LECŢIA
21 noiembrie

Anul A
Trimestrul 4
Lecţia 8

Fiul neascultător
HAR

Dumnezeu ne oferă dragostea Sa.

Referinţe
Luca 15,11-22; Parabolele Domnului Hristos, pag. 198-211, în original.

Text de memorat
„Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierţi.” (Psalmi 86,5)

Obiective
În această lecţie, copiii
• vor afla că Dumnezeu este întotdeauna gata să ne ierte;
• se vor simţi iertaţi când Îi vor spune lui Isus că le pare rău;
• vor răspunde rugându-L pe Isus să îi ierte de lucrurile rele pe care
le-au făcut.
Mesajul lecţiei

Dumnezeu este întotdeauna gata să ne ierte.

Pregătirea instructorului
O privire asupra lecţiei

O lecţie despre har

Isus spune o povestire despre un băiat care îi
cere tatălui său bani, îi primește, apoi pleacă de
acasă. Fiul irosește toţi banii, care se termină
repede. El rămâne fără locuinţă. Flămânzește, își
caută o slujbă, dar nu găsește decât un post de
îngrijitor la porci. Îi este atât de foame încât își
dorește să mănânce hrana porcilor. Se
gândește la ce a făcut și se hotărăște să plece
acasă la tatăl său, căruia îi va cere iertare,
rugându-l să-l primească printre servitorii lui. În
loc să-și mustre cu asprime fiul pentru tot ce a
făcut, tatăl este fericit că s-a întors și îl primește
cu bunăvoinţă, organizând o masă de
sărbătoare în cinstea lui.

Harul lui Dumnezeu ne oferă nu doar iertare,
ci chiar un loc în familia Lui. Dacă ne pare rău cu
adevărat, Dumnezeu ne va ierta oricând,
indiferent ce am face. Însă noi trebuie să ne
pocăim și să Îi cerem iertare.
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Aprofundarea studiului
Dacă parabola oii pierdute și cea a monedei
pierdute sugerează planul lui Dumnezeu în
lucrarea de mântuire, parabola fiului risipitor
indică partea omului, de a răspunde dragostei
lui Dumnezeu și de a acţiona în armonie cu ea.”
(S. A. B. C., vol. 5, pag. 817)

OPT
Desfășurarea lecţiei
SECŢIUNEA LECŢIEI

MINUTE

ACTIVITĂŢI

MATERIALE NECESARE

Bun venit

Pe măsura
sosirii

Întâmpinaţi-i pe elevi la ușă;
ascultaţi-le motivele de
bucurie sau de îngrijorare.

1. Activităţi de
pregătire

Max. 10

A. Să plantăm seminţe
B. Pietre în rucsac
C. Cercul dragostei

Aceleași ca în săptămâna trecută.
Un rucsac cu pietre mijlocii și mari.
–

* Rugăciune și
laudă

Max. 10

Vezi pag. 67. Poate avea loc
oricând în timpul orei.

Cărţi de cântări, broșura cu vești
misionare.

2. Lecţia biblică

Max. 20

Experimentarea povestirii

Monede sau discuri din hârtie.

Text de memorat

Biblii

3. Aplicarea lecţiei

Max. 15

Bun sau rău?

–

4. Transmiterea
lecţiei

Max. 15

Săculeţ parfumat

Amestec floral (petale parfumate),
material textil tăiat în pătrate de 20-25 cm,
panglică (cam 60 cm pentru fiecare
săculeţ).

„Într-adevăr, fiul cel mic nu merita primirea
care i s-a făcut... Petrecerea nu se oferă pe
merite... Din fericire, dragostea Tatălui nostru
ceresc nu ţine seamă de cât o merităm noi.”
(Idem, pag. 822, 823)
„Nu da ascultare sugestiilor vrăjmașului de a
sta departe de Domnul Hristos, până când vei
ajunge să te faci mai bun; până când vei fi destul
de bun pentru a veni la Dumnezeu... Chiar înainte
ca rugăciunea să fie înălţată, sau ca pornirea
inimii să fie manifestată, harul Domnului Hristos

iese în întâmpinarea harului care lucrează
asupra sufletului omenesc.” (Parabolele
Domnului Hristos, pag. 205, 206)

Decorarea sălii
În această săptămână, adăugaţi în decor
două personaje: un om mai în vârstă, frumos
îmbrăcat, cu braţele deschise, pentru a-l
reprezenta pe tatăl din povestire, și un tânăr
îmbrăcat în zdrenţe, cu capul plecat.

