
Femeia i-a dat mâncare lui Ilie, iar Isus a făcut ca hrana ei să nu se termine.
Mai apoi, Isus a vorbit cu Ilie.
— Spune-le tuturor oamenilor să se adune, i-a cerut Isus.
Așa că toți oamenii s-au adunat.
— Cui vă veți supune? i-a întrebat Ilie. Lui Isus ori Satanei? a continuat el.
— Îl alegem pe Isus! au strigat oamenii.
Atunci, Isus a trimis ploaie pentru ca plantele din grădini să crească din nou. Oamenii au fost fericiți. Și
Isus a fost fericit.
18
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Văduva i-a spus că tocmai pregătea ultima masă
și că, după aceea, ea și băiețelul ei vor flămânzi.
— Te rog să-mi pregătești o masă, a spus Ilie.
Isus îți va trimite suficientă mâncare.
Ilie nu era egoist. El dorea ca văduva să știe
că Isus putea avea grijă de ea, chiar dacă i-a dat
lui ultima ei porție de mâncare.
Văduva i-a dat mâncare lui Ilie, iar Isus Și-a
ținut promisiunea. Văduva, băiețelul ei și profetul
aveau ce mânca în timpul secetei.
Într-o zi, Isus a vorbit cu Ilie.
— Spune-le tuturor oamenilor să se adune,
i-a cerut Isus. Spune-i și regelui să vină.
Toată lumea voia să audă ce avea de spus Ilie,
așa că toți au venit la întâlnire.
— Cui vă veți supune? i-a întrebat Ilie. Lui
Isus ori Satanei? a continuat el.

4

Oamenii ştiau că Isus a trimis ploaia şi le-a
dat de mâncare.

— Îl alegem pe Isus, au spus oamenii. Vrem
să-L ascultăm.
Oamenii erau fericiți, dar pământul era încă
uscat, iar grădinile lor, veștejite. Atunci, Ilie a
vorbit cu Isus.
— Te rugăm să trimiți ploaie! s-a rugat Ilie.
Și Isus a trimis ploaie. În scurt timp, grădinile au înverzit din nou. Acum, oamenii aveau mâncare. Știau Cine
le-a trimis ploaia. Au fost foarte
fericiți. Și Isus a fost fericit.

Rugăciunea mea

Doamne Isuse, Îți mulțumim pentru că ești
atât de puternic și de bun cu noi. Îți mulțumim că ne dai de mâncare. Ajută-ne să ne
încredem mereu în Tine. Te iubim, Isuse.
Amin!

Versetul de memorat

„I se va da pâine, și apa nu-i va lipsi.”
Isaia 33:16

Materiale didactice vizuale

O Biblie, felii de pâine, puțină făină și
o sticluță cu ulei – toate puse într-un săculeț

Referinţe biblice
1 Împărați 17:1-16; 18

Colţul părinţilor
„Mai presus de orice altceva, părinţii să-şi înconjoare copiii cu o atmosferă
de voioşie, amabilitate şi iubire. Căminul în care locuieşte dragostea, şi în
care aceasta este exprimată în priviri, cuvinte şi fapte, este locul în care în
gerii sunt încântaţi să-şi manifeste prezenţa.” – Divina vindecare, p. 286-287

19

Beginners Q2.indb 19

1/31/2022 8:59:10 AM

Corbii
„Corbii îi aduceau pâine.” - 1 Împăraţi 17:6

Î
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n povestirea noastră biblică, Isus a trimis corbi
pentru a-l hrăni pe Ilie. Corbii sunt păsări mari și
negre. Corbii seamănă foarte mult cu ciorile, cu
excepția faptului că sunt mult mai mari. Deși corbii nu
sunt cele mai frumoase păsări, ei sunt foarte interesanți.
Ciorile trebuie să dea din aripi pentru a zbura,
dar corbii pot plana. Ei pot face trucuri în aer și pot
zbura precum șoimii sau vulturii.
Un alt lucru la care se pricep corbii este acela
că pot scoate diferite sunete. Știți ce sunete scot
ciorile? Cra-cra-cra! Corbii, în schimb, fac asemenea
broaștelor. Aceștia pot copia sunetele scoase de alte
păsări. Unii corbi pot imita oamenii și papagalii.
Corbilor le place să fure mâncare de la alte animale. Odată, doi corbi au furat mâncarea unui câine.
Un corb a făcut ceva pentru a-i distrage atenția

© Wolfgang Krause; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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câinelui de la mâncare. În timp ce câinele se uita la
primul corb, celălalt i-a înșfăcat mâncarea.
Corbii sunt printre cele mai inteligente păsări.
Poate că de aceea a făcut Isus ca tocmai corbii să-i
aducă mâncare lui Ilie. Isus a ales o pasăre căreia
îi place să fure și a făcut-o să dăruiască. Isus poate
schimba inima unei păsări. El ne poate schimba și
nouă inima. Nu-i așa că este un Dumnezeu minunat?
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POVESTIRI BIBLICE

Văduva şi uleiul

Îţi mulţumim, Doamne, pentru Bibliile noastre. Ne plac povestirile biblice. Amin!

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

I

Văduva nu a vrut ca omul căruia îi datora
bani să-i ia pe cei doi băieţi ai ei.

1

sus avea multe ajutoare. Pe unul dintre
ajutoarele Sale îl chema Elisei. Într-o zi, la
Elisei a venit o femeie și i-a vorbit.
Soțul acestei femei murise, deci era văduvă.
Ea avea doi băieți de crescut, dar nu avea bani ca
să le cumpere mâncare. Nu avea bani nici pentru haine. Era atât de săracă încât nu avea bani
pentru nimic.
Văduva aceasta trebuia să dea înapoi unui
om o sumă mare de bani, dar nu avea cu ce să
plătească. Omul pe care trebuia să-l plătească nu
era un om prea amabil.
— Dacă nu îmi plătești datoria, îți voi lua
cei doi băieți, i-a spus bărbatul. Se vor muta la
mine și îi voi pune la muncă toată ziua.
Lui Elisei îi părea rău pentru biata văduvă. Și
lui Isus Îi părea rău.
— Ce aveți în casă? a întrebat-o
Elisei.
Sărmana văduvă nu avea prea
multe. Tot ce avea era o sticlă de ulei.

Lecţia pentru cei mai mici

I

sus avea multe ajutoare. Pe unul dintre ajutoarele Sale îl chema Elisei. Într-o zi, la Elisei a
venit o femeie și i-a vorbit. Soțul acestei femei murise, deci era văduvă.
Văduva avea doi băieți de crescut, dar era foarte săracă. Ea trebuia să plătească unui om
mulți bani, dar nu avea cum să-i dea banii înapoi.
Omul pe care trebuia să-l plătească nu era deloc amabil.
— Dacă nu-mi plătești datoria, îți voi lua băieții și îi voi pune la muncă, i-a spus bărbatul.
Lui Elisei îi părea rău pentru biata văduvă. Și lui Isus Îi părea rău.
— Ce aveți în casă? a întrebat-o Elisei.
— Doar un vas cu ulei, a răspuns văduva cea săracă.
21
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Isus l-a ajutat pe Elisei să știe ce să-i spună
văduvei. Ce i-a cerut Elisei să facă?
Citește 2 Împărați 4:3,4.
Văduva s-a grăbit spre casă. Ea le-a spus celor
doi băieți ce i-a zis Elisei. Băieții văduvei erau

2

ajutoare bune. Au fugit repede spre casele vecinilor.
— Putem împrumuta vasele voastre goale?
au întrebat ei.
Vecinii au fost amabili și le-au împrumutat
tot ce au putut. Cei doi băieți au fugit spre casă
cu vasele. Apoi au plecat din nou, pentru a aduce
mai multe.
Au împrumutat și au tot împrumutat până
când au adunat multe, multe vase goale. Erau
vase pe masă, pe podea și în fiecare colț al casei!
În cele din urmă, nu au mai avut de unde împrumuta altele. Au închis ușa, așa cum i-a învățat
Elisei.
Când ușa a fost închisă, văduva a ridicat
vasul cu ulei pe care îl avea și a început să toarne
în celelalte vase.
Cei doi băieți se uitau înmărmuriți. Mai
întâi s-a umplut un vas, apoi altul și altul. Se întâmpla o minune! Văduva turna întruna. Poate că
îi obosiseră brațele, dar sticla nu se mai golea!
— Aduceți un alt vas! le spunea fiilor ei de
fiecare dată.

Elisei i-a spus văduvei ce să facă.

A

tunci, Isus i-a spus lui Elisei ce să facă, iar Elisei i-a transmis văduvei sărace.
— Adu toate vasele goale pe care le poți cere de la vecinii tăi! i-a spus Elisei. Adu-le în
casă, apoi închide ușa!
El i-a spus să umple acele vase goale cu uleiul pe care îl avea.
Mama și băieții ei au făcut exact ce le-a spus Elisei. Au împrumutat o mulțime de vase,
le-au adus în casă și au închis ușa.
Atunci, Isus a făcut ceva deosebit. A înmulțit uleiul pentru ca femeia să umple toate vasele
cu vârf. Elisei i-a spus văduvei să vândă uleiul ca să facă rost de bani. Acum putea să-l plătească
pe bărbatul acela. Ba chiar a avut destui bani pentru a merge să cumpere și ceva de mâncare.
Isus a avut grijă de văduvă și de cei doi băieți ai ei. Nu-i așa că este minunat?
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Și au făcut lucrul acesta până când fiecare vas
din casă s-a umplut cu ulei.
— Nu mai avem vase, i-au spus băieții. Nici
nu mai avem de unde să împrumutăm.
Văduva era atât de fericită! S-a grăbit să-i
spună lui Elisei că nu mai are vase.
— Acum poți vinde uleiul, a sfătuit-o Elisei.
Poți să-l plătești pe cel căruia îi datorezi bani.
Văduva a făcut exact ce i-a spus Elisei. L-a
plătit pe bărbat și chiar a rămas cu bani pentru a
merge să cumpere mâncare pentru ea și băieții ei.

