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Introducere
Patriarhii este al doilea set de 5 lecţii din cartea Geneza. Această serie poate f i predată în continuarea
seriei „Începuturile“ sau poate f i folosită în mod independent. Roagă-te ca pe măsură ce predai, copiii să
ajungă la o relaţie personală cu Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov prin Domnul Isus Hristos.
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.
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 …“
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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.“
Aşezarea figurilor de flanelograf
Înainte de a merge să predai, exersează aşezarea figurilor de f lanelograf şi schimbarea scenelor.
Trebuie să cunoşti bine toate figurile şi să ştii când să le foloseşti în lecţie. Poţi cumpăra fundaluri, pentru
a le folosi la aceste lecţii. Înainte de fiecare scenă sunt date sugestii, dar ele nu sunt esenţiale. Toată
învăţătura poate fi dată şi folosind un f lanel simplu.
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. Dacă le predai pe toate cinci, probabil copiii nu vor reuşi să le înveţe bine
pe niciunul.
Ajutoare vizuale suplimentare
Scrie pentru f iecare lecţie pe o bucată de carton adevărul central (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. (Foloseşte litere mici de tipar, ca şi copiii mici să poată citi cu uşurinţă cuvintele).
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 unor diferite 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. Vei descoperi adesea 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 mai mult, 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 mult 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 de ansamblu
Lecţia
Chemarea lui Avram
Geneza 11:27-12:20
Geneza 15:4-6
Geneza 16:1-4, 15
Geneza 17:1-8, 15-17

Avraam îl dăruieşte pe
f iul său
Geneza 21:1-8
Geneza 22:1-14

Avraam caută o soţie
pentru f iul său

Adevărul
Aplicaţia
central
Dumnezeu
Nemântuit: Crede promisiunile
Îşi ţine
Sale referitoare la
promisiunile.
mântuire şi vino la
Hristos.

Dumnezeu
îi încearcă
pe copiii
Săi ca să le
întărească
credinţa.

Dreptul de întâi născut
şi binecuvântarea
Geneza 25:21-34
Geneza 26:34 - 28:5

Mântuit:

Ia cunoştinţă de promisiunile Sale şi crede
că Ş-i le va ţine.

Mântuit:

Când împrejurările
sunt grele, încrede-te
în Dumnezeu şi El
te va ajuta.

„Cercetează-mă,
Dumnezeule, şi
cunoaşte-mi inima!
Încearcă-mă, şi
cunoaşte-mi
gândurile!“
Psalmul 139:23

Cere-I lui Dumnezeu
să-ţi arate calea Lui în
orice decizie pe care o
iei.

„Căci toţi cei ce sunt
călăuziţi de Duhul lui
Dumnezeu sunt f ii ai
lui Dumnezeu.“
Romani 8:14

Dumnezeu îi Mântuit:
călăuzeşte pe
copiii Lui.

Geneza 24
Geneza 15:2

Dumnezeu
Nemântuit: Cere-I lui Dumnezeu
vrea ca toţi
să-ţi schimbe inima
copiii Lui să
înşelătoare.
f ie cinstiţi.
Mântuit: Încrede-te în Dumnezeu
să-ţi dea putere să
trăieşti ca o persoană
nouă.

Iacov departe de casă

Dumnezeu
Nemântuit: Primeşte-L pe Isus
schimbă
Hristos ca MântuitoGeneza 28:10 - 29:30
viaţa
rul tău şi vei începe să
Geneza 31:2-7, 11, 13-18 copiilor Lui.
experimentezi cum
Geneza 32:6-31
îţi schimbă Dumnezeu
Geneza 33:1-4
viaţa.
Geneza 35:1-15, 27
Mântuit: Acceptă cu bucurie
schimbările pe care le
face Dumnezeu
în viaţa ta.
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Versetul
de memorat
„Credincios este Cel
ce a făcut făgăduinţa.“
Evrei 10:23

„Inima este nespus
de înşelătoare şi de
deznădăjduit de rea.“
Ieremia 17:9

„Acela care a început
în voi această bună
lucrare, o va isprăvi
până în ziua lui Isus
Hristos.“
Filipeni 1:6
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Lecţia întâi

