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Dumnezeu vrea
ca noi să
creştem
Obiectivele lecţiei:
Copii vor înţelege că:
1. Sufletele noastre ar trebui să crească şi să se
maturizeze ca şi corpul nostru.
2. Trebuie să ne rugăm şi să ascultăm de
cuvântul lui Dumnezeu ca să creştem spiritual.

Povestea din Biblie: Moise
(Exod 1:22-4:12)
Versetul de memorat: “Supuneţi-vă dar lui
Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la
voi.” (Iacov 4:7)

Vocabular: Botez
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 Introducerea învăţătorului în lecţie
Lecţia din această săptămână este despre creşterea spirituală. În corpul
nostru vedem schimbări dramatice în timpul anilor copilăriei. Ca adulţi,
corpul nostru se opreşte din creştere, şi la un moment dat începe chiar să
îmbătrânească. Nu mai suntem în proces de creştere. Creşterea noastră
spirituală nu este ca şi creşterea fizică. În ceea ce priveşte viaţa spirituală,
ne angajăm într-un proces de creştere ce nu se va termina niciodată.
Dumnezeu doreşte ca noi să creştem continuu. Cu cât ne apropiem de El,
dacă ne adâncim în adevărul ce l-am găsit în Cuvântul Său şi trăim în
ascultare de El, vom creşte. Nu există vreun moment în viaţă în care
creşterea noastră spirituală ar trebui să se oprească. Doar alegerea noastră
de a trăi în neascultare sau apatia spirituală vor opri creşterea. Când ne
oprim din creştere, ne deschidem inimile în faţa atacului celui rău. În loc de
asta, Petru ne îndeamnă să adăugăm faptele bune la credinţa noastră în
Isus, şi, de asemenea, cunoştinţă, înfrânare, răbdare, evlavie, bunătate şi
dragoste. 2 Petru 1:8 spune, “Căci dacă aveţi din belşug aceste lucruri în
voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina
cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos.”

 Introducerea copiilor în lecţie
Materiale:
Oglindă

Puneţi unui copil din clasă următoarea întrebare: Crezi că acum eşti
mai înalt decât vei fi vreodată? (Aşteptaţi răspunsul.) Puneţi unui alt copil
următoarea întrebare: Eşti acum mai puternic decât vei fi vreodată?
(Aşteptaţi răspunsul.) Puneţi altui copil următoarea întrebare: Este cineva
mai mare şi mai puternic decât tine? (Aşteptaţi răspunsul.) Nu ai crescut
îndeajuns ca să ajungi ceea ce trebuia să fii. Încă creşti. Puneţi un copil
să stea în picioare. Daţi copilului o oglindă. Puneţi copilul să se privească în
oglindă. Te vezi crescând? (Aşteptaţi răspunsul.) Copilul se poate aşeza.
Uneori când oamenii, care nu v-au mai văzut de ceva vreme, vă revăd,
spun: “Ce ai mai crescut!” Ei văd în voi schimbări pe care voi nu le
vedeţi singuri. Oamenii cresc încet şi nu văd zi de zi schimbările ce au
loc cu ei. Când mâncăm mâncarea potrivită, bem destulă apă, facem
exerciţii fizice şi ne odihnim, corpul creşte.
Dumnezeu vrea ca voi să creşteţi spiritual, de asemenea. Când vă
priviţi în oglindă, nu vă puteţi vedea corpul crescând. Puteţi să vă
măsuraţi înălţimea odată la câteva luni ca să vă daţi seama dacă
creşteţi, sau nu. La fel este şi cu creşterea spirituală. Astăzi vom vorbi
despre lucruri pe care le puteţi face pentru a vă asigura de creşterea
voastră spirituală.

 Activitatea de învăţare
Materiale:
Cretă
Tablă

Hai să presupunem că suntem toţi într-o cursă mare. Cursa este
peste o lună şi toţi ne antrenăm. S-a anunţat că pentru câştigătorul
cursei se va aloca un premiu de 10.000 lei. Oricum, aceasta nu este o
cursă oarecare. Această cursă nu va avea loc pe o pistă de curse.
Traseul va fi prin junglă. În jurul pistei de alergare vor fi şerpi veninoşi,
tigri şi urşi. De asemenea, vor fi şi capcane ce ne vor împiedica să
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Versete din
Biblie:
1 Corinteni 9:25-27
1 Ioan 2:28