Ce zi fericită a fost pentru văduvă și pentru
cei doi fii ai ei! Împreună au îngenuncheat și I-au
mulțumit lui Isus pentru că i-a ajutat. Acum, văduva avea destui bani. Nu mai era atât de săracă.
Cei doi băieți erau foarte fericiți. Nu au mai fost
vânduți în altă familie.
Isus s-a folosit de Elisei pentru a o ajuta pe
văduvă și pe băieții ei. Nu-i așa că
Isus este minunat? Da, este!

Rugăciunea mea

Îți mulțumim, Isuse, că ai ajutat familia
fără tată. Și Îți mulțumim că îi ajuți pe
mama și pe tata în fiecare zi. Te iubim
foarte mult, Isuse. Amin!

Versetul de memorat

„Și Dumnezeul meu să îngrijească de
toate trebuințele voastre.”
Filipeni 4:19

Materiale didactice vizuale

O Biblie, o geantă goală, o sticlă cu ulei

Referinţe biblice
2 Împărați 4:1-7

3

Văduva a ridicat vasul cu ulei şi a început
să toarne.

Colţul părinţilor
„Părinţi, lăsaţi ca razele luminoase ale iubirii, voioşiei şi mulţumirii bucuroase să intre în inimile voastre şi influenţa lor gingaşă, înviorătoare, să
cuprindă căminul vostru. Manifestaţi un spirit de blândeţe şi răbdare; şi încurajaţi aceasta şi în copiii voştri, cultivând toate calităţile care vor aduce
strălucire în viaţa de familie. Atmosfera astfel creată va fi pentru copii
ceea ce sunt aerul şi soarele pentru lumea vegetală, susţinând sănătatea
şi vigoarea minţii şi a trupului.” - Divina vindecare, p. 287
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Urşii panda

Î

ți amintești că ai învățat despre urșii grizzly?
Aceasta este doar una dintre multele specii
de urși care trăiesc în regatul animalelor create de Isus. Ursul panda este o altă făptură creată de
Isus.
Urșii panda nu sunt maro precum cei grizzly.
Urșii panda au blana în alb și negru. Bambusul este
mâncarea preferată a urșilor panda. Bambusul este
un fel de iarbă care crește foarte mult în înălțime.
Un urs panda petrece aproximativ douăsprezece
ore pe zi mâncând bambus. Așadar, el mănâncă
toată ziua.

© James Byrum; License—http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/

„Întreabă dobitoacele, şi te vor învăţa. – Iov 12:7

Urșii panda sunt cățărători foarte buni. Ei pot
înota foarte bine. Dacă un alt animal încearcă să-i
rănească, pot înota ca să scape.
Urșii panda nu dorm în timpul iernii,
așa cum fac alți urși. Dacă locuiesc la munte,
coboară pe văi, unde este mai cald. Când vine
vara, ei se întorc înapoi în munți, unde este
răcoare.
O femelă are de obicei unul sau doi pui.
Dacă se nasc doi pui, doar unul dintre ei trăiește. Puii sunt foarte mici și nu au blană. Pe
măsură ce cresc, le crește și blănița, devenind
mai drăguți. Ursoaica are mare grijă de puiul
ei. Ea este mare, iar puiul este foarte mic, așa
că îl ține în brațe cu atenție. Ea își iubește
puiul. Ursoaica ne ajută să vedem cât de mult
ne iubește și ne îngrijește Isus.
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POVESTIRI BIBLICE

Elisei ajută o femeie amabilă
Doamne Isuse, Îţi mulţumim pentru povestirile biblice.
Te iubim, Isuse. Amin!

E

1

Femeia a amenajat o cameră pentru Elisei.

lisei a fost unul dintre ajutoarele lui Isus.
El a mers în multe locuri pentru a le povesti oamenilor despre Isus. În călătoriile
sale, mergea deseori pe același drum. O femeie
amabilă și soţul ei locuiau pe drumul acela. Ei
Îl iubeau pe Isus și știau că Elisei este prietenul
Lui. Când Elisei trecea pe lângă casa ei, femeia îl
invita să se odihnească și îi dădea mâncare bună.
– Elisei vine adesea pe aici, spuse femeia
către soţul ei. De ce nu facem o cameră specială
pentru el?
Așa că au amenajat o cameră pentru ca Elisei
să doarmă în ea. Cum credeţi că au amenajat
camera?
Încăperea era atât de drăguţă și de confortabilă! Lui Elisei i-a plăcut tare mult!
Elisei voia să facă ceva frumos pentru soţii
care fuseseră atât de amabili cu el. El l-a trimis pe
slujitorul său, Ghehazi, să întrebe ce și-ar dori femeia. Ghehazi a ascultat și a mers să vorbească cu
ea. Dar femeia a spus că nu are nevoie de nimic.

Lecţia pentru cei mai mici

E

lisei a fost unul dintre ajutoarele lui Isus. El a făcut multe călătorii pentru a le spune oamenilor despre Isus. Uneori, mergea pe drumul pe care locuiau o femeie amabilă și soţul ei.
Aceștia îl invitau mereu să se odihnească și să mănânce acasă la ei. Elisei trecea pe acolo atât
de des încât cei doi au amenajat o cameră doar pentru el.
Camera era foarte frumoasă și confortabilă. Lui Elisei i-a plăcut mult!
Elisei a vrut să facă ceva frumos pentru femeia aceea amabilă și pentru soţul ei. El i-a cerut
lui Isus să le dăruiască un băieţel, și Isus i-a ascultat rugăciunea.
Băieţelul creștea. Când a crescut suficient de mare, a ieșit la câmp cu tatăl lui.
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Atunci, Ghehazi a avut o idee.
– Ei nu au copii, i-a spus Ghehazi lui Elisei.
Cred că le-ar plăcea să aibă un băiat.
Lui Elisei i-a plăcut mult această idee.
– Peste exact un an, Isus îţi va dărui un băieţel, i-a spus Elisei femeii.
Și Isus a făcut așa cum spusese Elisei.
Băieţelul a crescut. Când s-a făcut suficient
de mare, a ieșit la câmp cu tatăl lui ca să muncească. Micuţul se distra de minune. Brusc, i s-a
făcut foarte rău.

2

Isus i-a dăruit femeii un băieţel.

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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– Duceţi-l pe băieţel acasă! a poruncit tatăl
unui servitor.
Slujitorul s-a grăbit spre casă, cu băieţelul
în braţe. Mama a luat băieţelul. A făcut tot ce a
putut pentru a-l ajuta, dar el se simţea din ce în
ce mai slăbit. Ce lucru trist s-a întâmplat apoi?
Citește 2 Împăraţi 4:20.
Mama era foarte tristă, dar i-a venit o idee.
A încălecat pe un măgar și a mers cât de repede a
putut până la Elisei.
– Băiatul meu are o problemă. Vino repede!
a strigat ea către Elisei.

3

În timp ce îşi ajuta tatăl, pe băieţel
l-a durut capul foarte, foarte tare.

S

e distra foarte bine, dar, dintr-odată, i s-a făcut foarte rău.
Un servitor l-a dus pe băieţel acasă. Mama l-a luat în braţe. Ea a încercat să-l ajute, dar el a devenit din ce în ce mai slăbit. Nu după mult timp, a murit.
Mama s-a urcat pe un măgar și a pornit repede spre locul unde lucra Elisei.
– Băiatul meu are o problemă. Vino repede! s-a plâns ea la Elisei.
Elisei s-a întors la casa femeii și s-a rugat pentru băieţelul ei. La început, nu s-a întâmplat nimic,
dar Elisei a continuat să se roage, în timp ce se plimba prin cameră. Deodată, băieţelul a strănutat.
Isus îl adusese înapoi la viaţă pe băieţel! Mama era atât de fericită. Și Isus era fericit!
Isus vine în curând. El va trezi băieţeii și fetiţele care au murit, la fel cum a făcut cu băiețelul
din povestea noastră. Nu este minunat?
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Elisei s-a întors cu femeia la casa ei.
Băieţelul era întins pe pat. Era mort, exact
așa cum spusese mama lui. Elisei a început să se
roage. La început, nu s-a întâmplat nimic, dar
Elisei nu a renunţat. Știa că Isus îl poate învia pe
băiat.
Elisei a continuat să se roage. Atunci, s-a întâmplat o minune. Băieţelul s-a ridicat și a strănutat.
– Hapciu!
Apoi a strănutat iar. În total, a strănutat de
șapte ori. Isus îl înviase pe băieţel!

– Ia-ţi fiul! i-a spus Elisei femeii.
Mama era atât de fericită. Tatăl, servitorii și
toţi ceilalţi erau foarte fericiţi.
Trăim într-o lume foarte tristă. Uneori, copiii mor, la fel ca băieţelul din povestea noastră.
Dar există o veste bună. Când va veni Isus, El îi
va învia pe băieţeii și pe fetiţele care L-au iubit
și care au murit. El îi va aduce din
nou la viaţă. Nu-i așa că acest
lucru ne bucură? Aţi dori să-I
mulţumiţi lui Isus acum?

Rugăciunea mea

Îţi mulţumesc, Isuse, pentru că l-ai înviat
pe băieţelul din povestea noastră. Te
rog să Te întorci la noi cât mai curând. Te
iubim, Isuse. Amin!

Versetul de memorat

„Daţi, și vi se va da.” Luca 6:38

Materiale didactice vizuale

O Biblie, o pătură, o pernă, un pahar etc.
(pentru ilustrarea camerei lui Elisei)

Referinţe biblice
2 Împăraţi 4:8-37

4

Isus l-a readus la viaţă pe băieţel.

