Isus în Templu la 12 ani
Când a avut vârsta de doisprezece ani, Isus s-a dus împreună cu părinţii Săi, Iosif şi Maria, la
Templu, de praznicul Paştelor. Şi, după ce s-au sfârşit zilele praznicului, au plecat către casă dar
Isus a rămas la Templu, printre învăţători, fără ca părinţii Lui să bage de seamă. Când aceştia au
băgat de seamă că Isus nu se află printre tovarăşii de joacă, s-au întors să-L caute. Şi L-au găsit,
după trei zile, în Templu. Stătea în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi punându-le întrebări. Isus
se simţea foarte bine, pentru că Templul era Casa Tatălui Său.

Mă bucur când mi se zice: ,,Haidem la Casa Domnului!’’
Psalmul 122:1

De ce a mai rămas Isus
la Templu?

Ce se găsea în Templu?

Text biblic: Luca 2:41-52.
Verset cheie: Psalmul 122:1

Lecţia 6
Isus în Templu la 12 ani

Scopul lecţiei: Copiii vor învăţa despre vizita pe care a făcut-o Isus la Templu, când avea 12 ani.
Atenţie!
Lecţia trebuie adaptată în funcţie de vârsta grupei. Reperele de mai sus pot fi mai mult sau mai puţin dezvoltate, în funcţie de: vârstă, puterea de concentrare, nivelul intelectual al grupei etc.
I. Lecţia
În timp ce copiii lucrează la pagina de colorat, învăţătorul le vorbeşte din Luca 2:41-52, prin metoda
întrebări şi răspunsuri din care decurge povestirea.
Î. Care dintre voi aţi plecat vreodată cu părinţii într-o călătorie?
R. Învăţătorul îi lasă pe copii să răspundă.
Î. Aţi plecat vreodată de lângă părinţii voştri fără să le spuneţi unde mergeţi?
R. Învăţătorul îi lasă pe copii să răspundă.
Î. Cum au reacţionat părinţii voştri atunci când aţi plecat de lângă ei? V-au certat?
R. Învăţătorul îi lasă pe copii să răspundă.
Î. E bine să pleci de lângă părinţi fără să le spui unde te duci? Ce pericole există?
R. Învăţătorul îi lasă pe copii să răspundă.
Povestirea:
Aş vrea să vă povestesc astăzi despre Domnul Isus, la vârsta de doisprezece ani, când a plecat împreună cu
părinţii Lui într-o călătorie la Ierusalim, la praznicul Paştelor. După ce s-a încheiat praznicul, Isus nu s-a dus
spre casă împreună cu familia, ci a rămas la Templu. Părinţii Lui nu ştiau. Ei credeau că este undeva, mai
în faţă, împreună cu prietenii de joacă. Dar, după ce au parcurs o bună bucată de drum, au văzut că Isus nu
este cu ei. Astfel, ca orice părinte, au început să-L caute. Şi L-au căutat..., şi L-au căutat... timp de trei zile.
Atunci s-au reîntors la Templu să vadă dacă nu cumva Fiul lor se rătăcise pe-acolo. Şi L-au găsit. Dar Isus
nu se rătăcise. El rămăsese intenţionat acolo. Iosif şi Maria L-au găsit în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i
şi punându-le tot felul de întrebări. Toţi cei ce-L ascultau erau uimiţi de priceperea şi de răspunsurile Lui.
Când L-au văzut, părinţii au rămas înmărmuriţi. Mama, aşa cum fac toate mămicile când se sperie, L-a
certat: ,,Fiule, de ce ai făcut asta cu noi?’’, a întrebat ea. Maria nu era obişnuită ca Isus să n-o asculte, pentru
că El era un Copil foarte cuminte. ,,Eu şi tatăl Tău, Te-am căutat mult şi am fost îngrijoraţi!’’ a adăugat ea.
Drept răspuns, Isus i-a zis: ,,De ce M-aţi căutat? Nu ştiaţi că Eu sunt în Casa Tatălui Meu?’’ A spus aşa pentru că El era Fiul lui Dumnezeu şi se pare că Maria uitase de acest lucru atunci. Apoi, Isus a plecat cu părinţii
Lui spre casă, la Nazaret, şi le era ascultător. Isus creştea în înţelepciune şi în statură şi era foarte plăcut
înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
II. Activităţi
Sugestii: De confecţionat împreună o casă din hârtie pe care copiii să lipească versetul cheie.
1. Versetul Biblic
a. Învăţătorul citeşte cu voce tare versetul biblic:
Mă bucur când mi se zice: ,,Haidem la Casa Domnului!’’ Psalmul 122:1
b. Învăţătorul explică versetul biblic:

Psalmistul spune prin verbul ,,mă bucur”că abia aşteaptă, nu stă pe gânduri, merge de bună voie la Casa
Domnului.
Casa Domnului este locul unde creştinii vin să se închine lui Dumnezeu, să se bucure împreună şi să aibă un
timp plăcut (părtăşie) unii cu alţii.
Tu te bucuri când îţi spun părinţii: ,,Hai să mergem la biserică?’’
c. Învăţătorul îi ajută pe copii să memoreze versetul biblic prin diferite metode: joc, concurs, etc.
2. Întrebări recapitulative pentru fixarea cunoştinţelor
• De ce a rămas Isus la Templu?
• De ce s-au speriat părinţii Lui?
• Ce i-au spus părinţii lui Isus când L-au găsit?
• Ce a răspuns Isus părinţior?
• Care este Casa Domnului?
• Cine iubeşte să meargă la Casa Domnului?
III. Concluzie
Oare a fost Domnul Isus un Copil neascultător? Nu. El a rămas la Templu nu pentru a-i îngrijora pe Iosif şi
pe Maria, ci pentru că Templul era Casa lui Dumnezeu. Iar El era Fiul lui Dumnezeu. El nu a făcut ceva rău.
El a vrut doar să petreacă mai mult timp cu Tatăl Său. Dar Iosif şi Maria se pare că au uitat cine este El şi nu
s-au gândit de la început unde pot să-L găsească. Biblia spune că Isus era supus, ascultător de părinţii Lui.
La fel trebuie să fii şi tu făţă de părinţii tăi. Copiii lui Dumnezeu cresc în înţelepciune şi în statură. Ei sunt
plăcuţi înaintea lui Dumnezeu, dar şi înaintea oamenilor.
Tu eşti un copil al lui Dumnezeu?

