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Dumnezeu mă va ajuta când mă voi confrunta cu probleme uriașe.
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„Întăreşte-te şi îmbărbătează-te! Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi,
căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.”
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O aventură uriașă | Lecția 1

Deschidere

Adunați copiii. Ca să îi puteți aduna mai ușor înainte de lecție, puteți porni Video 1 sau Video 9, sau
puteți organiza un joc de aruncare a mingii.

SS

Bun venit (1 minut)

M

Bună, tuturor! Începem această săptămână o nouă aventură numită „O aventură uriașă.” După cum
veți afla, un băiat pe nume David se confruntă cu o M-A-R-E problemă! Ridicați mâna dacă v-ați
confruntat vreodată cu o problemă mare. Copiii ridică mâna. Să vedem ce se întâmplă când Cristi se
confruntă cu o problemă personală.

PP
II

Video 2A: Dilema lui Cristi și a Oanei (6 minute)
Dacă credeți că unele scene din acest video sunt prea dure pentru copiii mai mici, vizionați Video 2B.
Lui Cristi îi este teamă să cânte la chitară la proba pentru formația școlii. În loc să-și înfrunte problema,
Cristi o evită fugind.
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SS

Adevărul biblic și discuții (2 minute)

R
ST

Cum se simțea Cristi? Copiii răspund. Cum a reacționat Cristi la problema sa? Copiii răspund. Credeți că
a simțit că problema lui este mai mult decât poate duce? Copiii răspund. Ați simțit vreodată așa? Copiii
răspund. Mă bucur că sunteți aici, pentru că povestea de azi ne va ajuta să vedem că nicio problemă
nu este prea mare și nimic nu e imposibil pentru Dumnezeu. Adevărul biblic de azi este: „Dumnezeu
mă va ajuta când mă înfrunt cu probleme uriașe.”
Aceasta s-a dovedit a fi adevărată pentru un tânăr păstor pe nume David. Să urmărim videoul.

PP
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Video 3: Povestirea biblică pe scurt și deznodământul (15.5 minute)
Dacă considerați că unele scene sunt prea dure pentru copiii mici, vizionați împreună Povestirea biblică
pe scurt și deznodământul, Video 4 și Video 8. De asemenea, puteți alege Video 4 și Video 8. pentru o
versiune de 10.5 minute.
Cartea Cărților îi duce pe Cristi, Oana și Memo să întâlnească un păstoraș pe nume David. Goliat îi
provoacă la luptă pe toți cei din armata israelită, dar tuturor le este teamă, mai puțin lui David, care
se încrede în Dumnezeu și omoară uriașul. Cristi realizează că atunci când ne încredem în Dumnezeu,
putem învinge orice teamă.

PP
II

Video 10A: Verset

SS

Verset (1 minut)

A

II

Grafică ce se repetă timp de 2,5 minute; o puteți opri după ce copiii repetă versetul.

Versetul este: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te! Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul
Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” Iosua 1:9b

În video, David i-a spus lui Cristi: „Nu contează cât de mare este problema ta, ci cât de mare este
Dumnezeu.” Așa cum spune versetul nostru, Dumnezeu este cu noi oriunde mergem. Astfel, fie că ai o
problemă mare sau mică, Dumnezeu te va întări ca să o înfrunți.
Copiii vor avea mai mult timp să învețe versetul biblic în grup mic.
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Rugăciune și împărțire pe grupe (1 minut)

Să ne rugăm. Dragă Dumnezeule, ajută-ne să ne amintim că Tu ești mai mare decât orice problemă cu
care ne confruntăm. În Numele lui Isus, amin.
Dumnezeu i-a dat lui David puterea și precizia de a lupta cu Goliat. Sper că precizia voastră este la fel
de bună ca a lui David și veți vedea de ce la grupul mic. Distracție plăcută!
Învățătorii conduc copiii la clasele lor pentru lecțiile în grup mic. Dacă grupul reunit este mic, copiii pot
rămâne împreună pentru activitățile în grup mic.
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Grup mic

10 Minute

Copiii se pot împărți în grupuri mici, clasele 1–3 și 4–6.