Colţul părinţilor
„Chiar când sunt destul de mici, copiii observă. Dacă părinţii
arată că Cuvântul lui Dumnezeu nu este călăuza și sfătuitorul lor,
dacă ei desconsideră solia adusă lor, același spirit indiferent de
«Nu-mi pasă; voi avea propria-mi cale», va fi manifestat de copii.”
– Îndrumarea copilului, p. 509
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Măgăruşii
Iată că Împăratul tău vine la tine […], călare pe un măgar. – Zaharia 9:9

A

i văzut vreodată un măgar? Deși măgarii
seamănă mult cu caii, ei sunt complet diferiţi.
Măgarii nu au nevoie de atâta mâncare și apă
precum caii. Un măgar poate merge câteva zile fără
apă și nu i se face sete. Un cal poate trage o sarcină
mai grea, dar un măgar o poate trage pe o distanţă
mai mare. Unii măgari sunt mici, dar alţii pot cântări cam cât cinci oameni la un loc. Măgarii merg pe
drumurile stâncoase mult mai ușor decât caii. Măgarii
sunt mai ușor de dresat, deși pot fi un pic încăpăţânaţi.
Măgarii au urechi mari care îi ajută să audă foarte bine. Aceste urechi mari îi ajută, de asemenea, să
se răcorească în zilele toride. Măgarii pot trăi până la
50 de ani, dacă oamenii au grijă de ei.
De regulă, măgarii sunt prietenoși și pot fi și
foarte jucăuși. Când vor să comunice un lucru, ei nu
nechează precum caii, ci zbiară. Un zbierat poate
dura până la 20 de secunde și poate fi auzit până la
o distanţă de trei kilometri și jumătate.
Masculul se numește măgar, femela
se numește măgăriţă,
iar puiul lor se numește
măgăruș.
Cartea noastră de
povestiri, Biblia, vorbește despre măgari de
mai mult de o sută de
ori. Femeia amabilă din
povestea noastră de azi
a călărit un măgar pentru a-l vedea pe Elisei.
Chiar și Isus a călătorit o
dată pe un măgăruș.
Isus a creat măgărușii pentru ca noi să
fim bucuroși. Ei sunt
creaturile Sale. El îi iubește și veghează asupra lor. Isus ne iubește
și are grijă și de noi.
28
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POVESTIRI BIBLICE

Micuţa servitoare

Doamne Isuse, Îţi mulţumim pentru povestirile biblice. Îţi mulţumim
pentru că ai grijă de noi şi ne ajuţi în fiecare zi. Te iubim, Isuse. Amin!

A

Fetiţa era slujitoarea veselă şi neobosită
a soţiei lui Naaman.

1

ceastă povestire biblică este despre o
fetiţă. Nu îi știm numele, așa că o vom
numi „micuţa servitoare”.
Copila aceasta a fost luată și dusă departe de
casa ei. Îi lipsea foarte mult familia ei. Mama și
tatăl ei au învăţat-o să-L iubească pe Isus și să aibă
încredere în El, indiferent ce s-ar fi întâmplat. Oamenii din noua ei ţară nu Îl cunoscuseră pe Isus,
așa că micuţa a decis să fie un mic misionar.
Fetiţa a devenit slujitoarea soţiei lui Naaman. Ea curăţa casa și ștergea praful. Făcea tot
posibilul să fie un ajutor bun și eficient, dar soţia
lui Naaman era foarte tristă. Soţul ei, căpitanul
Naaman, avea o boală teribilă. Era grav bolnav.
Niciun doctor nu reușea să-l vindece. Căpitanul
Naaman putea muri din cauza bolii. Nu e de mirare că soţia lui era atât de tristă… Aflând toate
acestea, fetiţa s-a întristat și ea.
Dintr-odată, ea s-a gândit la Elisei. Acesta
era ajutorul special al lui Isus. Elisei locuia în ţara
unde se născuse ea.

Lecţia pentru cei mai mici

M

icuţa servitoare a fost luată și dusă departe de casă. Îi lipseau mult părinţii ei. Fetiţa
Îl iubea pe Isus, dar oamenii din noua ei ţară nu-L cunoșteau. Ea a decis să facă ceva
pentru ca oamenii din țara aceea să se împrietenească cu Isus. În fiecare zi, fetița făcea tot ce
îi spunea nevasta lui Naaman. Aceasta era foarte tristă deoarece căpitanul Naaman era grav
bolnav. Niciun doctor nu reușea să-l vindece.
– Căpitanul Naaman ar trebui să meargă să-l vadă pe Elisei, a spus micuţa.
Elisei i-ar putea cere lui Isus să-l vindece.
Când a auzit ideea aceasta, soţia lui Naaman i-a spus căpitanului ce a zis fetiţa.
29
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Naaman era însoţit de o mulţime de soldaţi
care mergeau călare pe cai. După o călătorie
lungă, căpitanul a ajuns în faţa porţii casei lui
Elisei. Acesta și-a trimis servitorul să vorbească cu
musafirul. Ce i-a spus servitorul să facă? Citește
2 Împăraţi 5:10.
Căpitanul era foarte supărat. Nu voia să se
scufunde de șapte ori în râul mâlos, numit Iordan.

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

– Căpitanul Naaman ar trebui să meargă să-l
vadă pe Elisei, a spus micuţa. Elisei Îi va cere lui
Isus să-l vindece.
Soţia lui Naaman i-a povestit căpitanului
despre Elisei.
– Voi merge, a spus căpitanul Naaman.
S-a urcat într-un car tras de cai și a luat un
cadou pentru a i-l oferi lui Elisei.

Servitorul lui Elisei îi spune lui Naaman
să se scalde în Iordan.

2

3

Naaman e furios. Nu vrea să se scalde
în râul mâlos.

V

oi merge, a promis căpitanul Naaman.
El a luat multe cadouri pentru a le oferi lui Elisei. Acesta și-a trimis servitorul să vorbească
cu căpitanul Naaman.
– Du-te și scaldă-te în râul Iordan, a spus servitorul. Scufundă-te de șapte ori!
Căpitanul Naaman era supărat. Nu voia să se scufunde în râul noroios.
– Mă voi întoarce acasă, a zis el.
– Te rugăm să te mai gândești, i-au spus soldaţii.
Naaman s-a răzgândit. El a intrat în râul noroios și s-a scufundat de șapte ori. Brusc, s-a întâmplat o minune. S-a vindecat. Fericit, s-a repezit spre casa lui Elisei.
– Mulţumesc mult, i-a spus Naaman. Aș dori să-ţi ofer câteva cadouri drept mulţumire.
– Nu pot să primesc cadourile, a spus Elisei. Isus te-a vindecat.
Așa că Naaman s-a dus acasă. Soţia lui era atât de fericită! Micuţa servitoare s-a bucurat mult
că a fost de ajutor. Să-I cerem lui Isus să ne ajute să fim și noi misionari pentru El!
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– Există râuri mai curate în ţara mea, a mormăit el. De ce să nu mă spăl în ele?
Așa că a decis să plece înapoi acasă.
Soldaţii căpitanului Naaman erau triști. Își
doreau ca Naaman să se spele în râul Iordan, așa
cum îi spusese Elisei să facă. Voiau ca el să se vindece, așa că l-au rugat să se gândească mai bine,
iar el s-a răzgândit în cele din urmă.
Naaman și-a întors carul. Toţi soldaţii și-au
întors caii. S-au întors la râul Iordan. Căpitanul a
intrat în râul mâlos. Unu, doi, trei, patru, cinci…
Naaman s-a scufundat în apă de șase ori. Apoi,
după cea de-a șaptea scufundare, s-a întâmplat o
minune. Căpitanul Naaman s-a vindecat.
Era atât de fericit! Și soldaţii erau fericiţi.
S-au grăbit înapoi spre casa lui Elisei. De data
aceasta, Elisei a ieșit să-i vorbească.

– Îţi mulţumesc, i-a spus căpitanul Naaman.
Aș dori să-ţi ofer câteva cadouri.
– Nu pot să-ţi primesc cadourile, i-a spus
Elisei. Isus a fost Cel care te-a vindecat.
Naaman s-a întors acasă. Soţia lui era foarte
fericită. Și fetiţa s-a bucurat mult.
Chiar dacă fetiţa era mică, ea a fost un mic
misionar pentru Isus. Putem fi și
noi misionari pentru Isus. Să-L
rugăm să ne ajute să le spunem
și altora despre El!

Rugăciunea mea

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Doamne Isuse, Îţi mulţumim pentru povestea micuţei servitoare. Îți mulțumim
că ești cu noi la joacă. Ajută-ne să fim și
noi ajutoarele Tale în fiecare zi. Te iubim,
Isuse. Amin!

4

Versetul de memorat

„Iubiţi pe vrăjmașii voștri (...), faceţi bine
celor ce vă urăsc.” Matei 5:44

Materiale didactice vizuale
O Biblie

Referinţe biblice
2 Împăraţi 5:1-19

După ce s-a scufundat în râu,
Isus l-a vindecat pe Naaman.

