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„Comorile copiilor” vol. 1, nr. 2a este
un ghid călăuzitor pentru părinți, pentru ca
ei să studieze zilnic cu
copiii lor mici, studiu
care aplică principiile Bibliei și Spiritului
Profetic. Acest studiu
este bazat pe un ciclu
de trei ani și este publicat de Conferința
Generală a Adventiștilor de Ziua a Șaptea,
Mișcarea de Reformă,
Departamentul Școlii
de Sabat.
În lucrarea de față
subiectul fiecărei zile
a fost împărțit pentru
două zile (păstrându-se
însă textul integral),
astfel încât el să poată fi
parcurs în cadrul Școlii
de Sabat.

Un mesaj către părinți
O fată potrivită pentru Isaac
Rebeca, soția lui Isaac
Copiii lui Isaac și ai Rebecăi
Binecuvântare pentru întâiul născut
Visul lui Iacob
Iacob se întoarce acasă
Iosif și frații săi
Vândut de frații lui
Iosif în Egipt
Primul ministru al Egiptului
Frații lui Iosif merg în Egipt
O reuniune fericită
Familia lui Iacob se mută
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O fată potrivită
pentru Isaac
„Ea deschide gura cu înţelepciune, şi învăţături plăcute îi sunt pe
limbă.” (Proverbele 31:26 ).

Activitate
practică:
Cereți copilului vostru să spună care sunt
câteva lucruri de care se
teme. Vorbiți cu el apoi
despre acestea. Citiți
câteva făgăduințe din
Biblie și ajutați-l să le
memoreze, astfel încât
să le poată prezenta
Dumnezeu în vreme de
nevoie.
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Duminică

Două clase de oameni
A trecut mult timp de când Isaac a fost cu tatăl său pe muntele Moria. Isaac era acum un om mare. Mama lui murise și el
îi simțea lipsa foarte mult. Era timpul acum ca Isaac să se căsătorească. Dar unde putea găsi o soție? Avraam era bătrân și
se îngrijora pentru fiul său. Prin Isaac Dumnezeu a promis lui
Avraam copii mulți, ca stelele de pe cer. Isaac l-a iubit și ascultat pe Dumnezeu, dar, ca să rămână ascultător de Dumnezeu
Isaac trebuia să se căsătorească cu o fată care, la rândul ei, îl
iubea pe Dumnezeu. Avraam era prea bătrân ca să călătorească
și să găsească o fată potrivită cu care să se căsătorească fiul său.
Ce va face?

Iosif și frații săi
„Veţi fi urâţi de toţi, din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda
până la sfârşit va fi mântuit.” (Matei 10:22).
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Duminică

Familii fericite
și familii nefericite
Sunteți o familie fericită?
Dacă toți din casa voastră ar
iubi și ar asculta de Dumnezeu,
ați fi o familie fericită. Atunci
când suntem amabili, răbdători
și curtenitori, căminul nostru
poate fi un mic cer pe pământ.
Iacob avea o familie numeroasă cu doisprezece băieți și o fată.
Iacob iubea pe Dumnezeu și și-a învățat copiii să-l iubească și
ei pe Dumnezeu, dar ei nu erau o familie fericită. Iacob avea
mai multe soții și copiii aceștia, care aveau mame diferite, se
certau adesea unii cu alții.
Dumnezeu ar vrea ca noi să fim fericiți și el a luat toate măsurile să avem această favoare. Dacă totuși unele familii sunt
nefericite, nu Dumnezeu este cel care a hotărât astfel. Oamenii au schimbat planul lui Dumnezeu și se comportă adesea
altfel de cum ar dori Dumnezeu.

Luni

Iosif - un copil deosebit

Deși Iacov și-a învățat băieții să asculte, ei nu erau amabili,
erau nerăbdători și se certau adesea. Faptele lor îl mâhneau pe
tatăl lor. Iosif, al unsprezecelea fiu al lui Iacob, era diferit de
ceilalți. Când era băiețel el asculta pe părinții săi. El era vesel,
bun și spunea totdeauna adevărul. El Îl iubea și Îl asculta pe
Dumnezeu. Iacob i-a spus despre visul cu scara strălucitoare,
cum se suiau și cum coborau îngerii pe ea și că Isus stătea în
vârful scării.

Activitate
practică
Mergeți afară cu
copilul. Cereți-i să vă
ajute să găsiți un copac strâmb și un copac
drept, de preferință să
fie aproape unul de
celălalt. Așezați-vă pe
iarbă și explicați-i cum
copiii pot fi asemănați
cu acești copaci. Iosif
era un copac drept;
frații săi erau asemenea copacului strâmb.
Iosif era drept pentru
că a învățat să asculte
de când era mic.
Explicați copilului
că este ușor să îndoi
un copac tânăr, dar
este greu să îndoi un
copac bătrân.
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Iosif în Egipt
„Iar patriarhii, care pizmuiau pe Iosif, l-au vândut,
ca să fie dus în Egipt. Dar Dumnezeu a fost cu el.” (Fapte 7:9).

Duminică

În drum spre Egipt
Încet caravana se îndrepta spre Egipt. În depărtare Iosif putea vedea dealurile unde trăia tatăl său. Era trist gândindu-se
că n-avea să mai vadă niciodată pe tatăl său. Un timp Iosif a
plâns fără încetare, dar apoi a început să cugete. Și-a reamintit
cum tatăl său a trebuit să fugă singur departe de toată familia
sa. El se gândea la visul lui Iacov și îngerii suind și coborând
pe scară și cum Dumnezeu i-a promis că va fi cu el oriunde se
va duce.
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Activitate
practică:
Ajutați pe copil să
deseneze traseul călătoriei lui Iosif din Canaan spre Egipt, pe o
hartă biblică.

Luni

O hotărâre solemnă
Chiar atunci Iosif a hotărât ca Dumnezeul tatălui său să fie
Dumnezeul lui. Indiferent ce se va întâmpla, el va fi credincios
lui Dumnezeu. Iosif i-a cerut lui Dumnezeu să meargă cu el în
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„Ea deschide gura cu înţelepciune, şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă.”
(Proverbele 31:26 ).

2

„Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele.”
(Proverbele 31:10).

3

„Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El..”
(Psalmi 127:3 ).

4

„Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului.” (Plângerile lui Ieremia 5:26).

5

„Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărui vârf ajunge până la cer”
(Geneza 28:12).

6

„În vremea Lui, Iuda va fi mântuit, şi Israel va avea linişte în locuinţa lui; şi iată Numele pe care i-L vor da: „Domnul, Neprihănirea noastră!” (Ieremia 23:6)

7

„Veţi fi urâţi de toţi, din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda până la sfârşit va fi
mântuit.” (Matei 10:22).

8

„Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine
iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.” (1 Ioan 4:7 ).
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„Iar patriarhii, care pizmuiau pe Iosif, l-au vândut, ca să fie dus în Egipt. Dar Dumnezeu a fost cu el.” (Fapte 7:9).
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„Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața.” (Proverbele 22:4).

11

„Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia
cu care avem a face.” (Evrei 4:13 ).

12

„Mă voi bucura să le fac bine, îi voi sădi cu adevărat în ţara aceasta, din toată inima şi
din tot sufletul Meu.” (Ieremia 32:41).
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„Iată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună!.” (Psalmii 133:1).

