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Introducere
Geneza este o carte a începuturilor. În primele capitole găsim scris despre crearea lumii: cum a creat Dumnezeu
primul bărbat şi prima femeie, intrarea păcatului în lume, începutul pedepsei pentru păcat, promisiunea venirii
unui Mântuitor, începutul folosirii instrumentelor muzicale, primul legământ – cu Noe, etc. Cele 5 lecţii din
această serie oferă o învăţătură de bază pentru copil, în înţelegerea deplină a Bibliei. Credem că Duhul Sfânt
va folosi predarea Cuvântului Său în a-l ajuta pe copil să cunoască pe Dumnezeul creaţiei, dreptăţii, harului
şi mântuirii, care ne este revelat în primele opt capitole din Geneza. „Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te
cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu“ (Ioan 17:3).
Predarea adevărurilor biblice
Dacă tot ceea ce faci ca învăţător este numai să le spui copiilor povestiri biblice, atunci nu ţi-ai împlinit
responsabilitatea de învăţător. Este esenţial ca ei să înveţe adevărurile care reies din aceste povestiri, şi să îi
duci mai departe, arătându-le ce însemnătate au ele în viaţa lor zilnică. Bineînţeles, nu vei reuşi să te ocupi
într-o singură lecţie de toate învăţăturile pe care le cuprinde povestirea biblică, de aceea în f iecare povestire
a fost ales un singur adevăr central (AC). Predarea adevărului central a fost întreţesută de-a lungul naraţiunii,
iar pentru a te ajuta în pregătirea lecţiei, aceste părţi au fost marcate cu iniţialele AC. Ele sunt marcate şi în
planul lecţiei.
Vei observa faptul că adevărurile centrale au notate alăturat iniţialele „N“ sau „M“, pentru a arăta cărei
categorii de copii se potriveşte aplicaţia – nemântuiţi sau mântuiţi. Lucrul acesta este subliniat în text de
expresii ca: „Dacă nu ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus, ca să-ţi ierte păcatele tale …“ sau „Dacă eşti
mântuit, atunci tu …“
Linia verticală laterală scoate în relief aplicaţia adevărului din text. Adaptează aplicaţiile la nevoile copiilor
cărora le predai lecţiile. De exemplu, în aplicaţie ai numele unui băiat, iar în grup sunt numai fete, sau poate
aplicaţia se potriveşte unor copii de vârstă mai mare, în timp ce în grup ai numai copii mici. Fă schimbările pe
care le consideri necesare. Important este ca întotdeauna Cuvântul lui Dumnezeu să f ie aplicat la viaţa lor.
Disponibil pentru sfătuire
Când prezinţi mesajul Evangheliei, vor f i copii care vor răspunde imediat invitaţiei de a se preda Domnului
Isus. Unii îţi vor spune mai târziu, iar alţii poate nu îţi vor spune niciodată, că L-au primit în inima lor pe
Isus Hristos, ca Mântuitor. Totuşi, vor f i alţi copii care se bucură dacă sunt ajutaţi să facă şi ei pasul acesta,
dar nu au curajul să spună. Ei au întrebări, şi de aceea au nevoie de ajutor sau de încurajare în a şti cum să
procedeze.
În timp ce te adresezi copiilor mântuiţi, vor f i momente în care ei vor dori un sfat referitor la o situaţie grea,
sau au nevoie de o clarif icare cu privire la aplicarea unui adevăr în viaţa lor zilnică; poate sunt într-o situaţie
în care nu ştiu ce spune Biblia despre ce trebuie să facă; poate au dorinţa să-ţi spună o problemă pe care o au,
ca apoi să te rogi pentru ei, mai ales în cazul în care tu eşti singurul lor sfătuitor creştin.
Din aceste motive este important ca ei să ştie că pot veni oricând să vorbească cu tine. De asemenea, este
important să ştie când şi unde să vină atunci când vor să vorbească cu tine. În sfârşit, este esenţial ca acei
copii care nu sunt mântuiţi să nu considere venirea lor la tine drept venirea la Domnul Isus.
De aceea nu le aminti posibilitatea de a vorbi cu tine în acelaşi timp în care faci invitaţia pentru venirea la
Domnul Isus, ca ei să nu aibă impresia că nu pot să vină la Hristos, decât dacă au venit mai întâi la tine, sau
că sunt mântuiţi doar prin simplul fapt că au aşteptat să vorbească cu tine.
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Un exemplu de folosit pentru un copil nemântuit
„Doreşti într-adevăr să trăieşti pentru Domnul Isus, dar nu ştii cum să vii la El? Mă bucur că pot să-ţi explic
ce spune Biblia. Vino să vorbeşti cu mine. După terminarea lecţiei voi sta lângă … (dă un punct de reper).
Fii atent, eu nu pot să-ţi iert păcatele, doar Isus poate face aceasta, dar eu te ajut bucuros să înţelegi mai bine
cum poţi veni la El. Deci vino şi stai de vorbă cu mine lângă …“
Un exemplu de folosit pentru un copil mântuit
„Dacă ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus, ca Mântuitor al tău, şi nu mi-ai spus încă lucrul acesta, o poţi face
acum. După terminarea lecţiei voi sta lângă … (dă un punct de reper). Doresc să ştiu dacă şi tu te-ai încrezut
în Isus Hristos, ca Domn şi Mântuitor al tău, ca să mă rog pentru tine şi să te ajut.“
Versete de memorat
Pentru f iecare lecţie este sugerat un verset biblic de predat copiilor. Dacă predai aceste lecţii în serie, timp
de cinci săptămâni, alege două sau trei versete, pe care copiii să le înveţe pe dinafară, şi pe care să şi le
amintească cu uşurinţă.
Aşezarea f igurilor de f lanelograf
Înainte de a merge să predai, exersează aşezarea f igurilor de f lanelograf şi schimbarea scenelor. Trebuie să
cunoşti bine toate f igurile şi să ştii când să le foloseşti în lecţie. Poţi cumpăra fundaluri, pentru a le folosi la
aceste lecţii. Înainte de f iecare scenă sunt date sugestii, dar ele nu sunt esenţiale. Toată învăţătura poate f i
dată şi folosind un f lanel simplu.
Ajutoare vizuale suplimentare
Scrie pentru f iecare lecţie pe o bucată de carton adevărul central, folosind litere mici de tipar, ca şi copiii
mici să poată citi cu uşurinţă cuvintele (dacă ai comandat de la AMEC şi pachetul cu versete, cântări şi
jocuri pentru această serie de lecţii, adevărurile centrale le găseşti vizualizate în caietul de idei). Lipeşte pe
spatele cartonului cu adevărul central bucăţi de f lanel sau ceva uşor adeziv. Pune cartonul pe tablă înainte de
începerea orei, sau din momentul în care menţionezi pentru prima dată adevărul central din lecţie.
Ajutoare adiţionale la text
În dreapta şi în stânga textului sunt ajutoare adiţionale. Sunt date informaţii contextuale şi idei facultative,
prin care poţi atrage interesul la lecţia predată.
Aceste idei sunt concepute pentru integrarea diferitelor stiluri de predare. Pentru o învăţare ef icientă, unii
copii au nevoie să vadă sau să scrie ceva, alţii au nevoie să audă sau să vorbească, alţii să pipăie sau să
mânuiască ceva, iar alţii au nevoie să participe activ.
Foloseşte aceste idei la grupul tău în măsura în care îţi permite timpul.
Întrebări de recapitulare
Pentru f iecare lecţie sunt date întrebări de recapitulare. Ele pot f i folosite după predarea lecţiei sau săptămâna
următoare, înainte de predarea lecţiei noi.
Dacă timpul de recapitulare decurge în mod disciplinat, el poate f i ocazia ideală de a f ixa cele predate, iar în
acelaşi timp el este şi distractiv pentru copii. Adesea vei descoperi o înţelegere greşită a lucrurilor predate sau
lipsa unor cunoştinţe de bază, pe care le poţi corecta pe loc. Foloseşte acest timp:
1 Pentru a af la cât au înţeles şi cât îşi amintesc copiii din materialul predat;
2 Pentru a te ajuta pe tine însuţi să ştii ce trebuie să accentuezi, astfel încât copiii să-şi reamintească mai uşor;
3 Pentru a avea un timp relaxant şi plăcut în clasă. Copiii preferă competiţia şi aşteaptă cu nerăbdare partea
aceasta a programului. Dar timpul de recapitulare este mai mult decât o competiţie, el este şi un timp de
învăţare.
În acest text sunt incluse doar întrebări de recapitulare a lecţiei. Adaugă şi întrebări din cântări, din versete
sau din ceea ce predai. În acest fel copiii vor înţelege că sunt importante toate părţile programului.
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Privire generală
Lecţia
Dumnezeu Creatorul
Geneza 1:1–2:8

Adevărul
Aplicaţia
central
Dumnezeu
Nemântuit: Încrede-te în Isus
este Creatorul
Hristos ca să-L poţi
slăvi pe Dumnezeu,
Creatorul tău.
Mântuit:

Intrarea păcatului
în lume
Geneza 2:9,15-25
Geneza 3:1-24
2 Corinteni 11:3

Primii copii – Cain şi
Abel
Geneza 4:1-16
Evrei 11:4

Începuturile

Versetul
de memorat
„La început
Dumnezeu a făcut
cerurile şi pământul.“
Geneza 1:1

Slăveşte-L pe
Dumnezeu.

Fiecare
dintre noi
este păcătos

Nemântuit: Întoarce-te de la
păcatul tău spre Isus
Hristos, singurul care-l
poate lua.

„Printr-un singur om
a intrat păcatul în
lume, şi prin păcat a
intrat moartea, şi astfel
moartea a trecut asupra
tuturor oamenilor.“
Romani 5:12

Tu trebuie
să vii la
Dumnezeu,
în felul
în care
El doreşte

Nemântuit: Trebuie să crezi în Isus
Hristos ca Mântuitor
al tău. El este singura
cale spre Dumnezeu.

Repetă versetul din
Romani 5:12.

Enoh – omul care a
umblat cu Dumnezeu

Mântuit:

Mulţumeşte-I lui
Dumnezeu pentru
credinţa pe care ţi-a
dat-o în Isus Hristos –
calea spre Dumnezeu.

Dacă foloseşti această
lecţie ca lecţie izolată,
învaţă-i Ioan 14:6,
unde Domnul Isus
spune: „Nimeni nu
vine la Tatăl decât
prin Mine“.

Poţi să-L
cunoşti pe
Geneza 4:16-22; 25-26 Dumnezeu
Geneza 5:1-29
Evrei 11:5

Nemântuit: Cunoaşte-L pe
Dumnezeu prin
Isus Hristos.
Mântuit: Cunoaşte-L mai bine
pe Dumnezeu.

„Şi viaţa veşnică
este aceasta: să Te
cunoască pe Tine,
singurul Dumnezeu
adevărat şi pe Isus
Hristos, pe care
L-ai trimis Tu.“
Ioan 17:3

Dumnezeu va pedepsi
păcatul (Noe)

Nemântuit: Vino la Isus şi
nu vei f i condamnat.

„Mânia lui Dumnezeu
se descopere din cer
împotriva oricărei
necinstiri a lui
Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor.“
Romani 1:18

Geneza 6:1-9:17
Evrei 11:7
2 Petru 2:5

Dumnezeu
va pedepsi
păcatul

Mântuit:

Fii sigur că nu vei f i
condamnat.
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Lecţia 1

Dumnezeu Creatorul
Texte biblice pentru învăţător
Geneza 1:1-2:8
Adevăr central
Dumnezeu este Creatorul
Aplicaţie
Nemântuit: Încrede-te în Isus Hristos ca să-L poţi slăvi pe Dumnezeu, Creatorul tău.
Mântuit: Slăveşte-L pe Dumnezeu.
Verset de memorat
„La început Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul“ Geneza 1:1.
Ajutoare vizuale
♦♦ Planşele: de la 1-1 până la 1-6 sau
♦♦ Figurile: de la B-1 până la B-7;
♦♦ Fundaluri (opţional): foloseşte fundal simplu pentru toate scenele;
♦♦ Lipeşte o foaie neagră pe o foaie albă, şi apoi taie un cerc de mărimea celorlalte din această
lecţie;
♦♦ Pentru planşa 1-6 sau f lanelograf, f igura B-7, taie o bucată de hârtie, destul de mare ca să acopere
omul care este desenat pe ajutorul vizual (hârtia poate f i lipită cu blue-tack.) Îndepărteaz-o când
vorbeşti despre crearea omului.
Activitate de implicare
♦♦ Dă f iecărui copil câte o foaie. Fiecare copil trebuie să deseneze ceva ce a făcut Dumnezeu şi
pentru care el vrea să-I mulţumească. Pregăteşte creioane şi carioci. Asigură-te că f iecare copil
are o suprafaţă dreaptă, pe care să-şi pună foaia atunci când desenează.

Schiţa lecţiei
Introducerea
„N-ai fost prea politicos astăzi în clasă“
Desfăşurarea evenimentelor
Pământul nu avea nici o formă
Prima zi: Dumnezeu creează lumina 			

AC

A doua zi: Dumnezeu creează cerul şi marea 		

AC

A treia zi: Dumnezeu creează vegetaţia 			

ACM

A patra zi: Dumnezeu creează soarele, luna, stelele

ACN

A cincea zi: Dumnezeu creează peştii şi păsările

ACM

A şasea zi: Dumnezeu creează animalele 		

AC

Punctul culminant
A şasea zi: Dumnezeu creează omul 			

ACN

Concluzia
A şaptea zi: Dumnezeu se odihneşte 			

ACM, ACN
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Lecţia
„N-ai fost prea politicos astăzi în clasă“, îi spuse Filip lui Radu,
în timp ce mergeau spre casă. „Profesorul n-a fost prea mulţumit de
tine“.
„Ştiu“, spuse oftând Radu, „dar nu pot schimba aceasta cu nimic“.
„Contează atât de mult cum a început lumea?“, întrebă Filip.
„Dacă a început cu o mare explozie – cum a spus profesorul – este
bine aşa; dacă Dumnezeu a făcut totul, iarăşi este bine“.
„Nu“, spuse Radu, „Biblia spune că Dumnezeu a creat totul. El
ar trebui să primească toată lauda pentru ceea ce a creat. N-am putut
să stau acolo şi să nu spun nimic“.
Radu avea dreptate. Biblia ne spune clar că: „La început
Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul“ (Geneza 1:1). Citim aceasta
în prima carte a Bibliei: Geneza. Geneza înseamnă „începuturi“. V-aţi
întrebat vreodată când a început totul? Nu ştim răspunsul la această
întrebare; ştim doar că lumea a fost creată cu mult, cu foarte mult
timp în urmă. Cu mult timp în urmă Dumnezeu a creat pământul. La
început pământul era întunecat şi gol (pune cercul negru). Nu erau nori,
copaci, păsări sau oameni.

Deoarece teoria evoluţiei este
predată în majoritatea şcolilor,
foloseşte această ocazie pentru
a ajuta copiii să vadă care sunt
problemele acestei teorii şi logica
celor scrise în Biblie.
Ridică-ţi Biblia deschisă şi arată
cartea Geneza. Citeşte Geneza 1:1
din Biblie.
Data creaţiei a fost de-a lungul
secolelor un punct de speculaţie
pentru teologi. Ea a fost stabilită
între anii 6984 î.Hr. şi 3483 î.Hr.
Cu toate că data exactă nu este
cunoscută, se crede în mod general
că pământul este mult mai tânăr
decât vor să ne facă să credem
anumiţi oameni de ştiinţă (miliarde
de ani).

Pune simbolul pentru Dumnezeu (B-1).

Dar Dumnezeu era acolo. El a existat dintotdeauna. Duhul
Domnului se mişca deasupra acestei întinderi întunecate şi goale …
dar urma să se întâmple ceva minunat!