câştigăm premiul. Cunoscând aceste lucruri, ce trebuie să implice
antrenarea noastră? (Aşteptaţi răspunsul.) Scrieţi sugestiile pe tablă.
Exemple: alergarea, întinderea muşchilor, ridicarea de greutăţi, având
destule ore de somn şi mâncare bună (ce fel de mâncare?), învăţând cum
să recunoaştem capcanele şi cum să le evităm, învăţând ce să facem când
ne întâlnim cu un şarpe, tigru sau urs. Viaţa noastră spirituală este ca
această cursă. Pentru a fi un creştin sănătos şi în creştere, trebuie să
ne antrenăm neîncetat. Suntem într-o cursă lungă cu multe provocări,
deci nu putem să fim slabi dacă vrem să câştigăm. Premiul pe care îl
vom câştiga este mult mai mare de 10,000 lei. Este să petrecem
eternitatea în Rai, cu Isus, unde nu vor fi probleme sau tristeţi. Pentru a
fi sănătoşi şi în siguranţă, în timpul cursei, trebuie să fim conştienţi de
provocările pe care le vom întâlni pe drum. Biblia ne spune cum să
recunoaştem provocările pe care le vom întâlni. Ne spune cum să le
întâmpinăm şi cum să câştigăm. Putem să cerem ajutor lui Dumnezeu
pentru a câştiga cursa. El ne va da înţelepciune pentru a şti ce să
facem când întâmpinăm probleme. Când îi vom cere ajutor lui
Dumnezeu, Duhul Sfânt ne va ghida pe calea corectă. Pentru a câştiga
cursa, trebuie să creştem mai puternici şi mai înţelepţi în fiecare zi a
umblării noastre cu Dumnezeu.

 Introducerea versetului de memorat
“Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi
de la voi.”
(Iacov 4:7).
Citiţi copiilor versetul. Versetul nostru de memorat ne dă 2
instrucţiuni. Care sunt ele? (Aşteptaţi răspunsul.) Noi trebuie să ne
supunem lui Dumnezeu şi să ne împotrivim diavolului. Sunt multe
locuri în Biblie în care ni se spune să fim supuşi lui Dumnezeu. Când
trăim viaţa noastră în ascultare de Dumnezeu, avem puterea lui
Dumnezeu care ne ajută. Când avem puterea lui Dumnezeu, putem sta
în picioare împotriva diavolului şi să nu ne temem pentru că Isus este
chiar lângă noi. Isus este mult mai puternic decât diavolul.
Ca să jucaţi:
1. Împărţiţi clasa în mai multe părţi. Ar trebui să fie câte o parte pentru
fiecare cuvânt din versetul de memorat. Dacă copiii sunt în număr
mic, se poate da unuia, sau la doi copii, câte un cuvânt.
2. Puneţi echipa, căreia aţi dat primul cuvânt al versetului de memorat,
să se ridice şi să spună cuvântul dat. Puneţi să se aşeze apoi
imediat.
3. Copiii care au al doilea cuvânt din versetul de memorat, se vor ridica
şi vor spune cuvântul lor. Apoi se vor aşeza imediat.
4. Continuaţi în acet mod până când tot versetul de memorat a fost
spus.
5. Puneţi copiii să se aşeze şi să facă din nou acelaşi lucru. De această
dată, spuneţi-le să zică versetul de memorat mai repede.
Recitaţi versetul de memorat în această manieră până când copiii îl vor
învăţa.
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 Jocul cu versetul de memorat
Materiale:
Cretă
Tablă

Exemplu:

Pasul 1:
Pasul 2:

Pasul 3:

Pasul 4:

Pasul 5:

Materiale:
O păpuşă bebeluş
înfăşurată într-o
păturică
Versete biblice:
Exodul 1:22-4:12

Ca să jucaţi:
1. Spuneţi copiilor că prima echipă ce va “creşte” o floare va câştiga
jocul.
2. Împărţiţi clasa în 2 echipe.
3. Desenaţi exemplul de floare pe tablă. Fiecare floare are 5 părţi.
4. Alegeţi un copil din prima echipă pentru a spune versetul de
memorat. Dacă copilul nu recită versetul corect, alegeţi un copil de la
cealaltă echipă, pentru a spune versetul.
5. Dacă copilul spune versetul corect, va merge la tablă şi va desena
tulpina florii (vezi pasul 1). Apoi este rândul celeilalte echipe să
spună versetul.
6. Prima echipă ce va termina floarea va câştiga jocul.