Predarea lecţiei
Bun venit
Întâmpinaţi-i pe copii la ușă cu un bun venit. Întrebaţi-i cum a fost săptămâna care a trecut – care
sunt motivele lor de bucurie sau de îngrijorare. Întrebaţi-i dacă există întâmplări legate de lecţia
trecută, pe care ar dori să le povestească. Începeţi activitatea de pregătire pe care aţi ales-o.
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1
Activităţi de pregătire
Selectaţi una sau mai multe dintre următoarele activităţi, în funcţie de situaţia clasei dumneavoastră.

A. Să semănăm seminţe.
Materiale necesare:



Aceleași ca în săptămâna trecută.

Spuneţi: Săptămâna trecută am udat seminţele semănate. Să ne uităm din nou la ele și să
vedem cât de mult au crescut.
Ajutaţi-i pe copii să-și găsească paharul în care au plantat seminţele. Trebuie să fi încolţit deja
și să crească plante verzi. Pe săptămână, puteţi măsura plantele și le puteţi compara cu măsurile
de săptămâna trecută. Asiguraţi-vă că aţi turnat apă în toate paharele. Această activitate poate
continua acasă după povestirea cu sămânţa de muștar (vezi Lecţia 9).
Întrebări și răspunsuri
Spuneţi: Așa cum seminţele acestea cresc cu ajutorul luminii soarelui și al apei, și voi
creșteţi cu hrană bună și cu grija pe care o primiţi de la părinţi. Să udăm plantele și să le punem
din nou la soare. Ne vom uita la ele și săptămâna viitoare.

B. Pietre în rucsac
Materiale necesare:



Rucsac pentru copii,



pietre.

Acordaţi timp pentru răspuns: Am aici un rucsac. Cine poate să-mi spună la ce folosește?
(Pentru purtatul cărţilor la școală, pentru bagajul de excursie etc.)
Foarte bine. Acestea sunt scopurile la care servește în general rucsacul. Cine ar dori să poarte
puţin rucsacul acesta? Alegeţi pentru început un copil, apoi schimbaţi-l și cu alţii, pe parcursul
activităţii. Începeţi cu copiii mai mici. Băiatul din lecţia noastră a făcut câteva lucruri rele. Voi aţi
greșit vreodată? În ce situaţie? (Au ieșit din casă fără voia mamei, au mâncat pe furiș o prăjitură
înainte de masă etc. Aceasta nu este o ședinţă de confesare; sugeraţi-le doar ideea că toţi copiii mai
greșesc din când în când.) Pietrele acestea sunt asemenea greșelilor pe care le facem. Să ne
gândim la greșelile pe care le facem și noi uneori. Pentru fiecare idee, puneţi o piatră în rucsac.
(Continuaţi activitatea, lăsându-i pe copii să poarte pe rând rucsacul.) Ce se întâmplă când adaug o
piatră în rucsac? (Se face mai greu.) Curând vom avea un rucsac atât de greu, încât nu îl vom mai
putea duce. Cum putem face rucsacul mai ușor? (Scoţând pietrele.) Da, putem scoate câteva pietre.
Dar cum putem scăpa de greșelile pe care le facem? (Nu putem, numai Isus poate.) Foarte bine.
Singuri nu vom reuși să nu mai greșim. Dar Isus ne poate scăpa de ele. Cum face El lucrul acesta?
(Ne iubește și ne iartă când Îi spunem că ne pare rău.) Să spunem și noi că ne pare rău pentru
greșelile noastre. De fiecare dată când spunem că ne pare rău, să luăm o piatră din rucsac.
Continuaţi activitatea, lăsându-l pe fiecare copil să simtă cum rămâne mai ușor rucsacul.
Întrebări și răspunsuri
Spuneţi: Isus este întotdeauna gata să ne ierte. El dorește să șteargă toate lucrurile rele pe
care le facem. El ne ajută să facem ce este bine. Când ne pare cu adevărat rău pentru ce am
făcut și Îi spunem că regretăm, El ne iartă întotdeauna. Voi doriţi ca Isus să vă ierte pentru ce aţi
greșit? Atunci să ne plecăm capul și să-I cerem lucrul acesta în tăcere. Nu uitaţi,

