
Psalm 23:1”Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. ”
Citi dintre voi copii ati avut vreodata grija de oi? Poate a trebuit sa ajutati pe 

tata sau bunicul cu oile?
Ce fel de pastori ati fost voi? Unul bun sau unul rau?
Ce face un pastor bun?( lasa copiii sa raspunda si apoi spune: Un bun pastor are 
grija de oi, le duce la pasune, le pazeste ).
  Biblia spune ca Dumnezeu se aseamana cu un păstor. Chiar versetul pe care 
o sa-l invatam noi spune asta: “Domnul este Păstorul meu.”  ( puteti sa spuneti si 
voi impreuna cu mine? Hai sa spuna o data toti baietii care au atins vre-o data o 
oaie; acum vreau sa spuna toate fetele care au baut vre-o data lapte de oaie)
David (cel care l-a omorit pe Goliat) a scris acest Psalm 23 si il gasim in Biblie, 
cartea lui Dumnezeu. David il iubea pe Dumnezeu si stia ca Dumnezeu este ca un 
pastor pentru el. Stiti de ce? Pentru ca Dumnezeu avea grija de David.
 
Si partea a 2-a a versetului spune: “ nu voi duce lipsa de nimic.” 
David stia ca Dumnezeu are grija de toate nevoile lui si el nu duce lipsa de nimic.
Spuneti impreuna cu mine: “ nu voi duce lipsa de nimic.”
Stii tu ca Dumnezeu are grija de tine ca sa iti implineasca nevoile? Faptul ca ai unde 
sa locuiesti, ca ai mincare, ca sunt oameni care au grija de tine si te iubesc, toate 
astea sunt semne ca Dumnezeu iti poarta de grija. 

Daca tu ai avut de mincare azi dimineata, spune partea a -2a impreuna cu 
mine.
Haideti sa spunem versetul de la inceput stind in picioare.
Acum, hai sa spunem cuvintul PASTORUL mai tare, si celelalte cuvinte mai incet. 
Sa nu uiti ca Domnul este un Pastor bun care vrea sa fie si pastorul tau. Si zilele 
acestea la program o sa poti afla mai multe cum Domnul poate fii pastorul tau pentru 
totdeauna.



Psalm 23:2
“El mă paşte în păşuni verzi, şi mă duce la ape de odihnă;”
 
Dragi copii , va mai amintiti versetul de ieri despre Pastorul cel bun? 
Cine am zis ca este acest Pastor bun?
Da, Domnul !
Haideti sa spunem impreuna versetul de ieri: Domnul este pastorul meu. Nu voi 
duce lipsa de nimic.”
Astazi mai invatam ceva despre acest pastor bun. Versetul 2 spune: “ El ma paste in 
pasuni verzi.” Stiti voi ca un pastor bun se ingrijeste ca oile lui sa aiba iarba 
proaspata si verde? Oile au nevoie de hrana buna. Tot asa si Dumnezeu, pastorul 
nostru se ingrijeste de noi. Si El raspunde la toate nevoile noastre. Poate tu ai o 
problema si crezi ca nimanui nu-I pasa de tine, stii tu ca lui Dumnezeu ii pasa si El te 
poate ajuta? Poti sa-I spui problema ta in rugaciune.
Hai sa repetam prima parte a versetului toti impreuna in picioare. 
Sa spuna copiii care poarta ceva de culoare verde. 
Sa spuna copiii cu ochii verzi.
Partea a doua a versetului spune: şi mă duce la ape de odihnă. 
Pastorul se sacrifica pentru oi si cauta o apa buna si racoritoare pentru ele, poate 
merge mai departe la un izvor proaspat . Dumnezeu vrea ceea ce-I cel mai bine 
pentru tine, asa ca daca tu il asculti pe El , El iti va purta de grija intr-un mod 
minunat.
 
Haideti sa spunem toti partea a 2-a.
Sa batem o data din palma la cuvintul pe care vi-l arat. ( Invatatorul arata diferite 
cuvinte).
Acum haideti sa zicem versetul 2 de la inceput- un cuvint fetele, un cuvint baietii. 
Bravo! Asa de repede ati invatat si al doilea  verset din Psalmul 23.



