
Doamne,
Îți mulțumesc că L-ai trimis pe Fiul Tău, Isus, pentru a fi speranța și ajutorul meu! Îngrijorarea 
și temerile vor veni. Ajută-mă să-mi amintesc să aleg să mă încred în Tine când acestea vor 
apărea! 
Amin. 

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele (pune-ți mâna pâlnie la ureche),  

şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată (arată spre capul tău) 

care şi-a zidit casa (mimează un acoperiș deasupra capului) 

pe stâncă (lovește cu pumnul în palma opusă).  

Matei 7:24 (VDC) 

Cât a fost pe pământ, Isus i-a învățat pe oameni cum să-L iubească pe Dumnezeu și cum să se 
iubească unii pe alții. El ne-a învățat că ne putem încrede în Dumnezeu care ne poartă de grijă.

Descoperiți împreună modul în care această lecție se leagă de „Povestea Măreață a lui 
Dumnezeu”. Citește cu voce tare copilului tău următoarele:

Citește următorul paragraf cu voce tare pentru a-ți ajuta copilul să înțeleagă mai bine:

Isus a spus că putem fi ca omul care și-a construit casa pe stâncă dacă punem cuvintele Sale în 
practică. Dumnezeu vrea să ne facă inimile ca inima Sa. Acest lucru se întâmplă atunci când 
ne încredem în Isus și lăsăm cuvintele Sale să ne ghideze inimile, alegerile și acțiunile. 

• Ce fel de oameni fac parte din împărăția Sa? (Fac parte din împărăția Sa oamenii care-L pun 
pe Dumnezeu pe primul loc în viața lor, se încred în El și ascultă de El.) 

• Cine este Împăratul? (Isus)

Cere-i copilului să spună din nou povestirea.  Ajută-l să-și amintească ideile principale punându-i 
următoarele întrebări:

Matei 4:23-7:29; Ioan 18:36-37
Predica de pe munte
Împăratul și Împărăția

• Ce s-a întâmplat cu casa construită pe nisip din povestirea pe care le-a spus-o Isus? (S-a 
prăbușit cu trosnet.)

Descărcați aplicația gratuită astăzi!
Bible.com/copii
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