
INCREDEREA  
Lectie BIC 9 oct. 2016 

 

Verset: Proverbe 3:5-6 

Text biblic: Numeri 13, 14 - Credinta celor 12 iscoade 

Adevar central: Dumnezeu este Tatal PERFECT! Putem avea deplina incredere in El. 

 

In cadrul lectiei de la plen am discutat despre increderea in Dumnezeu si in parintii , raportandu-ne la 

povestea lui Moise din Exod 2 (Moise in cosuletul purtat pe ape). Au confectionat un papirus in care au 

notat impreuna cu parintii numele persoanelor in care pot avea incredere. Intrebati-i despre aceasta. 

 

Astazi vom discuta despre increderea in Dumnezeu si in parinti chiar si atunci cand avem motive sa ne 

fie teama. 

Incepeti cu discutia despre lectia de la plen. Rugati-i sa defineasca din nou "increderea". 

JOC - Un mic dejun special 

Asezati intr-un colt al camerei un scaun. Pe scaun puneti o farfurie cu niste bucatele de mar sau paine. 

Langa farfurie, o furculita. Un voluntar, aflat in coltul opus al camerei este legat la ochi. Este si mai 

interesant daca in drum, asezati si cateva obstacole gen jucarii de plus, mingi. La semnalul de start, 

acesta se indreapta inspre micul dejun fiind ghidat de catre colegii sai, neavand voie sa se ciocneasca de 

obstacole. Tot ei il ajuta sa gaseasca furculita si sa manance 1 bucata de mar. Nu au voie sa il atinga, ci 

doar sa il ghideze verbal. 

Daca sunt doritori, lasati-i pe toti sa incerce. 

- Este usor sa ii lasi pe altii sa te conduca? De ce da si de ce nu? 

- Vi-a fost teama ca va veti impiedica pe drum? 

- Ati avut tendinta sa nu ascultati considerand ca va puteti descurca si singuri? 

 

VERSET - Proverbe 3:5-6 

"Increde-te in Domnul din toata inima ta si nu te bizui pe intelepciunea ta! Recunoaste-l in toate caile 

tale si El iti va netezi cararile!" 

Increde-te - a crede cu tarie in Dumnezeu tot asa cum crezi ca scaunul pe care te asezi este suficient de 

solid ca sa te tina. 

In Domnul - oricine sau orice altceva se poate ca la un moment dat sa ne dezamageasca 

Din toata inima ta - Aratati-le o inima din hartie. Enumerati lucrurile in care ne mai punem increderea. 

De fiecare data cand un copil spune ceva, taiati o bucatica din inima. la final ramane o bucata micuta. 

Aceea i-o oferim lui Dumnezeu sau intreaga noastra inima? 

Si nu te bizui pe intelepciunea ta - cand trecem prin momente mai grele, gandirea noastra, fara sa il 

intrebam pe Dumnezeu, poate da gres. 



Recunoaste-L in toate caile tale - Dumnezeu e dornic sa ne insoteadca in orice loc. Chiar si acolo unde 

parintii sau cei dragi nu pot veni si nu suntem supravegheati. 

Si El iti va netezi cararile - cu El de mana, pasii nostri sunt siguri, hotarati, iar sufletul nostru este plin de 

pace. 

 

JOC - stramb si apoi drept 

Asezati cateva carti de joc, cu fata la podea, sub forma unei linii strambe. Fiecare copil vine pe rand si 

intoarce cate o carte asezand-o intr-o linie dreapta. 

- Cand ne incredem in Dumnezeu, El ne ajuta sa stim ce sa facem atunci cand ceva ne pare nedrept, 

infricosator, derutant. Cu fata indreptata in sus catre El, reusim si noi sa vedem totul prin ochelarii 

increderii. 

TEXT BIBLIC - Numeri 13, 14 - Credinta celor 12 iscoade. 

- Iti place sa te uiti la filme? Care sunt filmele tale preferate? Sunt adevarate sau niste povesti 

imaginate? 

Majoritatea nu sunt adevarate si noi stim asta. Punem la indoiala ce vedem si auzim in film. La fel, unii 

oameni pun la indoiala faptul ca Dumnezeu este cat se poate de real si de implicat in viata noastra de zi 

cu zi. Il aseamana poate cu Superman care este povestea unui super erou cu puteri. Insa Dumnezeu 

chiar are acele puteri si chiar si le foloseste! El este cat se poate de real. Unii cred asta, altii nu. Carui 

grup apartii tu? 

Haideti sa impartim in doua grupuri iscoadele trimise in Canaan sa cerceteze Tara Promisa. 

- Mai intai a fost un singur grup care se pregatea de lupta stiind ca Dumnezeu le-a promis victoria. 

- Toti au vazut acelasi lucru: struguri, bogatii si ... uriasi. 

- Apoi s-au divizat: 2 au crezut ca pot iesi invingatori chiar daca erau putini si mici, 10 s-au speriat si au 

ales sa nu creada in promisiunea lui Dumnezeu. 

- Pe cine a crezut restul poporului cand iscoadele s-au intors cu vestile? Pe cei 10 care erau de-a dreptul 

infricosati. 

- Cum le-a raspuns Dumnezeu celor 2 grupuri? Pe cei 10 i-a omorat pe loc. Pe ceilalti din popor i-a iertat, 

dar au suportat consecintele, adica nu au mai vazut Tara Promisa deoarece au ratacit 40 ani in desert. 

Iosua si Caleb au intrat in Canaan datorita increderii lor in Dumnezeu cu toata temerea pe care poate au 

avut-o si ei la un moment dat. Au ales sa faca ce a spus Dumnezeu. 

 

- Ce putem invata din aceasta povestire?  

- Ce temeri avem noi? Incurajati copiii sa povesteasca. 

 

CRAFT APLICATIE - CHEILE 

Dati copiilor o bucata mica de carton pe care sa copieze conturul acestei chei de mai jos si sa il 

decupeze. Oferiti-le si o panglica subtire, un snur sau un fir de mohair. Intrebati-i daca au vreo temere in 

momentul de fata. Puteti sa va sfatuiti impreuna cum sa faceti fata acelei temeri, apoi scrieti referinta 



versetului pe cheie si legati-o la gat pentru a va aminti ca Dumnezeu poate deschide orice "usa" si poate 

rezolva orice problema aveti. Chiar daca intarzie cu raspunsul, momentul ales de El este potrivit cu 

siguranta. 

 

 

 

 


