Lectia II . Isus-Dumnezeu intrupat cu putere asupra intregii creatii
Intra personajul Sarpe din ziua precedenta:
− Si ce daca mai vi s-a nascut un prunc. Cati plozi nu se nasc pe pamant peste tot in
lumea asta! Doriti si nedoriti. Ce sa fie asa de special la un copil asa de firav
nascut dintr-o femeie? E un copil si atat! Poate a avut mai tarziu cativa gura casca ce l-au
urmat si a facut niste scamatorii acolo, dar tot un om ramane!
Invatatorul intra si zice:
− Piei Satana cu minciunile tale! Noi o sa-ti demonstram azi ca Isus era si Dumnezeu, nu doar
om. E adevarat ca nu a fost doar spirit, o fantoma, ca a avut o mama pamanteanca, dar el era
Dumnezeu intrupat. Si ca sa-ti demonstram, fiecare participant va aduce dovezi biblice ca El
nu era doar om si va contrazice minciunile tale.
Exercitiu de studiu individual:
Li se dau la fiecare cate o foaie numita Argumente pentru Dumnezeirea lui Isus din anexa si o ora sa
citeasca referintele din tabel si sa dea un raspuns la posibilele argumente contra pe care le-ar da
satan sau altii. Pot merge in locuri diferite iar daca sunt care se descurca mai greu cu cautarea
referintelor se fac echipe si sunt ajutati de cate un invatator de tabara.
Nu scriu doar adevarat sau fals ca raspunsuri ci detaliat: ëste fals pentru ca .....
La intoarcere se iau afirmatiile pe rand si participantii, la alegere spun ce au scris.
Invatatorul
− Am vazut in pasajele studiate ca Isus a facut multe lucruri supranaturale care nu sunt
posibile sa fie facute de un simplu om. Si pentru ca El era Dumnezeu si a luat parte la
creatie, a demonstrat ca avea putere asupra naturii. Puteti da cateva exemple in care Isus a
aratat puterea Sa asupra lumii fizice, a naturii, obiectelor? (transformarea apei in vin,
potolirea furtunii, inmultirea painilor si pestilor, uscarea smochinului, pescuirea minunata,
mersul pe ape).
Exercitiu pe grupe:
Participantii se impart pe 3-4 grupe. Li se da la toti pasajul din Luca 8:22-25 despre potolirea
furtunii. Fiecare echipa are de pregatit acelasi pasaj printr-o sceneta diferita:
Echipa 1- prezentati sceneta intr-un mod comic
Echipa 2- prezentati sceneta pe muzica
Echipa 3- prezentati sceneta ca o pantomima
Echipa 4- prezentati sceneta modern, ucenicii fiind elevi de liceu
Dupa 30 min de pregatire, vin si le prezinta
Joc: Personaje din Noul Testament
Poate fi jucat doar daca participantii sunt cat de cat familializati cu biblia si personajele de acolo.
Se formeaza 2 echipe. Una sta pe loc, alta iese afara (sau undeva mai departe unde sa nu fie auziti
sau vazuti de ceilalti) si discuta intre ei ce personaj sa aleaga si cum sa-l mimeze. Se intorc si unul
dintre ei sau mai multi daca personajul are este prezentat intr-o situatie anume, mimeaza acel
personaj, sau il prezinta facand ceva, fara sa vorbeasca nimic. Dar trebuie sa se cunoasca clar care
dintre ei este personajul mimat. (de exemplu pt Zaheu cineva se urca intr-un copac, Maria
Magdalena se preface ca plange la picioarele lui Isus, Iuda ere o punga la brau si tot numara banii
din ea etc)
Echipa cealalta incearca sa ghiceasca personajul mimat din 3 incercari apoi schimba locurile si ies
iei afara sa aleaga un personaj.