Colţul părinţilor
„Comportamentul acestei fete roabe, felul în care s-a purtat în acel
cămin păgân sunt o mărturie puternică despre puterea educaţiei din
primii ani de viaţă în cămin. Nu există o însărcinare mai înaltă decât
aceea încredinţată taţilor și mamelor în îngrijirea și educarea copiilor
lor. Părinţii au de-a face chiar cu temeliile deprinderilor și caracterului.
Prin exemplul și învăţătura lor se hotărăște în mare măsură viitorul
copiilor lor.” – Patriarhi și profeţi, p. 245
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Caii

„Apoi am văzut cerul deschis şi iată că s-a arătat un cal alb.” – Apocalipsa 19:11

A

i călărit vreodată un cal? Înainte ca oamenii
să aibă mașini, ei încălecau pe cai pentru
a merge acolo unde aveau nevoie. De ase
menea, înhămau caii la căruţe, trăsuri și pluguri. În povestea noastră de astăzi, caii au fost înhămaţi la carul
căpitanului Naaman. Soldaţii lui au călărit pe cai.
Caii pot fi foarte mari. Unul dintre cei mai înalţi
cai din lume era cât ușa. Există însă și cai foarte
mici. Thumbelina este cel mai mic cal din lume. Și tu
ești mai înalt decât Thumbelina, care de-abia ajunge la genunchiul tatălui tău.
Masculul se numește armăsar, iar femela se
numește mânză până când are pui. După aceea,
se numește iapă. Puiul masculului și al femelei se

numește mânz. Există peste 300 de rase de cai. Unii
cai sunt animale de companie. Alţii sunt animale
de povară, adică trag căruțe pline cu fân sau lemne.
Unii cai trăiesc în sălbăticie. Caii au ochii mai mari
decât ai oricărui alt animal terestru. Fiindcă au ochii
poziţionaţi în părţile laterale ale capului, pot vedea
ce se află în spatele lor.
Uneori, caii stau jos când dorm. Știai că ei pot
dormi și în picioare? Caii trăiesc mult, dar nu la fel
de mult ca oamenii. Un cal de aceeași vârstă cu
părinţii tăi este un cal bătrân.
Ultima carte din Biblie spune că Isus călărește
pe un cal alb. Dacă nu ai un cal acum, poţi avea unul
în cer. Nu-i așa că ar fi grozav?
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POVESTIRI BIBLICE

Îngerii îl protejează pe Elisei

Doamne Isuse, Îţi mulţumim că ai lăsat atâtea lucruri frumoase scrise în Biblie.
Ajută-ne să învăţăm cât mai multe despre Tine. Amin!

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

C

1

Soldaţii îi apără pe oameni de inamici.

e fac soldaţii? Luptă. Soldaţii ne protejează
de oamenii care vor să ne facă rău. Odată,
regele unei ţări străine a vrut să-l rănească
pe Elisei. De asemenea, regele a vrut să-i rănească
și pe oamenii din poporul lui Dumnezeu.
Îţi amintești cine era Elisei? El era ajutorul
special al lui Isus. Regele care a vrut să-l rănească
pe Elisei nu-l iubea pe Isus.
– Unde este Elisei? a întrebat regele. Vreau
să-i iau viaţa!
– Este în Dotan, au răspuns slujitorii săi.
– Mergeţi imediat acolo și aduceţi-mi-l! le-a
ordonat regele.
Armata regelui a plecat spre Dotan. Ei au
ajuns acolo noaptea, așa că oamenii din Dotan
nu au văzut nimic. Dimineaţa, când s-au trezit,
locuitorii au văzut că o armată de soldaţi înconjurase orașul. Servitorul lui Elisei a urcat pe
acoperișul casei în zorii zilei. Când a văzut soldaţii, i s-a făcut frică. S-a grăbit să-i spună lui Elisei
ce văzuse.

Lecţia pentru cei mai mici

C

e fac soldaţii? Se luptă. Soldaţii ne protejează atunci când inamicii vor să ne facă rău. Odată,
un rege rău a vrut să-l omoare pe Elisei, ajutorul special al lui Isus.
Armata regelui a pornit spre Dotan, în căutarea lui Elisei. Au sosit în toiul nopţii, în timp ce
oamenii dormeau. Când s-au trezit, locuitorii orașului au văzut că soldaţii înconjuraseră cetatea.
Elisei și slujitorul său au văzut soldaţii. Slujitorul se temea, dar Elisei știa că Dumnezeu e cu
ei. Deși nu îi putea vedea, Elisei știa că îngerii lui Isus sunt prezenţi acolo.
Elisei i-a cerut lui Isus să facă ceva special. L-a rugat să-l ajute pe slujitorul său să
vadă îngerii pregătiţi de luptă.
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A văzut și Elisei soldaţii, dar lui nu îi era
teamă. Știa că îngerii lui Isus sunt acolo, chiar
dacă nu îi putea vedea. Îngerii lui Isus sunt foarte
puternici - mai puternici decât toţi soldaţii din
lume la un loc.
– Nu-ţi fie teamă, i-a spus Elisei servitorului
său. Îngerii lui Isus ne vor proteja.
Dar slujitorului său tot îi era frică, așa că
Elisei l-a rugat pe Isus să facă ceva special. El l-a
rugat pe Isus să deschidă ochii slujitorului său
pentru a putea vedea îngerii pregătiţi de luptă.

2

Elisei I-a cerut lui Isus să îi ajute.

Isus a răspuns la rugăciunea lui Elisei. Deodată, slujitorul a putut vedea îngerii cu caii lor și
carele de foc, așa că nu i-a mai fost teamă.
Mai apoi, Elisei i-a cerut lui Isus să facă o altă
minune. L-a rugat pe Isus să-i orbească pe toţi
soldaţii. Și de această dată, Isus a răspuns rugăciunii
lui Elisei. Brusc, soldaţii nu au mai văzut nimic. Nu
mai știau nici unde se aflau, nici pe unde ar trebui
să meargă. Erau orbi și nu mai înțelegeau nimic.
– Vă voi conduce eu pe unde ar trebui să
mergeţi! le-a spus Elisei.

3

Slujitorul lui Elisei a văzut îngeri
de jur împrejurul cetăţii.

I

sus a răspuns rugăciunii lui Elisei. Slujitorul lui a putut vedea îngerii în care de foc. Apoi nu
i-a mai fost teamă. În continuare, Elisei i-a cerut lui Isus să-i orbească pe soldaţi, astfel încât
aceștia să nu mai poată vedea nimic. Isus i-a ascultat rugăciunea și de această dată. Soldaţii
nu au mai putut vedea, așa că nu știau pe unde să meargă.
– Vă voi conduce eu, le-a spus Elisei.
El a condus întreaga armată de soldaţi orbi până în orașul Samaria. Elisei I-a cerut lui Isus
să le redea vederea soldaţilor, iar El l-a ascultat. Soldaţii știau acum că regele Samariei îi putea
ucide. Le era foarte frică. Dar Elisei i-a spus regelui să hrănească soldaţii, în loc să-i pedepsească.
Soldaţii știau acum cât de puternic era Isus, așa că au plecat acasă.
Îngerii lui Isus sunt întotdeauna alături de noi, la fel cum a fost și cu Elisei. Să-I mulţumim
pentru îngerii noștri păzitori!
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Elisei a aliniat întreaga armată de soldaţi orbi
și i-a dus în orașul Samaria. Acolo, Elisei I-a cerut
lui Isus să le redea vederea soldaţilor. Vă puteţi
imagina cât de surprinși au fost aceștia?
În jurul orașului erau ziduri puternice. Soldaţii nu puteau ieși. Ei știau că regele din orașul
acela îi putea ucide. De fapt, asta a și dorit să facă
regele. Dar ce i-a spus Elisei să facă? Citește
2 Împăraţi 6:22.
Așadar, regele le-a dat mâncare bună și apă
de băut. Soldaţii descoperiseră acum cât de puter-

nic era Isus, prietenul lui Elisei. Nu mai voiau
să-i facă rău lui Elisei, așa că au pornit înapoi spre
casă. Și slujitorul lui Elisei a învăţat ceva. Acum,
el știa că îngerii erau aproape de el, chiar și atunci
când nu îi putea vedea.
Îngerii lui Isus sunt alături de noi chiar și
acum. Nu îi putem vedea, dar ei sunt întotdeauna alături de noi. Să-I mulţumim
lui Isus pentru îngerii noștri
păzitori!

Rugăciunea mea

Îţi mulţumim pentru îngeri, Doamne. Îţi
mulţumim că îi avem mereu de partea
noastră, chiar dacă nu îi putem vedea.
Te rugăm să ne ajuți să îi vedem și noi
într-o zi. Amin!

Versetul de memorat

„Voi fi cu el în strâmtorare.” Psalmii 91:15

Materiale didactice vizuale
O Biblie

Referinţe biblice
2 Împăraţi 6:2-23

4

Elisei i-a condus pe soldaţii orbi
până în Samaria.

Resurse pentru tine şi copilul tău
Fascinaţia naturii – un volum care îi introduce pe cititori, mici și mari, în lumea plină de curiozităţi a animalelor, a mediului înconjurător și a corpului omenesc.
Planeta insectelor – o carte care prezintă curiozităţi din
lumea diversă și fascinantă a insectelor. Cititorii vor
descoperi că aceste făpturi mărunte au capacităţi și
abilităţi nebănuite.
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Furnicile legionare
„Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te!”
Proverbele 6:6

A

și șerpii sunt hrana lor. Merg prin case, pe copaci,
peste câmpuri, peste tot. Când animalele aud furnicile venind, încearcă să fugă.
În povestea noastră de astăzi, oamenii s-au
temut când au văzut armata de soldaţi. Vestea bună
este că Isus are o armată foarte puternică de îngeri.
Armata lui Isus ne va păstra în siguranţă și ne va
proteja mereu.

