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Dumnezeule, spune-mi cine ești

Viaäç

Bucu,ie

Iubi,eDumne9euDumne9eu



34

PREGĂTIREA ÎNTÂLNIRII

Tema întâlnirii

Dumnezeu vrea sǎ intre în relaţie cu oamenii. 
Revelându-și numele, El se dǎ pe Sine. Permite 
oamenilor sǎ-L cunoascǎ și sǎ-L cheme.  
Dumnezeu se face cunoscut ca izvor de iubire, 
de viaţǎ și de bucurie.

Orientǎri pedagogice

Aceastǎ primǎ întâlnire dǎ orientarea anului. 
Pentru cǎ aratǎ cât de mult vrea Dumnezeu sǎ 
intre în relaţie cu oamenii favorizeazǎ o atitudine 
de ascultare în copii, de receptivitate, pentru ca 
Dumnezeu sǎ li se poatǎ dărui.

Tot ceea ce copiii vor trǎi, vor primi în celelalte 
lecţii și în rugǎciune se fundamenteazǎ pe 
aceastǎ primǎ descoperire a lui Dumnezeu pe 
care-L putem chema pe nume.

Numele lui Dumnezeu fiind „misterios așa cum 
Dumnezeu este mister” (CBC 206), cuvântul 
„Dumnezeu” așa cum este prezentat și plasat 
în centrul spaţiului de rugǎciune este un semn 
vizibil al numelui divin, deoarece copiii nu știu 
încǎ sǎ citeascǎ. Utilizarea cu preferinţǎ a acestui 
simbol este un mijloc de a-i face pe copii sǎ 
înţeleagǎ cǎ Dumnezeu este Unicul.

Pentru copiii de 5 ani, aceastǎ întâlnire favorizeazǎ  
sensul sacrului conducându-i pentru prima dată 
în spaţiul de rugǎciune unde doar numele lui 
Dumnezeu este prezent.  Aceasta îi invitǎ sǎ se 
întrebe asupra existenţei lui Dumnezeu și prezintǎ 
deja rǎspunsuri care trezesc și înflăcărează setea 
lor de Dumnezeu.

Pentru copiii de 6 ani, aceastǎ întâlnire face o sintezǎ a 
cunoștinţelor dobândite în anul precedent, le recentrează 
asupra lui Dumnezeu care, dezvǎluindu-se, rǎmâne un 
mister. Le cultivǎ dorinţa de Dumnezeu.

NB: primele noţiuni abordate cu ocazia acestei ședinţe  vor 
fi reluate și aprofundate pe parcursul întâlnirilor ulterioare.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

„Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot 
pământul!” (Ps 8,2)

„Şi le-am făcut cunoscut numele Tău şi-L voi face cunoscut, ca iubirea cu 
care M-ai iubit Tu să fie în ei şi Eu în ei.” (In 17, 26)

Referinţe în CBC

„Dumnezeu s-a revelat poporului său, Israel, făcându-i 
cunoscut numele său. Numele exprimă esenţa, identitatea 
persoanei şi sensul vieţii ei. Dumnezeu are un nume. El nu 
este o forţă anonimă. A-şi dezvălui numele înseamnă a se 
face cunoscut celorlalţi; înseamnă, într-un fel, a se dărui 
pe sine, făcându-se accesibil, capabil de a fi cunoscut mai 
intim şi de a fi chemat personal.” (203)

„Dumnezeu s-a revelat progresiv şi sub diferite nume 
poporului său, însă revelaţia  fundamentală pentru 
Vechiul şi Noul Legământ s-a arătat a fi revelarea numelui 
divin făcută lui Moise în teofania rugului aprins, în pragul 
Exodului şi al Legământului de la Sinai.” (204)
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Dumnezeule, spune-mi cine ești
Dumnezeu există, are un nume
Propunere de întâlnire pentru copiii de 5 ani

Pentru prima data, ne regǎsim în acest loc. Am 
venit în liniște, ascultând o muzicǎ liniştită. 
Acest loc este locul unde vom auzi vorbindu-
se de Dumnezeu, vom învǎţa sǎ-L cunoaștem, 
sǎ-L iubim. Locul unde putem sǎ-L întâlnim. 
Dumnezeu ne așteaptǎ mereu.

Numele lui Dumnezeu este mare,
Numele lui Dumnezeu este frumos!