Planşa 1-1

Prima zi
Dumnezeu a zis: „Să f ie lumină!“ Şi a fost lumină (Geneza 1:3).
Nu era nici soare, nu era nici lună, dar era lumină.
Întoarce cercul pe partea albă.

Dumnezeu a creat lumina doar prin cuvintele rostite. Apoi
Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric; a numit lumina „zi“ şi
întunericul „noapte“.

AC

Ia cercul folosit anterior şi pune cercul împărţit în două cu alb şi negru (B-2).

Aceasta a fost prima zi a creaţiei.
A doua zi
Dumnezeu a vorbit din nou, spunând apelor să se despartă. Şi aşa
s-a întâmplat. Lumea întreagă devenise un ocean mare, şi deasupra
lui era un cer splendid cu „o pătură de nori“.

Planşa 1-2

Pune cercul care arată norii şi apa (B-3) .

Aceasta a fost a doua zi. Nu înţelegem cum a creat Dumnezeu
aceste lucruri minunate, doar prin cuvântul Său. Dar aşa a fost. Cât
de măreţ este Dumnezeu, Creatorul nostru! El are toată puterea.

AC

A treia zi
Dumnezeu a continuat să-Şi îndeplinească planul desăvârşit referitor la univers. Astfel, El a vorbit din nou: „Să se strângă la un loc
apele care sunt dedesubtul cerului, şi să se arate uscatul“ (Geneza 1:9).
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Şi s-a întâmplat aşa cum poruncise Dumnezeu. Apele s-au strâns
împreună într-un singur loc, şi a apărut uscatul. Dumnezeu a numit
uscatul „pământ“, şi apa „mare“. În aceeaşi zi Dumnezeu a vorbit
din nou: „Să dea pământul verdeaţă“ (Geneza 1:11). Şi s-a întâmplat
exact cum a spus El!

Planşa 1-3

Pune cercul care arată marea, copacii şi iarba (B-4).

Dumnezeu n-a folosit nimic ca să creeze aceste plante, ci pur
şi simplu a vorbit. Am adus cu mine ceva ce am lucrat cu mâinile
mele (un pulover tricotat, f lori de hârtie, o jucărie de pluş, etc.). Când am făcut
acestea am avut nevoie de … (spune-le de ce materiale ai avut nevoie şi de
uneltele folosite). Dacă n-aş f i avut acele lucruri, dacă n-aş f i avut nimic,
n-aş f i reuşit să le fac. Şi vouă vă place să faceţi diferite lucruri, dar
aveţi nevoie de hârtie, lipici, foarfeci, cuie, etc. Numai Dumnezeu
poate face lucruri din nimic. El este foarte diferit de noi. Este mult
mai măreţ decât noi. De aceea, El a poruncit şi plantele au început să
crească. El a plănuit, de asemenea, ca vegetaţia să aibă seminţe, astfel
ca tot mai multe plante, iarbă, copaci să poată creşte din seminţele
lor. Chiar şi astăzi este la fel: seamănă seminţe de mac, şi vor creşte
maci. Pune în pământ ghindă, şi vor creşte stejari. Acesta este planul
desăvârşit al lui Dumnezeu.
Mă întreb, atunci când priviţi la frumuseţea unei f lori, vă gândiţi
la Dumnezeu care a creat-o? Sau când priviţi un stejar înalt vă gândiţi la Dumnezeu Creatorul? Îi spuneţi vreodată: „Doamne, eşti atât
de minunat şi de măreţ! Îţi mulţumesc că ai creat aceste lucruri!“
Dumnezeu vrea ca tu să crezi ce este scris în Biblie despre El, Creatorul universului. El vrea, de asemenea, ca tu să-I spui că-L iubeşti
şi să-I mulţumeşti pentru tot ce a făcut El. El doreşte ca tu să-I spui
adesea: „Doamne, Tu eşti măreţ, Te iubesc şi Te laud pentru tot ce ai
făcut“. El merită toată cinstea şi gloria pe care I-o putem da, ba chiar
mult mai mult. Numai El a putut să facă plante şi copaci aşa de frumoşi din nimic. Această creaţie minunată s-a întâmplat în ziua a treia.

ACM

A patra zi
Vă mai amintiţi ce a făcut Dumnezeu în prima, în a doua şi în a
treia zi?

Planşa 1-4

Recapitulează cu copiii.

Ce s-a întâmplat în a patra zi? Dumnezeu a vorbit din nou şi a
creat soarele, luna şi stelele.
Pune cercul care arată soarele, luna şi stele (B-5).

Soarele este ca o minge mare, care arde şi dă lumină. Luna
ref lectă lumina soarelui. Sunt miliarde de stele şi galaxii. Dumnezeu
le-a aşezat pe f iecare exact la locul potrivit, şi ele sunt pe orbita
lor de sute şi mii de ani (Isaia 40:26). Chiar le putem folosi pentru
a stabili timpul exact. Nu ţi-e jenă că nu-L iubeşti, nu-L slăveşti şi
nu-L asculţi pe Dumnezeu Creatorul, Cel care este atât de măreţ?
Faptul că nu-L asculţi este un păcat. Este greşit şi rău să nu-L iubeşti
şi să nu-L lauzi pentru toate lucrurile pe care le-a creat. Poate ştii
astăzi că eşti vinovat. Nu ţi-e teamă când te gândeşti la măreţia Lui?

ACN
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L-ai exclus pe Dumnezeu Creatorul din viaţa ta? Nu vrei să te întorci
astăzi la El? Biblia spune că Isus Hristos, Fiul Său, a murit pentru
păcătoşi. El este Cel care te poate aduce înapoi la Dumnezeu. Cere-I
ca El să facă acest lucru acum, şi spune-I lui Dumnezeu că de azi
înainte vrei să-L iubeşti, să-L asculţi şi să-L lauzi aşa cum merită.
Biblia spune că Isus Hristos poate să mântuiască în chip desăvârşit
pe cei ce vin la Dumnezeu prin El (Evrei 7:25). Dacă vrei aceasta,
dar nu ştii cum să te întorci la Dumnezeu prin Isus Hristos, rămâi
la locul tău când terminăm lecţia. Eu voi şti că vrei să vorbeşti cu
mine şi voi încerca să răspund întrebărilor tale cu ajutorul Bibliei.
Este foarte important ca tu să vii la Dumnezeu şi apoi să-L iubeşti
şi să asculţi de Creatorul tău. El este Cel care a făcut soarele, luna şi
stelele, şi le-a aşezat pe f iecare din ele la locul ei.
A cincea zi
În cea de-a cincea zi Dumnezeu a vorbit din nou: „Să mişune
apele de vieţuitoare şi să zboare păsări deasupra pământului, pe toată
întinderea cerului“. (Geneza 1:20)

Planşa 1-5

Pune cercul care arată peşti şi păsări (B-6).

Din nimic, doar prin Cuvântul Său, Dumnezeu a creat tot ceea
ce există, de la uriaşele balene până la peştişori, toate vieţuitoarele
din mare. El a creat vulturii şi pescăruşii. Puteţi să-mi spuneţi câteva
nume de păsări pe care le cunoaşteţi?

Pune pe preşcolari să mimeze că
ei sunt păsări care zboară sau peşti
care înoată.

Îndeamnă-i pe copii să participe.

Da, Dumnezeu le-a făcut pe toate. El a spus că peştii vor face
peşti, „după soiul lor“. Aceasta înseamnă că din icre de păstrăvi vor
ieşi păstrăvi, nu rechini. Păsările depun ouă. Dintr-un ou de vrabie va
ieşi o vrabie, nu un corb. Aşa se întâmplă până în ziua de azi.
Nimeni, nici chiar cel mai inteligent om, nu poate face o vrabie
sau un peşte auriu viu. Numai Dumnezeu poate face aşa ceva, iar
noi trebuie să-L lăudăm şi să-I mulţumim. Uneori chiar unii dintre
noi, care-L iubim pe Dumnezeu, uităm să-I mulţumim Lui pentru
tot ce a făcut. Nu-I spunem că este măreţ şi că Îl iubim. Noi doar Îi
cerem mereu lui Dumnezeu, dar El vrea ca noi să-L slăvim. Aceasta
înseamnă că noi trebuie să ne gândim la măreţia Lui şi apoi să-I
spunem din toată inima că este într-adevăr măreţ. Putem să-L slăvim
cântându-I cântări despre măreţia Sa. Voi copii, care sunteţi creştini,
care Îl cunoaşteţi şi Îl iubiţi pe Domnul Isus, Dumnezeu vrea ca
voi să-L slăviţi pentru că El este vrednic de lauda voastră. Biblia
spune astfel: „Veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm
genunchiul înaintea Domnului, Creatorul nostru“. (Psalmul 95:6)
Aceasta este ceea ce trebuie să faci când te gândeşti la felul în care a
creat El lumea: să-L slăveşti!

ACM

Planşa 1-6
(bărbatul acoperit)

A şasea zi
A şasea zi Dumnezeu a vorbit din nou. „Să dea pământul
vieţuitoare“. (Geneza 1:24)
Aşează cercul cu animale (B-7), cu omul acoperit.

9
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Dumnezeu a creat animalele din nimic. El a făcut vaci, oi, cai şi
capre. El a făcut, de asemenea, câini şi pisici. El a făcut târâtoarele
şi insectele mici: şopârlele, melcii, viermii şi păienjenii. El a făcut
maimuţele şi dinozaurii – toate sunt o creaţie minunată. Dumnezeu
a plănuit ca oile să aibă miei, pisicile să aibă pisoi, elefanţii pui de
elefant, găinile pui de găină, maimuţele pui de maimuţă. Aşa a fost
şi aşa este şi astăzi. Sunt atât de multe feluri de animale în lume, şi
Domnul Dumnezeu este Creatorul lor. Noi citim în Biblie ce a gândit
El despre creaţia Sa. „Dumnezeu a văzut că erau bune“. (Geneza 1:25)
În ziua a şasea nu au fost create numai animalele. Dumnezeu a
făcut ceva mult mai minunat, mai deosebit, decât tot ce crease până
atunci. El l-a făcut pe om, direct o persoană matură. Dumnezeu-Tatăl,
Dumnezeu-Fiul şi Dumnezeu-Duhul Sfânt au vorbit despre această
făptură deosebită şi au spus: „Să facem om după chipul nostru, după
asemănarea noastră“ (Geneza 1:26). Biblia ne spune că Dumnezeu a
făcut trupul primului om din ţărâna pământului.
Trupurile noastre sunt o creaţie minunată, dar nu trupurile noastre
ne fac deosebiţi de restul creaţiei. Biblia ne spune că primului om
Dumnezeu i-a suf lat în nări suf lare de viaţă, şi astfel omul s-a făcut
un suf let viu (Geneza 2:7).

AC

Pune-i pe copii să imite acţiunile
diferitelor animalelor menţionate.

Citeşte tu sau un copil mai mare
versetul din Biblie.

Aceasta este o referire minunată
la lucrarea Trinităţii. Nu deschide
o discuţie detaliată cu copiii mici
despre Trinitate, dar dacă timpul îţi
permite, discută cu copiii mai mari.

ACN

Îndepărtează hârtia care acoperă omul din f igura B-7.

Planşa 1-6

Aceasta nu i s-a mai întâmplat nici unei alte creaturi. Dumnezeu
a făcut omul să f ie ca El însuşi în anumite feluri, aşa că eu şi tu
suntem cu totul diferiţi de animale. Prin ce suntem noi diferiţi?
Putem născoci idei noi – animalele nu pot; putem inventa lucruri
noi – animalele nu pot; putem vorbi unii cu alţii şi cu Dumnezeu
– animalele nu pot; putem face alegeri – animalele nu pot face cu
adevărat o alegere. Dar diferenţa cea mai mare dintre toate este că noi
putem să-L cunoaştem pe Dumnezeu şi să ne închinăm Lui. Noi am
fost creaţi ca să-L cunoaştem pe Creatorul nostru, să-L slăvim şi să
f im întotdeauna cu El. Un animal nu-L poate cunoaşte pe Dumnezeu.
Când un animal moare, acesta este sfârşitul lui. Când moare un
om, suf letul lui continuă să trăiască pentru totdeauna. Deci, vedeţi,
oamenii sunt diferiţi. Biblia spune că suntem „o făptură minunată“.
(Psalmul 139:14)
Nu trebuie să uitaţi niciodată că Dumnezeu v-a creat! El este
Creatorul nostru. Ce însemnătate are aceasta pentru tine? Într-o
zi vei răspunde înaintea Lui pentru tot ce ai gândit, ai spus sau ai
făcut. Aceasta înseamnă că tu trebuie să-L iubeşti şi să-L asculţi
pe Creatorul tău. Dacă nu te-ai încrezut niciodată în Isus Hristos
ca Mântuitor al tău, întâlnirea cu Creatorul tău va f i tristă şi
înfricoşătoare. Dacă nu-L iubeşti şi nu-L cinsteşti, tu trebuie să te
întorci la El azi. Vrei într-adevăr să renunţi la neascultarea ta şi să
te încrezi în Isus pentru a te ierta? Dacă o faci, atunci vei f i pregătit
să te întâlneşti cu Creatorul tău, şi nu va trebui să răspunzi pentru
păcatele tale. Vei începe să-L iubeşti şi să-L asculţi aşa cum trebuie.
Vei putea să-L slăveşti, să-I spui cât de măreţ şi minunat este El. Nu
uita niciodată că Dumnezeu este într-adevăr mare. El este Creatorul
tuturor lucrurilor, şi al tău.

Foloseşte această ocazie de
a respinge învăţătura new-age,
care spune că omul este doar „un
animal dezvoltat“. Ajută-i pe copii să
vadă modul unic şi special în care
Dumnezeu a creat omul şi scopul
mai înalt pentru care am fost creaţi.
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El a pus omul într-o parte minunată a lumii – numită grădina
Eden. Eden înseamnă „încântare“ – probabil era ca un parc imens.
Dumnezeu l-a pus pe om stăpân peste tot ce făcuse.
A şaptea zi
Ce ar f i putut face Dumnezeu în ziua a şaptea? Biblia are un
răspuns şi la această întrebare. În ziua a şaptea Dumnezeu S-a odihnit
(Geneza 2:2). Nu S-a odihnit pentru că era obosit; El nu oboseşte
(Isaia 40:28). Dumnezeu S-a odihnit pentru că era mulţumit de
ceea ce a creat şi pentru că terminase creaţia. Totul era „foarte bun“
(Geneza 1:31).
Dacă Îl iubeşti pe Isus Hristos ca Mântuitor, aminteşte-ţi să te
închini Lui, să-L lauzi pe Dumnezeu în f iecare zi. El este Marele
Creator, El merită laudele tale, El doreşte închinarea ta. Gândeşte-te
la puterea şi măreţia Lui. Spune-I cât de minunat este El. Când vei
auzi alte povestiri legate de crearea lumii, aminteşte-ţi ce spune
Biblia. Continuă să crezi ce-a spus Dumnezeu.
Dacă Isus Hristos nu este Mântuitorul tău, nu-L poţi preamări
pe Dumnezeu cu adevărat, pentru că păcatul tău te desparte de
Dumnezeu. Tu nu eşti gata să-L întâlneşti pe Creatorul tău. Aceasta
este o problemă mare pentru tine. Dacă doreşti într-adevăr în inima
ta să-L iubeşti, să-L asculţi şi să-L preamăreşti pe Creatorul tău, vino
astăzi la Isus Hristos. Dacă Îi vei cere iertare lui Isus Hristos pentru
toate greşelile pe care le-ai făcut, El te va ajuta să devii o persoană
nouă. „Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă“. (2 Cor. 5:17)
Vei deveni o făptură nouă, care Îl iubeşte şi Îl ascultă pe Dumnezeu,
şi se închină cu adevărat Creatorului.