© Geoff Gallice; License—http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

ţi văzut vreodată o furnică? Un mușuroi este
o moviliţă de pământ cu o gaură în vârf.
Aproape toate speciile de furnici trăiesc în
mușuroaie, dar există o specie de furnică care nu trăiește așa. Este vorba despre furnica legionară.
Furnicilor legionare le place să fie mereu în mișcare. Ele mărșăluiesc toată ziua, ca o armată. Există
familii de furnici care se deplasează în linie. Alte
familii preferă să meargă organizate pe mai multe
rânduri. Un lucru e însă comun: toate mărșăluiesc.
Există mii și mii de furnici legionare într-o colonie. Numărul lor este prea mare pentru a putea fi
numărat, dar pot fi în jur de 700 000 de furnici. Furnicile legionare muncesc din greu. Fiecare furnică
are de lucru. Cea mai importantă furnică a grupului
este regina. Ea este cea care depune ouăle. Unele
furnici transportă furnicile care sunt prea mici ca să
poată merge. Alte furnici adună toată mâncarea pe
care o găsesc în cale. Există furnici a căror ocupaţie
este aceea de a o proteja pe regină.
Furnicile legionare mănâncă aproape orice
întâlnesc în drumul lor. Găinile, gândacii, păianjenii
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POVESTIRI BIBLICE

Iona se ascunde

Îţi mulţumim, Doamne Isuse, pentru Biblie.
Îţi mulţumim pentru povestirile din Bibliile noastre. Amin!

I

1

Iona le-a dat bani unor marinari ca să-l ia cu
ei. În felul acesta, încerca să scape de Isus.

ona a fost unul dintre prietenii lui Isus. El
i-a cerut lui Iona să meargă într-un oraş
mare şi îndepărtat, numit Ninive. Oamenii
din acel oraş se purtau foarte urât. Ei ascultau de
Satana şi făceau lucruri atât de rele încât Isus a
decis să îi oprească.
– Spune-le oamenilor din Ninive să nu mai
săvârşească nelegiuiri! i-a poruncit Isus lui Iona.
Dar Iona nu voia să se ducă acolo, aşa că a
decis să fugă şi să se ascundă. El le-a dat bani unor
corăbieri ca să-l ia cu ei pe mare. Iona ştia că ei
mergeau departe de Ninive. A coborât pe fundul
corabiei şi, în scurt timp, a adormit buştean.
Ai încercat vreodată să te ascunzi de mama
sau de tata? Te-au găsit, nu-i aşa? Şi Isus ştia unde
se ascundea Iona. De asemenea, Isus ştia că Iona
trebuia să înveţe să se supună.
Isus a trimis o furtună puternică pe mare, în
locul în care se afla Iona. Vântul sufla cu putere.
Tunetele erau asurzitoare şi valurile imense.
[Arătaţi barca de jucărie.]

Lecţia pentru cei mai mici

I

ona a fost unul dintre slujitorii lui Isus. El i-a cerut lui Iona să meargă în oraşul Ninive.
Oamenii de acolo făceau lucruri rele. Din acest motiv, Isus a vrut să-i oprească.
Iona nu voia să se ducă la Ninive. A fugit şi s-a urcat pe o corabie. La un moment dat,
s-a dus şi s-a culcat.
Isus ştia unde se ascundea Iona. El a trimis o furtună puternică. Marinarii se temeau.
Ei credeau că îşi vor găsi sfârşitul acolo. S-au rugat idolilor lor cum au știut mai bine,
dar furtuna nu s-a oprit. Iona încă dormea.
– Trezeşte-te, Iona! a strigat căpitanul. Roagă-te și tu la Dumnezeul tău!
37
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Ei nu voiau să îi facă rău lui Iona, dar când
furtuna s-a înteţit, şi-au dat seama că nu aveau de
ales. Mai apoi, s-a întâmplat ceva uimitor. Când
l-au aruncat în apă, vântul s-a oprit brusc. Valurile s-au liniştit şi furtuna a luat sfârşit. Atunci
şi-au dat seama şi marinarii Cine era adevăratul
Dumnezeu? Da, atunci au înţeles totul.
Săracul Iona! A crezut că se va îneca...

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Marinarii se temeau că se vor scufunda. Erau
convinşi că vor fi înghițiți de ape. Ei s-au rugat
idolilor lor, dar furtuna nu s-a oprit.
În tot acest timp, Iona dormea dus.
– Trezeşte-te, Iona! a strigat căpitanul vasului.
Roagă-te la Dumnezeul tău! Poate că El ne va salva.
Iona şi-a dat imediat seama care era problema.
– Eu mă ascund de Isus, le-a mărturisit el
corăbierilor. Isus a adus furtuna din cauza mea.
Atunci, căpitanul și marinarii s-au temut şi
mai mult.
Furtuna venise din vina lui Iona. Ce le-a
spus el marinarilor să facă? Citeşte Iona 1:12.
– Nu! au protestat marinarii.

Iona le-a mărturisit marinarilor
că fugea de Isus.

2

3

După ce a fost aruncat în apă,
Iona a fost înghiţit de un peşte uriaş.

Iona ştia că greşise.
– Am fugit de Isus, a mărturisit Iona. El a trimis furtuna.
Căpitanului și marinarilor le-a fost şi mai frică.
– Aruncaţi-mă în mare! le-a cerut Iona. În felul acesta, Isus va opri furtuna.
– Nu! au protestat marinarii.
Dar furtuna s-a înteţit, aşa că aceştia s-au văzut nevoiţi să-l arunce pe Iona în apă. În cele din
urmă, furtuna s-a oprit.
Iona a crezut că se va îneca, dar Isus a trimis un peşte mare ca să-l înghită.
Mai apoi, Iona s-a rugat şi Isus a făcut ca peştele cel mare să-l verse pe uscat.
Acum, Iona era gata să stea de vorbă cu oamenii din Ninive. El le-a spus că Isus va trebui să-i
pedepsească pentru lucrurile rele pe care le făceau.
Oamenii au ascultat. Ei i-au spus lui Isus că regretă ce au făcut şi au început să asculte de El.
Acest lucru L-a făcut foarte fericit pe Isus, aşa că nu i-a mai pedepsit.
Isus este fericit când regretăm că suntem răi. El ne iartă din toată inima.
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Dar, chiar dacă Iona greşise, Isus încă îl iubea.
Dintr-odată, Iona s-a trezit în burta unui
peşte uriaş. Era încă în viaţă! Nu se înecase! Apoi,
chiar acolo, în burta acelui peşte imens, Iona s-a
hotărât să se roage.
Isus trimisese acel peşte. El a auzit rugăciunea lui Iona şi a ştiut că acesta învăţase să se
supună. Aşadar, la vremea potrivită, El i-a spus
peştelui să-l verse pe Iona pe pământ uscat.
Imediat, Iona s-a dus la oamenii din Ninive,
aşa cum îi ceruse Isus. El i-a avertizat pe oameni

că Isus îi va pedepsi din cauza numeroaselor fapte
rele pe care le săvârşiseră.
Oamenii din Ninive l-au ascultat pe Iona.
Ei i-au spus lui Isus că le pare rău şi au renunţat
să mai săvârşească fapte rele, adică păcate. Acest
lucru L-a făcut fericit pe Isus, aşa că nu i-a mai
pedepsit.
Este Isus fericit când Îi spunem că ne pare rău că am fost
răutăcioși? Da! El ne iartă din
tot sufletul!

Rugăciunea mea

Doamne Isuse, Îţi mulţumim pentru că i-ai
salvat pe oamenii din oraşul acela mare.
Îţi mulţumim pentru că ne ierţi când ne
cerem iertare. Te iubim, Isuse. Amin!

Versetul de memorat

„Ascultaţi glasul Domnului!” Ieremia 26:13

Materiale didactice vizuale
O Biblie, o barcă de jucărie

Referinţe biblice
Iona 1-3

4

Locuitorilor din Ninive le-a părut rău
pentru că s-au purtat necuviincios.

Colţul părinţilor
„Una din primele lecţii pe care trebuie să le înveţe un copil este aceea
a supunerii. El poate fi învăţat să fie ascultător înainte de a fi suficient de mare pentru a gândi abstract. Obiceiul ar trebui întipărit prin
eforturi perseverente, pline de blândeţe. Pot fi prevenite astfel într-o
mare măsură conflictele de mai târziu dintre voinţa proprie şi autoritate, conflicte care au un aport substanţial în crearea unei înstrăinări
şi ostilităţi faţă de părinţi şi educatori şi, adesea, a unei împotriviri faţă
de orice autoritate, omenească sau divină.” – Educaţie, p. 287
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Un peşte imens
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„Domnul a trimis un peşte mare să înghită pe Iona.” – Iona 1:17

Î

NOAA | NMFS
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Balenelor le place să doarmă, dar ele nu dorm
ca noi. Jumătate din creierul lor trebuie să rămână
treaz pentru a le reaminti să respire. În caz contrar,
s-ar îneca în apă.
De asemenea, balenelor le place să cânte, dar
nu cântă aşa cum o facem noi. Balenele scot sunete
care pot fi auzite sub apă.
Ştiţi ce fel de mâncare mănâncă balenele?
Mâncarea lor se numeşte plancton – adică plante
şi animale minuscule care trăiesc în ocean. Unele
balene mănâncă şi peşti.
Când Isus a trimis un peşte mare ca să-l înghită
pe Iona, peştele s-a supus. Ar trebui să ne supunem
şi noi lui Isus, aşa cum a făcut peştele cel mare.

n povestirea biblică de azi, Iona a fost înghiţit de
un peşte mare. Nu ştim ce fel de peşte l-a înghiţit pe Iona, dar ar fi putut fi o balenă.
Balenele sunt foarte mari. O anumită specie de
balene, balena albastră, este cel mai mare animal
din lume.
Balenele trăiesc în apă, ca peştii, dar respiră
aer ca oamenii, deci nu sunt tocmai peşti. Ele au o
gaură în partea de sus a capului, pe unde aerul intră
şi iese.
Balenele se pot scufunda adânc sub apă. Unele
balene pot rămâne sub apă mai mult de o oră. Ele
pot înota foarte repede – cam cu viteza cu care
aleargă unii cai. De asemenea, ele pot sări afară din
apă.
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POVESTIRI BIBLICE

Daniel şi prietenii săi

Doamne Isuse, noi ne iubim Bibliile şi ne plac povestirile din ele.
Îţi mulţumim pentru fiecare povestire. Amin!