 Povestirea biblică
“Moise”
Vedeţi cât de liniştit stă bebeluşul în braţele mele? De ce credeţi că
bebeluşul stă atât de liniştit în braţele mele? (Aşteptaţi răspunsul). Unul
dintre copii va sugera probabil că motivul pentru care bebeluşul este atât de
liniştit este că bebeluşul nu este viu. Este doar o păpuşă.) Da, bebeluşul nu
este real. Este doar o păpuşă. Dar să presupunem că bebeluşul este
real. Copilaşii adevăraţi plâng. Am nevoie de un voluntar care să vină
aici şi să plângă ca un copilaş. (Selectaţi un copil să vină în faţă.) Poţi să
scoţi un plâns de bebeluş adevărat pentru mine? (Daţi voie copilului să
plângă.) Acum am nevoie de un alt voluntar. (Alegeţi un copil să vină în
faţă.) Vreau ca amândoi să plângeţi ca un copilaş pentru mine. De ce
credeţi că plâng bebeluşii? (Aşteptaţi răspunsul.) Bebeluşii plâng când
ceva este în neregulă. Când îi doare ceva, ei plâng. Când le e frică, ei
plâng. Şi da, când le e foame, ei plâng.
Ei plâng pentru hrană, pentru că fără hrană ei nu pot creşte să fie
copii puternici ca voi. Hai să vă auzim plânsul încă odată. (Copiii plâng.)
Biblia spune în 1 Petru 2:2 “Ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi
laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre
mântuire.” Acel lapte duhovnicesc şi curat este Cuvântul lui
Dumnezeu, Biblia. (Spuneţi “bebeluşilor” să se întoarcă la locurile lor.)
Câţi vă amintiţi cine este Moise? (Aşteptaţi răspunsul.) El a fost omul
pe care Dumnezeu l-a folosit ca să îi scoată pe evrei din sclavia din
Egipt. Când acesta era un bebeluş, mama lui a trebuit să îl ascundă.
Faraonul omora băieţeii evrei de vârsta lui, aşa că mama lui Moise a
făcut un coş în care să stea. Ea a acoperit coşul cu smoală ca să nu
pătrundă apa sau să se scufunde. L-a înfăşurat pe micul copil, Moise,
şi l-a aşezat în coş. L-a adus la râu şi a pus cu delicateţe coşul pe apă
printre papură ca să nu plutească prea departe.
Mama lui Moise voia să îi salveze viaţa ca el să crească puternic şi
sănătos.
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Cât credeţi că ar fi supravieţuit Moise fără hrană?
Nu foarte mult. De unul singur, plutind pe râu, nu ar fi putut să
supravieţuiască. Sora lui mai mare, Miriam, l-a urmărit pe copilaşul
Moise şi a fost atentă la coş ca să se asigure că nu va pluti departe.
Într-o zi fiica Faraonului s-a dus la râu să facă baie. Una dintre
servitoare a văzut coşul şi era curioasă. S-a uitat înăuntru.
“O, un copilaş! Şi plânge.” Servitoarea i-a arătat fiicei Faraonului
bebeluşul. I s-a făcut milă de copilaş. Fiica Faraonului ştia că bebeluşul
ar avea nevoie de cineva care să aibă grijă de el şi să îl hrănească sau
va muri, aşa că a luat bebeluşul. Miriam a văzut ce s-a întâmplat. În
timp ce fiica Faraonului era încă în apropierea râului, Miriam a mers la
fiica Faraonului şi i-a spus: “Vreţi să mă duc să aduc o femeie evreică?
Ea ar putea să îngrijească bebeluşul pentru dumneavoastră.” Fiica
faraonului a fost de acord şi Miriam s-a dus să o aducă pe mama ei. Ea
a avut grijă de Moise până acesta a crecut mai mare, şi l-a dus la fiica
Faraonului. Dumnezeu a avut grijă ca Moise să aibă tot ceea ce este
necesar ca să crească fizic. Dumnezeu avea un plan special pentru
Moise, acum că acesta devenise adult. El crescuse fizic, dar avea
nevoie să crească mai mult spiritual. A plecat din Egipt şi a locuit într-o
zonă numită Madian. În acest timp, Dumnezeu i-a vorbit lui Moise. I-a
spus lui Moise că vrea ca el să salveze poporul evreu din sclavia din
Egipt, şi că voia ca Moise să fie conducător. Dumnezeu l-a instruit pe
Moise să se ducă la liderii poporului evreu şi să le spună ceea ce
Dumnezeu tocmai îi spusese lui. Dar Moise i-a spus lui Dumnezeu:
“Dacă nu mă vor asculta? Dacă vor spune: „Domnul nu a apărut
înaintea ta.‟ Atunci ce ar trebui să fac?”
Dumnezeu i-a spus lui Moise: “Ce ai în mână?
“Un toiag de lemn,” a spus el.
Dumnezeu a spus, “Aruncă-l la pământ.”
Aşa că Moise l-a aruncat la pământ, şi acesta s-a transformat într-un
şarpe. L-a speriat pe Moise şi a fugit de el. Dumnezeu a zis: “Întinde-ţi
mâna. Ia şarpele de coadă.” Aşa că a făcut ce a spus Dumnezeu şi a
prins şarpele de coadă. Când mâna lui Moise a atins şarpele, acesta s-a
transformat înapoi într-un toiag.
Dumnezeu a spus: “Când vor vedea acest semn miraculos, vor
crede că Eu am apărut înaintea ta.” Apoi Dumnezeu a zis: “Bagă-ţi
mâna în haină.” Aşa că Moise şi-a pus mâna în haină. Când a scos-o,
era albă ca zăpada. Era acoperită de o boală de piele.
Dumnezeu a zis: “Acum pune-o înapoi în haină.” Aşa că Moise şi-a
băgat mâna înapoi în haină. Când a scos-o, pielea era sănătoasă din
nou. Mâna lui era ca şi restul pielii.
Dumnezeu a zis: “Dacă nu vor crede prima minune, poate o vor
crede pe a doua.”
Apoi Dumnezeu a spus: “Dacă nu vor crede nici primul, nici al
doilea semn, atunci ar trebui să iei nişte apă din fluviul Nil. Toarn-o pe
pământul uscat. Apa pe care o să o iei din fluviu se va transforma în
sânge pe pământ.”
Moise i-a spus lui Dumnezeu: “Doamne, eu nu am fost niciodată un
bun vorbitor, şi nu am devenit mai bun de când mi-ai vorbit. Nu
vorbesc bine deloc.”
Dumnezeu i-a răspuns: “Cine face omul să vorbească? Cine îl face
să nu poată auzi sau vorbi? Cine îl face să vadă? Cine îl poate orbi?
Sunt Eu, Domnul. Acum du-te. Eu te voi ajuta să vorbeşti. Te voi învăţa
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ce să spui.”
Dumnezeu l-a folosit pe Moise într-un mod minunat. Dumnezeu i-a
dat lui Moise tot ce avea nevoie ca să crească fizic şi spiritual ca să
poată face lucrurile pe care Dumnezeu le-a plănuit ca el să le facă.
Dumnezeu veghează asupra voastră la fel cum a vegheat asupra lui
Moise. Indiferent de ceea ce Dumnezeu are în plan pentru voi, va fi
important să creşteţi în orice fel ca să fiţi tot ceea ce Dumnezeu vrea să
fiţi. Pe măsură ce creşteţi, veţi învăţa să vă încredeţi în Dumnezeu la fel
cum Moise a învăţat să se încreadă în Dumnezeu.

