LECŢIA

Copacul uriaș

28 noiembrie

Anul A
Trimestrul 4
Lecţia 9

HAR

Dumnezeu ne oferă dragostea Sa.

Referinţe
Matei 13,31.32; Parabolele Domnului Hristos, pag. 76-79, în original.

Text de memorat
„Creșteţi în harul... Domnului.” (2 Petru 3,18)

Obiective
În această lecţie, copiii
• vor afla că viaţa noastră este asemenea plantelor – noi creștem în
dragostea lui Dumnezeu tot timpul.
• vor simţi dorinţa de a crește mult în dragostea lui Dumnezeu.
• vor răspunde, mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru darurile iubirii Sale,
care ne ajută să creștem în fiecare zi.
Mesajul lecţiei

Dragostea lui Dumnezeu ne ajută să creștem în asemănarea cu El.
O privire asupra lecţiei
Un om plantează o sămânţă mică de muștar
în pământul său. Sămânţa încolţește și crește
până ajunge un copac la umbra căruia se pot
adăposti păsările și animalele. Atunci când
ascultăm povestiri din Biblie, ne simţim bine
asemenea păsărilor și animalelor care găsesc
odihnă la umbra copacului de muștar. Viaţa
noastră este asemănătoare cu planta de muștar.
Noi creștem în dragostea lui Dumnezeu în
fiecare zi, pe măsură ce Îl cunoaștem mai bine.

Dragostea lui Dumnezeu ne ajută să creștem
în multe feluri. Creștem din punct de vedere fizic,
spiritual și mental. Creștem în iubire pentru El,
atunci când începem să-L cunoaștem mai bine.

„Când Domnul Hristos a rostit această
parabolă nu erau decât ţăranii galileeni care să
reprezinte noua împărăţie...
Dar sămânţa de muștar trebuia să crească și
să-și întindă ramurile peste lumea întreagă.
Când împărăţiile acestei lumi, a căror glorie
umplea atunci inimile oamenilor, aveau să piară,
Împărăţia Domnului Hristos avea să rămână ca o
putere mare și foarte întinsă.
Tot astfel și lucrarea harului în inimă este
mică la început. Un cuvânt spus, o rază de
lumină care pătrunde în suflet, o influenţă care
începe să lucreze, acesta este începutul unei
vieţi noi. Și cine poate să măsoare rezultatele
ei?” (Parabolele Domnului Hristos, pag. 77, 78,
original)

Aprofundarea lecţiei

Decorarea sălii

O lecţie despre har

Adăugaţi o imagine a unui copac mare sau
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NOUĂ
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

Aceleași ca în săptămâna trecută.

B. Masa naturii: seminţe

Seminţe, plante sau imagini cu plante.

C. Frunze care cresc

Hârtie verde, șablon de frunză (vezi pag.
115), creioane.

* Rugăciune și
laudă

Max. 10

Vezi pag. 77. Poate avea loc
oricând în timpul orei.

Cărţi de cântări, broșura cu vești
misionare.

2. Lecţia biblică

Max. 20

Experimentarea povestirii

Seminţe mici, frunzele confecţionate la
Activitatea de pregătire C.

Text de memorat

Biblii

3. Aplicarea lecţiei

Max. 15

Un joc pentru mai mulţi

4. Transmiterea
lecţiei

Max. 15

Isus te iubește

Hârtie de origami, creioane, creioane
colorate sau carioci.

un model de copac, în colţul cu ilustraţii.

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.

1
Activităţi de pregătire
Selectaţi una sau mai multe dintre următoarele activităţi, în funcţie de situaţia clasei
dumneavoastră.