Joc | O aruncare de piatră

Explorați povestirea biblică prin „doborârea” unui uriaș.

Veți avea nevoie de:

Înainte de începerea lecției:

M

• Schițați profilul unui uriaș de 3 m: îl puteți realiza cu
un marker pe hârtie de împachetat, cu cretă pe podea,
cu un băț pe nisip sau pe pământ. (Folosiți imaginea de
la pagina A4 ca model.)
• Faceți un semn roșu cam de 3cm în diametru pe
fruntea uriașului.

• Biblii.
• Hârtie de împachetat, lungă de 3m (opțional).
• Foarfece (dacă doriți să decupați schița de
hârtie.)
• Marker negru și marker roșu (opțional).

• Trasați o linie de start la aproximativ 5m de piciorul
uriașului.

• Zece radiere mici sau pietricele.
• Bandă de lipit (opțional).
• Ajutoare.

• Folosiți markere pentru a colora cinci radiere sau
pietricele roșii și cinci negre.

• Tablă și cretă sau marker.

O

• Clasele 1–3: Colorați cu roșu toată fruntea uriașului și
marcați un loc la 2m de piciorul uriașului.

SS

SS

SS

Împărțiți copiii în două echipe și așezați-le în picioare pe rânduri în spatele liniei de start. Dați primului
jucător al unei echipe cinci radiere roșii și primului jucător din cealaltă echipă, cinci radiere negre. Cei
doi copii vor juca alternativ și repede, aruncând cu câte o radieră o dată spre ținta roșie de pe fruntea
uriașului. (Jocul se joacă ca acela în care radiera unui jucător poate să scoată radiera altui jucător de pe
marcaj prin ciocnire.) Un ajutor poate acorda un punct pentru fiecare radieră care atinge semnul roșu,
păstrând scorul pentru ambele echipe. Alte ajutoare vor ridica repede radierele și vor alerga pentru
a le înmâna următorului jucător din echipă, continuând acțiunea până vor fi jucat toți copiii. Mențineți
jocul rapid și jucați din nou cât vă permite timpul. Echipa cu cele mai multe puncte câștigă. Lăsați
profilul uriașului pe podea pentru următoarea activitate.
Wow, ce greu a fost, nu-i așa? Acum, puneți-vă în „papucii” lui David – sau sandale! Imaginați-vă că
puneți o pietricică în praștie și vă uitați la un uriaș viu și mișcător, care îți spune că vă va arunca la
păsări și animale sălbatice ca hrană, când va fi terminat cu voi! Nu credeți că ați fi puțin speriați? Copiii
răspund. Să citim ce i-a spus David regelui Saul despre motivul pentru care credea că Dumnezeu îl va
ajuta:
Citiți 1 Samuel 17:34–37: „David a zis lui Saul: ‘Robul tău păştea oile tatălui său. Şi când un leu sau
un urs venea să-i ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam şi-i smulgeam oaia din gură. Dacă
se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam şi-l omoram. Aşa a doborât robul tău leul şi
ursul; şi cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca şi cu unul din ei, căci a ocărât oştirea
Dumnezeului celui Viu.’ David a mai zis: ‘Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului şi din laba ursului,
mă va izbăvi şi din mâna acestui filistean.’ Şi Saul a zis lui David: ‘Du-te, şi Domnul să fie cu tine!’”
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Un bun venit URIAȘ tuturor! Cum a rezolvat Dumnezeu problema URIAȘĂ a lui David? I-a dat putere
și precizie ca să îl învingă pe puternicul uriaș Goliat. Acest joc ne va demonstra cât de greu este să
nimerești locul exact din fruntea lui Goliat, ca să poată fi doborât. Câte pietre avea David? Cinci.
Fiecare veți avea ocazia să aruncați cu 5 „pietre” (radiere) în uriașul nostru, ca să vedeți dacă puteți
ținti semnul!