 Lecţia cu obiect
Materiale:
O plantă mică într-un
vas
Un pahar cu apă
O cană sau un bol de
pământ
Câteva seminţe sau
boabe mici
Versete din
Biblie:
Luca 22:40
1 Tesaloniceni
5:16 şi 17
2 Timotei 3:15-17
Evrei 10:23-25
1 Petru 2:2 şi 3

Ţineţi sus mica plantă ca şi copiii să o vadă. Să presupunem că
această plantă suntem noi. Este încă o plantă mică, dar este în
creştere. De fapt, ea creşte chiar acum. Va fi mult mai mare. Această
plantă are nevoie de apă (arătaţi paharul cu apă), pământ (arătaţi
pământul), şi lumină ca să crească. Planta are nevoie de toate 3
ingredientele pentru a creşte. Ţineţi apa sus. Dacă nu udăm planta, ce
se va întâmpla cu ea? (Aşteptaţi răspunsul.) Va muri. Ţineţi sus seminţele
sau boabele. Dacă nu aş fi plantat seminţele în pământ, ar fi crescut ele
într-o plantă? (Aşteptaţi răspunsul.) S-ar usca. Seminţele trebuie plantate
în pământ ca să crească. Ridicaţi planta. Dacă decid să mut această
plantă într-un dulap întunecos, ce se va întâmpla cu ea? (Aşteptaţi
răspunsul.) Va muri. O plantă are nevoie de lumină ca să crească.
Voi sunteţi ca această plantă. Pentru a fi sănătoşi, trebuie să
creşteţi spiritual. Asta înseamnă că în mod continuu deveniţi tot mai
mult ca Isus. Pentru a creşte spiritual, trebuie mai întâi să citiţi
Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu aveţi o Biblie, atunci este important ca
voi să mergeţi la biserică şi să auzi Cuvântul lui Dumnezeu. De
asemenea, trebuie să mergeţi la biserică pentru a învăţa ce înseamnă
pentru voi Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, trebuie să ascultaţi ceea ce
citiţi în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă citiţi doar şi nu faceţi ceea ce
spune, atunci Cuvântul lui Dumnezeu nu poate să ajute. În al treilea
rând, trebuie să vă rugaţi. Când vă rugaţi, puteţi cere lui Dumnezeu să
vă ajute în viaţa de creştin. Când vă rugaţi, puteţi, de asemenea, să
ascultaţi cum sufletul lui Dumnezeu vorbeşte sufletului vostru. Duhul
Sfânt al lui Dumnezeu va da directive vieţii voastre dacă staţi în
ascultare de El. Ţineţi sus planta. Planta mea are nevoie de apă, de
pământ şi de lumină pentru a creşte. Pentru a creşte spiritual, aveţi
nevoie: 1) Să citiţi Biblia, 2) Să ascultaţi ceea ce spune Biblia şi să
împliniţi, şi 3) Să vă rugaţi. Dacă faceţi aceste 3 lucruri, veţi creşte
spiritual. Când suntem sănătoşi spiritual, putem spune altora despre
Isus prin viaţa noastră şi prin cuvintele noastre, şi o să ne putem
împotrivi şi celui rău şi ispitei.