A. Să semănăm seminţe
Materiale necesare:



Articolele folosite săptămâna trecută.
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Spuneţi: În fiecare săptămână de când am semănat seminţele, le-am pus la dispoziţie lumina
soarelui și apă. Să le privim și să vedem cât de mult au crescut. Ajutaţi-i pe copii să-și găsească
plantele. Vedeţi cât au crescut faţă de săptămâna trecută. Această activitate se poate continua
mai multe zile.
Întrebări și răspunsuri
Spuneţi: Așa cum seminţele acestea cresc cu lumină și apă, și voi creșteţi cu hrana și cu grija
pe care vi le oferă părinţii voștri. Puteţi să luaţi plantele acasă. Udaţi-le și puneţi-le înapoi la
soare. Urmăriţi-le cum cresc. Ele vă vor ajuta să înţelegeţi că și voi puteţi să creșteţi în
asemănarea cu Isus. Nu uitaţi că:

Dragostea lui Dumnezeu ne ajută să creștem în asemănarea cu El.
Repetaţi împreună cu mine.

B. Masa naturii: seminţe
Materiale necesare:




Diferite tipuri de seminţe,
plante sau imagini.

Instrucţiuni:
Adunaţi cât mai multe tipuri de seminţe. Încercaţi să faceţi rost și de seminţe de muștar. Un
adult poate vorbi cu copiii despre numele seminţelor, despre culorile lor, unde cresc, dacă sunt
comestibile etc. Dacă se poate, procuraţi imagini cu plantele care ar crește din aceste seminţe,
apoi comparaţi mărimea plantei cu a seminţei. Copiii pot sorta seminţele în funcţie de culoare,
formă, mărime etc. Dacă vremea vă permite, ieșiţi cu copiii în parc și arătaţi-le câteva plante care
au crescut din seminţe similare.
Întrebări și răspunsuri
Spuneţi: Așa cum din seminţe cresc plante mari, și voi creșteţi în fiecare zi la fel de bine.
Pentru că Îl iubiţi, Isus dorește ca voi să creșteţi și să deveniţi persoane puternice. Cine îmi
poate spune care sunt lucrurile de care are nevoie o plantă pentru a crește? (Apă, aer, soare,
hrană.) Spuneţi: Da, vieţuitoarele și plantele au nevoie de apă, aer, lumină solară și hrană. Ce
altceva este necesar pentru ca oamenii să crească? (Conduceţi-i pe copii la răspuns: Dragoste.)
Spuneţi: Aveţi dreptate. Oamenii au nevoie de dragoste. Cine vă oferă dragoste? (Isus, mama,
tata, bunicii, prietenii etc.)
Spuneţi: Da, Isus ne oferă multă dragoste, așa cum oferă și mămicile și tăticii. Dragostea lui
Dumnezeu ne ajută să creștem și să ne asemănăm mai mult cu El. Spuneţi împreună cu mine:

Dragostea lui Dumnezeu ne ajută să creștem în asemănarea cu El.

C. Frunze care cresc
Materiale necesare:






Un set de cartonașe mai groase,
hârtie verde,
șabloane de frunze mici și mari (vezi pag. 115),
creioane.

Din timpul săptămânii, pregătiţi șabloanele de frunze și cartonașele pentru copii. Trasaţi cu
creionul pe lângă șablon și decupaţi frunzele de două mărimi.
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Spuneţi Astăzi vă vom dărui niște frunze pe care le vom folosi pentru a învăţa lecţia de astăzi.
Întrebări și răspunsuri
Spuneţi: Toţi aţi făcut niște frunze foarte frumoase pentru lecţia noastră. Aceste frunze îmi
amintesc de cum cresc oamenii. Așa cum frunzele se fac mai mari, și oamenii cresc și ajung mai
mari. Noi creștem în înălţime, iar mintea noastră crește atunci când învaţă lucruri noi. Știaţi că
noi mai creștem dintr-un punct de vedere? Da,

Dragostea lui Dumnezeu ne ajută să creștem în asemănarea cu El.
Repetaţi împreună cu mine.
Notă: Secţiunea Rugăciune și laudă se află la pagina 77.

2

Lecţia biblică
Experimentarea povestirii
Materiale necesare:




Seminţe,
frunzele confecţionate la Activitatea de pregătire C.