Nu e minunat? David experimentase deja încrederea că Dumnezeu Se va ocupa de situațiile grele.
Credința lui era puternică pentru că Îl mai văzuse în trecut pe Dumnezeu lucrând. El știa că Dumnezeu
îl va ajuta să înfrunte uriașul, așa cum l-a jutat să înfrunte pericolul pe când îngrijea de oi. David știa
ce ne spune nouă azi adevărul biblic! Să-l spunem împreună: „Dumnezeu mă va ajuta când mă voi
confrunta cu probleme uriașe.”

5

Grup mic

O aventură uriașă | Lecția 1

Interacțiune | Armura invizibilă

10 Minute

Discutați despre contrastul dintre David și Goliat.
Prezentare provocarea Armura Invizibilă

Veți avea nevoie de:

Înainte de începerea de lecției:
• Schițați profilul unui băiat mai scund de 1,5m
reprezentându-l pe David: îl puteți realiza cu un
marker pe hârtie de împachetat, cu cretă pe podea, cu
un băț pe nisip sau pe pământ. (Folosiți imaginea de la
Pagina A4 ca model.)

• Biblii.

• Xeroxați modelul „Broșura Armura Invizibilă” (pagina
A1), câte una pentru fiecare copil. Realizați una drept
exemplu la clasă.

• Schița uriașului de la joc.

• Hârtie de împachetat lungă de 1,5 m (opțional).

M

• Marker sau cretă (opțional).
• Foarfece.
• Creioane.
• Modelul „Broșura Armura Invizibilă” (pagina
A1), câte una pentru fiecare copil, plus extra.

• La sfârșitul lecției de azi, poate veți dori să lipiți
pe perete schițele lui David și ale uriașului pentru
următoarele 2 lecții rămase din „O aventură uriașă”.

O

SS

Citiți Romani 5:8: „Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă
păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.”

R
ST
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(Ridicați sau arătați spre tânărul băiat:) Această schiță îl reprezintă pe David. David înseamnă
„preaiubit.” Ce înseamnă „preaiubit”? Adorat, iubit foarte mult. David a fost un copil preaiubit al
Domnului. Și tu ești un copil preaiubit al lui Dumnezeu!

Acest verset ne spune că Dumnezeu ne iubește atât de mult încât L-a trimis pe Isus, chiar dacă toți am
păcătuit și am fost neascultători de El. Să ne gândim ce înseamnă aceasta pentru noi. S-a întâmplat să
nu Îi cereți ajutorul lui Dumnezeu deoarece credeați că nu sunteți destul de buni? Copiii răspund. Cred
că se întâmplă des. Ezităm să-I cerem ajutor lui Dumnezeu fiindcă ne simțim vinovați pentru că facem
lucruri rele.
Știați că David era o persoană normală ca voi și ca mine? Și el a greșit și a păcătuit, chiar și după ce
a devenit rege în Israel! Dar totuși Dumnezeu l-a iubit pe David și l-a ajutat să-și rezolve problemele.
Aceasta îmi spune că Dumnezeu va face la fel și cu noi!
V-ați gândit vreodată că problemele voastre sunt prea mari sau prea mici pentru Dumnezeu? Copiii
răspund. Vestea bună pentru noi este că Dumnezeu vrea să ne ajute să învingem orice fel de
problemă!

II

Dacă ați făcut schița pe hârtie, puneți profilul lui David lângă cel al uriașului, apoi dați copiilor creioane.
Împărțiți copiii în două grupe, unii vor lucra pe David, iar ceailalți pe Goliat. Dacă aveți o grupă
mică, copiii pot lucra împreună la ambele. Dacă nu ați făcut schițe pe hârtie, discutați pur și simplu
următoarele:

A

SS

Adevărul biblic de azi spune: „Dumnezeu mă va ajuta când mă voi confrunta cu probleme uriașe.”