ACM

ACN

Joc de recapitulare pentru
preşcolari
Perechi de animale
Taie 4-6 cartoane A6 în jumătate şi
lipeşte câte două imagini cu animale
asemănătoare pe f iecare jumătate.
Pune cartoanele cu faţa în jos pe
o masă sau pe duşumea. (Pentru
copiii foarte mici cartoanele pot f i
puse cu faţa în sus.)
După ce un copil răspunde la o
întrebare de recapitulare, el vine şi
alege două cartoane. Dacă imaginile
se potrivesc, copilul le pune în faţa lui.
Continuă jocul până când s-a
răspuns la toate întrebările.

Întrebări de recapitulare
1. Ce înseamnă cuvântul „Geneza“? (începuturi)
2. Cum era pământul înainte ca Dumnezeu să creeze lumina?
(întunecat şi gol)
3. Ce materiale a folosit Dumnezeu pentru a face soarele, luna,
planetele, etc.? (Nimic. El le-a creat pe toate din nimic.)
4. Ce înseamnă să-L slăveşti pe Dumnezeu? (Să-I spui din inimă în
cuvinte sau cântare cât de mare este El.)
5. Ce vrea să spună Biblia când scrie că Dumnezeu a creat plantele,
„f iecare după soiul ei“? (Fiecare plantă va da acelaşi fel de
plantă din seminţele ei.)
6. În ce zi a creat Dumnezeu omul? (în ziua a şasea)
7. Ce diferenţe sunt între un animal şi un om? (Omul poate
născoci lucruri noi; poate crea lucruri noi; Îl poate cunoaşte pe
Dumnezeu; poate vorbi cu El; are suf let veşnic.)
8. Cum a putut Dumnezeu să creeze pur şi simplu prin Cuvântul
Său? (Pentru că El este minunatul, atotputernicul Dumnezeu.)
9. Ce a făcut Dumnezeu în ziua a şaptea? (S-a odihnit.)
10. Repetaţi primele cuvinte din Biblie. (La început Dumnezeu a
făcut cerurile şi pământul – Geneza 1:1.)

Activitate de implicare
Dă f iecărui copil câte o foaie.
Fiecare copil trebuie să deseneze
ceva ce a făcut Dumnezeu şi pentru
care el vrea să-I mulţumească.
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Lecţia 2

Intrarea păcatului în lume
Text biblic pentru învăţător
Geneza 2:9,15-25; Geneza 3:1-24; 2 Corinteni 11:3
Adevăr central
Fiecare dintre noi este păcătos
Aplicaţie
Nemântuit: Întoarce-te de la păcatul tău spre Isus Hristos, singurul care-l poate lua.
Verset de memorat
„Printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a
trecut asupra tuturor oamenilor“ Romani 5:12.
Ajutoare vizuale
♦♦ Planşele: de la 2-1 la 2-6 sau
♦♦ Figurile: de la B-9 la B-16;
♦♦ Fundaluri (opţionale): scenă de exterior sau de grădină.

Schiţa lecţiei
Introducerea
„Aş f i dorit să nu f ie nici o buruiană în lume“
Desfăşurarea evenimentelor
1. Adam dă nume animalelor
2. Dumnezeu creează femeia
3. Poruncile lui Dumnezeu pentru Adam şi Eva 		

ACN

4. Satana o ispiteşte pe Eva
5. Eva gustă fructul şi-i dă şi lui Adam 				

AC

6. Ei se tem de Dumnezeu 					

AC

7. Încearcă să se ascundă
8. Dumnezeu vorbeşte cu ei 					

ACN

9. Dumnezeu pedepseşte şarpele, pe Eva, pe Adam
10. Dumnezeu le face haine din piele
Punctul culminant
Dumnezeu promite un Mântuitor 				
Concluzia
Isus Hristos vrea să ne mântuiască
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Lecţia
„Aş f i dorit să nu f ie nici o buruiană în lume“, spuse nemulţumit
Alexandru, în timp ce-l ajuta pe tatăl său să cureţe grădina din spate.
Ei se mutaseră de curând într-o casă nouă, şi grădina din spate era
plină de buruieni, scaieţi şi tufe de mărăcini.
„Cu mult timp în urmă nu erau buruieni sau scaieţi“, răspunse
tatăl său, „dar asta a fost cu mult, cu foarte mult timp în urmă“.
„Când a fost aceasta?“, întrebă Alexandru.
„Când Adam şi Eva trăiau în grădina Eden. Adam nu avea de
smuls buruieni“.
„Norocosul Adam!“, murmură Alexandru, în timp ce smulgea
câteva buruieni care i-au zgâriat faţa.
Da, lumea era total diferită atunci când Adam trăia în grădina Eden.

Cu toate că aşezarea exactă a
grădinii Eden nu este cunoscută,
majoritatea comentatorilor sunt de
acord că aceasta se af la în nordul
golfului Persic, în apropierea râurilor
Tigru şi Eufrat. Vezi Geneza 2:10-14.
Locul unde se af lă celelalte două
râuri menţionate în acest pasaj este
necunoscut.

Pune-l pe Adam (B-9).

Adam se bucura să aibă grijă de grădină. Dumnezeu i-a dat o
slujbă specială de făcut. El a adus animalele la el, unul câte unul.
Scena 1

Planşa 2-1

Pune animalele (B10).

Adam a dat un nume f iecărui animal în parte. Dumnezeu l-a
făcut pe Adam înţelept, încât el a putut da nume tuturor animalelor.
Nu trebuia să se ascundă de tigri sau de lei; nici un animal nu era
periculos. Animalele nu se băteau, nu se omorau şi nici nu se mâncau
unele pe altele. Toate erau în armonie în acea lume desăvârşită.
Dar Adam era singur. Niciunul dintre animale nu-i putea
f i prieten adevărat – el era deosebit de ele. Vă amintiţi prin ce se
deosebea el de animale?

Pune pe copii să numească diferite
animale care au venit la Adam, şi să
imite sunetele făcute de ele.

Pune pe copii să răspundă.

Dumnezeu ştia că nu era bine ca Adam să f ie singur şi El
planif icase deja să-i facă un ajutor potrivit.
Îndepărtează toate f igurile.

Scena 2
Pune-l pe Adam (B-11).

Dumnezeu a trimis un somn adânc peste Adam. Ce credeţi că a
făcut Dumnezeu în timp ce dormea Adam? A luat una din coastele
lui Adam şi apoi a închis locul de unde o luase. Dar ce avea de gând
Dumnezeu să facă cu o coastă de-a lui? Dumnezeu a făcut ceva
minunat, ceva ce numai Dumnezeu putea face. El a făcut din acea
coastă o altă persoană – o femeie.

Preşcolarii mimează că dorm ca
Adam.
Planşa 2-2

Scena 3
Înlocuieşte-l pe Adam (B-11) cu f ig. B-9 şi pune-o pe Eva (B-12).

Ce surpriză pentru Adam când s-a trezit. Lângă el era o femeie
frumoasă. Dumnezeu i-a dat-o lui Adam, ca să-i f ie soţie. Ce dar
minunat pentru Adam! Acum Adam nu mai era singur. Avea pe cine
să iubească şi cu cine să vorbească. El i-a dat soţiei sale numele Eva!
13

Începuturile

Chiar înainte ca Dumnezeu s-o facă pe Eva, Dumnezeu spusese
lui Adam: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină;
dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci“. Erau mulţi
pomi de care Adam şi Eva se bucurau, dar ei trebuiau să-şi amintească
de această poruncă: „Să nu mănânci din pomul cunoştinţei binelui şi
răului, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit!“ (vezi
Geneza 2:16, 17). Dumnezeu îi crease, şi ştia ce este cel mai bine
pentru ei. El avea tot dreptul să spună lui Adam şi Evei ce să facă şi
ce să nu facă. Acelaşi lucru este valabil pentru mine şi pentru tine. El
este Creatorul şi Conducătorul nostru. El ne-a poruncit ce să facem
şi ce să nu facem. Puteţi să-mi spuneţi câteva lucruri pe care ne-a
poruncit Dumnezeu să le facem?

ACN

Permite copiilor să răspundă.
De exemplu, să iubeşti pe Dumnezeu din toată inima, să-ţi iubeşti aproapele, să asculţi de
părinţii tăi.

Puteţi numi câteva lucruri pe care Dumnezeu a poruncit să nu
le facem?
De exemplu, să nu pofteşti, să nu furi, să nu minţi.

Acestea sunt porunci pe care le găsim scrise în Biblie. Nu este
nimeni care să f i ascultat de poruncile lui Dumnezeu în f iecare
zi, de când s-a născut. Eu n-am ascultat de Dumnezeu şi nici voi.
Dumnezeu numeşte neascultarea „păcat“. Biblia spune: „toţi au
păcătuit“ – Romani 3:23. În inima ta ştii şi tu că acest lucru este
adevărat; ştii că n-ai ascultat de Dumnezeu. Adam şi Eva nu ştiau la
început ce înseamnă să păcătuieşti.
Dar era cineva în acea lume creată de Dumnezeu, care era hotărât
să-i facă să păcătuiască. Această persoană Îl ura pe Dumnezeu, şi
dorea să strice creaţia lui Dumnezeu. El dorea ca Adam şi Eva să f ie
mai degrabă răi, decât buni. Această persoană era Satana, duşmanul
lui Dumnezeu. El fusese odată un înger în cer, dar nu a vrut să rămână
curat şi bun. El s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu; iar Dumnezeu,
drept pedeapsă, l-a alungat din cer. El este un duşman puternic, dar
nu la fel de puternic ca Dumnezeu. Satana, numit şi „Diavolul“, ştia
că dacă i-ar putea face pe Adam şi Eva să nu asculte de Dumnezeu,
ei n-ar mai f i putut trăi în părtăşie cu Dumnezeu. Aceasta era tocmai
ce dorea Satana; aşa că s-a hotărât să-i atragă în neascultare faţă de
Dumnezeu, Creatorul şi Conducătorul lor. El avea un plan viclean.
S-a folosit de unul dintre animale – de şarpe – să-i vorbească Evei,
în timp ce ea se plimba printre pomii din grădină.

Citeşte tu sau un copil mai mare
versetul din Biblie.

Planşa 2-3

Scena 4
Îndepărtează pe Adam (B-9). Pune şarpele (B-13).

Fă o scenetă cu conversaţia dintre
şarpe şi Eva, având dialogul scris pe
cartoane, ca astfel copiii să-l poată
citi.

„Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: să nu mâncaţi din toţi pomii
din grădină?“, a întrebat şarpele.
Aşa spusese Dumnezeu? Nu, Satana încerca să o înşele pe Eva,
făcând-o să creadă că Dumnezeu cu greu le-ar f i permis să mănânce
din orice pom din grădină. Dar Dumnezeu le-a permis să mănânce
din rodul tuturor pomilor, cu o singură excepţie. El a fost foarte bun
şi generos cu ei.
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„Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar
despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: „Să
nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi“, a
replicat Eva (Geneza 3:1-3).
Folosind şarpele, Satana a vrut să pună la îndoială ce spusese
Dumnezeu: „Hotărât că nu veţi muri, dar Dumnezeu ştie că în
ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii, şi veţi f i ca
Dumnezeu, cunoscând binele şi răul“ (Geneza 3:4, 5). Satana dorea
ca Eva să creadă că Dumnezeu încerca să o înşele, să o împiedice
să aibă ce este mai bun în viaţă. Credulă, Eva l-a ascultat. Ea s-a
apropiat de pom şi a privit fructul. Arăta aşa de bine – într-adevăr
delicios! Ea s-a gândit că şi ea vrea să f ie înţeleaptă şi să cunoască
binele şi răul. A întins mâna, a atins fructul şi l-a luat din pom.
Scena 5
Pune fructul (B-14) în mâna Evei.

Apoi l-a gustat. L-a chemat pe soţul ei, I-a dat şi lui din fructul
din care gustase ea, şi a mâncat şi el.
Îndepărtează şarpele (B-13). Pune-l pe Adam (B-9).

Planşa 2-4

Cât de groaznic din partea lor că nu L-au ascultat pe Dumnezeu,
pe Cel care-i crease, care-i iubea şi care făcuse atâtea lucruri minunate
pentru ei! Acum ei cunoşteau răul, cunoşteau păcatul.
Se temeau să-L întâlnească pe Dumnezeu. Ei nu-L mai iubeau
acum cu adevărat. Se simţeau vinovaţi. Acum erau păcătoşi. Pentru
că ei au cedat Satanei şi au fost neascultători faţă de Dumnezeu,
orice persoană din lume este astăzi păcătoasă. Păcatul a produs şi
în noi o mare schimbare. Asta înseamnă că tu şi eu am fost născuţi
păcătoşi (Romani 3:23; 5:18). Ne naştem cu dorinţa de a f i mai
degrabă neascultători de Dumnezeu, decât să f im ascultători. Este la
fel ca într-o echipă de fotbal (adaptează exemplul la situaţia ta). Dacă unul
marchează un gol, o face pentru toată echipa, dacă ratează, pierde
întreaga echipă. Adam seamănă cu conducătorul echipei noastre; el a
„ratat“ golul – neascultând de Dumnezeu, şi noi toţi am pierdut. Toţi
suntem neascultători şi vinovaţi, pentru că Adam a fost aşa. Biblia
spune: „… printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat
a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor,
din pricină că au păcătuit“ (Romani 5:12).
Odată cu păcatul lui Adam, a avut loc în lume o mare
schimbare.

AC

Citeşte tu sau un copil mai mare
versetul din Biblie.

Îndepărtează toate f igurile.

Scena 6

Planşa 2-5

Pune pe Adam şi Eva (B-15).

Lui Adam şi Evei le era ruşine. Au observat dintr-o dată că erau
goi, şi în grabă, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut
şorţuri din ele.
Dumnezeu îi avertizase că dacă nu vor asculta de porunca Sa,
vor muri cu siguranţă. S-a întâmplat oare astfel? Trupurile lor n-au
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Pune doi copii care să joace
rolurile lui Adam şi al Evei
răspunzând lui Dumnezeu.

