DOMNUL SUPERVERSET
Este un personaj care va ajuta la memorarea versetului biblic. Folosind acest
personaj (sau personaje similare) copiii îşi vor concentra toată atenţia asupra
învăţării versetului biblic. Superverset reprezintă un super-erou care foloseşte
Biblia pentru a învinge răul. Cu Biblia el învinge răul cauzat prin neascultarea de
Cuvântul lui Dumnezeu.
Interpretarea personajului
Oricine poate interpreta acest personaj. Are o personalitate unică prin care va
colora felul în care Superverset va relaţiona cu copiii şi răspunsurile pe care acesta le va
da copiilor. Acest personaj a fost conceput pentru un băiat sau un bărbat adult, dar poate fi
interpretat şi de o fată.
Superverset trebuie să poarte cu el o Biblie tot timpul şi să se concentreze asupra
versetului biblic. El va trebui să explice versetul bibic şi cuvintele mai dificile din verset şi să
folosească un limbaj simplu şi uşor de înţeles. Trebuie să exemplifice copiilor cum să aplice
Cuvântul în viaţa de zi cu zi.
Nu uitaţi! Superverset este doar o ilustraţie a unui “super-erou” - adevăratul erou este
Isus Hristos! Superverset, trebuie să îşi concentreze tot timpul atenţia asupra lui Isus
Hristos şi a Bibliei, nu asupra sa.
Superverset nu trebuie niciodată să jignească în nici un fel copiii sau să râdă de ei dacă
dau un răspuns greşit sau dacă pun o întrebare nepotrivită. Copiii sunt foarte sensibili şi
trebuie tratați cu atenţie şi blândeţe.
Copiii pot fi implicaţi în activităţile lui Superverset pentru a ţine vizualele sau pentru a ajuta
la anumite jocuri cu versetul biblic. El poate să aibă o frază de încurajre pe care să o
folosească de fiecare dată când pleacă, cum ar fi: “Fiţi puternci cu Dumnezeu!” Sau poate
să plece în fugă apoi să se întoarcă puţin nedumerit şi pierdut şi să întrebe: “Ştiţi cumva în
ce parte e Bucureşti?” (sau Constanţa etc.) Apoi poate să spună mulţumesc şi să “zboare”
mai departe. Poate să le spună că are să mai vină şi altă dată.
Costumul
Pentru costum se pot folosi pantaloni de culoare albastră şi o bluză sau un tricou de
culoare asemănătoare cu a pantalonilor. Folosiţi o bucată galbenă sau roşie de material
(sau pentru ceva mai simplu sau provizoriu folosiţi hârtie) pentru a face un V mare—de la
SuperVerset— şi ataşaţi-l pe parte din faţă a tricoului, cusut sau prins cu ace.
Dintr-o bucată de material (roşu sau galben) faceţi o pelerină care poate fi legată în faţă
sau cusută de umerii tricoului.
Opţional, se poate face şi o mască şi o curea din acelaşi material care e fost folosit pentru
pelerină şi pentru “V”.
Important
 Asiguraţi-vă că accentul este pus tot timpul pe Isus Hristos şi pe Biblie. Copiii trebuie să
în-teleagă că sursa “puterii super-eroului” porneşte de la folosirea şi citirea Bibliei. El
poate să folosească Biblia ca pe un scut sau ca pe o armă împotriva răului. Iar când
“zboară” el trebuie să fie tras de Biblie.
 De fiecare dată, înainte de a intra în cameră, Superverset trebuie să fie strigat de către
învăţător şi se poate folosi o melodie creştină mai ritmată.
 Acest personaj poate fi folosit şi în alte programe, sau cu alte ocazii. Dar nu folosiţi prea
des sau prea mult personajul pentru ca să nu devină o obişnuinţă pentru copii.