Dumnezeu l-a ajutat pe David în diverse probleme. David avea unele probleme mici și unele mari, la
fel ca noi. Să ne gândim la cuvinte și propoziții care îl descriu pe David și haideți să le scriem pe schiță.
Curajos, credincios, a luptat cu leul și ursul, ca băiat s-a îngrijit de oi, copilul cel mic, a fost la rege, a
luptat cu Goliat, băiat obișnuit, om, a făcut greșeli.
[

]

Să ne gândim acum la cuvinte și propoziții care îl descriu pe Goliat! Fiecare copil va scrie pe schița
uriașului o descriere. Uriaș, bătăuș, mândru, fără frică, nu arată respect și onoare pentru Dumnezeu,
puternic, om cu slăbiciuni, filistean, doborât de David.
]
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(Arătați diferența de înălțime dintre David și Goliat.) Goliat avea o armură puternică care îl proteja.
Credeți că David l-ar fi învins pe Goliat doar cu puterea lui? Nicidecum! Dar David avea cea mai
puternică armă din lume: Dumnezeu! Exact cum spune versetul: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te. Nu
te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” Lui David
nu îi era teamă ca fraților lui și armatei israelite! David știa că Dumnezeu era cu el în timp ce pășea
înainte ca să înfrunte pe Goliat.

M

Ce s-a întâmplat când Saul i-a dat armura sa lui David? Era prea mare și grea. David nu avea nevoie de
armura lui Saul. David avea propria armură; el era acoperit de credința lui în Dumnezeul Atotputernic!
Dumnezeu ne poate ajuta și pe noi să ne învingem uriașii, oricare sunt ei.

SS
BB

Aplicație practică
Dumnezeu ne dă o armură specială „invizibilă” ca să ne protejeze. Ați văzut o asemenea armură? Nu!
Nu o putem vedea pentru că e invizibilă! Dar putem citi despre ea în Biblie!

O

Copiii vor căuta și citi Efeseni 6:13–18a: „De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi
împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata, dar, având
mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna
Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge
toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui
Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu
toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii.”

SS
II

Împărțiți modelele broșurii „Armura Invizibilă”. Puteți tăia din timp marginile fiecărui model de-a lungul
liniei întrerupte, sau dați copiilor foarfecele să le taie. Modelul trebuie apoi împăturit pe lungime, de-a
lungul celei mai lungi linii întrerupte, cu partea printată vizibilă. Apoi, vor împături pagina în jumătate
în sens invers, astfel ca secțiunile cu titlul „Cartea Cărților” și „Centura adevărului” să fie pe față. În
cele din urmă, vor împături secțiunile „Centura Adevărului” și „Sabia Duhului” pe interior pe celelate
linii întrerupte, formând o mică broșură cu titlul Cartea Cărților în față. Copiii își vor scrie numele pe
broșuri pentru a le lua acasă.

R
ST

II

Azi și în următoarele două lecții, vom lucra la memorarea tuturor părților invizibile ale armurii pe care
ne-a dat-o Dumnezeu!
Dacă mai rămâne timp la sfârșitul lecției, copiii pot căuta versetele care descriu fiecare parte a armurii
și le vor scrie în broșură sau le pot lua acasă pentru completare. Să aveți disponibile copii extra la
lecțiile 2 și 3, pentru copiii care au lipsit azi.
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Verset | Campionii

5 Minute

Memorați versetul printr-o activitate de grup.

„Întăreşte-te şi îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu
tine în tot ce vei face.” Iosua 1:9b

Veți avea nevoie de:

Înainte de începerea lecției:

• Biblii.

• Scrieți versetul pe un panou sau pe o tablă.

• Panou sau tablă.

M
SS

Împărțiți copiii în două grupuri egale. Puteți avea, dacă doriți, băieți contra fete.

O

II
SS

Povestirea de azi se găsește în Vechiul Testament, în prima carte a lui Samuel, capitolul 17. Versetul
îl găsim în cartea Iosua. (Copiii deschid Bibliile la Iosua 1:9. Rugați un copil să citească cu voce tare.)
Ce legătură are acest verset cu povestea noastră biblică? Părea imposibil omenește ca un băiețel să
învingă un uriaș. David a fost puternic și curajos, deoarece știa că Dumnezeu era cu el!

