Povestea copiilor – Sabatul slujirii persoanelor cu nevoi speciale – 28 aprilie 2018
[Akseniya Liberanskaya]

„Noi toți suntem prețioși pentru El"
1 Samuel 16:7
Când vă pregătiți pentru această poveste, găsiți pe Internet imagini diferite cu valute.
Imprimați-le sau realizați o prezentare cu imagini de bancnote strălucitoare, noi și
valute încrețite, mototolite sau rupte. Puteți alege, de asemenea, imagini cu persoane
cu defecte fizice; de exemplu, unul cu cârje, unul în scaun rulant, un copil cu sindrom
Down, o persoană nevăzătoare etc. Aduce-ți atât bancnotele noi, curate cât și pe cele
încrețite, mototolite pentru povestea copiilor, ca să le folosiți pentru ilustrații.
„Dragi copii, nu ar fi minunat dacă ați avea ocazia să vedeți cum sunt tipăriți banii?
Există multe valute din diferite țări din lume ". (Le puteți arăta bancnotele din diferite
țări ale lumii.)
Afișați o imagine a unei bancnote curate și întrebați-i pe copii: „Cine știe ce este?” Și
vor spune că sunt bani! „Sunt sigură că vă veți bucura de cumpărături cu acești bani
curați.”
Afișați o bancnotă curată și una veche și mototolită și întrebați-i „pe care ar dori să o
aibă - una nouă sau una veche?” Sunt sigură că toți vor ridica mâinile și vor alege
bancnota curată.
„Dragi copii, tocmai ați văzut două tipuri de bancnote. Chiar dacă o bancnotă era veche
și nu părea curată și netedă, totuși nu și-a pierdut valoarea. Este la fel de valoroasă ca
cea curată, iar oamenii folosesc atât banii noi, cât și pe cei vechi pentru a cumpăra
lucruri.
În biserica noastră, la școală și în localitatea noastră vedem diferite tipuri de oameni.
Aceștia pot arăta și pot acționa diferit - unii pot avea probleme fizice sau mentale, unii
pot fi vârstnici, iar unii pot fi bolnavi. Fiind în astfel de situații, s-ar putea simți fără
valoare și uitate. Ei cred că sunt neglijați și nu sunt apreciați. De multe ori, acest lucru
se întâmplă doar pentru că oamenii arată diferit, vorbesc altfel, merg diferit etc. și noi
credem că ei nu sunt la fel de inteligenți și de importanți ca noi. Dar nu contează cât de
mult pot arăta oameni, pentru că Dumnezeu îi iubește pe toți din lume așa cum ne
iubește pe fiecare dintre noi.
Așa că întotdeauna amintiți-vă că este important să fiți amabili cu toată lumea,
indiferent de modul în care acestea arată sau acționează. Aceasta vă va face pe voi și pe
Isus foarte fericiți.”
Arătați-le imaginile persoanelor cu dizabilități dintr-un scaun rulant, cele care merg cu
cârje sau o persoană nevăzutoare cu un bâț alb de mers pe jos și numiți oameni care pot
avea astfel de dizabilități fizice din biserică sau din școala lor.
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Biblia spune în 1 Samuel 16:7: „Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la
ceea ce izbește ochii, dar Domnul Se uită la inimă.”
Acest verset ne reamintește că nu trebuie să ignorăm sau să fim răutăcioși cu oamenii
care ar putea să arate sau să acționeze diferit, dar să fim întotdeauna un prieten pentru
ei și să îi implicăm în tot ceea ce facem.
"Să-I cerem lui Isus să ne ajute ca să tratăm oamenii așa cum a făcut El - să-i vedem ca
niște oameni drăguți, în ciuda apariției lor exterioare.”
Rugăciune: „Dragă Isuse, ajută-ne să ne amintim că suntem cu toții prețioși Ție, și ajutăne să prețuim pe cei care nu arată așa ca noi. Amin."
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