Chemarea lui Avram
Texte biblice pentru învăţător
Geneza 11:27-12:20; 15:4-6; 16:1-4, 5; 17:1-8,15-17. (Textul acestei lecţii acoperă o vastă arie din
Scriptură. Textul lecţiei te va călăuzi în detaliile pe care să le incluzi.)
Adevăr central
Dumnezeu Îşi ţine promisiunile.
Aplicaţie
Nemântuit: Crede promisiunile Sale referitoare la mântuire ş i vino la Hristos.
Mântuit: Ia cunoştinţă de promisiunile Sale şi crede că El Ş-i le va ţine.
Verset de memorat
„Credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa.“ Evrei 10:23
Ajutoare vizuale
♦♦ Planşele: de la 1-1 până la 1-6 sau
♦♦ Figurile: de la P-1 până la P-14;
♦♦ Fundaluri (opţional): scenă de exterior şi tabla goală;
♦♦ Fă benzi de hârtie cu următoarele cuvinte: „ţară“, „naţiune mare“, „binecuvânta“, „nume mare“,
„a f i o binecuvântare“, „toate familiile“;
♦♦ Să ai o imagine cu curcubeul (poţi să foloseşti f igura de f lanelograf B-42 din seria de lecţii
„Începuturile“);
♦♦ Alege cinci copii care să citească cu voce tare câte una din promisiunile pe care Dumnezeu i
le-a dat lui Avram şi să pună banda de hârtie corespunzătoare pe f lanelograf. (Vezi textul scenei
1 – pag. 9-10).
Activitate de implicare
♦♦ Fotocopiază pentru f iecare copil steaua de la pagina 53. Să ai pregătite creioane, carioci sau
pixuri. Dă f iecărui copil un suport pe care să pună foaia atunci când desenează.

Schiţa lecţiei
Introducere
Promisiunea uitată. 						
Desfăşurarea evenimentelor
1. Dumnezeu Îi vorbeşte lui Avram în Ur.
2. Dumnezeu îi promite lui Avram multe lucruri. 		
3. Avram vorbeşte cu Sarai şi cu alte rude. 			
4. Avram Îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt. 			
5. Avram părăseşte cetatea Ur.
6. El ajunge în Canaan. 						
7. Avram se coboară în Egipt.
8. El îl înşeală pe faraon.
9. Faraon îl trimite pe Avram înapoi în Canaan. 		
Punctul culminant
Dumnezeu îi promite lui Avram un f iu.
Concluzia
Se naşte Ismael.
Dumnezeu Îşi reînnoieşte promisiunea referitoare la un f iu.

AC

AC
AC
ACN
ACN

ACN

ACM+N
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Activitate pentru prezentarea Evangheliei
Globul pentru prezentarea Evangheliei
Confecţionează un glob
pământesc simplu, folosind două
fotocopii ale unei hărţi a globului
pământesc. Poţi lăsa harta în formă
dreptunghiulară sau o poţi tăia în
formă ovală, după cum se potriveşte
mai bine hărţii pe care ai ales-o.

Arată globul pământesc confecţionat în întregime.

Te-ai gândit vreodată cât de mare este lumea noastră? Gândeşte-te la toţi munţii, toate câmpiile şi râurile. Apoi gândeşte-te la toţi
oamenii şi toate animalele. Ştiai că Dumnezeu le-a creat pe f iecare
dintre ele? El te-a creat chiar şi pe tine! Dumnezeu este înţelept şi
puternic. Dumnezeu este de asemenea sfânt (curat, fără nici o pată)
şi El te iubeşte foarte mult. Biblia spune: „Fiindcă atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea“ (Ioan 3:16).

Taie un sfert de cerc în partea
de sus a primei hărţi şi acelaşi sfert
de cerc (doar un pic mai mare) în a
doua hartă.

Arată inima neagră.

Taie un cerc suf icient de mare, ca
să încapă în spatele hărţii şi lipeşte
sfertul de cerc mare pe el astfel
încât atunci când harta împreună cu
cercul sunt aliniate cu prima hartă,
globul să arate ca un întreg.

Nici unul dintre noi nu suntem curaţi. Noi păcătuim de f iecare
dată când facem lucruri rele care încalcă legile lui Dumnezeu. Biblia
spune: „Toţi au păcătuit“ (Romani 3:23). Noi am fost născuţi cu
inimi păcătoase care doresc să facă voia noastră în loc să facă voia
lui Dumnezeu. Atunci când tu râzi de cineva, nu asculţi de părinţii
tăi sau gândeşti lucruri rele, tu păcătuieşti. Dumnezeu spune că
pedeapsa pentru păcat este moartea (despărţirea de Dumnezeu pentru
totdeauna).

Pregăteşte o fotocopie a simbolurilor Evangheliei de la pagina 51 şi
adaugă-le la cerc conform desenului
de mai jos.

Arată crucea/mormântul.

Doar un singur simbol ar trebui să
se arate prin triunghi o singură dată.

Pentru aceasta, Domnul Isus, F iul lui Dumnezeu, a murit şi
sângele Lui a fost vărsat pe cruce. El a venit în lumea noastră, ca
să ia asupra Lui pedeapsa ta pentru ca tu să nu mai trebuiască să
f ii despărţit de Dumnezeu. Biblia spune: „Hristos a murit pentru
păcatele noastre după Scripturi“ (1 Corinteni 15:3-4). După ce Isus a
murit, El a fost îngropat, dar după trei zile a înviat! Azi El este viu în
cer şi pregăteşte un loc pentru toţi cei care au fost iertaţi de păcat.
Arată inima curată.