 Povestea pentru aplicaţie practică
“Toma şi roşia lui”

Imaginea 1

“O să cresc cea mai mare roşie pe care a văzut-o lumea vreodată,”
spuse Toma. (Arătaţi Imaginea 1.)
“Tu?” întreabă învăţătoarea.
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Imaginea 2

Imaginea 3

“Şi va fi cea mai gustoasă roşie pe care a mâncat-o cineva,” a
adăugat el.
Toată lumea era foarte entuziasmată în clasă. Doamna Janina
anunţase că acesta avea să fie mai mult decât un proiect obişnuit.
Şcoala a permis copiilor să folosească o bucată mare de pământ în
spatele şcolii pentru a planta o grădină. Acum vor avea oportunitatea
să pună în practică câteva din principiile grădinăritului pe care le-au
învăţat la clasă. (Arătaţi Imaginea 2.)
“Acum pentru a face asta şi mai interesant, am decis să împărţim
bucata de pământ în 22 de secţiuni, şi fiecare dintre voi va avea propria
parceluţă. Veţi planta propriile seminţe şi veţi avea grijă de ele,” a spus
doamna Janina.
Era amuzant să te gândeşti că vei putea să ieşi din clasă în fiecare
zi pentru a lucra în grădină. Dar acum, fiecare având parcela lui, nivelul
de interes era chiar mai mare.
“Pentru a face asta şi mai interesant, am decis să transformăm
proiectul acesta într-un concurs. În timp ce parcelele voastre se
dezvoltă, vom vedea cine are cea mai mare roşie, cine are cel mai mare
dovlecel, cine are cel mai mare pepene şi cine are cel mai mare
castravete...”
Era o zi însorită, şi toţi copiii au lăsat trăncănitul din clasă, vorbind
numai despre cine avea să crească cea mai mare roşie, cine va creşte
cel mai mare dovlecel, cine va creşte cel mai mare pepene şi cine va
creşte cel mai mare castravete. Când ajunseseră la grădină erau
surprinşi să vadă cât de multe pregătiri se făcuseră pentru ei.
Pământul fusese deja săpat pentru ei de domnul Avram,
administratorul şcolii, care a spus că îi va ajuta să pregătească
pământul pentru plantat. Doamna Janina venise înainte de începerea
şcolii şi împărţise bucata de pământ în 22 de părţi cu mici cărări între
ele, astfel încât copiii să poată merge de jur împrejur şi să găsească
propria parceluţă. Fiecare parceluţă este îngrădită cu panglici colorate,
şi fiecare are în mijloc scris pe o pancartă numele copilului care
urmează să o cultive.
“Vă spun eu, eu o să cresc cea mai mare roşie din toată clasa. Eu o
să câştig premiul.” proclamă Toma mândru.
“Ştim. Ştim.” Spuse Gimi. “Ne-ai spus deja de cinci ori.”
După ce fiecare copil şi-a găsit parceluţa lui din grădină, doamna
Janina a venit la fiecare copil şi a dat seminţele. Ei au studiat cam cât
de departe ar trebui plantată o sămânţă de cealaltă şi cât de adânc ar
trebui puse în pământul arat. Era o gamă variată de unelte de grădinărit
din care puteau să îşi aleagă, aşa că fiecare copil a ales unelta potrivită
pentru a planta şi a-şi începe lucrul.
“Uite!” spuse Toma, “Acum priviţi cea mai mare şi cea mai rapidă
roşie din lume, crescând în faţa ochilor voştri.”
Toată lumea bombănea şi îşi dădea ochii peste cap. Nu plouase de
câteva zile aşa că copiii faceau cu rândul care să meargă şi să umple
găleţile cu apă la robinetele de afară.
“Nu vii Toma?” întreabă Gimi. (Arătaţi Imaginea 3.)
“Glumeşti? Este destulă umezeală în pământ pentru a face
seminţele alea să crească.” Toma a spus-o ca şi când ar şti multe
despre grădinărit.
Toată lumea a bombănit şi şi-a dat ochii peste cap din nou.
Dură câteva zile ca seminţele să germineze, dar copiii încă cereau