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Ş

1

Regele i-a ales pe Daniel şi pe prietenii săi
ca să fie ajutoarele sale speciale.

tiţi unde se aflau Daniel şi cei trei prieteni
ai săi? Ei locuiau într-o ţară care se afla
foarte departe de casa lor. Ţara respectivă se
numea Babilon. Oamenii din Babilon nu ştiau
nimic despre Isus. Ei se închinau la idoli. De
asemenea, ei mâncau mâncare care nu era deloc
sănătoasă și nu era pe placul lui Isus.
Daniel şi prietenii săi au decis să nu se închine la idoli.
– Noi Îl vom iubi pe Isus şi vom asculta de
El, indiferent de ce se va întâmpla, au spus ei.
Crezi că Isus era fericit? Bineînţeles că era!
Nu este uşor să faci binele într-o ţară în care
oamenii nu-L cunosc pe Isus. Nu a fost uşor nici
pentru Daniel, nici pentru cei trei prieteni ai săi.
Regele Babilonului avea un plan pentru
aceşti tineri.
– Vreau ca Daniel şi prietenii săi să fie ajutoarele mele speciale, a spus regele. Voi fi foarte

Lecţia pentru cei mai mici

D

aniel şi cei trei prieteni ai săi se aflau într-o ţară îndepărtată. Regele dorea ca ei să devină
ajutoarele sale speciale. El i-a invitat să mănânce la masa lui, din bucatele cele mai alese,
dar hrana pe care el o mânca nu era sănătoasă.
Băieţii s-au uitat la mâncarea de pe masa regelui. Au clătinat din cap.
— Noi vom mânca doar mâncare bună pentru corpurile noastre, acea mâncare despre care
ne-a învățat Dumnezeu. [Arătați mâncarea sănătoasă și curată / nesănătoasă și nepermisă.
Ajutați-i pe copii să decidă care ar fi alegerea corectă.]
Slujitorul regelui îi plăcea pe Daniel şi pe prietenii săi, dar se temea.
— Vă veţi îmbolnăvi dacă nu veţi mânca mâncarea regelui, le-a spus servitorul. Regele se va
supăra pe mine. S-ar putea chiar să îmi facă rău…
— Am putea să punem la probă mâncarea sănătoasă? au întrebat băieţii. Te rugăm
să ne dai mâncare sănătoasă timp de zece zile şi să vezi dacă ne îmbolnăvim sau nu.
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amabil cu ei. Ba mai mult, le voi da
să mănânce din mâncarea pe care o
mănânc eu însumi.
Când a sosit ora mesei, slujitorul regelui i-a servit pe cei patru
tineri. Ei s-au uitat la mâncare,
apoi au clătinat din cap.
– Ne pare rău, dar nu putem
mânca acest fel de mâncare, i-au
spus ei slujitorului regelui, pe un
ton politicos.
Regele mânca ceea ce Dumnezeu nu îi dădea voie. Mânca prea
multe dulciuri și prăjituri, bea vin
peste măsură și se hrănea cu multă
carne. Daniel şi prietenii săi ştiau

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Cei patru tineri au zis că vor să mănânce
doar hrană sănătoasă.

2

că acele lucruri le-ar fi afectat sănătatea. Ei ştiau
că Isus dorea ca ei să aibă grijă de trupurile lor.
– Vom mânca doar mâncare sănătoasă! au
decis ei. [Arătați mâncarea sănătoasă și curată /
nesănătoasă și nepermisă. Ajutați-i pe copii să
decidă care ar fi alegerea corectă.]
Slujitorul regelui îi plăcea pe Daniel şi pe
prietenii săi, dar se temea.
– Vă veţi îmbolnăvi dacă nu veţi mânca
mâncarea regelui, le-a spus el. Plus că regele se va
supăra pe mine…
Ce l-a rugat Daniel pe slujitorul regelui?
Citeşte Daniel 1:12.
– Dacă după zece zile vom arăta ca şi cum
suntem bolnavi, atunci ne veţi putea aduce orice
mâncare doriţi, i-au spus ei slujitorului regelui.
În cele din urmă, slujitorul a fost de acord.
Timp de zece zile, el le-a adus doar cereale, pâine,

3

Faptul că cei patru băieţi au ales să mănânce sănătos
L-a bucurat mult pe Isus.

— Bine, vom încerca, a spus servitorul.
Şi aşa au făcut. Slujitorul le-a adus fructe, pâine, cereale şi nuci. Le-a adus şi apă de băut.
După zece zile, Daniel şi prietenii săi păreau sănătoşi şi puternici. Slujitorul era fericit.
El a continuat să le aducă mâncare sănătoasă.
Într-o zi, regele a trimis pe cineva ca să-i aducă pe tinerii aceştia la el. Regele le-a pus
multe întrebări grele.
Daniel şi prietenii săi au răspuns la toate întrebările. Erau de zece ori mai isteţi decât tinerii care mâncau mâncarea regelui. Faptul că au consumat hrană sănătoasă i-a ajutat să gândească mai bine. Bineînţeles că i-a ajutat şi Isus.
El vrea să consumi hrană sănătoasă ca să fii sănătos. Ce fel de mâncare vei alege?
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fructe, legume şi nuci. În loc de vin şi alte băuturi, le-a adus doar apă proaspătă.
Crezi că Daniel şi prietenii săi arătau rău
după zece zile? Nu, nu arătau rău deloc! Păreau
foarte sănătoşi! Slujitorul era fericit, aşa că a continuat să le aducă mâncare sănătoasă.
Apoi, într-o zi, regele i-a chemat la el pe Daniel şi pe cei trei prieteni ai săi. El le-a pus multe
întrebări grele. Daniel şi prietenii săi au trecut cu
bine testul regelui.
– Tinerii aceştia sunt foarte isteţi, a spus
regele. De fapt, ei erau de zece ori mai deştepţi

decât tinerii care mâncau mâncarea regelui. Crezi
că Daniel şi cei trei prieteni ai săi s-au bucurat că
au ales să mănânce mâncare sănătoasă? Cu siguranţă! Şi Isus era fericit!
Cu ce gândim noi? Gândim cu stomacul?
Nu, gândim cu creierul. [Duceţi degetul la
tâmplă!] Putem gândi mai bine dacă mâncăm
mâncare sănătoasă. Plus că ne vom simţi mult
mai bine.
Tu ce fel de mâncare vei
alege?

Rugăciunea mea

Doamne Isuse, Îţi mulţumim pentru că
ai creat alimente sănătoase pe care noi
să le putem consuma. Îţi mulţumim şi
pentru apa de băut. Te rugăm să ne ajuţi
să ne păstrăm sănătoase trupurile şi
minţile. Te iubim, Isuse. Amin!

Versetul de memorat

„Dumnezeu a dat acestor patru tineri
ştiinţă şi pricepere.” Daniel 1:17

Materiale didactice vizuale

O Biblie, mâncare sănătoasă, mâncare
nesănătoasă

Referinţe biblice
4

Daniel şi prietenii săi au răspuns
la o mulţime de întrebări grele.

Daniel 1

Colţul părinţilor
„Daniel şi tovarăşii lui fuseseră educaţi de părinţii lor în obiceiurile cumpătării stricte. Ei fuseseră învăţaţi că Dumnezeu îi
socotea răspunzători de capacităţile lor şi că nu trebuia niciodată să slăbească sau să-şi reducă puterea lor. Această educaţie
era pentru Daniel şi tovarăşii lui mijlocul de apărare în tumultul
influenţelor demoralizatoare ale curţii Babilonului.” – Profeţi şi
regi, p. 482
43

Beginners Q2.indb 43

1/31/2022 9:01:50 AM

Hrana potrivită

„Încearcă pe robii tăi zece zile şi să ni se dea de mâncat zarzavaturi şi apă de băut.”
Daniel 1:12

T

e-ai uitat vreodată la mama sau la tata în timp
ce pun motorină sau benzină în rezervor?
Combustibilul este un „fel de mâncare” pentru
maşină. Aceasta are nevoie de combustibil pentru a
funcţiona. Ce s-ar întâmpla dacă mama sau tata ar
pune apă sau suc, în loc de combustibil? Ar merge
maşina? Nu, sucul şi apa nu i-ar face bine maşinii.
Burticile noastre sunt asemenea unui rezervor pentru combustibil. Când burticile noastre se
golesc, ne este foame. Trebuie să punem ceva în ele
pentru a putea face diverse lucruri. Dar nu trebuie
să punem chiar orice. Ele au nevoie de mâncare
bună, la fel cum maşina are nevoie de combustibil
bun.
Când Isus a creat primii oameni, i-a aşezat într-o
grădină. Adam şi Eva nu au mers niciodată la un
magazin alimentar. Dacă doreau să mănânce ceva,
puteau obţine orice fel de hrană de la plante. Ce fel
de mâncare credeţi că provine din plante?
Porumbul, morcovii şi mazărea provin din plante. Merele, prunele şi perele cresc pe
ramurile unor pomi. Plantele
fac roşii, cartofi, orez şi
struguri. Există o
mulţime de
alimente care
cresc din
plante.
Ele sunt
sănătoa-

se pentru corpurile noastre. Mâncarea care nu este
bună pentru noi se numeşte hrană nesănătoasă.
Crezi că Isus a făcut ca mâncarea nesănătoasă
să crească în grădină? Sau cineva a făcut să apară
această mâncare? Aşa este, cineva a făcut-o.
O parte din mâncarea făcută de oameni nu este
bună pentru corpul nostru. Ne vom simţi mai bine
şi vom fi mai fericiţi dacă mâncăm cereale integrale, legume, fructe şi nuci. Acestea sunt
alimentele pe care
le-a făcut Isus!
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POVESTIRI BIBLICE
Cuptorul aprins
Doamne Isuse, Îţi mulţumim pentru Bibliile noastre. Îţi mulţumim
pentru că ne veghezi mereu şi pentru că ai grijă de noi. Te iubim, Isuse. Amin!