ACN
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murit imediat, ci după mai mulţi ani. Dar în acel moment Adam şi
Eva au suferit o altfel de moarte, una cu mult mai groaznică. Înainte
de neascultarea lor ei L-au cunoscut şi L-au iubit pe Dumnezeu într-un
mod deosebit. În f iecare seară Dumnezeu venea în grădina Eden şi
vorbea cu ei. Înainte ei aşteptau cu nerăbdare acest timp, dar acum
ei se temeau de Dumnezeu. Ei nu mai aveau părtăşie cu Dumnezeu.
Biblia numeşte aceasta moarte – a f i despărţit de Dumnezeu – şi
aceasta s-a întâmplat cu Adam şi Eva. Astfel s-a întâmplat cu f iecare
dintre noi. Biblia spune că: „Toţi mor în Adam“ (1 Cor. 15:22). Aceasta
înseamnă că tu şi eu suntem despărţiţi de Dumnezeu. Dacă continui pe
calea ta păcătoasă, nu vei putea trăi cu Dumnezeu, ci vei f i despărţit
de El pentru totdeauna. Acesta este lucrul cel mai rău care i se poate
întâmpla cuiva. Cât de trist este că a intrat păcatul în lume!
Lui Adam şi Evei le era teamă; ei au încercat să se ascundă de
Dumnezeu, dar nimeni nu se poate ascunde de El. Dumnezeu ştia
exact ce se întâmplase şi unde erau ei. El a venit să vorbească cu ei.
„Adame, unde eşti?“, a întrebat Dumnezeu.
Adam I-a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină, şi mi-a fost
frică, pentru că eram gol; şi m-am ascuns“.
Apoi Dumnezeu a spus: „Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai
mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?“
Adam, care acum era mai degrabă rău decât bun, a început să-şi
învinuiască soţia. El a spus: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să f ie
lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat“.
Apoi Dumnezeu i-a spus Evei: „Ce ai făcut?“
Eva a încercat să arunce vina asupra şarpelui: „Şarpele m-a
amăgit, şi am mâncat din pom“.
Adesea suntem şi noi asemenea lor, nu-i aşa? Încercăm să
învinuim pe alţii de păcatele noastre. Tu zici: „Sora mea a început
cearta“, sau „N-am vrut să înjur, dar s-a întâmplat“, sau „N-a fost cu
adevărat o minciună, doar mă prefăceam“. Dumnezeu ştie cine este
vinovat. Când nu-L asculţi, tu eşti cel vinovat. El doreşte ca tu să f ii
gata să spui: „Doamne, am păcătuit; eu sunt de vină!“
Adam şi Eva n-au vrut să-şi recunoască vina în faţa lui Dumnezeu,
dar El ştia tot ce făcuseră ei. El le-a spus ce se va întâmpla din cauza
păcatului lor.
Înainte de toate, Dumnezeu a vorbit şarpelui: „Fiindcă ai făcut
lucrul acesta, blestemat eşti între toate vitele şi între toate f iarele
de pe câmp; în toate zilele vieţii tale să te târăşti pe pântece şi să
mănânci ţărână“.
Din ziua aceea toţi şerpii se târăsc pe pământ, şi oamenii se tem
de ei şi îi urăsc.
Apoi Dumnezeu i-a vorbit Evei: „Voi mări foarte mult suferinţa
şi însărcinarea ta; cu durere vei naşte copii, şi dorinţele tale se vor
ţine după bărbatul tău; iar el va stăpâni peste tine“. Şi astfel, pentru
prima dată, au intrat în lume durerea, slăbiciunea şi boala.
Dumnezeu i-a spus lui Adam că va trebui să muncească din greu
pentru a-şi câştiga pâinea. Spini, buruieni şi pălămidă vor umple
pământul, făcându-l greu de lucrat. Adam va munci din greu, adesea
transpirând. Apoi el va muri, şi trupul său va deveni ţărână.

Începuturile

După aceea Dumnezeu i-a alungat pe Adam şi Eva din minunata
grădină a Edenului. Domnul a pus nişte făpturi cereşti – heruvimi
– care să învârtească o sabie învăpăiată, pentru a păzi intrarea,
astfel încât ei să nu se mai poată întoarce niciodată. Se sfârşiseră
zilele fericite, pentru că Adam şi Eva fuseseră neascultători faţă de
Creatorul şi Conducătorul lor.
Hainele din frunze de smochin pe care le purtau nu erau destul
de bune. Astfel că Dumnezeu le-a dat haine mult mai bune, făcute
din piei de animale.

Planşa 2-6

Scena 7
Înlocuieşte pe Adam şi Eva (B-15) cu f igura B-16.

Pentru ca Adam şi Eva să aibă aceste haine, au trebuit sacrif icate
câteva animale. Probabil, Dumnezeu le arăta prin aceasta că nu
puteau f i iertaţi decât prin vărsare de sânge şi prin moarte.
Dumnezeu de asemenea, le-a făcut o promisiune minunată – El
a promis că într-o zi va trimite pe Cineva care va nimici puterea
Satanei. Cineva care va veni să-i mântuiască pe păcătoşi de păcatele
lor. Cineva care va putea să ne ducă înapoi la Dumnezeu. Nu-i aşa
că de acel „Cineva“ avem nevoie şi tu şi eu? Dumnezeu Şi-a împlinit
promisiunea Sa câteva mii de ani mai târziu. El a trimis acea persoană
– pe singurul Său Fiu, Domnul Isus Hristos, care a fost întotdeauna
ascultător de Dumnezeu. El nu a fost păcătos. Mai mult, Dumnezeu
L-a pedepsit pentru neascultarea noastră pe singurul şi preaiubitul
Său Fiu. El a fost ţintuit pe o cruce, şi acolo a luat pedeapsa pe care
o meritam noi. Sângele lui a curs pentru păcatele noastre. Dar El a
înviat şi a arătat astfel că a nimicit puterea Satanei. El este singurul
care te poate împăca cu Dumnezeu, astfel încât să nu mai f ii despărţit
de El. Este singurul care te poate mântui de neascultarea ta. Te poate
ajuta să-L asculţi pe Dumnezeu, dar ca El să te poată ajuta, trebuie să
depinzi de El. Biblia spune: „Cei ce au crezut … au trecut din moarte
la viaţă“ (Ioan 5:24). Dacă îţi pare rău sincer pentru neascultarea ta,
şi nu mai vrei să f ii despărţit de Dumnezeu, vino la Isus şi spune-I
chiar acum, în locul unde stai că-ţi pare rău. (Nu trebuie să vorbeşti
cu voce tare.) Mulţumeşte-I că a fost pedepsit în locul tău, pentru
păcatul tău. Spune-I că vrei ca El să f ie Mântuitorul tău, cere-I să
te ajute să-L asculţi pe Dumnezeu. Este un lucru minunat când Isus
Hristos mântuieşte un copil. El doreşte să facă acelaşi lucru şi pentru
tine.

ACN

Citeşte tu sau un copil mai mare
versetul din Biblie.

Joc de recapitulare pentru
preşcolari
Săritura
Lipeşte pe podea o bandă adezivă
de 30 cm, lăsând destul spaţiu în
faţa ei, ca copiii să poată să sară.
Când un copil răspunde la o
întrebare, pune-l să stea cu ambele
tălpi pe bandă, şi apoi să sară cât
mai departe. Pune în locul unde
a sărit o bucată scurtă de bandă
adezivă cu iniţialele lui.
Felicită-i pe copii după terminarea
jocului.
Dacă timpul permite, copiii pot să
încerce să-şi depăşească propriul
record, dar nu încuraja competiţia.

Întrebări de recapitulare
1. În ce timpuri nu erau spini, scaieţi şi mărăcini pe pământ? (În
timpul când Adam şi Eva locuiau în grădina Edenului şi erau
fără păcat.)
2. Cum a creat Dumnezeu prima femeie? (din coasta lui Adam)
3. Ce se întâmpla în f iecare seară în Eden? (Venea Dumnezeu şi
vorbea cu ei.)
4. De ce Dumnezeu avea dreptul să dea porunci lui Adam şi Evei?
(Pentru că El îi crease.)
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5. Cine este hotărât să distrugă creaţia lui Dumnezeu? (Satana sau
Diavolul)
6. Care a fost animalul de care s-a folosit Satana? (şarpele)
7. Ce schimbare a produs păcatul lui Adam în noi? (Naşterea cu o
natură păcătoasă.)
8. De ce constituie păcatul o problemă pentru noi? (Pentru că ne
desparte de Dumnezeu.)
9. Ce promisiune minunată a făcut Dumnezeu lui Adam şi Evei? (A
promis că într-o zi va trimite pe Cineva care va distruge puterea
lui Satana, Cineva care-i va mântui pe oameni de păcatele lor,
Cineva care ne va duce înapoi la Dumnezeu.)
10. Ce au făcut Adam şi Eva după ce au păcătuit? (Au încercat să se
ascundă de Dumnezeu.)
11. Numiţi câteva schimbări care au avut loc ca rezultat al păcatului.
(Despărţirea de Dumnezeu, învinuirea altora pentru propriul
păcat, şerpii se târăsc pe pământ, boala, au intrat în lume
slăbiciunea şi durerea, animalele se mănâncă unele pe altele,
au început să crească spini şi buruieni, Adam şi Eva nu au mai
putut locui în Eden.)
12. De ce Adam şi Eva nu se mai puteau întoarce în Eden? (Pentru că
Dumnezeu a aşezat nişte heruvimi care să păzească intrarea.)
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Lecţia 3

Primii copii – Cain şi Abel
Text biblic pentru învăţător
Geneza 4:1-16; Evrei 11:4
Adevăr central
Tu trebuie să vii la Dumnezeu, în felul în care El doreşte
Aplicaţie
Nemântuit: Trebuie să crezi în Isus Hristos ca Mântuitor al tău. El este singura cale spre
Dumnezeu.
Mântuit:

Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru credinţa pe care ţi-a dat-o în Isus Hristos – calea
spre Dumnezeu.

Verset de memorat
Repetă versetul din Romani 5:12. Dacă foloseşti această lecţie ca lecţie izolată, învaţă-i pe copii
Ioan 14:6, unde Domnul Isus spune: „Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine“.
Ajutoare vizuale
♦♦ Planşele: de la 3-1 la 3-6 sau
♦♦ Figurile: B-1 şi de la B-17 la B-26.
♦♦ Fundaluri (opţional): scenă de exterior

Schiţa lecţiei
Introducerea
Naşterea primului copil
Desfăşurarea evenimentelor
1. Naşterea lui Abel
2. Băieţii cresc 						

AC

3. Cain devine agricultor
4. Abel devine păstor
5. Abel aduce o jertfă lui Dumnezeu 			

ACN, ACM

6. Cain aduce o jertfă lui Dumnezeu 			

ACN

7. Dumnezeu primeşte jertfa lui Abel 			

ACN

8. Dumnezeu respinge jertfa lui Cain 			

ACN

9. Cain este invidios şi mânios
10. Dumnezeu îi dă lui Cain încă o şansă 		

ACN

Punctul culminant
Cain îl omoară pe Abel
Dumnezeu îi vorbeşte lui Cain
Concluzia
Cain iese din faţa Domnului 				

ACN
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Lecţia

Planşa 3-1

Scena 1
Pune-o pe Eva şi bebeluşul Cain (B-17).

Adam şi Eva au privit cu bucurie la băieţelul lor. El a fost primul
copil născut pe lume. Probabil că ei au privit cu uimire mânuţele,
degetele şi unghiile lui. „Îl vom numi Cain“, a spus Eva; şi Adam a
fost de acord.

Preşcolarii imită legănarea unui
bebeluş în braţe.

Îndepărtează toate f igurile.

Cain înseamnă „obţinut“, „primit“.
Eva a recunoscut că Dumnezeu i-a
dat acel f iu (Geneza 4:1).

Scena 2
Pune-l pe Adam, pe Eva şi cei doi băieţi (B-18).

Planşa 3-2

După un timp li s-a născut încă un copil. Ei l-au numit Abel.
Adam şi Eva se bucurau când vedeau pe Cain şi Abel crescând,
învăţând să meargă şi să vorbească. Când băieţii au crescut, probabil
că au întrebat despre grădina Eden.

Abel înseamnă „respiraţie“, „suflare“.
Alege 4 copii care să joace pe
roluri conversaţia, aşa cum ţi-o
imaginezi tu, dintre Adam, Eva şi
copiii lor. Scrie pe cartoane cuvintele
pe care trebuie să le spună copiii.

(Cere copiilor să se pună în situaţia lui Adam şi Eva, şi să spună celorlalţi copii, ce ar
povesti ei băieţilor despre frumuseţea grădinii, despre relaţia lor cu Dumnezeu, despre
viaţa fără spini, fără moarte, despre heruvimii de la intrare.)

„Nu ne mai iubeşte Dumnezeu acum?“ – întrebară probabil
băieţii.
În măsura în care ştiau, Adam şi Eva le-au explicat: „Da, ne
iubeşte, cu toate că nu o merităm. Dumnezeu a fost bun cu noi. El ne-a
arătat o cale prin care putem f i iertaţi. Dumnezeu ne iartă atunci când
ne pare rău pentru păcatul nostru şi sacrif icăm un animal, lăsând ca
sângele lui să curgă“. Este important ca să-ţi aminteşti aceasta. Chiar
cu mii de ani înainte de venirea Domnului Isus, Dumnezeu a arătat
singura cale prin care se putea ajunge la El. Jertf irea unui animal era
o imagine a ceea ce va face mai târziu Fiul lui Dumnezeu. Noi nu ne
putem apropia de Dumnezeu din cauza păcatelor noastre. Dar Isus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu a avut păcat. El a venit din cer, a avut
o viaţă perfectă, şi apoi a murit pe cruce în locul păcătoşilor, ca tine
şi ca mine. Sângele Lui preţios a îndepărtat păcatul nostru. El este
astăzi viu, pentru că a înviat, şi este singurul care ne poate împăca cu
Dumnezeu. Aceasta este calea lui Dumnezeu, şi nu există nici o altă
cale prin care să ajungem la El. Este foarte important să-ţi aminteşti
aceasta, aşa cum a fost foarte important pentru Cain şi Abel să ştie
de sacrif icarea animalelor.
Cain şi Abel nu au mers niciodată la şcoală. Părinţii lor i-au
învăţat despre agricultură; ei au învăţat să muncească. Ei ajutau la
smulgerea buruienilor, şi de multe ori oboseau înainte de a-şi termina
munca.
Adam şi Eva nu au avut nevoie să-i înveţe pe băieţi cum să
se certe sau să f ie neascultători. Ei au făcut lucruri rele fără ca să
f ie învăţaţi, pentru că se născuseră păcătoşi, dorind mai degrabă
să nu-L asculte pe Dumnezeu, aşa cum facem şi noi. Ţie ţi se pare
uşor să spui o minciună, ca să ieşi dintr-o încurcătură. Este uşor să
gândeşti josnic despre un profesor. Îţi pierzi repede calmul şi ţipi.

AC

AC
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Aceste lucruri greşite (numite păcate în Biblie) te îndepărtează de
Dumnezeu. Biblia le numeşte păcate. Tu trebuie să ai păcatele iertate,
altfel nu vei putea trăi niciodată cu Dumnezeu. Dumnezeu hotărăşte
cum poate veni la El un păcătos. Noi trebuie să venim la El pe calea pe
care ne-a arătat-o El. Acest lucru era adevărat şi pentru Cain şi Abel.
Îndepărtează toate f igurile.

Scena 3
Pune-l pe Cain (B-21).

După ce copiii au mai crescut, Cain a învăţat cum să cultive
plante, legume, f lori, pomi. El smulgea buruienele, şi muncea din
greu, ca să obţină recolte bune. Îi plăcea să simtă pământul moale
în timp ce îl lucra. El era mândru de plantele frumoase, de pomii şi
de legumele delicioase pe care le creştea. Biblia spune: „Cain era
plugar“. Ceea ce înseamnă că era agricultor.

Preşcolarii mimează că fac munca
lui Abel (păstor) şi Cain (agricultor).

Pune-l pe Abel (B-19) şi oile (B-20).

Planşa 3-3

Lui Abel îi plăceau mai mult animalele, decât plantele şi pomii;
îi plăceau în mod deosebit oile de care se îngrijea cu multă atenţie,
păzindu-le de pericole. Le ducea la apă şi la păşune. Biblia spune că
Abel era cioban.
Dar după cum am văzut, aceşti doi copii erau deja păcătoşi.
Ei au început să se gândească la relaţia lor cu Dumnezeu. Păcatul
îi separa de Dumnezeu. Trebuia făcut ceva. De la Adam şi Eva au
învăţat care era singura cale pentru a primi iertarea lui Dumnezeu.
Această cale era prin jertf irea unui animal şi prin sângele lui, deoarece
„fără vărsare de sânge, nu este iertare“ (Evrei 9:22). Aceasta este
calea lui Dumnezeu.

În Scriptură nu scrie de unde ştiau
Cain şi Abel să aducă jertfe – poate
că l-au văzut pe Adam aducând jertfe
sau poate Dumnezeu le-a spus în
vreun anumit fel despre ele. Oricum,
din Geneza 4:3 se vede că ei aveau
cunoştinţă despre acestea.

Scena 4
Îndepărtează oile (B-20).

Vor alege ei calea lui Dumnezeu? Abel s-a dus la oile sale şi s-a
uitat la ele cu foarte mare grijă. A ales o oaie dintre cele mai bune, a
sacrif icat-o şi a lăsat sângele să se scurgă.
Pune altarul lui Abel (B-23).