Sǎ-L privim în liniște.
Sǎ-L chemǎm pe Dumnezeu pe nume: 
Dumnezeu!

Priviţi acest bǎieţel… Este așezat. Este întors 
spre numele lui Dumnezeu.

Îl privește, vrea sǎ-L cunoascǎ pe Dumnezeu.

Și noi vrem sǎ-L cunoaștem pe Dumnezeu, sǎ 
știm cine este. Dar mai ales, Dumnezeu vrea ca 

fiecare dintre noi sǎ-L cunoascǎ. El vrea sǎ ne spunǎ cine este. El vrea sǎ ne arate cât 
de mult ne iubește.
Sǎ-L lǎsǎm sǎ ne spunǎ. Sǎ ne pregǎtim corpul, sǎ ne deschidem inimile și sǎ-I spunem: 

„Dumnezeule, spune-mi cine ești. 
Dumnezeule, vreau sǎ Te cunosc!”

Vedeţi numele Sǎu. Are un nume pentru cǎ este viu, pentru cǎ este cineva: 
numele sǎu este Dumnezeu.

Numele lui Dumnezeu este mare,
Numele lui Dumnezeu este frumos!

Sǎ-L privim în liniște.
Sǎ-L chemǎm pe Dumnezeu pe nume: 
Dumnezeu!

Priviţi acest bǎieţel… Este așezat. Este întors 
spre numele lui Dumnezeu.

Îl privește, vrea sǎ-L cunoascǎ pe Dumnezeu.

Și noi vrem sǎ-L cunoaștem pe Dumnezeu, sǎ 
știm cine este. Dar mai ales, Dumnezeu vrea ca 

fiecare dintre noi sǎ-L cunoascǎ. El vrea sǎ ne spunǎ cine este. El vrea sǎ ne arate cât 
de mult ne iubește.
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Dumnezeu este cel care iubeşte.
El este iubire. Dintotdeauna, Dumnezeu iubeşte şi 
va iubi mereu. Ne iubeşte pe fiecare.

Toată iubirea care este în El, Dumnezeu vrea să 
ne-o dea nouă. Marea bucurie a lui Dumnezeu 
este de a ne dărui iubirea sa. 

Să-I spunem: 
„Dumnezeule, dă-mi iubirea Ta.”

Dumnezeu este cineva viu.

El este cu adevărat prezent, în mijlocul nostru.

El este plin de viaţă. El este viaţa. El este Cel care 
dă viaţă la tot ceea ce există. 

Să Îi mulţumim pentru tot ceea ce are viaţă 
datorită Lui:

„Dumnezeule, mulţumesc pentru viaţa pe care o 
dai, mulţumesc pentru tot ceea ce există”.

Dumnezeu este iubire, Dumnezeu este viaţă, ce 
mai este El?

Atunci când cineva iubeşte şi are viață din belșug, 
nu îi este oare plină inima de bucurie?

Da, Dumnezeu este bucurie. El este cel care ne 
umple inima de bucurie. Să ne deschidem inima 
pentru a primi această bucurie şi să-I spunem: 

„Dumnezeule, dă-mi bucuria Ta”.

Dumnezeule, 
spune-mi  
cine ești

Să-I mai cerem lui Dumnezeu să ne spună cine este. El este iubire, dar ce mai este El?
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Dumnezeule, spune-mi cine ești
Dumnezeu există, are un nume
Propunere de întâlnire pentru copiii de 6 ani

Poate aţi auzit deja vorbindu-se de Dumnezeu? 
Poate sunt copii care încă nu-L cunosc? Iar alţii 
care ştiu o mulţime de lucruri…

Dumnezeu, chiar dacă auzim mereu vorbindu-se 
de El, este mereu nou.

Voi aveţi 6 ani… aţi crescut, corpul vostru a 
crescut, inteligenţa voastră a crescut şi inima 
voastră la fel şi încă veţi mai creşte. Anul acesta, 
veţi învăţa să citiţi, să scrieţi, să socotiţi… Este 
minunat!

Să începem prin a privi numele lui Dumnezeu şi 
să ne amintim cine este El.

Să-I pronunţăm încet numele, în liniştea inimii 
noastre: „Dumnezeu!”.