Psalmul 23:3 “Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din 
pricina Numelui Său“

Început (se va face printr-o întrebare)
 “Câţi dintre voi ați fost vreodată obosiți sau chiar supărați? (lasă copiii să dea 
exemple)
Cred că și păstorul David a avut de multe ori sentimente de tristețe și cu siguranță s-
a simțit obosit .În versetul de astăzi chiar el spune următoarele:

“Îmi înviorează sufletul “(citim cuvintele cu copiii)
 Din lecţia de astăzi am văzut cum David era un simlu păstor la oi . El de multe 
ori probabil că se simțea singur stând acolo cu oile dar cu adevărat el știa că nu are 
motive să se simtă așa pentru că el nu era singur.Dumnezeu era cu El și îl înviora, îl 
încuraja. Poate și tu ești ca și David. Dacă ai momente când îți este greu să nu uiți 
că poți să vii și să vorbești cu Dumnezeu prin rugâciune. El te cunoaște cel mai bine 
și are planuri minunate pentru viața și viitorul tău.Dumnezeu ar vrea ca să fie Regele 
vieții tale. Încrede-te în El,cere-I iertare pentru tot ce ai greșit și El îți va conduce 
viața așa cum a făcut și pentru David.
Poți repeta cu copiii folosind una sau două metode arătate mai jos.
În continuare David spune:

“mă povățuiește pe cărări drepte“(citim o dată cu copiii)
 Biblia spune că Dumnezeu cunoaște totul despre fiecare dintre noi.Ce 
înseamnă cuvântul povățuiește (sfătuiește, îndrumă) Voi ați avut vreodată nevoie de 
povață???În ce situație (dă ocazia copiilor să spună). Așa este! Când trebuie să 
luăm decizii importante pentru viața noastră ne dorim să avem lângă noi pe cineva 
înțelept, care ne vrea binele…această persoană este chiar Dumnezeu…El te-a creat 
cu un scop, El l-a trimis  pe Domnul Isus ca să moară pentru păcatele tale, El poate 
să-ți ierte păcatele…El are un plan minunat pentru viața ta. Calea Lui pentru tine 
este dreaptă este minunată așa cum a fost și pentru David. Dumnezeu a văzut 
credincioșia lui David și l-a ales ca Rege. Dumnezeu vede și inima ta. El ar vrea ca 
tu să-L primești pe El și să trăiești după planul pe care El îl are pentru tine. El nu te 
poate forța. Este alegerea ta. Oare ce vei face tu?
Poți repeta cu copiii folosind una sau două metode arătate mai jos
Mai departe versetul spune:

“din pricina Numelui Său“(citim o dată cu copiii)
Pentru că Dumnezeu este Creatorul nostru iar pentru unii dintre noi este și 

Tatăl nostru El este bun și este preocupat să ne facă bine în fiecare zi.De aceea El 
ne încurajează, ne îndrumă pentru că El nu poate să ne facă decât bine.De aceea 
dacă tu ești copilul Lui Dumnezeu să fii încurajat și în momente grele pentru că El 
este cu tine…te va înviora, te va povățui și va împlini planul lui minunat pentru viața 
ta așa cum a făcut și pentru David. Dacă nu ești încă un copil al Lui, Dumnezeu te 
așteaptă ..ce vei face???? 
Metode de repetare:

- Citim o dată cu fetele, apoi cu băieţii
- Ping-Pong: învăţătorul spune un cuvânt, copiii al doilea….etc., apoi se 

inversează ordinea, copiii încep şi învăţătorul continuă.