Dumnezeu este întotdeauna gata să ne ierte.
Repetaţi împreună cu mine.
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C. Cercul iubirii
Invitaţi-i pe copii să stea în cerc și să se ţină de mâini. Spuneţi: Să numim cercul nostru un cerc
al iubirii lui Dumnezeu. Când facem ceva rău, cercul ar putea să se rupă. Gândiţi-vă la un lucru
pe care este posibil să-l fi făcut și daţi-i drumul colegului de lângă voi. Acordaţi timp. Însă Isus
dorește ca acest cerc să fie întreg. Deci să-L rugăm să ne ierte. Fiecare să spună: „Am greșit.
Am făcut ceva rău și îmi pare rău.” În timp ce spuneţi, prindeţi-vă de mâini cu cei de lângă voi
pentru ca să reîntregim cercul. Copiii să repete fiecare propoziţie după ce le rostiţi încă o dată
dumneavoastră. Acordaţi timp, pentru ca toţi să participe.
Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri: Când facem ceva rău, este ca și cum am rupe cercul iubirii
lui Dumnezeu. El nu încetează să ne iubească. Noi ne îndepărtăm de iubirea Sa, însă El continuă să
ne atragă înapoi. Oricând putem reîntregi cercul, rugându-L pe Dumnezeu să ne ierte. Prin aceasta,
noi întindem mâna ca să ne prindem din nou de El. Nu uitaţi, El ne iubește atât de mult încât

Dumnezeu este întotdeauna gata să ne ierte.

Rugăciune și laudă
Părtășie
Povestiţi în clasă acele întâmplări potrivite, pe care vi le-au relatat copiii la ușă, când i-aţi
primit în clasă. Uraţi-le un bun venit special vizitatorilor și prezentaţi-l pe fiecare pe nume.
Anunţaţi zilele de naștere sau evenimentele speciale.
Cântece sugerate
Ciripit de păsărele
„De sus, din zările-albastre”, nr. 3
„De-acolo, din ceruri”, nr. 12
„Domnul grijă-mi poartă”, nr. 13

Flori și stele
„Cântăm frumos”, nr. 6
„Daţi mâna...”, nr. 50

Misiune
Citiţi o veste misionară.
Daruri
Strângeţi darurile.
Rugăciune
Dacă doriţi, puteţi continua să folosiţi cutia cu cereri de rugăciune, pregătită luna
trecută. Spuneţi: (Numele copilului), te rog să mergi la cutia cu cereri de rugăciune și să
alegi un disc. Instructorul citește cererea de rugăciune și discută cu copiii despre motivele
de rugăciune amintite.
Spuneţi: Dumnezeu este întotdeauna gata să ne ierte. El ne iubește și noi Îl iubim pe El.
Înălţaţi o scurtă rugăciune în care să-I mulţumiţi lui Dumnezeu pentru dragostea și iertarea Sa.
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2
Lecţia biblică
Experimentarea povestirii
Materiale necesare:




Monede,
costume biblice.