Acordați un minut sau două echipelor pentru a memora versetul, puneți-i să aleagă un reprezentant și
dați posibilitatea fiecăruia să încerce să recite versetul în fața clasei.

R
ST

II

Azi, vom face un concurs pentru a vedea cine poate memora versetul. Toți cei din echipa voastră vor
lucra împreună la memorarea lui. Apoi, fiecare echipă va alege un reprezentant care va recita versetul
în fața clasei.

NOTĂ: Dacă cei mici nu pot memora în întregime versetul biblic, repetați-l cu ei de mai multe ori și
asigurați-vă că l-au înțeles.

A
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Rugăciune | Rugăciunea de laudă

5 Minute

Comunicați cu Dumnezeu prin diferite tipuri de rugăciune.

SS

M

Azi, vom vorbi cu Dumnezeu prin „rugăciunea de laudă.” Ce credeți că ar trebui să conțină rugăciunea
de laudă? Mulțumiri și laude aduse lui Dumnezeu pentru Cine este El, ce a creat și ce poate face! David
a scris multe cântece de laudă. Îi numim Psalmi. Unul dintre faimoșii lui Psalmi este Psalmul 103. Vă voi
citi acum câteva pasaje din el. (Puteți să vă opriți la fiecare propoziție pentru a-i discuta înțelesul)
Tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!
Și nu uita niciuna din binefacerile Lui.
El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale;
El îţi izbăveşte viaţa din groapă,

O

El te încununează cu bunătate şi îndurare
nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre;
Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El.

R
ST

Binecuvântaţi pe Domnul, toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui! Binecuvântează,
suflete, pe Domnul!
(Psalmul 103:1, 2b–4a, 5a, 10, 13a, 22)

Fiecare să spună acum o propoziție de laudă la adresa lui Dumnezeu. Dacă nu dorești să te rogi cu
voce tare, spune doar: „Lăudat să fie Dumnezeu!”

II
II

(Începeți cu rugăciunea:) Dumnezeule, Te lăudăm pentru că ne ajuți în problemele noastre și că faci
toate lucrurile posibile!
După ce s-au rugat copiii, concluzionați cu o laudă.

Temă de casă

La plecare, dați copiilor o MemoNotiță pe care să o ia acasă și care să le amintească de lecția de
astăzi, de verset și de aplicația practică. Pe ea se găsește și link-ul către site-ul Cartea Cărților, unde
pot accesa multe activități distractive!

A
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Activități suplimentare

O aventură uriașă | Lecția 1

Activități suplimentare

Dacă aveți mai mult timp la dispoziție sau doriți să schimbați anumite activități din lecția de
bază, puteți alege din următoarele opțiuni.

10 Minute

Lucru manual | Chitara lui Cristi: Clasele 4–6

Realizați o mini chitară ca vă amintească să vă folosiți talentele pentru Dumnezeu.

Veți avea nevoie de:

Înainte de începerea lecției:

M

• Xeroxați modelul de chitară (pagina A2 color sau pagina A3
alb/negru), câte una pentru fiecare copil.

• Bețe, câte două de copil.
• Foarfece.
• Lipici.
• Markere, creioane sau carioci colorate
(opțional).

O

II
SS

• Model de chitară (pagina A2 color, sau A3 alb/
negru) pentru fiecare copil.

Împărțiți materialele și puneți copiii să decupeze chitara, apoi lipiți bețele pe spate, precum în ilustrația
de mai jos.

R
ST

(În timp ce lucrează, întrebați:) De ce s-a temut Cristi la începutul povestirii? Copiii răspund. V-a fost
vreodată frică să vorbiți sau să susțineți un recital în fața altora? Copiii răspund. De ce s-a răzgândit
Cristi, hotărându-se să cânte la chitară? Copiii răspund. Dumnezeu ne-a dat fiecăruia talente speciale
și El dorește ca noi să le folosim pentru a-L onora și a-I aduce slavă. Luați acasă chitările pentru a vă
aminti să vă folosiți talentele speciale pentru Domnul.

Lipiți
bețele sub chitară astfel:
Craft Stick placement along underside of guitar.