Psalmul 23:4 „Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă 
tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie”

Început: (se va face legătura cu lecția din acea zi) 
Prin ce situație foarte grea a trecut David în lecția de astăzi???Versetul de astăzi 
începe așa 

„Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, ”(citim cuvintele cu copiii)
 Oare ce credeți că înseamnă valea umbrei morții (lasă-i pe copii să răspundă) 
Înseamnă momente foarte grele: dureri, necazuri, poate o boală grea. Și David ca 
păstor a avut parte de multe situații în care viața lui a fost pusă în pericol. El a avut 
de înfruntat lei sau urși sau alte animale periculoase pentru a-și apăra turma și de 
fiecare dată s-a încrezut în Dumnezeu și El l-a ajutat.Oare în lecția de astăzi a trecut 
David printr-o vale a umbrei morții?Dar tu???ai trecut vreoadată prin greutăți? 
Dumnezeu vrea ca atunci când îți este greu să vii la El în rugăciune și să-I ceri 
ajutorul. David l-a învins pe Goliat prin puterea lui Dumnezeu care este același și 
astăzi.
Se va repeta partea aceasta de verset folosind două metode de repetare

Pentru că David a văzut cum Dumnezeu l-a ajutat în cele mai grele momente, el 
continuă cu următoarele cuvinte:

„nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine ”(citește o dată cu copiii)
Ce spune David aici? (lasă-i pe copii să răspundă din text) De ce nu se teme el de 
niciun rău?(din nou lasă-i pe copii să răspundă)Așa este…Dumnezeu este cu copiii 
Lui tot timpul…El veghează asupra vieții lor. Dacă tu ești un copil al Lui 
Dumnezeu,poți să fii sigur că prin orice încercare grea ai trece, dacă îi ceri ajutorul 
El te va ajuta. Dacă încă nu ești copil al Lui Dumnezeu, poți chiar azi să-L rogi să-ți 
ierte păcatul, să te curățească și astfel vei face și tu parte dintre copiii Lui 
Dumnezeu.
Hai să repetăm acum cuvintele acestea.
Repetă cu ei de două trei ori

Versetul continuă așa:
„Toiagul și nuiaua Ta mă mângăie”(citește cu copiii o dată)
Oare ce înseamnă aceste cuvinte? Poate un toiag (băț) sau o nuia să mângăie???
Aici David vrea să spună că Dumnezeu adeseori ne Mângăie, adică ne corectează 
atunci când vede că nu trăim așa cum ar trebui, pentru că ne iubește.Un păstor, 
atunci când oile o iau pe o cale greșită trebuie să le aducă la turmă și pentru asta 
folosește toiagul sau nuiaua În felul acesta el le protejează de multe pericole. Dacă 
ești copilul Lui Dumnezeu,ai grijă cum trăiești, cum vorbești, cum te porți. Dumnezeu 
vede inima și viața ta și te va corecta atunci când va fi nevoie. Mulțumește-I că are 
grijă de tine și roagă-L să te ajute în fiecare zi să trăiești după voia Lui.
 Repetă partea aceasta, după care repetă cu copiii tot versetul
 
Metode de repetare:



  - un cuvânt mai tare, unul mai încet
  - cuvintele în care apare litera m le spunem ridicați în picioare
  - batem din palme după fiecare cuvânt
Psalmul 23:5”Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei;îmi ungi capul cu 
untdelemn, și paharul meu este plin de dă peste el. ”

Versetul de astăzi face parte tot din psalmul deja cunoscut și învățat de noi, 
psalmul 23, și începe așa;

”Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei; ”(repetă cu copiii aceste 
cuvinte)

Oare ce să însemne aceste cuvinte?Unde ați văzut voi mese întinse…da la 
nunți, botezuri, sărbători unde toți erau veseli și liniștiți. David aici vrea să spună că 
Dumnezeu are așa de mare grijă de copiii Lui că și atunci când poate sunt situații în 
care ei se simt în pericol, nu ar trebui să le fie frică…pentru că El este acolo și nu 
numai că îi apără dar le poate da un belșug de fericire și liniște. Poate tu ești un copil 
al lui Dumnezeu și poate o să ți se întâmple, sau chiar ți s-a întâmplat ca alții să te 
batjocorească sau să te amenințe. Stai liniștit și încrede-te în Dumnezeu , pentru că 
la fel cum a făcut și pentru David, El va face și pentru tine….El te va ocroti și chiar îi 
va face pe dușmanii tăi prietenii tăi.