www.KIDZROMANIA.com

Dumnezeu vrea ca noi să creştem 9

Imaginea 4

voie să meargă afară în fiecare zi pentru a verifica grădina. Fiecare se
asigura că seminţele lui sunt bine udate. Toţi, cu excepţia lui Toma.
S-a întâmplat că într-o zi au ieşit afară şi cineva a scos un ţipăt.
“Aici. Uite!”spuse Adam.
“Am şi eu trei aici,”spuse Gimi.
“Şi eu,” îi întrerupse Alice.
“Am cinci aici,” spuse Matei. Şi tot aşa a mers. Două aici. Cinci aici.
Toată lumea era entuziasmată.
Toată lumea, cu excepţia lui Toma.
“Câte au crescut la tine, Toma?” întrebă Gimi.
“Roşiile grase nu ies devreme. Stau acolo mai mult timp ca să fie
puternice.”
“Sigur,” spuse Gimi. “Poate puţină apă ar fi ajutat până la urmă.”
Toma avea dreptate pe de-o parte. Trebuie să fi fost nişte umezeală
în pământ, datorită faptului că în următoarele zile două firicele au ieşit
la suprafaţă; cam galbene, este drept, dar asta nu i-a diminuat bucuria,
sau uşurarea, şi nici nu a pus capăt laudelor lui.
“Cea mai mare şi mai rapidă roşie din lume este pe drum. Ce ţi-am
spus eu?”
Toată lumea bombănea şi îşi dădea ochii peste cap când Toma se
dădea mare.
În zilele şi săptămânile ce au urmat, toată lumea uda, cultiva şi
smulgea buruienile. Creşterea unor roşii, dovlecei, pepeni şi castraveţi
mari nu era ceva uşor, dar se merita.
“Toma, ai de gând să smulgi buruienile alea?” întrebă doamna
Janina.
“Nu, nu vor deranja cea mai mare roşie din lume,” răspunse Toma.
“Ei bine, buruienile sustrag nutrienţii necesari micilor plante,” a
adăugat doamna Janina. “Dacă vrei să creşti o roşie sănătoasă care să
fie şi cea mai mare din lume, atunci trebuie să o ajuţi să crească. Nu va
creşte de una singură. Are nevoie de apă, mâncare, şi acele buruieni
trebuie scoase de acolo din când în când.”
Toma a dat din cap, dar nu a făcut nimic. Au trecut săptămânile.
Fiecare zi părea să fie din ce în ce mai plină de entuziasm pe măsură ce
copiii îşi vedeau plantele crescând. Chiar şi după ce venise vacanţa
copiii veneau în fiecare zi şi se întâlneau cu doamna Janina pentru a
îngriji grădina lor, dar nu şi Toma. Toată treaba asta era plictisitoare
pentru el acum. Era prea ocupat să facă alte lucruri în timpul vacanţei
ca să se mai deranjeze cu proiectul de grădinărit al şcolii.
Când a reînceput şcoala, a venit ziua în care a fost dat premiul
pentru cel mai mare pepene. Acesta a fost pentru Gimi. Apoi a fost dat
premiul pentru cel mai mare dovlecel, pe care l-a luat Tedi. Şi când a
venit timpul pentru premiul pentru castravete, Alice a păşit înainte. Şi
ghici cine a luat premiul pentru cea mai mare şi mai rapidă roşie? Aţi
ghicit: nu Toma! Planta lui mică şi sfrijită, înconjurată de buruieni, nu a
produs nimic. Ionel a ieşit în faţă şi a luat premiul. (Arătaţi Imaginea 4.)
“Creşterea plantelor este ca şi creşterea oamenilor, cred eu,” spuse
Alice. “Au nevoie de hrană şi de apă, şi uneori trebuie să scape de
lucrurile care nu sunt bune pentru ele.”
“Aşa este, Alice,” spuse doamna Janina. “Plantele sunte fericite să
crească dacă au parte de îngrijirea potrivită.”
Toma a crezut că să ai o roşie mare şi sănătoasă este super, dar nu
era dispus să facă toate lucrurile necesare pentru a creşte o roşie care
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va fi mare şi sănătoasă. Dacă vrem să fim sănătoşi spiritual, trebuie să
avem grijă de noi. Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie pentru a
creşte spiritual. Biblia ne hrăneşte spiritual, rugăciunea ne întăreşte, şi
Duhul Sfânt ne ghidează. Atâta timp cât ne hrănim spiritual, vom
creşte. Dacă nu facem aceste lucruri, vom fi slabi şi păcătoşi.

 Lecţia cu obiect
Materiale:
Ruletă sau sfoară
Versete biblice
Galateni 5:22-23
2 Petru 1:5-8

Opţional: Scrieţi
fiecare calitate
(faptele bune,
cunoştinţa,
înfrânarea,
răbdarea, evlavia,
bunătatea şi
dragostea) pe
tablă, cum este
menţionat.