A
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Joc | O aruncătură uriașă Clasele 1–6

10 Minute

Aruncați cu pietricele de hârtie, nu în unul, ci în 3 uriași!

Veți avea nevoie de:

Înainte de începerea lecției:

• Foi gri de hârtie.

• Tăiați cinci fâșii verticale din hârtia gri.
• Mototoliți fiecare fâșie și faceți pietricele.

M

• Puneți cele 3 pătrate de carton pe un rând orizontal
pe podea, la distanță de 1 m între ele. Le puteți lipi pe
podea.
• Marcați un loc (sau lipiți o linie) pe podea la aproximativ
3-4 m de pătratele de carton.

II

• Trei pătrate de carton sau hârtie de împachetat
de aprox. 30cmX30cm
• Foarfece.
• Bandă adezivă (opțional).
• Biblii.

O

Împărțiți copiii în două echipe care vor juca alternativ. Echipa 1 trimite un reprezentant care va sta în
picioare pe un pătrat de pe podea. David primește cinci aruncături pe sub mână pentru a încerca să
lovească cu pietricele de hârtie pe unul din cei trei uriași. Se acordă un punct pentru fiecare lovitură.
Ca să fie mai interesant, uriașii vor păstra măcar un picior pe carton în tot acest timp și vor încerca
să evite pietricelele. Dacă vreunul calcă afară, cealaltă echipă primește un punct. După aruncarea
celor cinci pietricele, Echipa 1 trimite 3 uriași să stea în picioare pe pătrate și Echipa 2 trimite un
reprezentant să arunce cu pietricele. Jucați până când fiecare copil va fi avut șansa să îl joace pe
David. Echipa cu cele mai multe puncte câștigă.
V-ați descurcat foarte bine! V-a plăcut să fiți David sau uriaș? Copiii răspund. Am avut trei uriași în
acest joc, nu doar unul. Adevărul este că toți avem mulți uriași sau probleme cu care ne înfruntăm
zilnic. Vestea bună este că Dumnezeu poate să se ocupe nu doar de un uriaș, ci de toți, în același timp!

R
ST

SS

Goliat a fost uriaș, un om puternic. El avea încredere în propria lui putere și a râs de David, de
mărimea lui și de credința sa în Dumnezeu. Goliat a fost înfrânt și a fost doborât de o piatră din praștia
lui David. Proverbe 16:18 spune: „Mândria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înaintea căderii.”
Cuvântul „trufaș” înseamnă arogant sau superior față de alții. Credeți că acest verset descrie ceea ce
s-a întâmplat în poveste biblică. Cum? Copiii răspund. Da, Dumnezeu vrea să ne încredem în tăria și
puterea Lui, nu în a noastră!
Să spunem adevărul biblic de azi: „Dumnezeu mă va ajuta când mă voi confrunta cu probleme uriașe.”

A
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Activitate | Uriașii din viața ta: Clasele 4–6
Aplicați puterea lui Dumnezeu la situații reale de viață.

15 Minute

Veți avea nevoie de:
• David și Goliat de la secțiunea Interacțiune.
• Bilețele, bucățele de hârtie și bandă adezivă.
• Creioane.
• Biblii.

M
SS

Dați fiecărei perechi un creion și un bilețel sau niște bucăți de hârtie și bandă adezivă. Când veți citi cu
voce tare fiecare situație, folosindu-și creativitatea, copiii vor scrie diverse răspunsuri pe bilețele. Voi
lipi apoi bilețele pe figurina lui David, dacă ei cred că este o alegere bună, sau pe Goliat, dacă este o
alegere rea. Puteți să o faceți pe prima împreună, apoi citiți celălalte situații cu voce tare pentru ca ei
să răspundă în perechi.

O

II

(Recapitulați adevărul biblic:) „Dumnezeu mă va ajuta când mă voi confrunta cu probleme uriașe.”
Dumnezeu s-a ocupat de problema uriașă a lui David și este suficient de puternic să se ocupe și de
problemele noastre! Poate că nu ne confruntăm cu un filistean înalt de 3 m, dar ne confruntăm cu alt
gen de uriași – haideți să discutăm despre cum ne ocupăm de ei. Găsiți-vă un partener pe care nu-l
cunoașteți foarte bine. Vom ataca împreună niște uriași!