Prin ceea ce a făcut, el a crezut că Dumnezeu îi iartă păcatele.
În Biblie este scris că el a crezut în Dumnezeu (Evrei 11:4). Abel
a venit la Dumnezeu pe calea pe care o arătase El. Ce înţelepciune
din partea lui! Dumnezeu vrea ca tu să ştii că trebuie să vii la El pe
calea pe care o doreşte Dumnezeu. Acum această cale nu mai este
prin jertf irea unui animal. Calea lui Dumnezeu pentru tine este să
vii prin Isus Hristos. El este numit în Biblie „Mielul lui Dumnezeu“.
Dumnezeu L-a dat pe unicul Său Fiu ca jertfă ultimă pentru păcat,
odată pentru totdeauna. Domnul Isus a murit pentru păcate pe cruce.
Sângele Lui preţios a fost dat pentru iertarea noastră. Tu trebuie să
doreşti să te întorci de la păcatul tău, să crezi că Isus a fost jertfa
pentru păcatul tău, şi să-L rogi pe El să te ierte.
Aceasta este singura cale spre Dumnezeu: prin Isus Hristos. Dacă
vii la Dumnezeu prin Isus Hristos, trebuie să-I mulţumeşti în fiecare zi

ACN
Dacă este necesar, explică cuvântul „jertfă“.
Vezi Evrei 11:4. Abel este menţionat primul în Biblie în lista oamenilor
socotiţi neprihăniţi înaintea lui
Dumnezeu datorită credinţei lor.
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pentru că ai fost iertat de păcat şi pentru că de acum Îi aparţii. Dacă
nu vrei să vii la Dumnezeu pe calea cerută de El, nu poţi să vii deloc.
Abel a venit la El în modul în care i-a spus Dumnezeu. A făcut oare
fratele lui la fel?
Cain s-a uitat la lucrurile pe care le cultivase el, la fructele şi legumele de care era atât de mândru. Probabil că el s-a gândit: „Nimic
nu poate f i mai bun ca acestea; sunt sigur că Dumnezeu va f i mulţumit.
Sunt sigur că mă va primi bine, pentru că ceea ce fac este bine“.

ACM
Credinţa lui Abel se baza probabil
pe promisiunea făcută de Dumnezeu
în Geneza 3:15 despre Mântuitorul
care avea să vină.

Pune altarul lui Cain (B-22).

Planşa 3-4

Dar nu aceasta era calea pe care o arătase Dumnezeu.
Poate că şi tu eşti cum a fost Cain. Ai propriile tale idei despre
felul în care poţi f i primit şi iertat de Dumnezeu. S-ar putea să
gândeşti astfel: „Încerc să f iu bun, sunt mai bun decât majoritatea
celor din clasă.“ Nu contează cât de bun eşti, tu eşti tot un păcătos.
Chiar încercând să f ii mai bun, tu totuşi rămâi în păcat şi niciodată
nu vei f i în regulă cu Dumnezeu. Aceasta nu este calea Lui – Calea
Lui este prin Isus Hristos.
Poate gândeşti astfel: „Eu mă rog, merg la Sfânta Împărtăşanie
şi la biserică.“ Dar aceste lucruri nu îţi deschid calea spre Dumnezeu.
Calea spre Dumnezeu este Isus Hristos.
Sau poate că cineva ţi-a spus: „Eşti încă prea mic, Dumnezeu nu
poate să nu te primească în cer“. Biblia spune că eşti împotriva lui
Dumnezeu din clipa în care te-ai născut (Romani 3:23; 5:18). Nu eşti
prea mare, dar şi tu trebuie să vii la Dumnezeu prin Isus Hristos.
Încerci cumva să vii la Dumnezeu pe calea ta proprie, ca şi Cain,
sau vii pe calea lui Dumnezeu?
Ce credea Dumnezeu despre jertfele celor doi? Dumnezeu le-a
arătat clar. Biblia spune că Dumnezeu l-a acceptat pe Abel şi jertfa
lui – Abel a fost iertat. Cât de mulţumit şi cât de fericit era el! Şi tu
poţi f i ca el – iertat şi bine primit înaintea lui Dumnezeu. Trebuie
să crezi că Isus Hristos S-a dat ca jertfă şi a murit pentru păcatele
tale; iar tu vei primi iertare prin această jertfă. Dacă vei face astfel,
Dumnezeu te primeşte, şi vei f i în părtăşie cu El. Probabil îţi spui:
„Da, doresc să f iu astfel, dar nu ştiu cum să fac“. Dacă este aşa,
sunt bucuros să-ţi spun mai multe din Biblie, în legătură cu aceasta.
Rămâi pe locul tău (sau alege un alt loc) la sfârşitul programului, şi eu îţi
voi spune cum poţi să urmezi exemplul lui Abel.
Cain nu a fost nici fericit, nici recunoscător. Dumnezeu a fost
drept prin faptul că nu l-a acceptat pe el şi nici jertfa lui. Jertfa lui
nu era ceea ce poruncise Dumnezeu. Inima şi viaţa lui Cain erau
pline de păcat, şi Cain nu voia să se întoarcă de la acele păcate.
El nu voia să vină pe calea arătată de Dumnezeu. Cât de trist este
că şi tu eşti cum a fost Cain. Încerci să f ii bun, te rogi, mergi la
biserică, dar nu depinzi de Isus Hristos – singurul care te poate ierta.
De asemenea, trebuie să f ii sigur că Dumnezeu nu te primeşte decât
pe calea arătată de El. Dumnezeu nu Se va răzgândi în legătură cu
aceasta. El întotdeauna face ce spune. El l-a respins pe Cain şi jertfa
lui. Cain era invidios pe fratele său şi furios pe Dumnezeu. Faţa lui
era întunecată de duşmănie.

ACN

Sunt diferite opinii referitoare la
motivul pentru care jertfa lui Cain
a fost respinsă.

ACN

Unii comentatori cred că motivul
respingerii are de-a face mai mult
cu felul de jertfă care a fost adusă.
Alţii spun că sistemul jertfelor nu
a fost stabilit până la legile date în
cartea Levitic. Totuşi, arderile de
tot sunt menţionate în cartea Iov,
cea mai veche carte a Bibliei (Iov
42:8). Deoarece în cartea Evrei scrie
despre faptul că Abel a adus jertfa
prin credinţă, este posibil că el urma
exemplul stabilit de Dumnezeu, în
care animalele au fost junghiate
pentru a f i făcute din ele haine
pentru Adam şi Eva. Scriptura învaţă
cu consecvenţă că credinţa socotită
ca neprihănire este credinţa
în Domnul Isus Hristos şi în ACN
sângele Lui care s-a vărsat
pentru păcat. Abel privea înainte prin
credinţă către promisiunea venirii
unui Mântuitor (Gen. 3:15), în timp
ce noi privim înapoi prin credinţă la
promisiunea împlinită.
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Scena 5
Pune simbolul pentru Dumnezeu (B-1). Înlocuieşte-l pe Cain (B-21) cu f igura B-24.
Îndepărtează-l pe Abel (B-19) şi altarul lui Abel (B-23).

Planşa 3-5

„Pentru ce te-ai mâniat?“, l-a întrebat Dumnezeu. „Şi pentru ce
ţi s-a posomorât faţa? Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei f i bine primit, dar
dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă, dar tu să-l stăpâneşti.“
Dumnezeu i-a mai acordat încă o şansă lui Cain. Cât de bun
este El! Ce cale va alege Cain? Calea lui Dumnezeu sau calea lui
proprie? Din nefericire, Cain a păstrat gândurile de invidie în inima
lui. El a refuzat să aducă un animal ca jertfă. El nu a avut credinţă în
Dumnezeu.
Este astăzi aici cineva căruia Dumnezeu îi vorbeşte din nou? Îţi
aminteşti un timp când ştiai că trebuie să vii la Isus Hristos, să crezi
că El îţi poate şterge toate păcatele, dar nu ai făcut-o? Astăzi este la
fel în adâncul inimii tale, ştii că trebuie să crezi în Isus Hristos, că
El este singura cale spre Dumnezeu. Dumnezeu a fost foarte bun cu
tine, cu toate că nu meritai. Crede în Isus Hristos, fă-o astăzi! Biblia
spune: „Astăzi este ziua mântuirii“ (2 Cor. 6:2). Nu f i cum a fost
Cain, care a refuzat bunătatea lui Dumnezeu.

ACN

Citeşte tu sau un copil mai mare
versetul din Biblie.

Îndepărtează toate f igurile.

Zilele au trecut. Cei doi fraţi mergeau la munca lor, dar Cain era
hotărât să se răzbune pe fratele său.
Într-o zi, când erau la câmp, Cain a făcut un lucru îngrozitor –
l-a omorât pe fratele său Abel. Trupul lui Abel a căzut la pământ, şi
sângele lui s-a vărsat pe pământ, înroşind totul în jur.

Planşa 3-6

Scena 6
Pune-l pe Abel (B-25).

Probabil Cain s-a gândit astfel: „Suntem singuri. Nimeni nu a
văzut ce am făcut“. Dar greşea; Dumnezeu a văzut tot, şi El i-a vorbit.
Îndepărtează-l pe Abel (B-25).

Scena 7
Pune-l pe Cain (B-24) şi simbolul pentru Dumnezeu (B-1).

Domnul a zis lui Cain: „Unde este fratele tău Abel?“
„Nu ştiu“, a minţit el. „Sunt eu păzitorul fratelui meu?“
Bineînţeles că Dumnezeu ştia tot ce se întâmplase, dar voia
să-i mai dea încă o şansă lui Cain, să-şi mărturisească păcatul şi să
renunţe la el. Dar Cain a refuzat bunătatea lui Dumnezeu, el nu voia
să vină la Dumnezeu pe calea Lui.
Dumnezeu i-a vorbit din nou. „Ce ai făcut? Vocea sângelui
fratelui tău strigă din pământ la Mine. Pământul care a fost înmuiat
cu sângele lui nu va mai f i prietenul tău. Niciodată nu vei mai putea
să creşti fructe şi legume minunate. De acum încolo, cu toată munca
ta grea, vei avea recolte slabe şi fructe puţine. Nu vei avea un loc în
care să locuieşti, vei f i un pribeag.“
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A meritat într-adevăr Cain această pedeapsă? Da, a meritat-o.
Pedeapsa lui Dumnezeu este întotdeauna dreaptă. Dacă refuzi să te
întorci la Dumnezeu pe calea pe care a arătat-o El, va trebui să f ii
pedepsit şi tu pentru păcatul tău. Vei f i despărţit de Dumnezeu pentru
totdeauna. Vezi ce important este ca tu să f ii iertat în modul în care
vrea Dumnezeu, şi să vii la El pe calea cerută de El?

ACN

Scena 8
Înlocuieşte-l pe Cain (B-24) cu f igura B-26.

Neînţeleptul Cain, a refuzat! Când a auzit ce avea să i se întâmple,
s-a speriat, şi i-a părut rău pentru el însuşi.
„Pedeapsa mea este prea mare“, a murmurat el. „Iată că Tu mă
izgoneşti azi … să f iu pribeag şi fugar pe pământ; şi oricine mă va
găsi, mă va omorî“.
„Nicidecum“, a spus Dumnezeu. „Îţi voi da un semn, aşa că
oamenii vor şti că tu eşti Cain; iar Eu îi voi face să ştie că dacă te vor
omorî, vor f i aspru pedepsiţi“. Dumnezeu tot îi mai arăta bunăvoinţă
lui Cain. Dar ceea ce urmează în Biblie este foarte trist: „Şi Cain a
ieşit din faţa Domnului“ (Geneza 4:16).

Nu se ştie dacă acesta era un
semn f izic pe trupul lui Cain sau un
alt fel de semn.
Citeşte tu sau un copil mai mare
versetul din Biblie.

Îndepărtează-l pe Cain (B-26).

El şi-a părăsit tatăl şi mama, şi a plecat într-o ţară îndepărtată,
numită Nod. Acolo a dus o viaţă singuratică. A făcut el oare o alegere
bună? Nu! El a refuzat să vină la Dumnezeu pe calea arătată de
Dumnezeu, şi astfel el s-a îndepărtat de Dumnezeu şi era încă plin
de păcat.
Tu nu f i ca el! Dacă ai încercat prin alte căi să vii la Dumnezeu,
renunţă la ele. Crede în Isus Hristos chiar acolo unde stai; fără să
vorbeşti cu glas tare, spune-I Lui: „Doamne Isuse, Tu eşti calea spre
Dumnezeu. Ştiu că Te-ai jertf it pe cruce pentru păcatele mele. Te
rog, iartă-mă şi împacă-mă cu Dumnezeu“. Aceasta este calea lui
Dumnezeu. Vei f i iertat şi primit de Dumnezeu ca şi Abel.

ACN

Joc de recapitulare pentru
preşcolari
Săritura
Vezi lecţia 2 - pagina 17
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Întrebări recapitulative
1. Cine a fost primul copil care s-a născut în lume? (Cain)
2. Ce meserii au avut cei doi f ii? (Abel era păstor şi Cain era
agricultor.)
3. De ce a trebuit ca Abel şi Cain să aducă jertfă? (Pentru că erau
păcătoşi.)
4. Ce simbolizează moartea unui miel? (Moartea Domnului Isus)
5. În ce situaţie ai putea să f ii tu asemenea lui Cain? (Încercând să
vin la Dumnezeu pe propria mea cale.)
6. Cum ai putea f i asemenea lui Abel? (Venind la Dumnezeu pe
calea arătată de El – crezând că Isus Hristos a murit pentru
păcatele mele şi cerându-I iertare.)
7. Cine dintre cei doi fraţi a fost primit de Dumnezeu? (Abel, el L-a
crezut pe Dumnezeu.)
8. Ce sentimente a avut Cain după aceasta? (A fost mânios şi invidios.)
9. Ce i-a făcut Cain fratelui său? (L-a omorât.)
10. Cum l-a pedepsit Dumnezeu pe Cain? (Munca lui nu-i va aduce
decât puţin rod şi va f i un fugar.)

Începuturile

Lecţia 4

Enoh – omul care a umblat cu Dumnezeu
Text biblic pentru învăţător
Geneza 4:16-22; 25-26; Geneza 5:1-29; Evrei 11:5
Adevăr central
Poţi să-L cunoşti pe Dumnezeu
Aplicaţie
Nemântuit: Cunoaşte-L pe Dumnezeu prin Isus Hristos.
Mântuit: Cunoaşte-L mai bine pe Dumnezeu.
Verset de memorat
„Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus
Hristos, pe care L-ai trimis Tu“ Ioan 17:3.
Ajutoare vizuale
♦♦ Planşele: de la 4-1 la 4-6 sau
♦♦ Figurile: B-1, B-16 şi de la B-27 la B-31;
♦♦ Fundaluri (opţional): pentru această lecţie nu ai nevoie de un anume fundal. Pentru f inal poate f i
folosită o pânză albastră.
♦♦ Scrie cuvintele pe cartoane: „vorbeşte“, „ascultă“, „părtăşie“ şi „supune-te“.
♦♦ Alege doi copii care sunt prieteni apropiaţi şi pregăteşte un dialog cu ei cu câteva zile înainte de
întrunire. Dialogul nu va f i exact ca în text – adaptează-l pentru a descrie prietenia lor.

Schiţa lecţiei
Introducerea
Filip şi cântăreţul renumit			

AC			

Desfăşurarea evenimentelor
1. Urmaşii lui Cain sunt inteligenţi
2. Ei nu-L cunosc pe Dumnezeu 		

AC

3. Naşterea lui Set
4. Naşterea lui Enoh
5. Enoh Îl cunoaşte pe Dumnezeu 		

ACN

Îl cunoaştem pe Dumnezeu:
- vorbindu-I 					

ACM

- ascultându-L 				

ACM

- având părtăşie cu El 			

ACM

- supunându-ne Lui 				

ACM

Punctul culminant şi concluzia:
Enoh a fost luat la cer 				

ACM, ACN
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Lecţia

Este dif icil de predat această lecţie
preşcolarilor, aşadar o poţi înlocui cu
lecţia următoare – povestirea despre
Noe (lecţia 5). Totuşi, pentru aceia
care preferă să predea această
lecţie preşcolarilor, pe marginea
textului sunt recomandări de predare.