Pregătirea scenei: Într-un colţ al camerei va fi
casa tatălui. În colţul opus, ţara îndepărtată.
Personajele, în ordinea apariţiei: Tatăl, fiul,
prietenii, fermierul, porcii, slujitorul.
Indicaţii: Alegeţi sau invitaţi niște voluntari
pentru rolurile personajelor. Toţi copiii pot fi implicaţi fie în grupul prietenilor, fie în turma de porci.
Copiii să asculte ce citiţi și să imite acţiunile descrise. Puteţi invita un adult care să îi conducă.
Isus a spus o povestire despre un fiu neascultător, căruia nu îi plăceau regulile tatălui și care
s-a hotărât să plece de acasă. El i-a cerut tatălui
bani. (Fiul întinde mâna.) Tatăl s-a întristat, dar i-a
dat banii. (Tatăl îi dă fiului bani.) Și așa, fiul a plecat
de acasă ca să-și trăiască viaţa care îi plăcea.
Tatălui îi părea rău că fiul a plecat de acasă. (Tatăl arată trist și îi face cu mâna la revedere. Fiul se
îndreaptă spre cealaltă parte a camerei.)
La început, băiatul a avut la dispoziţie mulţi
bani. În curând și-a făcut mulţi prieteni. El dădea
petreceri pentru toţi prietenii săi. (Faceţi o pauză,
în timp ce băiatul se întâlnește cu prietenii, râd
împreună și se prefac că mănâncă și beau.) Dar,
după o vreme, toţi banii au fost cheltuiţi. Apoi
prietenii lui au început să-l părăsească. (Faceţi o
pauză în care băiatul își arată buzunarele goale,
mâinile goale și toţi prietenii se îndepărtează.)
Fără bani și fără prieteni, băiatul nu a mai avut
unde să stea și nici ce să mănânce. (Fiul merge de
jur-împrejur și își duce mâna la burtă de foame.)
Curând, fiului i s-a făcut foame și a început să
caute de lucru. Însă nimeni nu voia să-i dea de
lucru. În cele din urmă s-a dus la o fermă de
porci. Fermierul s-a învoit să-l primească să
hrănească porcii. (Fermierul dă din cap și îi arată
porcii care merg repede de jur-împrejur și guiţă.)
Era o slujbă îngrozitoare! Porcii erau murdari și
miroseau, iar mâncarea lor mirosea și mai rău.
Dar băiatului îi era atât de foame încât se
gândea cum să mănânce din hrana porcilor.
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(Băiatul se preface că hrănește porcii. Porcii se
așază și se liniștesc.)
Băiatul a început să se gândească la viaţa lui.
Și-a dat seama cât greșise. S-a gândit la tatăl
său și la casa părintească. Niciun argat de
acasă nu o ducea așa rău ca el. Chiar și cei care
munceau pentru tatăl lui aveau mâncare bună
din belșug. Fiul s-a gândit la viaţa lui. „Nu am fost
un fiu prea bun, nu merit să mă primească tata
înapoi. Dar poate că îmi va da o slujbă, să lucrez
pentru el. Mă voi întoarce și îi voi cere lui tata să
mă primească printre slujitorii săi.”
Așadar, băiatul a plecat de lângă porcii
murdari și de lângă hrana urât mirositoare și a
pornit pe drumul lung spre casa părintească.
(Fiul merge încet spre cealaltă parte a camerei.)
Dar, deși mai era destul drum până acasă, tatăl
l-a văzut din depărtare și a ieșit alergând să îl
întâlnească. (Tatăl aleargă să-și întâmpine fiul, îl
îmbrăţișează și îl conduce spre casă.) Era atât
de fericit să-și revadă fiul! Acesta încerca să-i
spună tatălui că greșise și nu mai merita să fie
copilul lui, dar tata nici nu voia să audă. Îl îmbrăţișa și îl săruta mereu. El le-a cerut slujitorilor
să aducă haine curate și încălţăminte pentru fiul
său. (Slujitorii îi aduc haina și sandalele. Tatăl îl
ajută pe fiu să se îmbrace.) Apoi le-a cerut să
pregătească cel mai bun meniu pentru a sărbători întoarcerea fiului său acasă. (Slujitorii pleacă. Fiul și tatăl se îmbrăţișează, iar povestirea se
încheie aici.)
Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la
următoarele întrebări: A fost mânios tatăl din
cauza lucrurilor rele pe care le făcuse fiul său?
(Nu) Îl mai iubea încă? (Da) De unde știţi? Așa
cum tatăl din povestire l-a iubit pe fiul său și l-a
iertat, tot așa Dumnezeu vă iubește și vă va ierta
mereu, dacă vă veţi întoarce la El și Îi veţi spune
cât de rău vă pare că aţi greșit. Da,
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Dumnezeu este întotdeauna gata să ne
ierte.
Repetaţi împreună cu mine.