Daţi-i fiecărui copil o sămânţă mică, pe lângă
frunzele de diferite mărimi pe care și le-au făcut.
Când spuneţi: Copiii
Sămânţă
se vor ghemui și vor ridica în
mână sămânţa.
Plantă
vor sta cu picioarele ușor îndoite
de la genunchi și vor arăta
frunza mai mică.
Copac
vor sta ridicaţi pe vârfuri și vor
arăta frunza mai mare.
Un adult îi va dirija pe copii în ilustrarea
acestor gesturi.
„Împărăţia lui Dumnezeu, a spus Isus, se
aseamănă cu o sămânţă (se vor ghemui și vor
ridica în mână sămânţa) de muștar.”
Oamenii care Îl ascultau pe Isus știau că
sămânţa (se vor ghemui și vor ridica în mână
sămânţa) de muștar este foarte mică – una
dintre cele mai mici seminţe (se vor ghemui și
vor ridica în mână sămânţa). Dar, după ce
fermierul o plantează în pământ, sămânţa (se vor
ghemui și vor ridica în mână sămânţa) crește
până ce devine un copac (vor sta ridicaţi pe
vârfuri și vor arăta frunza mai mare) mare. Atunci
păsările vin și își fac cuiburi în ramurile lui.

La ce Se referea Isus când a asemănat
această mică sămânţă (se vor ghemui și vor
ridica în mână sămânţa) cu dragostea lui
Dumnezeu?
Poate că Isus a vrut să spună că, atunci când
Îi ceri prima oară să vină și să locuiască în inima
ta, El plantează în tine o sămânţă (se vor ghemui
și vor ridica în mână sămânţa) de dragoste. De
fiecare dată când asculţi povestiri biblice și Îl
inviţi din nou în inima ta, planta (vor sta cu
picioarele ușor îndoite de la genunchi și vor
arăta frunza mai mică) crește mai mare și mai
puternică. În curând toţi o pot vedea. Și lumea
poate afla că dragostea lui Dumnezeu umple
inima ta. Atunci și alţi oameni vor dori să stea în
jurul tău, așa cum păsările își construiesc cuiburi
în ramurile copacului (vor sta ridicaţi pe vârfuri și
vor arăta frunza mai mare) de muștar.
Poate că la aceasta Se referea Isus când a
spus că Împărăţia lui Dumnezeu se aseamănă
cu o sămânţă (se vor ghemui și vor ridica în
mână sămânţa) de muștar.
Dar poate că această pildă înseamnă și că
povestea dragostei lui Dumnezeu începe numai
cu câţiva oameni. Cei care Îl cunoșteau
îndeaproape când locuia pe pământ au format
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un grup la fel de neînsemnat ca sămânţa (se vor
ghemui și vor ridica în mână sămânţa) de muștar.
Dar, pe măsură ce le-au spus și altora despre
Isus, planta (vor sta cu picioarele ușor îndoite de
la genunchi și vor arăta frunza mai mică) a crescut
tot mai mult. De fiecare dată când cineva transmite o povestire biblică sau îi spune altcuiva
despre dragostea pe care i-o poartă Isus, planta
(vor sta cu picioarele ușor îndoite de la genunchi
și vor arăta frunza mai mică) crește mai mult. Iar
când toţi cei care Îl iubesc pe Isus le vorbesc
altora despre El, planta (vor sta cu picioarele
ușor îndoite de la genunchi și vor arăta frunza
mai mică) se transformă în copac (vor sta ridicaţi
pe vârfuri și vor arăta frunza mai mare). Din ce în
ce mai mulţi oameni doresc să audă despre Isus,
la fel cum este căutată umbra unui copac (vor
sta ridicaţi pe vârfuri și vor arăta frunza mai mare)
stufos, în ramurile căruia păsările își fac cuiburi.
Așadar la ce Se referea Isus când a spus că o sămânţă (se vor ghemui și vor ridica în mână sămânţa) mică se aseamănă cu dragostea lui Dumnezeu?
Poate că Isus avea în vedere două lucruri.
Dragostea lui Dumnezeu este o sămânţă (se vor
ghemui și vor ridica în mână sămânţa) mică, ce
crește în inima voastră de fiecare dată când
învăţaţi mai multe despre El și Îl invitaţi în viaţa
voastră. Iar Împărăţia lui Dumnezeu crește mai
mult și mai mult cu fiecare om care învaţă despre
dragostea Lui.
Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la următoarele întrebări: Ce lucruri puteţi face acum, dar nu
le puteaţi face când eraţi bebeluși? Arătaţi-mi.
(Să alerge, să vorbească, să se hrănească etc.)
Ce știţi despre Isus și nu știaţi când eraţi bebeluși? (Că El îi iubește, Îi pasă de ei, dragostea Lui
îi ajută să crească.) Ce puteţi face cu Isus, dar
nu puteaţi face când eraţi mici? Arătaţi-mi. (Să
se roage, să Îl laude, să le vorbească oamenilor
despre El, să cânte cântece despre El.) Toţi aţi
crescut și acum sunteţi mult mai mari. Și învăţaţi
tot mai mult despre Isus și dragostea pe care
v-o poartă El. Nu uitaţi:
Dragostea lui Dumnezeu ne ajută să
creștem în asemănarea cu El.
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Studiul biblic
Materiale necesare:



Biblia.

Cântaţi un cântec despre Scriptură.
Deschideţi Biblia la Matei 13,31.32. Indicaţi
versetele și spuneţi: Aici se află lecţia noastră în
Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Spuneţi: Așa cum
seminţele cele mici cresc în plante mai mari
sau în copaci înalţi, tot astfel noi creștem în
dragostea lui Dumnezeu. Cu cât aflăm mai mult
despre dragostea Lui pentru noi, cu atât
creștem în asemănarea cu El. Nu uitaţi:
Dragostea lui Dumnezeu ne ajută să
creștem în asemănarea cu El.
Repetaţi împreună cu mine.

Text de memorat
Materiale necesare:



Biblia.

Deschideţi Biblia la 2 Petru 3,18 și indicaţi
textul. Spuneţi: Aici se află textul nostru de
memorat în Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Citiţi
textul cu voce tare.
Folosiţi gesturile următoare pentru a-i învăţa
pe copii textul de memorat.
„Creșteţi
în harul
Domnului.”
2 Petru 3,18

Ghemuiţi-vă, apoi înălţaţi-vă
treptat.
Încrucișaţi mâinile pe piept.
Arătaţi în sus.
Uniţi palmele, apoi deschideţi-le
ca pe o carte.

Repetaţi de câteva ori, până când copiii au
învăţat textul.

LECŢIA 9

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
„Isus e-al meu amic”, nr. 14

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

Misiune
Știm că și misionarii din alte ţări cresc în dragostea lui Dumnezeu. Citiţi o experienţă
misionară. Povestirea misionară de astăzi este despre...
Daruri
Pentru că Isus ne iubește, noi Îi aducem darurile noastre. Să cântăm un cântec despre
dăruire. Spuneţi: Noi arătăm că Îl iubim pe Isus aducând darurile la Școala de Sabat.
Spuneţi, iar copiii să repete după dumneavoastră: Îţi mulţumim, Isuse, că putem aduce
daruri pentru a-i ajuta pe oamenii din toată lumea. Amin.
Rugăciune
Invitaţi-i pe copii să repete după dvs. cuvintele unei rugăciuni simple: Îţi mulţumim,
Doamne, pentru că ne ajuţi să creștem. Dorim să ne asemănăm mai mult cu Tine. Amin.