Planşa 4-1

Filip îşi dorea foarte mult un autograf de la un cântăreţ renumit
de muzică creştină pe care îl admira foarte mult.
Foloseşte numele unui cântăreţ cunoscut pe parcursul povestirii sau dă un alt exemplu.

Cântăreţul urma să vină la deschiderea unei noi părţi a spitalului.
Filip a plecat foarte devreme în acea zi, pentru a găsi un loc bun,
de unde să privească. În sfârşit cântăreţul a venit. Filip aştepta cu
nerăbdare momentul potrivit, să-i ceară un autograf. „Acum nu
vorbeşte cu nimeni. Asta este şansa mea“, gândi Filip. Inima îi bătea
de emoţie, în timp ce se apropia de acest om renumit. „Vă rog,
domnule, îmi puteţi da un autograf?“, a întrebat el politicos.
„Desigur“, i-a răspuns cîntăreţul. „Şi care este numele tău?“
„Filip“, i-a răspuns el, apoi şi-a făcut timp să vorbească cu el. El i-a
spus lui Filip despre familia sa, că are un trenuleţ, că-i plac peştii
aurii, apoi i-a spus: „Sâmbăta viitoare am invitat un grup de băieţi
ca să le arăt studioul. Vrei să vii?“ Lui Filip nu-i venea să creadă
că persoana aceea importantă i-a făcut o invitaţie pentru acea vizită
specială. În noaptea aceea abia a putut dormi. Era minunat că a
obţinut autograful, dar că va vorbi şi-l va asculta pe el nu-şi putuse
imagina. Şi apoi, următoarea sâmbătă îl va vedea din nou.
Da, este extraordinar să întâlneşti pe cineva aşa de cunoscut,
dar este şi mai minunat să cunoşti pe „Cineva“ cu mult mai măreţ
decât un cântăreţ renumit. Dumnezeu doreşte ca tu să-L cunoşti. El,
Creatorul tuturor lucrurilor, te-a creat ca tu să-L poţi cunoaşte. Adam
şi Eva L-au cunoscut în grădina Eden într-un mod cu totul deosebit.
El a vorbit cu ei şi ei au vorbit cu El. El era Dumnezeul lor, şi în
acelaşi timp Prietenul lor. Cu toate că Dumnezeu este Duh şi nu are
trup, El este persoană. El gândeşte, simte şi vorbeşte. Dumnezeu este
o persoană pe care poţi să o cunoşti.
Era trist că Adam şi Eva pierduseră acea prietenie deosebită cu
Dumnezeu. Şi acum era multă tristeţe în lume. Cât de trişti trebuie să
f i fost Adam şi Eva când f iul lor Abel a fost ucis! Cât de trişti au fost
când Cain a plecat de acasă!

AC

Cei mai mulţi comentatori sunt
de părere că Cain s-a căsătorit cu
o soră de-a lui, deoarece, conform
Geneza 5:4, Adam şi Eva au mai
avut şi alţi copii.

Scena 1
Pune-l pe Cain şi descendenţii (B-27).

Planşa 4-2

În ţara Nod, Cain şi soţia lui au avut copii, iar aceştia la rândul
lor au avut şi ei copii. Probabil că mulţi dintre aceşti oameni erau ca
şi Cain, refuzând să-L iubească şi să creadă în Dumnezeu. Dar mulţi
dintre ei erau oameni inteligenţi. Unul dintre ei a inventat instrumentele muzicale. El a făcut f lautul şi harpa. Şi astfel s-au auzit pentru
prima dată sunete muzicale. Altul a descoperit cum să prelucreze f ierul şi arama, apoi le-a turnat în forme, făcând cuţite, săbii şi pluguri.
Ce schimbări mari au introdus în lume aceste invenţii! Dar aceşti
oameni înţelepţi nu-l cunoşteau pe Dumnezeu. Atunci când nu-L cunoşti pe Dumnezeu, nu este de nici un folos înţelepciunea. Biblia
spune că: „… lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu
în înţelepciunea lui Dumnezeu …“ (1 Cor. 1:21). Dumnezeu Se face

Arată o hartă cu locurile unde se
crede că au fost aceste localităţi
antice şi pune-i pe copii să găsească
Edenul şi Nodul.
A şaptea generaţie de la Adam pe
linia lui Cain a fost Lameh. El a avut
două soţii – aceasta este prima
menţiune despre poligamie în Biblie.
De asemenea, el s-a lăudat cu
un omor pe care l-a comis
AC
(Geneza 4:23-24). În timp ce
cultura care s-a dezvoltat în jurul
familiei lui Cain era în multe feluri
avansată, oamenii erau în mod
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cunoscut oamenilor. El îi ajută să înţeleagă ce este scris despre El
în Biblie. El îi ajută pe oameni să-L cunoască. Este bine să ştii că Îl
poţi cunoaşte pe Dumnezeu înainte să ajungi să înveţi la şcoală. De
fapt, Biblia ne spune că Dumnezeu S-a descoperit adesea copiilor. El
doreşte ca voi să-L cunoaşteţi. El doreşte să f ie cu adevărat real în
viaţa voastră, aşa după cum a dorit în familia lui Adam.

special interesaţi de urmărirea
plăcerilor egoiste. Se pare că ei nu
aveau nici o dorinţă de a-L cunoaşte
pe Dumnezeu sau a trăi în mod plăcut lui Dumnezeu. Cuvintele lui Enoh
din Iuda 14-15 indică nelegiuirea
lumii din timpul acela.

Îndepărtează toate f igurile.

Scena 2

Planşa 4-3

Pune-l pe Adam şi Eva (B-16) şi bebeluşul Set (B-28).

Dumnezeu a dat lui Adam şi Evei un alt copil în locul lui Abel.
Ei l-au numit Set. După ce a crescut, el şi familia lui au dorit să-L
cunoască pe Dumnezeu şi să-L asculte.
Îndepărtează toate f igurile.
Set înseamnă „înlocuit“.

Scena 3
Pune-l pe Set şi descendenţii lui (B-29).

Planşa 4-4

Dumnezeu era bucuros să-i ajute să-L cunoască. Adam şi Eva
i-au învăţat aceste lucruri pe nepoţii, strănepoţii, stră-strănepoţii şi
pe stră-stră-strănepoţii lor. Poate că vă gândiţi – prea mulţi „stră“
nu-i aşa?
Bine, ascultaţi ce vă spun în continuare. Când Adam a murit,
el şi-a cunoscut stră-stră-stră-stră-stră-strănepoţii (numără 6 pe degete
– urmaşii până la a şasea generaţie). Adam avea 930 de ani când a murit,
aproape o mie de ani. În timpurile acelea oamenii trăiau mult mai
mult decât azi. Nu ştiu sigur de ce. Probabil pentru că lumea era un
loc mai sănătos. Probabil Dumnezeu a îngăduit, aşa ca cei mai în
vârstă să-i înveţe pe cei mai tineri. Aşa se învăţa atunci, din generaţie
în generaţie, căci pe atunci nu aveau cărţi.
Adam avea un stră-stră-stră-strănepot pe care-l chema Enoh.
Sunt sigur că Adam l-a învăţat pe Enoh multe lucruri. Noi nu găsim
prea multe lucruri scrise în Biblie despre Enoh, dar tot ceea ce citim
despre el este bun.
Cu siguranţă că Enoh auzise de Dumnezeu de la alţii, nu din
Biblie, pentru că atunci nu exista Biblia. El a auzit despre păcat, că
era păcătos şi că avea nevoie să f ie iertat. El auzise că Dumnezeu a
promis că va trimite un Mântuitor, Cineva care ne va spăla păcatul
şi va înfrânge puterea lui Satana. Dar Enoh nu numai că a ştiut toate
acestea, dar el şi-a pus toată încrederea în Dumnezeu. El a crezut
că Dumnezeu va trimite un Mântuitor care îi va împăca pe oameni
cu Dumnezeu. El nu numai că ştia despre Dumnezeu, dar voia să-L
cunoască. Este o diferenţă între a şti despre cineva şi a cunoaşte pe
cineva.
Filip, cel despre care am vorbit la început, ştia multe lucruri
despre cântăreţul creştin pe care îl admira. Dar ce diferenţă este că
atunci când s-au întâlnit, persoana aceea a vorbit cu el. Doar atunci
putea spune Filip că îl cunoaşte.

Preşcolarii numără împreună cu
tine cei patru „stră …“.

Vezi ce declaraţie se face despre
credinţa şi ascultarea lui Enoh în
Evrei 11:5.
Enoh înseamnă „consacrat“ sau
„dedicat“. Aceasta este o persoană
diferită de Enoh menţionat în
Geneza 4:17 – acela era f iul lui Cain.

ACN
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Poate că tu ştii multe lucruri despre Dumnezeu, poţi răspunde la
întrebări legate de lecţii, dar încă nu ai reuşit să scapi de acel păcat
care te ţine departe de Dumnezeu, şi astfel Dumnezeu nu este real
în viaţa ta. Tu ştii despre El, dar nu-L cunoşti personal. Ai nevoie să
vii la Domnul Isus Hristos, Mântuitorul, Cel care a venit în lume,
conform promisiunii lui Dumnezeu. El a murit pentru păcat. El a
înfrânt puterea lui Satana. El te poate ierta azi. Apoi vei începe să-L
cunoşti pe Dumnezeu. El spune: „Nimeni nu vine la Tatăl, decât
prin Mine“ (Ioan 14:6). Tu îl poţi cunoaşte pe Dumnezeu doar prin
Isus Hristos. Poate că nu înţelegi aceasta, dar vrei cu adevărat să-L
cunoşti pe Dumnezeu. Dacă este aşa, sunt bucuros să vorbesc cu tine
la sfârşitul programului. Vino doar şi aşează-te pe unul din scaunele
din faţă (sau numeşte un alt loc potrivit) şi eu voi şti că tu vrei să vorbim
despre aceste lucruri. Este un lucru minunat când Dumnezeu este
real în viaţa ta şi Îl cunoşti cu adevărat, cum L-a cunoscut Enoh.

Citeşte tu sau cere unui copil mai
mare să citească versetul din Biblie.

Îndepărtează toate f igurile.

Scena 4
Pune-l pe Enoh (B-30).

Planşa 4-5

Când Enoh ajuns la vârsta maturităţii s-a căsătorit. Când el a
avut 65 de ani, soţia lui a născut un f iu, pe care l-au numit Metusala.
În timp ce-şi priveau băieţelul crescând, cu siguranţă că nu le-a trecut
niciodată prin minte că aceasta va f i persoana menţionată în Biblie
că a trăit cel mai mult. (Metusala a murit la 969 de ani.) Însă cu
toate acestea, Metusala a murit înaintea lui Enoh, tatăl său. Vi se pare
o glumă? Cum a putut Metusala să f ie cea mai în vârstă persoană
din Biblie, şi totuşi să moară înaintea tatălui său? Vom descoperi
răspunsul la sfârşitul acestei lecţii. Dacă totuşi cunoşti răspunsul,
păstrează secretul până atunci.
Metusala a fost deosebit pentru că a trăit aşa de mult. Enoh a
fost deosebit din alt punct de vedere. Biblia ne spune că „Enoh a
umblat cu Dumnezeu“ (Geneza 5:22). Ce înseamnă aceasta?

Sunt mai multe teorii care explică
de ce oamenii din vechime aveau o
durată de viaţă aşa de mare.
Unii cred că aceasta se datora
climatului mai sănătos. Alţii cred că
acesta era modul lui Dumnezeu de a
popula pământul mai repede.

Permite copiilor să răspundă.

Când mergeţi la plimbare cu cineva, vorbiţi şi vă ascultaţi unul
pe celălalt. Astfel s-a petrecut şi cu Enoh şi Dumnezeu. Astfel Enoh
a ajuns să-L cunoască bine pe Dumnezeu.
Pune simbolul cu Dumnezeu (B-1).

Dumnezeu vrea ca şi tu să-L cunoşti. Dacă te încrezi în Isus
Hristos ca Mântuitorul tău, aceasta este doar începutul cunoaşterii
lui Dumnezeu, şi pe zi ce trece trebuie să-L cunoşti mai mult pe
Dumnezeu.

ACM

Pregăteşte dinainte un dialog între doi copii mai mari. Nu folosi scenariul exact aşa cum
este, ci adaptează-l pentru a arăta cum au ajuns cei doi copii aleşi să se cunoască unul pe
celălalt.

Toţi ştim că Irina şi Dana sunt foarte bune prietene. Ele ne vor
spune cum au reuşit să se cunoască una pe cealaltă şi să devină
prietene.
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Dana:

Noi mergeam la aceeaşi şcoală. În prima zi s-a întâmplat
să stăm una lângă alta şi-am început să vorbim.

Irina:

Dana mi-a spus unde locuieşte.

Dana:

Irina mi-a spus că îi plac pisicile şi are una acasă pe
care o cheamă Betsy.

Irina:

Dana mi-a spus că are un frate mic.

Dana:

Irina mi-a spus că vrea să se facă asistentă.

Învăţătorul: Oh! Aţi vorbit mult. Acesta este singurul mod în care
poţi cunoaşte o persoană. Dacă îl cunoşti pe Domnul
Isus ca Mântuitor personal, atunci vorbeşte-I mai des
lui Dumnezeu.

ACM

Pune cuvântul „vorbeşte“.

Acesta este singurul mod în care Îl poţi cunoaşte mai
bine. Să petreci în f iecare zi mai mult timp, spunându-I
diferite lucruri. Poţi să-I spui Domnului Isus Hristos
cât Îl iubeşti, spune-I că este măreţ, spune-I că-ţi pare
rău pentru greşelile pe care le-ai făcut, mulţumeşte-I
pentru ceea ce a făcut pentru tine, sau pentru ce ţi-a
dat, spune-I problemele tale. Dacă nu vorbeşti cu El,
nu vei ajunge să-L cunoşti mai bine.
Acum Dana, să presupunem că Irina ar f i vorbit tot
timpul şi nu te-ar f i ascultat de loc, cum te-ai f i simţit?
Dana:

Nu mi-ar f i plăcut deloc asta. Ea nu m-ar f i cunoscut
dacă nu m-ar f i ascultat. Dar ea nu a vorbit tot timpul,
ea a şi ascultat.

Învăţătorul: Este bine aşa. La fel este şi cu Dumnezeu. Dacă eşti
creştin tu trebuie să-L cunoşti pe Dumnezeu mai bine,
ascultând ceea ce îţi spune El.

ACM

Pune cuvântul „ascultă“.

Un mod de a-L asculta pe Dumnezeu este să citeşti
zilnic câte puţin din Biblie. Încearcă să te gândeşti şi
să-ţi aminteşti ceea ce ai citit. Şi atunci când vii aici să
asculţi lecţia, Dumnezeu îţi vorbeşte şi tu ar trebui să Îl
asculţi.
Irina şi Dana, petreceţi mult timp împreună, nu-i aşa?
Irina:

Da, ne jucăm împreună la şcoală.

Dana:

De asemenea ne vizităm una pe cealaltă şi câteodată
rămânem împreună chiar şi peste noapte.

Irina:

Şi vorbim şi la telefon una cu cealaltă.

Învăţătorul: Dacă nu aţi petrece timp împreună nu aţi f i aşa bune
prietene. Dumnezeu vrea ca f iecare creştin să petreacă
timp în părtăşie cu El.