Studiul biblic
Materiale necesare:

Dumnezeu este întotdeauna gata să ne
ierte.
Repetaţi împreună cu mine.



Biblia.

Cântaţi un cântec despre Scriptură.
Deschideţi Biblia la Luca 15,11-22. Indicaţi
versetele și spuneţi: Aici se află povestirea de
astăzi în Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Ţineţi
Biblia astfel încât copiii să poată vedea versetele
pe măsură ce le citiţi cu voce tare, indicându-le
și parafrazându-le dacă este necesar.
Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru următoarele întrebări:
Dorea tatăl ca băiatul lui să plece? Ce a făcut
băiatul cu banii primiţi de la tata? A fost bine
sau rău? Îi părea rău fiului pentru cum trăise
departe de tatăl său? A încetat vreodată tatăl
să-și iubească fiul? De unde știţi?
Tatăl din povestirea noastră ne amintește de
Dumnezeu. Așa cum tatăl nu a încetat să-și
iubească fiul, tot astfel Dumnezeu nu încetează
să ne iubească. Așa cum tatăl și-a primit fiul cu
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braţele deschise și l-a iertat, tot așa Dumnezeu
ne va primi mereu și ne va ierta când ne
întoarcem la El. Să nu uităm lucrul acesta.

Text de memorat
Materiale necesare:



Biblia.

Deschideţi Biblia la Psalmi 86,5. Ţineţi Biblia
astfel încât copiii să poată vedea textul. Spuneţi:
Aici se află textul de memorat în Cuvântul lui
Dumnezeu, Biblia. Indicaţi fiecare cuvânt pe
măsură ce citiţi cu voce tare: „Căci Tu ești bun,
Doamne, gata să ierţi”. Folosiţi gesturile
următoare pentru a-i învăţa pe copii textul.
„Căci Tu ești bun,
Doamne,
gata să ierţi.”
Psalmi 86,5

Bateţi din palme.
Arătaţi în sus.
Deschideţi larg braţele.
Uniţi palmele, apoi
deschideţi-le ca pe o carte.

Repetaţi în mod ritmic, așa cum aţi repeta o
poezie, folosind gesturile, până când copiii se
obișnuiesc cu versetul.

Aplicarea lecţiei
Bun sau rău?
Nu folosiţi numele copiilor din clasă atunci
când citiţi următoarele. Acordaţi timp pentru
discuţii. Adaptaţi aceste incidente după cum
consideraţi necesar.
1. Tina și mama ei sunt într-un magazin mare.
Tina fuge de mama ei. Este bine sau rău? Ce ar trebui să facă Tina? O va ierta Domnul Isus pe Tina?
2. Ruben ia un ciocan din cutia cu scule a lui
tata și uită să-l pună la loc. Când tata întreabă
cine i-a luat ciocanul, Ruben nu spune nimic.
Este bine sau rău? Ce ar trebui să facă Ruben? Îl
va ierta Isus pe Ruben?
3. Mama o cheamă pe Cora să intre în casă.
Cora se ascunde. Este bine sau rău? Ce ar trebui
să facă fata? O va ierta Isus pe Cora?

4. Fratele mai mare al lui Albert își lasă mingea
în curte și pleacă împreună cu prietenii săi.
Albert lovește mingea. Aceasta ajunge în stradă,
unde este călcată de o mașină. Este bine sau
rău? Ce ar trebui să facă Albert? Îl va ierta Isus
pe Albert?
Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la următoarele întrebări: Cine a făcut ceva rău în mod
intenţionat? Cine a făcut ceva rău din greșeală?
Dacă facem un lucru rău fie în mod intenţionat,
fie din greșeală, rămâne totuși un lucru rău. Ce
ar trebui să facem după aceea? (Să spunem că
ne pare rău; să încercăm să nu mai repetăm.)
Cine dorește să ne ierte? Dumnezeu este
întotdeauna gata să ne ierte.
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Transmiterea lecţiei
Săculeţ parfumat
Materiale necesare:





Amestec floral (petale parfumate),
material textil tăiat în pătrate de 20-25 cm,
panglică (cam 60 cm pentru fiecare săculeţ).