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Ş

1

Regele a construit un chip de aur.

adrac, Meşac şi Abed-Nego locuiau într-o ţară
îndepărtată. Ei Îl iubeau pe Isus şi Îi aduceau
închinare, dar oamenii din ţara respectivă nu
făceau acest lucru. Regele acestei ţări credea că este mai
puternic decât Isus. El a vrut să arate cât de grozav este,
aşa că a construit un idol de aur uriaş.
Lângă statuie a construit şi un cuptor. Regele voia
ca toată lumea să se închine la idolul său. El a plănuit
să folosească cuptorul pentru a-i pedepsi pe cei care nu
se închinau în fața chipului de aur.
Într-o zi, regele a chemat poporul să vină şi să
se închine înaintea chipului de aur. Șadrac, Meşac şi
Abed-Nego au venit împreună cu tot poporul. Au văzut statuia de aur. Au văzut şi cuptorul aprins. Apoi au
auzit un bărbat care striga:
— Când veţi auzi sunetul trâmbiţei, vă veţi pleca
înaintea acestui chip!
Aceasta era o problemă pentru Șadrac, Meşac şi
Abed-Nego. Ei nu se închinau idolilor. Ei Îl iubeau pe
Isus. Au ales să asculte de El, indiferent ce avea să se
întâmple. Șadrac, Meşac şi Abed-Nego s-au uitat unul

Lecţia pentru cei mai mici

Ş

adrac, Meşac şi Abed-Nego locuiau într-o ţară îndepărtată. Ei Îl iubeau pe Isus, dar oamenii
din ţara respectivă nu făceau lucrul acesta. Regele acelei ţări a construit o statuie de aur
uriaşă. Voia ca toată lumea să îngenuncheze și să se roage în fața ei.
îşi spunea regele în sinea lui.
El a chemat poporul să vină şi să se închine înaintea chipului de aur. Șadrac, Meşac şi
Abed-Nego au venit împreună cu poporul. Au văzut idolul de aur.
— Când veţi auzi sunetul trâmbiţei, să vă plecaţi înaintea chipului de aur! a strigat servitorul regelui. Dacă nu veţi asculta, veţi fi aruncaţi în cuptorul de foc!
Sunetul trâmbiţei s-a auzit cu putere. Toţi oamenii s-au plecat, în afară de Șadrac, Meşac şi Abed-Nego. Ei ştiau că vor fi nevoiţi să aleagă cui se vor supune. Cei
trei băieți au rămas în picioare.
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la altul, apoi la cuptorul aprins. În scurt timp,
sunetul trâmbiţei s-a auzit cu putere. Toţi oamenii şi-au plecat genunchii şi s-au închinat. Toţi,
cu excepţia lui Șadrac, Meşac şi Abed-Nego. Ei
rămăseseră în picioare. Unul dintre slujitori s-a
grăbit să-i spună regelui lucrul acesta. Regele a
fost foarte surprins. Apoi a văzut că cei care nu
s-au închinat erau Șadrac, Meşac şi Abed-Nego.
Erau trei dintre cei mai apropiați oameni din
echipa lui.
— O să vă mai dau o şansă! le-a spus regele.
Nu voia să îi arunce în foc.
— N-avem nevoie de încă o şansă! au răspuns Șadrac, Meşac şi Abed-Nego.
Ce altceva i-au mai spus ei regelui? Citeşte
Daniel 3:17,18.

Cei trei tineri nu s-au plecat pe genunchi şi nu
s-au închinat în faţa chipului de aur.

2

Auzind una ca asta, regele s-a mâniat foarte
tare.
— Încingeţi focul mai tare! a strigat el. Legaţi-i şi aruncaţi-i în cuptor!
Aşa că cei trei băieți au fost legaţi şi aruncaţi
în cuptor. Regele furios s-a asigurat că porunca îi
este îndeplinită pas cu pas.

3

Regele L-a văzut pe Isus în cuptorul
aprins, alături de cei trei tineri.

Regele era foarte supărat. Șadrac, Meşac şi Abed-Nego erau ajutoarele sale speciale.
Nu voia să îi arunce în foc.
— Vă voi mai da o şansă, le-a spus regele.
— Nu! au răspuns Șadrac, Meşac şi Abed-Nego. Dumnezeul nostru ne poate salva,
dar chiar dacă n-o va face, noi tot nu ne vom închina în faţa idolului tău.
Regele s-a mâniat foarte tare.
— Aruncaţi-i în cuptorul aprins! a poruncit el.
Slujitorii regelui s-au supus.
Brusc, s-a întâmplat o minune. Regele a văzut patru bărbaţi care se plimbau prin cuptorul
aprins. Focul nu îi ardea. Unul dintre bărbaţi semăna cu Isus.
Văzând una ca asta, regele s-a înspăimântat.
— Ieşiţi afară! le-a poruncit el.
Șadrac, Meşac şi Abed-Nego au ieşit afară. Nu erau răniţi. Ei I-au fost credincioşi lui Isus, iar
El i-a ajutat. Isus este şi cu voi. El vă aude rugăciunile. Aţi dori să-L ascultaţi şi voi?
46

Beginners Q2.indb 46

1/31/2022 9:02:13 AM

Voia să le arate tuturor cât de puternic e el.
Apoi s-a întâmplat o minune. Regele a văzut
patru bărbaţi - nu doar trei - plimbându-se prin
cuptorul încins. Ciudat era că nu ardeau. Nici
măcar nu păreau răniţi. Iar al patrulea bărbat
semăna cu Isus.
Regele a devenit atât de înspăimântat, încât
abia mai putea vorbi.
—N-am aruncat trei bărbaţi în cuptor? a
întrebat el. De ce sunt patru? Ieşiţi afară! le-a
poruncit el tinerilor.
Șadrac, Meşac şi Abed-Nego s-au supus.
Regele i-a privit cu atenţie. Nici măcar nu
miroseau a fum. Nu aveau arsuri. Singurele lucruri care arseseră erau frânghiile cu care le legaseră mâinile şi picioarele. Ei nu erau răniţi deloc!

Toţi oamenii care au văzut lucrul acesta au
înţeles Cine era cu adevărat puternic. Și nu, nu
era vorba nici despre regele acelei ţări, nici despre
chipul său de aur.
Șadrac, Meşac şi Abed-Nego au fost credincioşi şi curajoşi, iar Isus a fost cu ei chiar şi în
cuptorul aprins. Isus este şi cu tine şi îţi ascultă
rugăciunile. Ți-ar plăcea să fii credincios şi curajos, la fel ca Șadrac,
Meşac şi Abed-Nego?

Rugăciunea mea

© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Doamne Isuse, şi noi Te iubim! Te rugăm să ne
ajuţi să fim întotdeauna credincioşi şi curajoşi,
aşa cum au fost Șadrac, Meşac şi Abed-Nego.
Amin!

4

Versetul de memorat

„Dumnezeul nostru, căruia Îi slujim, poate
să ne scoată din cuptorul aprins.” Daniel 3:17

Materiale didactice vizuale
O Biblie

Referinţe biblice
Daniel 3

Focul din cuptor nu i-a rănit pe Şadrac,
Meşac şi Abed-Nego.

Colţul părinţilor
„Obiectivul disciplinei este formarea copilului pentru autonomie. El
ar trebui să fie învăţat încrederea de sine şi autocontrolul. De aceea, de îndată ce este capabil să priceapă, raţiunea sa ar trebui să fie
îndreptată către supunere. Ori de câte ori tratăm cu el, să o facem în
aşa fel încât să arătăm că supunerea este un lucru corect şi rezonabil. Ajutaţi-l să vadă că fiecare lucru este guvernat de câte o lege şi
că nesupunerea duce în cele din urmă la dezastru şi suferinţă. Când
Dumnezeu spune: „Să nu”, ne atrage atenţia din iubire asupra consecinţelor nesupunerii, pentru a ne scuti de vătămări şi pierderi.”
– Educaţie, p. 287
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Focul

„Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor.” Matei 5:16

A

ţi stat vreodată lângă un foc frumos care
trosneşte? Focul este minunat şi periculos în
acelaşi timp. Focul este aprins de „substanţe
chimice”. Produsele chimice „eliberează” sau ne dau
căldură şi lumină.
Focul ne poate încălzi. El poate speria animalele sălbatice. Poate fi folosit şi pentru prepararea
mâncării. Un foc foarte mare poate schimba vremea
în locul în care arde.
Uneori, focul scapă de sub control. Când focul
devine sălbatic, el este numit incendiu. Incendiile
pot avea loc în natură. Ele pot avea loc şi în case şi
oraşe. În fiecare an, suprafeţele mari de păduri şi
pajişti sunt arse de foc. Majoritatea incendiilor sunt
pornite de oameni. Altele sunt pornite de fulgere.
Focul poate avea diferite culori: roşu, portocaliu,
galben, albastru şi alb. Flăcările albastre şi albe sunt
cele mai fierbinţi. Focul roşu este cel mai slab, dar
tot este periculos. Multe persoane s-au ars în foc.
În povestirea noastră biblică, regele a încercat
să rănească oamenii cu foc. Acesta este un mod nepotrivit de a folosi focul. Aprinderea unei lumânări
este o modalitate bună de a folosi focul. Lumânarea
ajută oamenii să vadă în întuneric.
Isus vrea ca fiecare dintre noi să fie asemenea
unei lumânări sau a unui foc. El vrea să luminăm
calea pentru alţi oameni, care pot afla astfel despre
El. Când suntem amabili, iubitori şi altruişti, îi ajutăm

pe ceilalţi să vadă cât de bun este Isus. Vei lăsa lumina ta să strălucească pentru Isus?
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POVESTIRI BIBLICE

Daniel în groapa cu lei

Îţi mulţumim, Isuse, pentru povestirile biblice despre oameni curajoşi.
Vrem să învăţăm şi noi să fim curajoşi pentru Tine. Amin!