ACM

Pune cuvântul „părtăşie“.
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Trebuie să încerci să ai în f iecare zi un timp deosebit, când să citeşti în linişte Biblia şi să vorbeşti cu
Dumnezeu. Unii creştini au acest timp de părtăşie
înainte de a merge la şcoală, alţii îl au când se întorc acasă sau înainte de a-şi face temele; alţii îşi petrec acest timp de părtăşie cu Dumnezeu înainte de
a merge la culcare. Tu ştii când este cel mai potrivit
timp să faci acest lucru. Dumnezeu vrea ca tu să-L cunoşti mai bine, aşa că fă-ţi timp de părtăşie cu Dumnezeu.
Enoh a petrecut mult timp cu Dumnezeu. De aceea
Biblia ne spune că el „a umblat cu Dumnezeu“. Enoh,
de asemenea, a făcut tot ceea ce i-a spus Dumnezeu
să facă. Este important să împlineşti ceea ce îţi cere
Dumnezeu, dacă doreşti să-L cunoşti mai bine.

ACM

Pune cuvintele „supune-te“ Lui.

Nu te poţi apropia de Dumnezeu dacă nu asculţi de El.
Atunci când citeşti ceva din Biblie şi simţi că trebuie
să-l faci, fă lucrul acela. Când citeşti despre lucruri pe
care a poruncit Dumnezeu să nu le faci, atunci tu să nu
faci lucrul acela, ci supune-te lui Dumnezeu.
Poţi să-ţi aminteşti care sunt cele patru lucruri pe care trebuie
să le faci ca şi creştin? (Să vorbeşti cu Dumnezeu, să-L asculţi, să
petreci timp în părtăşie cu Dumnezeu, să te supui lui Dumnezeu.)
Enoh a făcut aceste lucruri timp de trei sute de ani. Apoi, într-o
zi, familia sa şi prietenii săi nu l-au mai găsit.
Îndepărtează toate f igurile.

Citeşte tu sau cere unui copil mai
mare să citească versetul din Biblie.

Scena 5
Probabil că s-au întrebat unul pe altul: „L-ai văzut pe Enoh? Ştii
unde este Enoh?“ Ei l-au căutat peste tot, dar nu l-au găsit. El nu mai
era acolo. Biblia spune: „Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a
mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu“ (Geneza 5:24).

Planşa 4-6

Pune-l pe Enoh (B-31).

Aceasta înseamnă că Dumnezeu l-a mutat de pe pământ în cer.
El nu a murit. De aceea putem spune că Metusala a murit înaintea
tatălui său, pentru că Enoh nu a murit! Acest lucru li s-a întâmplat
doar la doi oameni din Biblie – cealaltă persoană a fost Ilie.
Acum, în cer, Enoh Îl cunoaşte pe Dumnezeu mult mai bine
ca înainte. Dacă Îl iubeşti pe Domnul Isus, şi tu vei merge în cer, şi
acolo Îl vei cunoaşte pe Dumnezeu mai bine decât Îl cunoşti acum.
Numai creştinii care vor f i în viaţă când va veni Isus pe nori nu vor
muri. Dar chiar dacă mori înainte, suf letul tău va merge în cer. Tu vei
f i cu Dumnezeu, Îl vei cunoaşte personal. Cât de minunat!
Dar aceasta este numai pentru aceia care cred în Domnul Isus ca
Mântuitor şi încep să-L cunoască pe Dumnezeu. Tu ce ai de gând să
faci? Azi poţi să te încrezi în Isus. El te poate ierta de toate păcatele,
ca într-o zi să ajungi în cer la Dumnezeu. Azi poţi începe să-L cunoşti
pe Dumnezeul cel adevărat. El doreşte ca tu să-L cunoşti.

ACM

ACN
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Întrebări de recapitulare
1. Cine este cea mai importantă persoană pe care trebuie o cunoşti?
(Dumnezeu)
2. Ce invenţii au făcut unii urmaşi din familia lui Cain? (Instrumente
muzicale: f laut, harpă; unelte din aramă, f ier)
3. De ce nu trebuie să aştepţi până înveţi multe lucruri, pentru
a-L cunoaşte pe Dumnezeu? (Pentru că Dumnezeu îi ajută pe
oameni să-L înţeleagă pe El şi ceea ce scrie în Biblie despre El.
El se descoperă adesea copiilor.)
4. Cine a umblat cu Dumnezeu? (Enoh)
5. Cum poţi să ştii că Dumnezeu este o realitate în viaţa ta? (Cerând
iertare Domnului Isus pentru păcatele tale.)
6. Poţi să-ţi aminteşti patru feluri în care un creştin Îl poate cunoaşte
mai bine pe Dumnezeu? (Vorbind – roagă-te, rugăciune; ascultă
– citeşte Biblia; părtăşie – să ai un timp special cu El în f iecare
zi; supune-te – fă sau nu fă lucrurile pe care ţi le spune El în
Biblie.)
7. Ce mare surpriză au avut într-o zi prietenii şi rudele lui Enoh?
(Enoh nu mai era, deoarece Dumnezeu l-a luat.)
8. Unde este Enoh acum? (în cer)

Joc de recapitulare pentru
preşcolari
Perechi de animale
Vezi lecţia 1 - pagina 11

31

Începuturile

Lecţia 5

Dumnezeu va pedepsi păcatul (Noe)
Text biblic pentru învăţător
Geneza 6:1-9:17; Evrei 11:7; 2 Petru 2:5
Adevăr central
Dumnezeu va pedepsi păcatul
Aplicaţie
Nemântuit: Vino la Isus şi nu vei f i condamnat.
Mântuiţi: Fii sigur că nu vei f i condamnat.
Verset de memorat
„Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi
împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor“ Romani 1:18.
Ajutoare vizuale
♦♦ Planşele: de la 5-1 la 5-6 sau
♦♦ Figurile B-1, B-23 şi de la B-32 la B-42;
♦♦ Fundaluri (opţional): scene de exterior şi apă.
♦♦ Taie pe linia întreruptă a corăbiei (f igura B-36) astfel încât uşa să se deschidă şi să se închidă la
momentele potrivite în lecţie.
♦♦ Steag roşu, sau semn pe care scrie „Atenţie!“ sau „Pericol!“

Schiţa lecţiei
Introducerea
Despre steagul roşu
Desfăşurarea evenimentelor
1. Oamenii nu-L ascultă pe Dumnezeu
2. Noe trăieşte în neprihănire
3. Dumnezeu îi vorbeşte lui Noe 					
4. Noe predică 								
5. Noe construieşte o corabie
6. Oamenii îşi bat joc de el 						
7. Corabia este gata
8. Animalele intră în corabie
9. Noe şi familia lui intră în corabie

AC
AC
ACN

Punctul culminant
10. Vine potopul
11. Toţi cei din afara corăbiei mor 					
12. Toţi cei dinăuntru sunt în siguranţă 					
13. Corabia se opreşte pe muntele Ararat				
14. Noe şi familia lui ies din corabie şi se închină lui Dumnezeu

ACN
ACN
ACM
ACM

Concluzia:
Dumnezeu aşează curcubeul pe cer 					

ACN
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Lecţia
Când vezi un steguleţ roşu (dacă ai unul, arată-l), la ce te gândeşti?

Dacă nu ai steguleţ, foloseşte un
semn, pe care scrie „Atenţie“ sau
„Pericol“, şi adaptează exemplele
în acord cu acesta.

Permite copiilor să participe.

Îl poţi vedea pe marginea unei străzi (semne de circulaţie), sau
pe plajă (îţi indică până unde poţi să înoţi), sau la camion (arată că
ceva atârnă afară). Este un semn de avertizare. Dacă nu dai atenţie
avertizării, eşti în pericol.

Pentru preşcolari – dacă ai omis
lecţia 4, nu menţiona numele lui
Enoh.

Scena 1
Cu mult timp în urmă erau foarte mulţi oameni în pericol. În
timpul lui Enoh şi după aceea, oamenii s-au întors împotriva lui
Dumnezeu şi au nesocotit poruncile Lui. Ei au început să facă lucruri
după voia lor. Oamenii gândeau şi plănuiau tot timpul lucruri care
erau îngrozitoare în ochii lui Dumnezeu. Oamenii erau atât de răi,
încât lui Dumnezeu I-a părut rău că l-a creat pe om.
Dar între ei se afla un om care-L iubea pe Dumnezeu şi-L asculta.

Planşa 5-1
Dacă ai copii noi în grup, pune pe
copiii care au participat la lecţie să
recapituleze evenimente din povestirile anterioare.

Pune-l pe Noe (B-32).

El era nepotul lui Enoh. Biblia spune acelaşi lucru despre el ca
şi despre Enoh: el a umblat cu Dumnezeu (Geneza 6:9).
Pune simbolul pentru Dumnezeu (B-1).

Planşa 5-2

Dumnezeu i-a spus lui Noe ce avea de gând să facă din pricina
răutăţii şi păcatului care era în lume. „Nu pot permite ca răutatea
să continue în acest fel; voi nimici pe omul pe care l-am creat …“.
Dumnezeu i-a spus lui Noe că va trimite un potop groaznic pe tot
pământul, ca pedeapsă pentru păcatele oamenilor. Dumnezeu este
atât de perfect şi de curat încât El nu va spune niciodată: „Voi trece
cu vederea faptul că oamenii nu Mă ascultă“. El este sfânt şi urăşte
păcatul. El trebuie să ia atitudine împotriva lui şi să-l pedepsească.
Atunci când El pedepseşte, pedeapsa este întotdeauna corectă şi
dreaptă. Este exact ceea ce merită persoana care nu a ascultat.
Acestea au fost cuvintele pe care Noe le-a spus oamenilor
după ce i-a vorbit Dumnezeu. Noe avea atunci 480 de ani. El le-a
spus oamenilor că Dumnezeu urăşte neascultarea. El le-a predicat
despre ceea ce trebuiau să facă: să se întoarcă de la păcatele lor; şi
i-a avertizat de pedeapsa groaznică ce avea să vină. Dar ei nu au vrut
să asculte aceste cuvinte. Doar soţia lui Noe şi cei trei f ii ai săi: Sem,
Ham şi Iafet, împreună cu soţiile lor, au fost singurii care au ascultat.
Mătuşi, unchi, veri şi toţi ceilalţi nu au dat atenţie avertismentului
lui Dumnezeu.
Poate că Dumnezeu te avertizează astăzi. Sunt anumite lucruri
în viaţa ta care nu-I plac lui Dumnezeu. Poate ai fost egoist faţă de
fratele tău, care a vrut să împrumute o carte de la tine, dar tu nu i-ai
dat-o. L-ai supărat pe Dumnezeu, care spune să-i iubeşti pe ceilalţi
ca pe tine însuţi (Matei 22:37-39). Dar tu te iubeşti mai mult pe tine
însuţi, şi aceasta Îl supără foarte mult pe Dumnezeu. Sau poate te
enervezi când ţi se spune să închizi televizorul, sau poate ai minţit
ca să scapi dintr-o încurcătură. Acestea şi alte multe lucruri rele pe
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care le faci tu, arată că păcatul este în viaţa ta, şi Dumnezeu are
un avertisment pentru tine: El trebuie să pedepsească păcatul tău.
Pedeapsa nu va f i un potop, dar tu vei f i despărţit de Dumnezeu pentru
totdeauna. Acesta este cel mai rău lucru care i se poate întâmpla
cuiva. Gândeşte-te cu atenţie la avertismentele lui Dumnezeu, şi nu
f i ca aceşti oameni care nu l-au ascultat pe Noe.
Îndepărtează toate f igurile.

Scena 2
Dar Noe nu numai că a predicat, ci Dumnezeu i-a spus să facă
ceva foarte neobişnuit: să construiască o corabie.

Planşa 5-3

Pune corabia (B-34).

Corabia era foarte mare. Noe avea trei f ii, şi cred că el le-a spus
încă de când erau foarte tineri: „Dumnezeu mi-a spus să construiesc
o corabie, pentru că El va trimite un potop. Din cauza răutăţii lor, El
va nimici pe toţi oamenii şi tot ce este pe pământ. El vă avertizează să
vă întoarceţi la Dumnezeu şi să renunţaţi la păcat. Noi vrem ca mulţi
să vină cu noi în corabie şi să f ie salvaţi de potopul care urmează să
vină“.
După ce au crescut, Sem, Ham şi Iafet şi-au găsit f iecare câte o
tânără. Ele au dorit să devină soţiile lor şi nurorile lui Noe. Prietenii
acestor fete probabil că şi-au bătut joc de ele.

Dacă este posibil, fă o comparaţie
între dimensiunile corăbiei cu ale
unei clădiri sau alt lucru familiar copiilor. Biblia de studiu Ryrie (Moody
Press, Chicago, 1978) se referă la
„capacitatea de transport a corăbiei“
spunând că „era egală cu cea a 522
vagoane standard (în f iecare dintre
ele încăpând 240 de oi). Astăzi se
estimează că sunt 17.600 de specii
de animale – aceasta înseamnă că
numărul aproximativ de animale pe
care Noe le-a luat în corabie au fost
aproximativ 45.000.“

Pune pe oamenii batjocoritori (B-35).

Dar tinerele au fost gata să stea de partea Domnului, cu toate că
cei din jur îşi băteau joc de ele şi continuau să meargă pe căile lor rele.
Pune-l pe Noe (B-33).

În f iecare zi Noe şi familia lui lucrau la construirea corăbiei,
tăind copaci, cărând lemne, dându-le forma potrivită şi bătându-le
în cuie. Oamenii continuau să-şi bată joc de ei. Ei nu mai văzuseră
niciodată o corabie. Ei nu au văzut niciodată cum plouă, iar Noe le
spunea că va cădea apă din cer. El spunea că Dumnezeu îi va pedepsi,
dar ei râdeau, îşi continuau căile lor rele, şi se părea că nimic nu se
va întâmpla.
Sunt sigur că ei le-au spus: „Hei, constructorilor, mai bine v-aţi
grăbi, căci s-ar putea să nu terminaţi barca înainte de a începe să
plouă!“
„E stupid să stai într-o barcă, într-un loc fără apă, nu-i aşa?“
„A înnebunit bătrânul Noe!“
Mulţi ani şi-au bătut ei joc de Noe. Ei nu şi-au schimbat modul
de viaţă şi se părea că nu li se întâmplă nimic. Se părea că Dumnezeu
nu va pedepsi pe niciunul din ei; dar El spusese că o va face.
Este exact ca în zilele noastre. Mulţi oameni nu ascultă de
Dumnezeu şi nu li se întâmplă nimic. Înşeli la şcoală şi nu ţi se
întâmplă nimic. Ai gânduri rele şi nu ţi se întâmplă nimic groaznic.
Dar Biblia spune că Dumnezeu pedepseşte păcatul. „Căci oamenilor
le este rânduit să moară o singură dată, apoi vine judecata“ (Evrei
9:27). Aceasta înseamnă că la sfârşitul vieţii, când te vei întâlni cu
Dumnezeu, El te va pedepsi pentru păcatul tău. Vei f i pentru totdeauna

Preşcolarii mimează că ei construiesc corabia.
Vezi Evrei 11:7.
Vezi 2 Petru 2:5.

ACN

Citeşte tu sau cere unui copil mai
mare să citească versetul din Biblie.
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într-un loc de pedeapsă, numit iad. Te rog, nu f i ca acei oameni care
au râs şi au crezut că nu li se va întâmpla nimic!
Îndepărtează toate f igurile.

Scena 3
Într-o zi nu s-au mai auzit bătăi de ciocan şi nimeni n-a mai ridicat
lemne. După 120 de ani de construcţie, Noe a terminat în sfârşit
corabia. Ea avea trei etaje şi era împărţită în mai multe camere.
Pune corabia (B-36) cu uşa deschisă.