Spuneţi: Astăzi vom dărui săculeţe
parfumate. Fiecare dintre voi va pregăti câte
două: unul pe care îl va lua acasă și altul pe
care îl va dărui. În timp ce le pregătiţi, gândiţi-vă la persoana căreia doriţi să-i oferiţi un
săculeţ parfumat.
Invitaţi câţiva adulţi care să-i ajute pe copii să
întindă materialul, să pună petalele în mijloc și să
lege colţurile cu o fundiţă din panglică. Asiguraţi-vă
că fiecare a reușit să pregătească doi săculeţi.
Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru următoarele întrebări:
Cum miroase acum în sală? A ce miroase? Vă

place să fiţi înconjuraţi de parfumuri plăcute?
Astăzi am făcut săculeţe pentru a ne aminti că
Dumnezeu este întotdeauna gata să ne ierte.
Vom transmite gândul acesta și persoanelor
cărora le vom oferi săculeţele. Nu uitaţi, dacă
ne pare rău cu adevărat și dacă Îi spunem
lucrul acesta, Isus ne va ierta și ne va ajuta să
fim din nou voioși. Să ne amintim:
Dumnezeu este întotdeauna gata să ne
ierte.
Repetaţi împreună cu mine.

Încheiere
Cântaţi un cântec de la revedere. Înălţaţi o scurtă rugăciune.

Material pentru
Lecţia 8

copii

Fiul neascultător

Referinţe: Luca 15,11-22; Parabolele Domnului Hristos, pag. 198-211, în original.
Text de memorat: „Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierţi.” (Psalmi 86,5)
Mesaj: Dumnezeu este întotdeauna gata să ne ierte.
Ai fost vreodată neascultător faţă de părinţii tăi?
Cum te-ai simţit din pricina faptelor tale? Te întrebai
dacă te mai iubesc părinţii?
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Isus a povestit odată despre un fiu căruia nu-i
plăceau regulile tatălui său și care s-a hotărât să
plece de acasă. El s-a dus la tatăl lui și i-a cerut bani.

LECŢIA 8

Tatăl nu ar fi dorit să-l lase să plece, dar fiul era
hotărât. Așa că tatăl i-a dat bani, iar băiatul a plecat
să-și trăiască viaţa la care visa.
La început, băiatul a avut mulţi bani și, în curând,
și-a făcut o sumedenie de prieteni. El plătea pentru
toate petrecerile pe care și le doreau prietenii săi. Dar,
după ce și-a cheltuit toţi banii, prietenii l-au părăsit.
Nu au mai vrut să aibă de a face cu el. Fără bani și
părăsit de prieteni, băiatul nu a mai avut unde să stea,
nici ce să mănânce.
În curând i s-a făcut foame și a trebuit să caute de
lucru. Dar singura slujbă pe care a găsit-o a fost la o
fermă de porci. Avea de făcut treburi foarte neplăcute.
Porcii erau murdari și miroseau urât, iar hrana lor era și
mai respingătoare. Însă băiatului îi era atât de foame,
încât s-a gândit să guste din hrana porcilor!
Apoi și-a adus aminte de tatăl său și de casa
părintească. Nimeni dintre cei care locuiau acasă nu
ducea un astfel de trai. Până și servitorii plătiţi să
muncească pentru tatăl său aveau hrană din belșug.
Băiatul și-a spus: Nu am fost un fiu prea bun. Nu merit
să mă primească tata înapoi. Dar poate că îmi va da
vreo slujbă de făcut. Mă voi întoarce și îl voi ruga pe
tata să mă primească printre servitorii săi.
Așa că băiatul a lăsat porcii și hrana lor respingătoare și a pornit spre casa tatălui, care se afla departe
de locul acela. Și, când mai avea încă destul de mers,
tatăl, care îl aștepta deja, i-a alergat în întâmpinare.
Era atât de bucuros să-și revadă fiul!
Băiatul a încercat să-i spună tatălui că nu fusese
un fiu bun și că nu mai merita să fie copilul său, dar
tatăl nici nu voia să audă. El le-a poruncit slujitorilor
să aducă hainele cele mai bune și încălţăminte pentru
fiul său. Apoi le-a spus slujitorilor să gătească cele
mai bune feluri de mâncare și să organizeze o
petrecere de bun venit pentru fiul său.
Crezi că tatăl acesta era mânios pe fiul său, care
făcuse atât de multe lucruri rele? Crezi că tatăl nu-l
mai iubea pe băiat?
Așa cum tatăl l-a iubit pe fiul lui și l-a iertat, la fel
Dumnezeu te iubește și va fi întotdeauna gata să te
ierte când Îi spui că îţi pare rău pentru ce ai făcut.
Este nevoie doar să te rogi pentru iertare. Dumnezeu
te va ierta oricând.