JOCURI
Povestirea Potolirea furtunii -joc de interior
Daca grupul nu cunoaste povestirea, se citeste o data tare si li se spune sa fie atenti. Se fac cercuri
de maxim 10 participanti si li se da o foaie si un pix la fiecare grup. Ei trebuie sa rescrie impreuna
povestirea Biblica a Potolirii furtunii in felul urmator. Fiecare ia pixul si scrie cate o fraza. Nu spune
ce a scris, nu discuta intre ei. Pliaza foaia sa nu se vada ce a scris si da mai departe vecinului din
dreapta care continua povestirea de unde crede el ca s-a ajuns. Cand vine randul cuiva, ceilalti
participanti nu au voie sa se uite ce scrie.
Dupa 10 min se opreste jocul, se despatureste hartia si fiecare grup citeste tare ce au scris.
Castiga cei care au fost cel mai aproape de povestirea biblica. Este un joc amuzant pentru ca uneori
povestirea iese cu totul alceva.
Furtuna pe mare
Se joaca in exterior. Se pune in mijloc un lemn mai inalt sau o cutie, o piatra mare. 3-4 persoane
sunt ucenicii si stau urcati pe obiectul respectiv tinandu-se strans de maini. Ceilalti sunt valurile si
vantul si incearca sa-i impinga jos. Nu au voie sa-i apuce de mana, de haine ci doar sa-i impunga.
Cand cei din mijloc cad, se urca altii in „corabie”
In corabie
Este un joc de incredere. 5-7 participanti formeaza un cerc, stransi unul langa altul si cu palmele in
fata. Ei sunt corabia. Un alt participant sta in mijloc tot in picioare, cu picioarele fixate in acelasi
loc. Acesta este pasagerul. Se da startul cu cuvantul Furtuna! Si cei de pe margine incep sa-l
impinga usor pe pasager de la unul la altul dar fara sa-l tranteasca, ca un pendul. Apoi conducatorul
spune „Acostam in port!” si atunci se schimba pasagerul cu un altul din cerc.
Arta:
Daca sunt copii mai mici, li se poate da sa coloreze fiecare pagina cu potolirea
furtunii din anexa lectiei 1 sau pot confectiona cate o barca din cutii de chibrit
imbracate in foi de aluminiu si cu panza din hartie
Pentru copii mai mari/ tineri se poate face un concurs pe echipe de confectionat
corabii. Pot folosi cutii de plastic, cofrag de oua, lemn, hartie etc. Conditia ar fi
ca ele sa pluteasca pe apa fara sa se scufunde. Castiga cei care fac corabia cea
mai frumoasa.

Argumente pentru Dumnezeirea lui Isus

Minciuni ale lui Satan

Citeste versetele

1. Iisus nu a fost spus niciodată în Ioan 10:30-33
Biblie exact “ Eu sunt Dumnezeu.” Ioan 8:58-59
2. Evanghelistii nu spun explicit ca Ioan 1:1-14
Isus era Dumnezeu
Fapte 20:28
3. Isus era doar fiul Mariei si a lui
Iosif , un simplu om, nu si a lui
Dumnezeu

Luca 1:26-35
Marcu 12:35-37
Isaia 9:6

4.Ucenicii Lui nu l-au tratat ca pe Ioan 20:26-29
Dumnezeu ci ca pe un Invatator de 2 Petru 1:1
la care luau un model
5. Isus nu a facut lucruri pe care
Matei 16:5-8
oamenii sa nu le poata face cu
Matei 26:20-21
puterea lor sau cu putin ajutor de la Marcu 14:29-30
mine (Satan)
Matei 17:18
Marcu 6:47-50
Marcu 6:35-44
Luca 8:22-24
Marcu 16:5-6
Marcu 5:35-42
6.Isus nu a primit niciodata
inchinare de la ceilalti, inchinarea
se cuvenea doar lui Dumnezeu

Matei 2:11
Matei 14:33
Luca 24:52

7. Isus a fost doar un lider religios
rastignit pe nedrept si nu un
Dumnezeu Mantuitor al intregii
omeniri

1 Ioan 2:1-2
2 Cor 5:18-19

Da-i raspunsul