Spunându-I numele, îmi amintesc de El. Îmi 
aduc aminte că Dumnezeu este Cineva viu, că 
există, că ne iubeşte. Este aici, va fi mereu aici. 

Ştiţi ce înseamnă aceasta?

Aceasta înseamnă că El este veșnic, că nu are nici început şi nici sfârşit, şi va iubi 
mereu, mereu, mereu.

De asemenea veţi afla lucruri noi despre Dumnezeu.
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Iubirea Sa este eternă.

Această iubire care este în Dumnezeu, Dumnezeu 
vrea să ne-o dea. Nu o poate păstra pentru El… 
Să primim această dragoste.

„Dumnezeule, vreau să primesc iubirea Ta, 
Cu ea, eu Te voi iubi, 
Şi îi voi iubi pe ceilalţi.”

Pentru că iubeşte, Dumnezeu dă viaţa.

El este cel care face să existe toate lucrurile. 

Privind tot ceea ce trăieşte pe pământ, noi putem 
descoperi puțin viaţa nemărginită care există în 
Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu ar fi existat, nu 
ar fi fost nimic pe pământ, florile nu ar fi fost, 
animalele nu ar fi existat şi nici noi nu am fi fost 
aici. Nu ar fi existat nici măcar pământul. Nu ar fi 
fost nimic, nimic!

Dumnezeu a vrut să ne dea viaţa pentru a-L putea cunoaşte şi iubi. 

Să-I mulţumim pentru că El este viaţa, pentru că ne-a dat viaţa. 

Dumnezeu este plin de viaţă, plin de iubire.

Dumnezeu este totodată cel care ne luminează inimile. Ne face să cunoaştem ceea ce 
este frumos pentru că El însuşi este frumos. În El, totul este lumină.

În Dumnezeu nu este decât lumină. 

Dumnezeu dă lumină inteligenţei noastre, pentru ca noi să putem să-L cunoaştem 
puţin, pentru a şti un pic cine este El.

Să ne rugăm Lui, să-L iubim. El ne va lumina inimile. 

Dumnezeule, 
spune-mi  
cine ești
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Noi putem adăuga cuvântul „Bucurie”.

Este foarte important, deoarece în Dumnezeu, 
nu este decât bucurie. Nu există tristeţe. Fericirea 
Sa este de a ne dărui această bucurie, de a o 
aşeza în inimile noastre. 

Astfel, noi putem da această bucurie şi celorlalţi. 
A şti că Dumnezeu mă iubeşte şi că eu Îl pot iubi 
îmi umple inima de bucurie. 

Dumnezeu este iubire, viaţă, lumină, bucurie, dar este și mai mult decât atât… 
Nu putem spune că ştim pe de-a-ntregul Cine este Dumnezeu. 
El este mult mai mare decât orice. 
Nu vom sfârşi niciodată să-L cunoaştem!

Dumnezeule,
Îţi mulţumesc pentru că Tu eşti aici, 
pentru că exişti!
Îţi mulţumesc că azi mi-ai revelat 
un pic mai mult cine eşti Tu.
Dumnezeule,
pentru bucuria Ta,
eu vin spre Tine.
Eu vreau să-mi deschid larg inima
pentru a primi viata Ta, lumina Ta.
Da-mi iubirea Ta…
Aşează fericirea Ta
în inima mea,
doar aşa voi fi cu adevărat fericit.

RUGĂCIUNE
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Dumnezeule, 
spune-mi  
cine ești

ANGAJAMENT

În fiecare dimineată, la trezire, şi în fiecare seară, înainte de culcare, voi privi 
numele lui Dumnezeu. Îl voi repeta încet pentru a se întipări în inima mea.

CÂNTEC  

Dumnezeu e viaţă, Dumnezeu e bucurie.

ACTIVITATE

Numele lui Dumnezeu. 

Material pentru fiecare copil:

- Un disc din carton de 8 cm diametru,
- Creioane colorate/ carioci;
- Un mic suport din lemn: o şipcă din lemn de 15-20 cm fixată pe un mic 
soclu rectangular 5x5x2;
- O lumânare.

Realizare: copiii vor primi câte un disc din carton pe care este scris numele lui 
Dumnezeu cu litere vidate (ce pot fi colorate). Vor colora literele şi vor fixa discul 
pe suportul din lemn. La picioarele acestuia vor aşeza o lumânare aprinsă.