Era acoperită cu smoală, ceea ce o făcea să f ie rezistentă la apă.
A fost tencuită cu smoală pe dinafară şi pe dinăuntru. Dar mai era
multă muncă până să înceapă ploaia.
Pune pe Noe şi f iii (B-37).

Noe şi f ii săi au încărcat multă hrană în corabie, nu doar pentru
oameni, ci şi pentru multe animale; pentru că Dumnezeu i-a spus
lui Noe să ia în corabie câte o pereche dintre toate animalele şi
păsările şi insectele. Trebuia să ia şi şapte perechi din acele păsări
şi animale care se aduceau ca jertfă. Probabil aducerea hranei în
corabie a provocat şi mai mult râs din partea oamenilor care stăteau
şi priveau.
Pune oamenii batjocoritori (B-35).

Scena 4
Biblia nu ne spune cum au fost duse animalele în corabie, dar
probabil că Dumnezeu le-a dus.

Planşa 5-4

Îndepărtează-l pe Noe şi f iii (B-37). Pune animalele (B-38) şi Noe (B-32).

Doi câte doi – elefanţi, girafe, dinozauri, canguri, lei, tigri,
maimuţe, câini, pisici, vaci, cai, şoareci … toate animalele la care
vă puteţi gândi. Au fost duse şi câte şapte oi şi câte şapte din alte
animale care aveau să f ie aduse ca jertfă. Astfel, în corabie au ajuns
toate animalele pe care Dumnezeu le-a dorit acolo. Dumnezeu care
a creat animalele şi le-a dat obiceiul de a migra, putea să le facă şi să
vină la corabie, atunci când dorea El.

Preşcolarii mimează că sunt
animale care se urcă în corabie.
Cu copiii mai mari poţi discuta ce
animale au fost acolo.

Îndepărtează animalele (B-38).

Apoi Dumnezeu i-a vorbit lui Noe. „Intră în corabie“, i-a spus El.
Noe şi soţia lui, Sem şi soţia lui, Ham şi soţia lui, şi Iafet şi soţia
lui – aceştia au intrat în corabie.
Câţi oameni erau? Da, doar opt. Ceilalţi au refuzat să vină.
Timp de şapte zile nu s-a întâmplat nimic. Nici o picătură de
ploaie. Totul era ca mai înainte. Bineînţeles că oamenii de afară râdeau.
Trebuie să f i strigat tot felul de lucruri răutăcioase f iilor lui Noe.
„Aţi fost atât de proşti să-l ascultaţi pe tatăl vostru nebun şi
bătrân!“
„Când vă veţi da seama?“
„Nu vedeţi că nu plouă?“
„Familie nebună!“
Îndepărtează pe Noe (B-32) şi închide uşa corăbiei (B-36).
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Bum! Ce a fost asta? Uşa a fost închisă – dar nu de Noe, ci de
Dumnezeu. Şi-apoi s-a întâmplat ceea ce vestise Dumnezeu. A venit
ploaia! A venit mai repede decât am văzut plouând vreodată tu sau
eu. Era ca şi cum apa curgea din râuri de pe tot întinsul cerului.
Dar apa nu venea numai din cer, ci şi din pământ. Biblia spune că
apa ieşea din pământ ca din nişte izvoare adânci. Apa venea atât de
repede de jos şi de sus, că nu a durat mult, şi corabia a început să
plutească.
Îndepărtează toate f igurile.

Scena 5
Fundal opţional: Apă. Pune corabia (B-36) şi valurile (B-39).

Planşa 5-5

De acum nu se mai auzeau râsete şi batjocuri, ci în locul lor
se auzeau strigăte de ajutor şi de îndurare. Probabil că unii oameni
s-au agăţat de corabie. Unii trebuie să f i alergat la munţi, poate alţii
s-au suit în copaci; dar apa continua să crească. Era prea târziu. Toţi
oamenii au murit.
Dumnezeu le-a dat 120 de ani, timp în care să renunţe la păcatele
lor; dar ei au refuzat să o facă. Ei n-au luat în seamă avertizarea lui
Dumnezeu; astfel, Dumnezeu i-a pedepsit în felul în care o meritau.
Toţi au fost pedepsiţi: chiar dacă au fost tineri sau bătrâni; înţelepţi
sau neînţelepţi, bogaţi sau săraci. Deoarece Dumnezeu este un
judecător atât de drept, El va pedepsi întotdeauna păcatul şi va f i
drept cu toată lumea. El spusese că avea să vină potopul, şi el a
venit. De asemenea, în Biblie este scris că după moarte, toţi cei care
nu-L au pe Isus Hristos ca Mântuitor, vor primi pedeapsa veşnică;
şi nimeni nu va putea spune „nu este drept“, deoarece f iecare dintre
noi o merită. Ce poţi spune despre tine? Vei f i printre aceia care
vor trăi despărţiţi de Dumnezeu pentru veşnicie? Nu continua în
neascultarea ta. Întoarce-te şi încrede-te în Isus Hristos. Nu f i ca acei
oameni uşuratici, care au râs de Noe.
În corabie, Noe şi familia lui auzeau zgomotele ploii. Ştiau că
marea corabie începuse să plutească, dar ei erau în siguranţă. Nu
exista decât un singur loc sigur, şi ei se af lau acolo. Cât de fericiţi şi
mulţumitori erau că această corabie plutea, în ciuda marilor căderi
de apă.
Poate că acum când ai auzit de pedeapsa lui Dumnezeu pentru
păcat, eşti trist şi îngrijorat de ceea ce ţi se va întâmpla, pentru că ştii
că aceasta meriţi. Poate te întrebi: „Este oare vreo cale prin care să
pot scăpa de pedeapsa pe care o merit?“ Răspunsul la întrebarea ta
se af lă în Biblie: „Da!“
Este o singură persoană care te poate scăpa de această pedeapsă,
aşa cum şi pentru Noe şi familia lui a fost o singură posibilitate de a
f i scăpaţi de potop. Această persoană este Hristos.
Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost singura persoană care
nu merita să f ie pedepsită niciodată pentru păcat, deoarece El nu a
păcătuit niciodată. Totuşi planul lui Dumnezeu era să-L pedepsească
pe propriul Său Fiu pentru lucrurile rele pe care le-am făcut noi. Isus
Hristos a fost răstignit pe cruce şi a murit. Acolo a suferit pedeapsa
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groaznică a lui Dumnezeu pentru păcatul nostru. El a înviat din morţi
şi astăzi trăieşte – este o Persoană vie. Noe şi familia lui au trebuit să
intre în corabie pentru a f i în siguranţă. Dumnezeu doreşte ca tu să vii
la Domnul Isus şi să-L rogi să te ierte, pentru a putea f i în siguranţă
faţă de pedeapsa pe care o meriţi. Biblia spune: „Acum dar nu este
nici o condamnare (pedeapsă) pentru cei ce sunt în Isus Hristos“
(Romani 8:1). Când vii la Isus, f ii convins că eşti în siguranţă, pentru
că El a luat pedeapsa ta, şi Dumnezeu nu te va mai pedepsi. Este
minunat să depinzi de El şi să ştii că eşti în siguranţă, asemenea
familiei lui Noe, care ştia că este în siguranţă.
Timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi a plouat din cer şi
au ţâşnit apele din pământ. Au fost acoperiţi cu apă chiar şi cei mai
înalţi munţi. A murit tot ce a avut viaţă, în afară de peşti şi creaturile
din apă. Apoi ploaia s-a oprit. A strălucit soarele. A bătut vântul.
Corabia plutea, dar apele au început să scadă. Într-o zi Noe şi familia
lui au simţit că fundul corăbiei atinsese pământul Dar bineînţeles că
trebuia să mai rămână în corabie.

Citeşte tu sau cere unui copil mai
mare să citească versetul din Biblie.

„Corabia s-a oprit pe munţii Ararat“
(Geneza 8:4). Ararat este un munte
cu două vârfuri „Araratul Mare“
(5.165 m) şi „Araratul Mic“ (3.896 m)
- este un munte vulcanic uriaş situat
pe podişul Anatoliei, Turcia, în apropiere de graniţa cu Armenia şi Iran.

Îndepărtează toate f igurile.

Scena 6
Pune corabia şi munţii (B-40).

Soarele continua să strălucească şi vântul să bată; apele continuau
să scadă. În sfârşit au început să se vadă vârfurile munţilor. Noe a
mai aşteptat patruzeci de zile. După aceea a deschis fereastra şi a dat
drumul unui corb. Acesta este o pasăre puternică, care a zburat încoace
şi încolo şi nu s-a mai întors la corabie. Apoi Noe a dat drumul unui
porumbel. El nu a găsit nici un loc unde să se odihnească. Neputând
zbura tot timpul, s-a întors la corabie şi Noe l-a luat înăuntru. După
o săptămână Noe a dat din nou drumul porumbelului; şi acesta s-a
întors cu o frunză de măslin în cioc. Acum Noe ştia că apele scădeau
tot mai mult. Iar când a trimis din nou porumbelul o săptămână mai
târziu, acesta nu s-a mai întors. La aproximativ şase luni după ce
corabia a atins pământul, Noe şi familia lui au ridicat învelitoarea
corăbiei. Acum pământul era uscat, dar Dumnezeu le-a spus să nu
părăsească încă corabia. Înţeleptul Noe a aşteptat îndrumările lui
Dumnezeu.
Au trecut aproape încă două luni. Ce lung i s-a părut lui Noe şi
celor din familia lui acest timp! Fuseseră aproape un an în corabie.
În sfârşit Dumnezeu i-a vorbit: „Noe, ieşi din corabie, tu şi
nevasta ta, f iii tăi şi nevestele f iilor tăi cu tine! Scoate afară împreună
cu tine toate vieţuitoarele de tot felul care sunt cu tine, atât păsările
cât şi vitele, şi toate târâtoarele care se târăsc pe pământ. Să se
înmulţească şi să se răspândească pe pământ“.
Cât de minunat trebuie să f i fost să calci pe pământul curat!
Dumnezeu îi păstrase în siguranţă!
Dacă te-ai încrezut în Domnul Isus, ca să te scape de pedeapsa
lui Dumnezeu, deci dacă eşti mântuit, atunci eşti în siguranţă. Tu nu
vei mai f i niciodată pedepsit de Dumnezeu, pentru că El L-a pedepsit
pe preaiubitul Său Fiu în locul tău. Nu trebuie să-ţi mai f ie teamă
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de moarte, pentru că vei trăi veşnic cu Dumnezeu. Promisiunea lui
Dumnezeu este: „Acum dar, nu mai este nici o condamnare pentru
cei care sunt în Hristos Isus“ (Romani 8:1). Nu eşti mulţumitor
pentru această promisiune?

Citeşte tu sau cere unui copil mai
mare să citească versetul din Biblie.

Scena 7
Pune altarul (B-23) şi pe Noe cu familia lui (B-41).

Cu siguranţă, Noe şi familia lui erau recunoscători lui Dumnezeu
că i-a salvat. Primul lucru pe care l-a făcut Noe a fost să construiască
un altar şi să-i aducă jertfă lui Dumnezeu. Ei s-au rugat şi I-au
mulţumit lui Dumnezeu pentru că le purtase de grijă. Dumnezeu a
făcut atunci o promisiune minunată: că nu va mai trimite niciodată
un potop care să distrugă tot ce este pe pământ. El a aşezat pe cer
ceva care să ne amintească şi nouă de acea promisiune. El a făcut un
curcubeu minunat.

Adu în clasă 5-6 pietre mari şi
pune pe câţiva copii să le aşeze
în formă de altar.

Pune curcubeul (B-42) pe cer.

Planşa 5-6

Şi voi aţi văzut curcubeul. El trebuie să vă amintească de
promisiunea lui Dumnezeu, promisiune pe care Şi-a ţinut-o
întotdeauna.
Noe şi familia lui au fost foarte mulţumitori lui Dumnezeu,
pentru toată bunătatea pe care le-a arătat-o. Au fost bucuroşi că au
mers într-un loc unde au putut să f ie în siguranţă. Eşti şi tu la fel ca
ei? Ştii tu că eşti în siguranţă, pentru că te încrezi în Domnul Isus?
Sau eşti ca ceilalţi oameni? Ei au auzit avertizarea lui Dumnezeu,
dar n-au vrut să asculte. Au ştiut locul unde puteau f i în siguranţă,
dar nu au intrat înăuntru. Ei au continuat să meargă pe căile lor rele;
iar Dumnezeu a trebuit să-i pedepsească. Ascultă la ceea ce spune
Dumnezeu! Vino la Isus! El este singurul care te poate scăpa de
pedeapsa pe care o meriţi. Dacă doreşti într-adevăr să f ii în siguranţă,
vino la El acum! Aşa cum stai acolo, vorbeşte-I încet. Poţi să-i spui
ceva în felul acesta: „Doamne Isuse, ştiu că eu merit pedeapsa lui
Dumnezeu. Îmi pare rău că am fost neascultător, şi aş vrea să f iu
altfel. Îţi sunt mulţumitor că ai fost pedepsit în locul meu, şi Te rog
să mă mântuieşti acum“.
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Întrebări de recapitulare
1. De ce a trimis Dumnezeu potopul? (Din cauza păcatelor
oamenilor care îşi urmau căile lor rele fără Dumnezeu.)
2. Ce făcea Noe în timp ce construia corabia? (El avertiza pe
oameni de pedeapsa care urma să vină.)
3. Cât timp a lucrat Noe la corabie? (120 ani)
4. De ce va pedepsi Dumnezeu întotdeauna păcatul? (Pentru că El
este curat, drept şi sfânt.)
5. Câte animale din f iecare specie erau în corabie? (7 perechi
dintre acele animale folosite pentru jertfă şi câte o pereche din
celelalte.)
6. Cine a închis uşa corabiei? (Dumnezeu)
7. Ce s-a întâmplat cu oamenii rămaşi afară? (Au fost pedepsiţi şi
au murit.)

Începuturile

8. În ce fel ne face corabia să ne gândim la Domnul Isus? (În Domnul
Isus suntem în siguranţă, asemenea lui Noe în corabie.)
9. Ce a făcut Noe şi familia lui după ce au ieşit din corabie? (Au
construit un altar şi au adus jertfă.)
10. De ce a pus Dumnezeu curcubeul pe cer? (Ca semn al promisiunii
făcute de El că nu va mai nimici niciodată lumea prin potop.)
11. Ce se va întâmpla cu toţi aceia care refuză să-L primească pe
Domnul Isus ca Mântuitor? (Vor f i despărţiţi de Dumnezeu
pentru totdeauna.)
12. În ce fel Noe a fost ca Enoh? (A umblat cu Dumnezeu.)

Fotocopiază, apoi decupează, şi păstrează în Biblie

#

Paşi pentru sfătuirea copilului
care vrea să vină la Hristos
1. Arată-i că are nevoie de mântuire; că nu toţi
oamenii vor merge în cer; că nimeni nu este
atât de bun pentru a merita cerul; şi că plata
păcatului este moartea veşnică – despărţirea de
Dumnezeu (Romani 3:23; Apocalipsa 21:27;
Ioan 8:21, 24).
2. Arată-i calea mântuirii. Mântuirea este darul
fără plată, pentru că Isus a murit în locul nostru
pe cruce, a fost îngropat şi a înviat din morţi
(Ioan 3:16; Efeseni 2:8; 1 Corinteni 15:3, 4).
3. Ajută-l să primească darul mântuirii – pe Isus
Hristos – încrezându-se în El ca Mântuitor
personal (Ioan 1:12; Apocalipsa 3:20).
4. Bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, ajută-l să
primească siguranţa mântuirii (Ioan 3:36;
Apocalipsa 3:20; Evrei 13:5).
5. Învaţă-l să mărturisească despre Hristos (Matei
10:32). Această mărturisire poate să ţi-o facă
întâi ţie, apoi altor lucrători, apoi mai târziu
prietenilor şi, dacă circumstanţele permit, unui
grup sau bisericii.
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