Activităţi
SABAT
În fiecare zi din această săptămână, citiţi
povestirea și folosiţi gesturile următoare pentru a
recapitula textul de memorat.
„Căci Tu ești bun,
Bateţi din palme.
Doamne,
Arătaţi în sus.

gata să ierţi.”
Psalmi 86,5

Deschideţi larg braţele.
Uniţi palmele, apoi deschideţi-le
ca pe o carte.

DUMINICĂ
Ajutaţi-l pe copil să ofere cuiva unul dintre
săculeţele parfumate, pregătite la Școala de Sabat și
spuneţi-i că acesta îi va aminti acelei persoane
despre dragostea lui Dumnezeu. Apoi încurajaţi-l pe
copil să-și pună săculeţul care îi rămâne într-un loc,
astfel încât să își aducă aminte că Dumnezeu ne
iubește și este întotdeauna gata să ne ierte.
LUNI
Daţi-i copilului câteva monede și lăsaţi-l să le
folosească pentru „a cumpăra” câteva obiecte mici
de la dumneavoastră. După ce i se termină monedele,
întrebaţi-l: Ce poţi face acum pentru a cumpăra
lucrurile de care ai nevoie? Discutaţi despre fiul din
povestire și despre motivele pentru care nu mai avea
bani să-și cumpere mâncare.
MARŢI
Arătaţi-i copilului imagini sau o carte ilustrată cu
porci. Vorbiţi despre modul lor de viaţă și despre cum
se hrănesc. Dacă se poate, vizitaţi un loc unde sunt
crescuţi porci. Întrebaţi: Ţi-ar plăcea să trăiești
laolaltă cu porcii?
MIERCURI
Luaţi mâinile copilului în ale dumneavoastră, apoi
daţi-le drumul și pășiţi înapoi. Spuneţi: Când facem un
lucru rău, este ca și cum ne-am îndepărta de Dumnezeu.
Însă El dorește să fim din nou aproape. El ne va ierta
dacă ne pare rău cu adevărat. Luaţi din nou mânuţele
copilului și mulţumiţi-I pentru iubirea și iertarea Sa.
JOI
Tăiaţi pâine cu o formă rotundă sau folosiţi biscuiţi
rotunzi. Puneţi pe pâine unt de alune sau o altă cremă
de culoare închisă, astfel încât să ilustraţi un chip
vesel. Când mâncaţi, vorbiţi despre cât de fericiţi
suntem pentru că Dumnezeu este întotdeauna gata să
ne ierte.
VINERI
Pentru a ilustra povestirea, lăsaţi-l pe copil să mimeze că fuge de lângă dumneavoastră. „Căutaţi-l” și
deschideţi-vă braţele pentru a-l îmbrăţișa când
aleargă înapoi la dumneavoastră. Vorbiţi despre
dragostea de tată și despre cât de mult vă iubiţi
copilul. Apoi bucuraţi-vă de dragostea lui Dumnezeu
cântând un imn de mulţumire și/sau împărţind o mică
gustare tradiţională în familia voastră.
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