3
Aplicarea lecţiei
Un joc pentru mai mulţi
Spuneţi: Voi alege un copil pentru un joc
asemănător cu leapșa. Ceilalţi veţi sta pe
podea. (Instructorul alege.) Spuneţi-le copiilor:
Isus vă iubește! Acum (numele copilului), mergi
și spune-i altuia că Isus îl iubește. Apoi copilul
acela se va ridica. (După aceasta vor fi doi copii
în picioare.) Acum voi doi mergeţi și fiecare să îi
spună altuia că Isus îl iubește. (După aceasta
vor fi patru copii în picioare.) Continuaţi până ce

toţi copiii s-au ridicat. Spuneţi: Acum puteţi lua
loc.
Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la
următoarele întrebări: Ce s-a întâmplat când
ne-am jucat? Puneţi întrebări prin care să-i
conduceţi pe copii la răspuns: Cu cât au fost mai
mulţi copii care să împartă dragostea lui Isus,
cu atât mai mulţi copii s-au ridicat. Să facem un
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cerc mare. Atunci când jocul a început, numai
unul stătea în picioare. Acum priviţi câţi știu
despre dragostea lui Isus. Suntem ca un copac
mare de muștar. Să ne amintim:

4

Dragostea lui Dumnezeu ne ajută să
creștem în asemănarea cu El.

Transmiterea lecţiei
Isus te iubește
Materiale necesare:







Hârtie de origami,
creioane,
carioci,
creioane colorate,
abţibilduri (opţional).

Împărţiţi pentru toţi copiii hârtie pe care să
scrie cu litere mari: „Isus te iubește!” Cereţi-le
copiilor să decoreze mesajul. Invitaţi-i să se
gândească la cineva care ar dori să primească
un asemenea mesaj. Acordaţi-le copiilor timp în
care să explice de ce au ales persoana
respectivă. Încurajaţi-i să ofere cuiva mesajul în
decursul zilei.

Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la
următoarele întrebări: Ce îi veţi spune persoanei
căreia îi veţi oferi mesajul? Puteţi să-i spuneţi și
textul de memorat? Ce credeţi că vă va
răspunde? Spuneţi-ne săptămâna următoare ce
s-a întâmplat.

Încheiere
Cântaţi un cântec de la revedere. Rugaţi-vă, iar copiii să repete după dumneavoastră: Îţi
mulţumim, Doamne Isuse, pentru că ne înveţi că dragostea lui Dumnezeu ne ajută să creștem în
asemănarea cu El. Amin.
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Material pentru
Lecţia 9

copii

Copacul uriaș

Referinţe: Matei 13,31.32; Parabolele Domnului Hristos, pag. 76-79, în original.
Text de memorat: „Creșteţi în harul... Domnului.” (2 Petru 3,18)
Mesaj: Dragostea lui Dumnezeu ne ajută să creștem în asemănarea cu El.
Ai plantat vreodată o sămânţă? A crescut repede
sau încet? Cum era planta: înaltă sau pitică? Tu crești?
Mulţi dintre oamenii care veneau să-L asculte pe
Isus erau ţărani care cultivau plante. De aceea, Isus a
folosit exemplul unei seminţe, pentru a-i ajuta să
înţeleagă Împărăţia cerurilor, peste care El este Domn.
„Împărăţia cerurilor”, a spus Isus, se aseamănă cu
o sămânţă de muștar”. Oamenii care Îl ascultau pe
Isus știau că muștarul face seminţe mici – ele erau
cele mai mici seminţe pe care le cultivau. Dar, atunci
când este pusă în pământ, sămânţa de muștar încolţește, crește și crește, până ce ajunge un copac mare.
Apoi, păsările vin și își fac cuib în ramurile lui.
Când a spus că sămânţa aceasta se aseamănă cu
Împărăţia cerurilor, Isus a vrut să spună că, de îndată
ce Îl rugăm să locuiască în inima noastră, El plantează
în noi o sămânţă de dragoste. Când asculţi povestiri
biblice și când Îl inviţi în viaţa ta, planta crește și se
face mai puternică. În curând, toţi o pot recunoaște.
Oamenii își dau seama că porţi în inimă dragostea lui
Dumnezeu, că Isus este prietenul tău cel mai bun.
Atunci vor dori să stea în preajma ta, așa cum păsările
vin și își fac cuib în ramurile copacului de muștar.
La aceasta Se referea Isus când a spus că Împărăţia cerurilor se aseamănă cu sămânţa de muștar.
Dar El a mai vrut să spună că povestea dragostei
Sale începe în câţiva oameni. Oamenii care L-au
cunoscut când a fost pe pământ sunt ca o sămânţă
mică. Pe măsură ce le-au spus altora despre El, mai
mulţi oameni L-au urmat, ca și cum planta creștea.
Atunci când cineva îi spune altcuiva despre
dragostea lui Isus, planta dragostei lui Dumnezeu
crește mai mult. Când toţi cei care Îl iubesc pe Isus le
vorbesc altora despre El, planta se transformă într-un
copac. Din ce în ce mai mulţi oameni doresc să afle
despre Isus, așa cum este căutată umbra răcoroasă a
unui arbore, în ramurile căruia păsările își fac cuibul.
Deci ce înţelegem noi din asemănarea dragostei lui
Dumnezeu cu sămânţa de muștar?
Înţelegem două lucruri. Mai întâi, dragostea lui
Dumnezeu este ca o sămânţă mică, ce crește în inima
noastră de fiecare dată când învăţăm mai mult despre
El și pe măsură ce Îl invităm zilnic să locuiască în noi.
Apoi, Împărăţia cerurilor crește din ce în ce mai mult,
pe măsură ce oamenii află despre dragostea Sa.
Iubirea lui Dumnezeu ne ajută să creștem în
asemănarea cu El.