Este distractiv să ne măsurăm şi să vedem dacă am mai crescut.
Invitaţi 2 copii în faţa clasei. Un copil ar trebui să fie evident mai scund decât
celalalt. Folosiţi ruleta sau sfoara pentru a măsura înălţimea copilului. (Dacă
folosiţi o sfoară faceţi un semn pe ea cu un pix pentru a indica înălţimea
copilului. Dacă folosiţi ruletă, spuneţi celorlalţi copii din clasă înălţimea
copilului.) Puneţi copilul mai înalt să îl măsoare pe cel mai scund. (Dacă
folosiţi o sfoară faceţi un semn pe ea cu un pix pentru a indica înălţimea
copilului. Dacă folosiţi ruletă, spuneţi celorlalţi copii din clasă înălţimea
copilului.) Într-o zi (numiţi copilul mai scund) va fi la fel de înalt ca (numiţi
copilul mai înalt). Vom putea să ne dăm seama foarte clar că (numiţi
copilul mai scund) a crescut şi am putea să îl măsurăm din nou pentru a
vedea câţi centimetri a crescut. Creşterea în înălţime este o parte
naturală a vieţii. Puneţi copiii să se întoarcă la locuri.
Nu putem folosi o ruletă pentru a ne măsura creşterea spirituală.
Dar sunt multe moduri în care ne putem da seama dacă creştem sau nu
spiritual. Biblia spune că după ce credem în Isus, ar trebui să adăugăm
faptele bune la viaţa noastră. Duhul Sfânt trăieşte în noi, deci avem
faptele lui Isus care trăieşte în noi. Dar trebuie să vrem să renunţăm la
comportamentul nostru egoist. După faptele bune, ar trebui să
adăugăm şi cunoştinţa. Câştigăm cunoştinţă despre Dumnezeu prin
citirea Bibliei. După cunoştinţă, ar trebui să adăugăm şi înfrânarea.
Astfel învăţăm să ne împotrivim celui rău când suntem tentaţi să
păcătuim. Apoi adăugăm răbdarea pentru a persevera în umblarea
noastră ca şi creştini. După răbdare, adăugăm evlavia. Asta înseamnă
că devenim tot mai mult ca Isus pe zi ce trece. De asemenea adăugăm
şi bunătate şi dragoste. Prin bunătatea şi dragostea noastră faţă de
alţii, se va vedea dragostea lui Dumnezeu.
Încetul cu încetul adăugăm faptele bune, cunoştinţa, înfrânarea,
răbdarea, evlavia, bunătatea şi dragostea în acţiunile noastre. Cu cât
trec anii, ar trebui să putem să ne uităm înapoi şi să vedem că am mai
adăugat din aceste lucruri în viaţa noastră. 2 Petru 1:8 spune, “Căci
dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici
leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului
nostru, Isus Hristos.” Cu alte cuvinte, veţi creşte spiritual.

 Concluziile lecţiei
Înainte de a începe să creşteţi spiritual, trebuie mai întâi să realizaţi
că aveţi nevoie de Isus. Primul pas în creşterea spirituală este să îi
cereţi lui Isus să ia păcatele voastre. Biblia ne spune că fiecare om din
lume a păcătuit şi pentru a-L cunoşte pe Dumnezeu, trebuie mai întâi
să scăpăm de păcate. Doar Isus poate lua păcatele noastre. Dacă îi
cerem să ia păcatele noastre, El o va face.
1. Dacă aţi vrea să faceţi acest lucru azi, ridicaţi o mână. Puneţi
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copiii care au răspuns să se ridice şi să vină în faţa clasei. Puneţi toţi
copiii să repete o rugăciune de salvare după voi. Este important să
aveţi ca ajutor un adult care să vorbească cu copiii care au răspuns,
şi să se asigure că au înţeles ce angajament au făcut.
2. Iar voi, care sunteţi deja creştini, ar trebui să vă întrebaţi, “Cresc
eu spiritual?” Cu cât învăţăm mai mult despre Isus, devenim mai
asemănători cu El? Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să
creştem şi astfel să Îl cunoaştem pe El mai mult, pentru a fi
puternici. Trebuie să fiţi puternici ca să puteţi spune NU tentaţiei
şi să puteţi spune altora despre Isus prin faptele şi cuvintele
voastre. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vă va ajuta să creşteţi, dar
trebuie să vreţi să vă faceţi timp să vă rugaţi şi să citiţi Biblia,
dacă aveţi una. Dacă vreţi să îi spuneţi lui Dumnezeu că veţi face
tot posibilul să vă rugaţi regulat şi să citiţi Biblia, vă rog să vă
ridicaţi. Învăţătorul ar trebui să se roage pentru copiiI care au
răspuns.

 Provocarea săptămânală
Materiale:
Bucată de hârtie care
să măsoare
(27cm X 8cm)
Foarfeci
Creion

Tăiaţi bucata de hârtie cum este cea de mai jos. Pe fiecare secţiune
scrieţi o zi a săptămânii. Când copiii se vor ruga în ziua respectivă, vor rupe
ziua corespunzătoare de pe bucata de hârtie.
Duminică
…………………………………........