Î

1

Daniel era ajutorul special al regelui.
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spună regelui, dar Daniel nu făcea nicio greşeală.
Atunci, colegilor lui Daniel le-a venit o altă idee.
— Să-i cerem regelui să dea o poruncă nouă!
au spus ei. Porunca va cere ca toată lumea să roage
numai regelui timp de 30 de zile. Oricine se roagă
altcuiva va fi pedepsit și aruncat în groapa cu lei.
Dregătorii ştiau că Daniel îşi deschidea fereastra şi se ruga lui Isus dimineaţa, la prânz şi seara.
© sweetpublishing.com; License—http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

ntr-una din lecţiile trecute am învăţat despre Daniel. Astăzi vom învăţa despre un alt
rege care a condus ţara în care trăia Daniel.
Noului rege îi plăcea foarte mult de Daniel, aşa
că l-a luat în echipa lui, să-i fie ajutor de bază.
Ceilalţi dregători ai regelui erau geloşi. Doreau să fie ei cei mai importanţi. Au încercat să
găsească ceva în neregulă cu Daniel, ca să-i poată

2

Dregătorii i-au cerut regelui
să dea o poruncă nouă.

Lecţia pentru cei mai mici

D

aniel era cel mai important ajutor al regelui. Ceilalţi slujitori ai regelui erau geloşi. Doreau
să fie ei cei mai importanţi. Au încercat să găsească ceva în neregulă cu Daniel, dar nu au
putut găsi nimic, aşa că le-a venit o idee ciudată.
— Să-i cerem regelui să dea o poruncă nouă, s-au sfătuit ei. Porunca va cere ca toată lumea
să se roage doar regelui timp de 30 de zile, iar cine nu va face aşa va fi pedepsit și aruncat în
groapa cu lei.
Aceşti oameni răi ştiau că Daniel se ruga lui Isus de trei ori pe zi. Știau că Daniel nu
va respecta porunca. Regele avea să fie nevoit să-l arunce pe Daniel în groapa cu lei.
Regelui i-a plăcut ideea dregătorilor. El uitase că Daniel se ruga lui Isus,
aşa că a semnat porunca. Oamenii cei răi erau fericiţi.
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Împreună au urmărit să vadă dacă Daniel
va mai deschide fereastra pentru a se ruga. Ce
crezi că au văzut? Aşa este! Daniel a continuat să
se roage! L-au urmărit pe Daniel dimineaţa, la
prânz şi seara, apoi s-au grăbit să-i spună regelui
ce văzuseră.
— Daniel nu se supune poruncii tale! i-au
spus ei. Încă se roagă de trei ori pe zi Dumnezeului său din ceruri.
Dintr-odată, regele şi-a dat seama de ce i-au
cerut dregătorii să dea porunca cea nouă. Au vrut
să scape de Daniel! Regele a încercat din răsputeri să-l salveze pe Daniel, dar nu mai era cale de
întoarcere.
— Îmi pare rău, Daniel! a spus regele. Poate
că Dumnezeul tău te va salva…
În seara aceea, regele nu a mai avut poftă de
mâncare. Nici măcar nu a dormit. Era atât de
nefericit, încât nu a mai permis să se cânte. Deși
nu-L cunoştea pe Isus la fel de bine ca Daniel,

3

Daniel se ruga de trei ori pe zi.
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— Daniel nu va respecta porunca cea nouă!
şi-au spus ei unii altora. Odată ce regele va semna
porunca, n-o va mai putea schimba. Va trebui
să-l arunce pe Daniel în groapa cu lei. Daniel va
fi mâncat şi vom scăpa de el!
Regelui i-a plăcut propunerea. El uitase că
Daniel se ruga lui Isus de trei ori pe zi, aşa că a
semnat porunca şi nu mai putea schimba nimic.
Oamenii cei răi erau fericiţi.
— Acum vom scăpa de Daniel! au zis ei.

4

Dregătorii cei răi i-au spus regelui
că Daniel încă se roagă la Isus.

Au urmărit să vadă dacă Daniel se mai ruga în camera lui. Bineînţeles, l-au văzut pe Daniel
rugându-se ca mai înainte, adică tot de trei ori pe zi. S-au grăbit să-i spună regelui. Acesta a
încercat să-l salveze pe Daniel, dar nu mai putea schimba nimic.
Daniel a fost aruncat în groapa cu lei. Regele era atât de trist. Nu a mâncat, nu a dormit şi
nu a ascultat muzică în seara aceea. În dimineaţa următoare, s-a ridicat din pat şi s-a dus direct
la groapa cu lei.
— Daniel! a strigat regele. Te-a salvat Dumnezeul tău?
— Da! a răspuns Daniel. Dumnezeul meu Și-a trimis îngerii şi au închis gurile leilor.
Regele era atât de fericit!
Isus Îşi trimite îngerii să vegheze şi asupra noastră şi să ne păstreze în siguranţă. Nu-i aşa
că este minunat?
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tot spera că Daniel nu va fi mâncat de leii aceia
teribil de înfometaţi. În dimineaţa următoare, s-a
ridicat din pat și, după ce s-a îmbrăcat, regele a
plecat grăbit spre groapa cu lei.
— Daniel! a strigat regele la gura gropii. A
putut Dumnezeul tău să te salveze de lei?
Apoi a auzit din groapă cel mai minunat
sunet. Era vocea lui Daniel! Ce i-a spus Daniel
regelui? Citeşte Daniel 6:22.
Regele era atât de fericit! Isus Îşi trimisese
îngerii să aibă grijă de Daniel.

— Grăbiţi-vă! Scoateţi-l pe Daniel din groapa cu lei! le-a poruncit regele slujitorilor săi.
Imediat, ei l-au tras pe Daniel afară din
groapă. Cât de fericit era Daniel că putea respira
aer curat! Cât de fericit era că putea să mănânce
micul dejun, în loc să fie el micul dejun pentru
leii flămânzi!
Crezi că Daniel a continuat să
se roage lui Isus de trei ori pe zi?
Bineînţeles! Îşi va trimite Isus
îngerii să ne păzească şi pe noi?

Rugăciunea mea

Doamne Isuse, ne place povestea curajosului
Daniel. Ajută-ne să învăţăm să avem încredere
în Tine, aşa cum a făcut şi Daniel. Știm că Tu ne
iubeşti şi Te iubim şi noi pe Tine, Doamne. Amin!

Versetul de memorat

„Dumnezeu a trimis pe îngerul Său şi a închis
gura leilor.” Daniel 6:22

Materiale didactice vizuale
O Biblie

Referinţe biblice
Daniel 6

5

Isus a trimis un înger să-l păzească
pe Daniel de lei.

Colţul părinţilor
„Dacă a fost vreodată un timp când fiecare casă ar trebui să fie o
casă de rugăciune, atunci timpul acela este acum. Taţii şi mamele
ar trebui să-şi înalţe adesea inimile la Dumnezeu în cereri umile
pentru ei şi pentru copiii lor. Fie ca tatăl, ca preot al familiei, să
aşeze pe altarul lui Dumnezeu jertfa de dimineaţă şi seară, în
timp ce soţia şi copiii se unesc cu el în rugăciune şi laudă. Într-un
astfel de cămin, Isus va zăbovi cu plăcere.” – Patriarhi şi profeţi,
p. 144
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Leii
„Atunci, lupul va locui împreună cu mielul, şi pardosul se va culca împreună cu iedul; viţelul,
puiul de leu şi vitele îngrăşate vor fi împreună şi le va mâna un copilaş.” Isaia 11:6

L

eii sunt a doua cea mai mare specie de feline
din lume. În familia felinelor, doar tigrii sunt
mai mari decât leii. Masculii cântăresc aproximativ 200 de kilograme. Femelele sau leoaicele sunt
aproape la fel de mari. Un leu poate rage foarte tare,
atât de tare încât urletul său poate fi auzit de la o distanţă de 8 kilometri.
Masculul îl puteţi recunoaşte după coama lui
cea mare. Leoaicelor le place când coama masculului este închisă la culoare. Cu cât este mai închisă la
culoare, cu atât le place mai mult.
Leii pot alerga foarte repede – până la 80km/h.
Sunt la fel de rapizi ca maşinile care merg pe şoselele aglomerate. Cu toate acestea, leii nu pot alerga
atât de repede pentru multă vreme. În scurt timp, ei
trebuie să se oprească pentru a se odihni.
Leii sunt foarte pricepuţi când vine vorba de
odihnă. Le place să doarmă. Ei pot dormi până la
20 de ore pe zi. Le place, de asemenea, să vâneze.
Întrucât se pricep mai bine la vânat, leoaicele se
ocupă de asta de cele mai multe ori.
Leilor le place să trăiască în grupuri mari, numite „haite”. O haită are, de regulă, câţiva masculi,

câteva femele şi puii lor. Uneori, leii au pui cu alte
feline mari, cum ar fi tigrii, leoparzii şi jaguarii.
Când se întâmplă acest lucru, puii sunt un amestec
între cele două specii de feline şi seamănă cu ambii
părinţi.
Deoarece sunt periculoşi, leii nu sunt animale
de companie potrivite. Totuşi, în ceruri lucrurile vor
fi diferite. Acolo vei putea să te joci cu leii. Nu-i aşa
că va fi minunat?
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