Activităţi
SABAT
Folosiţi următoarele gesturi pentru a repeta textul
de memorat.
„Creșteţi
Ghemuiţi-vă jos, apoi înălţaţi-vă treptat.
în harul
Încrucișaţi mâinile pe piept.
Domnului.” Arătaţi în sus.
2 Petru 3,18 Uniţi palmele, apoi deschideţi-le ca pe o carte.
Arătaţi-i din nou copilului planta pe care a îngrijit-o
mai multe zile, oferindu-i lumină și apă. Ea îi va aminti
că dragostea lui Dumnezeu ne ajută să creștem în
asemănarea cu El.
DUMINICĂ
Ajutaţi-l pe copil „să citească” imaginile
corespunzătoare lecţiei biblică. Vorbiţi despre cum
creștem fizic, mintal și în dragostea lui Dumnezeu.
Mulţumiţi împreună lui Isus pentru că dragostea lui
Dumnezeu ne ajută să creștem în asemănarea cu El.
LUNI
Vizitaţi un loc unde sunt expuse plante și flori.
Ajutaţi-l pe copil să aleagă o plantă sau o floare pe
care să o ofere unei persoane dragi. Înmânaţi darul
chiar astăzi. Încurajaţi-l pe copil să-i spună acelei
persoane: „Isus te iubește; și eu te iubesc”. Mulţumiţi-I
lui Isus pentru prietenii care ne iubesc.
MARŢI
Ajutaţi-l pe copil să-și măsoare planta din nou. A
mai crescut? Cât de mult? Măsuraţi-l și pe copil.
Spuneţi-i cât de mult a crescut de când s-a născut. Nu
uitaţi că dragostea lui Dumnezeu ne ajută să creștem
în asemănarea cu El.
MIERCURI
Invitaţi pe cineva din familie să explice cum i-a
arătat cuiva dragoste astăzi. Mulţumiţi-I lui Isus pentru
că dragostea lui Dumnezeu ne ajută să creștem în
asemănarea cu El.
JOI
Ajutaţi-l pe copil să pregătească o gustare
sănătoasă. Aţi putea ilustra „Furnici pe o buturugă”,
dacă ungeţi cu unt de alune un biscuit sau o banană
și o presăraţi cu stafide. Mulţumiţi-I lui Isus pentru
hrana bună care ne ajută să creștem.
VINERI
Ajutaţi-l pe copil să ilustreze în faţa familiei cum
încolţește sămânţa, apoi crește încet-încet, până ce
ajunge un copac mare. (Copilul se ghemuiește, apoi se
ridică ușurel și se întinde cu mâinile deasupra capului,
ca niște ramuri.)
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