Luni

……………………………………

Marţi
……………………………………

Miercuri
……………………………………

Joi
……………………………………

Vineri
……………………………………

Saturday

Dacă vreţi cerul ca premiu când veţi pleca de pe acest pământ,
relaţiile voastre cu Dumnezeu trebuie să fie importante pentru voi.
Trebuie să faceţi un efort să vă rugaţi şi să învăţaţi despre Dumnezeu
cât de des puteţi. Provocarea voastră în această săptămână este să vă
faceţi timp să vă rugaţi lui Dumnezeu în fiecare zi. Alegeţi aceeaşi oră
în fiecare zi pentru a vă ruga. Poate fi primul lucru pe care îl faceţi
dimineaţa, înainte să vă îmbrăcaţi, sau poate fi chiar înainte să mergeţi
la culcare, seara. Cel mai important lucru este să puneţi în fiecare zi
deoparte un timp în care să vorbiţi cu Dumnezeu. Când vă rugaţi,
mulţumiţi lui Dumnezeu pentru lucrurile bune pe care le-a făcut El
pentru voi, spuneţi-I cum vă simţiţi şi chemaţi-L să vă ajute. Arătaţi
bucata de hârtie şi explicaţi că poate fi folosită pentru a vă aminti de
rugăciune. Copiii o pot atârna undeva unde o pot vedea în fiecare zi şi le va
aminti să se roage.
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 Vocabular
Botez – A fi scufundat în apă, reprezentând spălarea păcatului tău şi o
nouă viaţă în Isus.
Botezul este un simbol sau semn pentru prietenii şi familia noastră
că suntem urmaşi ai lui Isus. Scufundarea în apă simbolizează spălarea
păcatelor noastre şi viaţa nouă pe care o avem cu Isus.

 Joc de recapitulare
Materiale:
2 cutii sau 2 sacoşi
mari
Destul ziar ca să
umpleţi ambele cutii
sau sacoşe
2 mingi mici sau 2
monede

“Apucă o sacoşă”
Pregătire: Împachetaţi ziarele pentru a umple cutiile sau sacoşile. Puneţi o
minge mică sau o monedă în fiecare cutie sau sacoşă.
Ca să jucaţi:
1. Împărţiţi clasa în 2 echipe.
2. Alegeţi 5 copii din fiecare echipă pentru a juca jocul.
3. Aliniaţi copiii în 2 linii separate faţă în faţă cu cutia sau sacoşa
echipei lor. Cutiile sau sacoşile ar trebui puse în partea opusă a
clasei faţă de liniile echipelor.
4. Când spuneţi “start,” primul copil se va întrece până la cutia, sacoşa,
echipei lui. Primul copil care va găsi moneda sau mingea, are şansa
de a răspunde la una din întrebările de recapitulare. Dacă hârtia cade
din cutie sau din sacoşă, copiii trebuie să se oprească din căutatul
monedei şi să le bage pe toate înapoi.
5. Dacă copilul răspunde la întrebarea de recapitulare corect, echipa lor
ia 2 puncte. Dacă copilul răspunde incorect, jucătorul celeilalte
echipe are şansa de a răspunde la întrebare pentru 1 punct.
6. Puneţi mingile şi monedele înapoi în cutii sau sacoşi, şi puneţi
următorii 2 copii în linie pentru cursă.
7. Echipa cu cele mai multe puncte, când se vor termina toate
întrebările de recapitulare, câştigă jocul.
Întrebări:
1. Care sunt cele 2 instrucţiuni pe care ni le dă versetul nostru de
memorat? (Să stăm în ascultare de Dumnezeu şi să ne împotrivim
celui rău.)
2. De ce l-a pus mama lui pe Moise pe râu? (Pentru ca Faraon să nu-l
omoare.)
3. Când vorbim despre măsurarea creşterii noastre spirituale, numiţi 2
din lucrurile pe care ar trebui să le adăugăm la vieţile noastre când
creştem. (Faptele bune, Cunoştinţa, Înfrânarea, Răbdarea, Evlavia,
Bunătatea şi Dragostea)
4. Cine l-a urmărit pe Moise pentru a se asigura că acesta este în
regulă? (Sora lui.)
5. Când creştem spiritual, ca cine devenim noi asemănători tot mai
mult? (Isus)
6. Cine l-a găsit pe Moise în apă? (Fata lui Faraon.)
7. De ce este atât de important pentru noi să creştem spiritual? (Ca să-
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L cunoaştem pe Dumnezeu mai bine. Ca să putem spune “nu”
tentaţiei. Ca să putem spune altora despre Isus prin faptele şi
cuvintele noastre.)
8. De ce nu a avut Toma cea mai mare roşie? (Pentru că nu a udat
plantele şi nu a scăpat de buruieni.)
9. Ce înseamnă botezul? (Botezul – Scufundarea în apă pentru a
reprezenta spălarea păcatelor şi o viaţă nouă în Isus.)
10. Numiţi 2 ingrediente importante pentru creşterea voastră spirituală.
(Rugăciunea, citirea sau auzirea Cuvântului lui Dumnezeu,
ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu, şi mersul la biserică)

 Vizuale
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