1.

Ce alegeri ar fi putut face Cristi în povestirea de azi când a avut trac pe scenă?

R
ST

Să renunțe, să se prefacă bolnav, să leșine, să mai ceară o șansă, să învinovățească pe 			
altcineva, să mintă.
]

II
SS
BB
SS

2.

Dacă la școală, cineva ar râde de un copil care este puțin diferit sau are nevoi speciale, ce decizii
ați putea lua?

3.

Dacă vedeți pe cineva furând din ghiozdanul unui elev, ce alegeri ați putea face?

Discutați răspunsurile lor, ajutându-i să evalueze alegerile bune și rele. Amintiți-le să se roage, să se
încreadă în Dumnezeu și să ceară sfaturi de la adulți de încredere.
Cu ce alte probleme uriașe s-ar putea confrunta un copil de vârsta voastră? (Lucrați împreună.)
Copiii vor căuta și vor citi în Bibliile lor, Isaia 43:2–3a: „Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi
râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde. Căci Eu sunt
Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău.”

A

În acest verset, Dumnezeu vorbește poporului Său prin profetul Isaia. Un profet este purtătorul de
cuvânt al lui Dumnezeu, care transmite un mesaj de la Dumnezeu. Gândiți-vă la povestirea de azi.
Ce ne spun aceste versete despre Dumnezeu când ne confruntăm cu probleme? Copiii răspund. Da,
Dumnezeu este cu noi prin orice am trece, bine sau rău, mare sau mic! Bănuiesc că armata israelită se
ruga ca Dumnezeu să-l ia pe Goliat ca să nu mai fie nevoie să-l înfrunte ei. Ei au ascultat batjocurile și
provocările lui timp de 40 de zile. Apoi, a venit David — cu curajul de a se încrede în Dumnezeu și de
a înfrunta uriașul. Da, Dumnezeu nu îndepărtează întotdeauna o problemă imediat. Cu toate acestea,
știm că El e întotdeauna cu noi în orice problemă.
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Joc | Cinci pietre netede: Clasele 1–3

10 Minute

Găsiți pietrele ascunse și descifrați mesajul lor.

Veți avea nevoie de:

Înainte de începerea lecției:
• Scrieți cu markerul pe fiecare piatră cuvintele:
Dumnezeu-mă-ajută-să înfrunt-uriașii. Lăsați trei pietre
în plus nescrise.
• Ascundeți pietrele în locuri diferite din clasă.

Câte pietre a adunat David înainte de a se întâlni cu Goliat? Cinci. Azi, vom vâna cinci pietre speciale,
pe care le-am ascuns peste tot în clasă. Am mai ascuns și niște pietre netede! Când spun START, puteți
începe să căutați. Dacă găsiți una, luați-o și aduceți-o în fața clasei, timp în care ceilalți își vor continua
căutarea.
Când au fost găsite toate pietrele, copiii care au găsit pietre cu cuvinte vor sta în linie și vor ține
pietrele sus ca să poată vedea tot grupul.

O

II
SS

• Dacă aveți mulți copii, folosiți mai multe seturi
de pietre.
• Marker permanent.

M
SS

• Opt pietre netede (sau cartoane tăiate care să
arate ca pietrele).

Să descifrăm acum mesajele de pe pietre. Tot grupul va lucra împreună ca să așeze copiii în ordinea
corectă până când cuvintele se vor putea citi: „Dumnezeu mă ajută să înfrunt uriașii.” Aceasta îmi
amintește de adevărul nostru biblic: „Dumnezeu mă va ajuta când mă voi confrunta cu probleme
uriașe.”

A

R
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Lucru manual | Figurine David și Goliat: Clasele 1–6
Colorați și decupați figurine David și Goliat.