Alege unul dintre modurile de repetare și repetă partea aceasta cu copiii de 
câteva ori

Dar versetul de astăzi continuă
”îmi ungi capul cu untdelemn”(citește cu copiii o dată aceste cuvinte)
Știe cineva să îmi spună ce este acela untdelemn? Da este ulei….pe vremea 

aceea păstorii foloseau uleiul și chiar și astăzi o mai fac, ca să ungă oile pe cap 
pentru a le proteja de insecte. Insectele acestea pot îmbolnăvi oile și untdelemnul 
era folosit ca protective și ca medicament. Astăzi, Păstorul Isus are și El oile Lui care 
s-au încrezut în El și care îl urmează. Dacă tu  te-ai încrezut în Domnul Isus , tu ești 
oița Lui și El este păstorul tău care te scapă din pericole în fața dușmanilor, care te 
protejează de orice ar putea să ți se întâmple rău. Nu-i așa că este o mare bucurie 
să te știi așa de bine îngrijit de Domnul Isus?

Hai să mai repetăm cuvintele acestea de câteva ori
 Alege un mod de repetare

Da este o mare bucurie atunci când te știi așa de iubit și de îngrijit, o bucurie 
care dă pe dinafară…și simți nevoia să o spui și altora….ca un pahar cu suc care 
este așa de tare umplut încât se varsă…vi s-a întâmplat așa ceva?

David chiar așa spune mai departe
”și paharul meu este plin de dă peste el. ”( repetă cu copiii)

Viața cu Dumnezeu, ca și copil al Lui este minunată, este plină de bucurie. 
Asta nu înseamnă că este scutită de greutăți. Chiar David a avut multe greutăți și 
pericole, dar el a știut întotdeaună că Dumnezeu are grijă de el, îl apără de pericole, 
îl îngrijește . La fel este și cu tine…copil al Lui Dumnezeu, Dumnezeu este același și 
astăzi . Nu uita să te încrezi în El și să asculți de El în fiecare zi ca să stai sub 
protecția Lui Dumnezeu.
 Dacă încă nu ești copil al lui Dumnezeu, nu ai vrea să îl rogi astăzi să îți ierte 
păcatul și să te curățească? Poți face asta în inima ta printr-o rugăciune simplă. 
Dumnezeu vrea ca tu să fii al Lui…alegerea este a
Metode de repetare: ping-pong



      adăugăm câte un cuvânt 
      o imagine mai tare, una mai încet

   cui îi place îngheţata (puteţi alege alte preferinţe)
   o bătaie din palme după fiecare cuvânt

Psalmul 23:6 „Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele 
și voi locui în Casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele.”

Introducere:
 Când mergi într-o expediție ai nevoie de un însoțitor, de un ghid care să îți 
spună drumul, să te călăuzească, să-ți facă cunoscute pericolele, să te ajute să-ti 
atingi scopul. David în viața lui pe acest pământ a avut un însoțitor cu totul special. 
Nu era un om, ci era însuși Dumnezeu, care l-a călăuzit și a fost alături de el mereu. 
Ce minunat ar fi să-L iei și tu ca însoțitor pe Dumnezeu care aduce cu el îndurare și 
o fericire adevărată.

„Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele”
 David deși era urmărit de către Saul, care dorea moartea lui, el avea pace și 
liniște în mijlocul tuturor acestor probleme și el a putut spune cuvintele acestea. (le 
spunem cu copiii). El avea în inima sa fericire și îndurare. Oare cum putea el să fie 
așa? Nu-i așa, atunci când ai probleme și necazuri ești de cele mai multe ori trist, 
supărat, nicidecum fericit așa cum era David. David era diferit, și chiar dacă trecea 
prin greutăți totuși el era fericit, pentru că fericirea lui venea din inima lui, din bucuria 
pe care o dădea Dumnezeu. Pentru că atunci când tu îi aparți lui Dumnezeu, când 
inima ta e curățită de orice păcat, atunci Dumnezeu îți dă o pace și o bucurie pe care 
nu o poate distuge nimeni, și anume bucuria de a te știi a lui Dumnezeu, protejat de 
El, și fiind sigur că El nu te părăsește niciodată, chiar și în mijlocul problemelor. Dacă 
tu ești copilul lui Dumnezeu, poate și tu vei trece prin diferite necazuri, poate chiar 
acum suferi din cauza părinților care se ceartă, poate pentru că ești bolnav…, poate 
din cauza că nu aveți suficienți bani… Să nu uiți nicodată că Dumnezeu este cu tine 
și El nu te părăsește. Roagă-te lui ca El să îți dea pace și bucuria lui chiar în mijlocul 
necazurilor.
 David însă spune că nu doar fericierea îl va însoți până la sfârșitul zilelor, dar 
și îndurarea. Îndurare înseamnă să ai milă de cineva, să dorești pacea cu acea 
persoana, și el chiar a arătat acest lucru. Cu toate că Saul dorea să-l omoare, el 
totuși nu a dorit să-I facă nici un rău, cu toate că a avut de atâtea ori ocazia aceasta. 
Îndurarea să te însoțească și te tine și să arați și tu bunătate și milă chiar celor care 
îți greșesc.
(repetăm de două ori : cu fetele, apoi cu băieții)

„și voi locui în Casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele.”
 Oare care este Casa Domnului? Este Biserica din zilele noastre. Dar oare 
David locuia tot timpul în biserică? Nicidecum. El dorea să spună că vroia să 
locuiască, să fie aproape de Dumnezeu până la sfârșitul vieții lui. Dumnezeu dorește 
ca și noi fiecare să trăim viața aproape de El în fiecare zi, crezând și ascultând de El. 
Dar oare până când ne spune versetul? Până la sfârșitul zilelor mele. Într-adevăr 
viața pe aici pe pământ are un sfârșit. Unii trăiesc mai mult, dar alții mai puțin. Noi nu 
știm când va fi acel sfârșit, însă pentru cei care sunt a lui Dumnezeu și îi apațin Lui, 
vor trăi pentru o veșnicie alături de Dumnezeu. Viața Veșnică pe care Dumnezeu 
dorește să o dea fiecăruia nu are sfârșit. Oare tu vei ajunge în cer cu Dumnezeu? Îți 



dorești să trăiești în ascultare de Dumnezeu de aici de pe pământ, ca apoi să 
locuiești împreună cu Dumnezeu în cer? Doar Dumnezeu prin Isus Cristos te poate 
duce acolo, dacă crezi în El și îți ceri iertare pentru păcatele tale. 
 David nu a trăit o viață aici pe pământ ușoară. A fost urmărit, Saul dorindu-i 
mereu moartea, însă cu toate acestea el a găsit bucurie și dorința de a sta lângă 
Dumnezeu. Fii și tu ca David, având dorința de a sta lângă Dumnzeu, de a te bucura 
în El, pentru ca la sfârșitul vieții să ajungi în bucuria deplină, în Cerul Său.
(repetăm versetul de la început ambele imagini)

Metode de repetare:
Împătură hârtia

 Scrie versetul pe o foaie de hârtie. După ce copiii au repetat versetul de 
câteva ori împătură foaia astfel încât unele cuvinte să nu se vadă. Vezi dacă copiii 
pot încă să spună versetul. Despătură hârtia și îndoai-o într-un mod diferit, apoi 
repetă versetul. Câteva idei de împăturat hârtia:

• Îndoaie unul sau mai multe colțuri a foii, pe partea din față sau pe cea din 
spate.

• Îndoaie în jumătate. Lasă posibilitatea copiilor de a vedea doar partea stângă 
a hârtiei, apoi doar partea dreaptă;

• Împătură hârtia la întâmplare, în orice mod dorești, sau lasă-i pe copii să facă 
ei aceasta.

Alete  metode de repetare: - cui îi place ciocolata? (și alte preferințe)
               - un cuvânt sus unul jos
                - joc (un copil iese din sală, iar ceilați hotărăsc un 
cuvânt pe care să nu îl spună atunci când copilul se va întoarce în sală. El va trebui 
să ghicească cuvântul lipsă)