Veți avea nevoie de:

Înainte de începerea lecției:
• Xeroxați pe carton modelul „David și Goliat” (paginile
A4–A5) câte unul pentru fiecare copil
• Faceți din timp figurine ca exemplu la clasă.

• Modele „David și Goliat” (paginile A4–A5), câte
unul pentru fiecare copil.
• Carton (opțional).
• Markere, creioane sau carioci colorate.

M
II

10 Minute

• Foarfece.
• Bandă adezivă.

A

R
ST

O

Distribuiți materialele și spuneți copiilor să coloreze și să decupeze modelele „David și Goliat”. Ei vor
scrie numele lor pe spatele fiecărei figurine. Urmați instrucțiunile pentru confecționarea și lipirea
bazelor circulare pentru fiecare figurină, astfel ca David și Goliat să stea în picioare. Vorbiți despre
cât de mic pare David în comparație cu Goliat, dar cât de mult l-a ajutat credința lui în Dumnezeu să
învingă uriașul. Copiii vor lua figurinele acasă pentru a le aminti că Dumnezeu îi poate ajuta să învingă
uriașii din viața lor.
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Material bonus:
Pentru mai multe informații despre
episod, accesați www.carteacartilor.tv.
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MemoNotița

Adevăr biblic:

Dumnezeu mă va ajuta
când mă voi confrunta cu
probleme uriașe.

O aventură uriașă | Dumnezeu poate totul

Provocare:

A

O aventură uriașă

Episod Cartea Cărților:

1 Samuel 17

Povestire biblică:

ȘCOALA
DUMINICALĂ

„Întăreşte-te şi îmbărbătează-te! Nu te
înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul
Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei
face.” Iosua 1:9

Verset:

Dragă Dumnezeule, am nevoie de ajutorul
Tău în această situație…

Rugăciune:

Lecția 1

Citiți Efeseni 6:13–18, care enumeră
elementele armurii spirituale dată de
Dumnezeu. Încurajați-vă copilul să
folosească broșura „Armura Invizibilă”
pentru a memora toate componentele
armurii lui Dumnezeu și căutați versetele
împreună.

R
ST
O
M

Așezați în ordine cele trei Memo Notițe, una lângă cealaltă, pentru a crea o nouă
imagine. Decupați brațul lui Memo de-a lungul liniei negre, apoi îndoiți de-a lungul
linilor albastre punctate. Lipiți cu scotch la spate.

A

2 Timotei 6:11

Matei 5:9

Picioarele încălţate
cu râvna
Evangheliei păcii.

Evrei 11:6

Scutul credinţei
Rugăciune

Armura Invizibilă

Efeseni 6:13-18

www.carteacartilor.tv

Efeseni 4:5

Mijlocul încins
cu adevărul

R
ST
O
Romani 8:26

Platoşa
neprihănirii

Evrei 9:28

Coiful mântuirii
Sabia Duhului,

Evrei 4:12

M

Cuvântul lui Dumnezeu.

Helmet of

A1
Pentru mai mullte informații accesați www.carteacartilor.tv
Broșura „Armura Invizibilă”
De la pagina 6
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Chitara lui Cristi - Color
De la pagina 9
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Chiatara lui Cristi – Alb/Negru
De la pagina 9
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1.
2.

3.

4.

A

Colorați-l pe Goliat.
Tăiați pe linia întreruptă și în jurul lui
Goliat.
Folosiți partea de jos a paginii lui David
pentru a crea o bază circulară pentru
Goliat, apoi lipiți capetele.
Pregătiți-l pe Goliat să fie înfrânt de
David.
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Model Goliat
De la pagina 14
A4
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3.

4.

5.

A

Colorați-l pe David.
Tăiați în jurul lui David și pe linia
punctată.
Lipiți capetele ca să formeze o bază
circulară.
Folosiți partea de jos a paginii pentru a
crea o bază circulară pentru Goliat și lipiți
capetele.
Învingeți-l pe Goliat.
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1.
2.

Folosiți aceasta parte
pentru baza lui Goliat.

Model David
De la pagina 14
A5
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