Foloseşte o
capsă pentru
hârtie ca să
ataşezi cercul
în spatele hărţii.

Ai fost tu iertat de păcat? Există o singură cale prin care inima ta
poate f i curăţată de păcat. Biblia spune: „Oricine crede în El, nu piere
ci are viaţa veşnică“ (vezi Ioan 3:16). Trebuie să f ii gata să părăseşti
păcatul tău şi să crezi (să te încrezi total) în Domnul Isus care a luat
pedeapsa ta asupra Lui. Când tu faci lucrul acesta, Dumnezeu îţi
iartă păcatul şi te schimbă în interiorul tău.

8

Patriarhii

Lecţia
Alege acele exemple de promisiuni care se potrivesc cel mai bine nevoilor copiilor din
grupul tău.

Florin, prietenul lui Iosif, îi promisese acestuia o plimbare cu
noua sa bicicletă de cursă. Iosif s-a grăbit spre casa prietenului său şi
ajuns la uşă, a sunat. Mama lui Florin a deschis uşa.
„Florin este acasă, vă rog?“ a întrebat Iosif.
„Nu“ a răspuns ea. „S-a dus la pescuit cu tatăl său. Îmi pare
rău“, se scuză mama lui Florin, „cred că a uitat.“
Iosif a fost dezamăgit. Florin nu şi-a ţinut promisiunea. El o
uitase.
Când cineva nu-şi ţine promisiunea suntem dezamăgiţi. Există
doar Unul singur care Îşi ţine întotdeauna promisiunile, Acela este
Dumnezeu. Mai ştiţi de ce promisiune ne aminteşte curcubeul?

AC
Arată simbolul pe care scrie
„Promisiune” (pag. 52) pentru preşcolari. Arată simbolul pe parcursul
lecţiei ori de câte ori vorbeşti despre
promisiunile lui Dumnezeu.

Ridică imaginea cu curcubeul şi dă posibilitate copiilor să răspundă.

Dumnezeu Şi-a ţinut această promisiune. Din timpul lui Noe
n-a mai fost niciodată potop pe întregul pământ. Dumnezeu nu va
uita niciodată promisiunile care le face. Când face o promisiune, El
intenţionează să o aducă la îndeplinire şi o va ţine. Găseşti toate
promisiunile lui Dumnezeu în Biblie. Este bine să le cauţi atunci când
citeşti în ea. Este minunat să putem avea încredere că Dumnezeu Îşi
ţine Cuvântul Său.
Dar chiar şi după potop, mulţi oameni nu s-au încrezut în
Dumnezeu. Fiii lui Noe şi soţiile lor au avut copii şi copii lor au avut
alţi copii. Au trecut cam 400 de ani şi iarăşi erau mii de oameni în
lume, dar mulţi dintre ei nu se închinau lui Dumnezeu. Unii chiar se
închinau lunii (corp ceresc).
Unul dintre locurile unde ei trăiau era un oraş frumos şi bogat
numit Ur. Arheologii – oameni care studiază viaţa popoarelor care
au trăit în trecut – au găsit lucruri îngropate adânc în pământ, care
arată că acest oraş avea case mari cu 10-12 camere, bucătării şi băi.
Oamenii purtau bijuterii minunate şi lucruri făcute din aur şi argint.
Existau şcoli în oraş şi de asemenea temple şi imagini ale zeiţei
lunii.

Cetatea Ur se află între ţărmul
de nord al golfului Persic şi oraşul
Bagdad din Irak-ul de astăzi.
Arheologii au descoperit multe
evidenţe ale bogăţiei şi culturii
avansate ale oraşului. Copiii se vor
bucura să arate Ur pe hartă.

Scena 1
Fundal opţional: tabla goală. Pune-l pe Avram (P-1).

Imaginea 1-1

În acel oraş minunat Ur, trăia un om numit Avram. Şi el era un
om bogat. Nu ştiu dacă el s-a închinat vreodată la lună, dar ceea ce
ştim despre el este extraordinar.
Într-o zi s-a întâmplat ceva foarte deosebit în viaţa lui Avram.
Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat i-a vorbit lui Avram.
Pune simbolul pentru Dumnezeu (P-2).

Pentru copiii mai mici foloseşte
numele Avraam şi Sara pe tot
parcursul lecţiei.

„Avrame, părăseşte ţara ta şi poporul tău – chiar şi pe rudele tale
– şi du-te în ţara pe care ţi-o voi arăta Eu“ (vezi Geneza 12:1).
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Ce mesaj ciudat! Dumnezeu îi spunea lui Avram să plece din
oraşul său şi din casa sa, dar El nici măcar nu i-a spus lui Avram
numele locului unde trebuia să meargă. Dumnezeu i-a poruncit lui
Avram: „Du-te“ – şi în acelaşi timp i-a făcut promisiunea că îi va da
lui Avram o ţară.

Opinia generală a teologilor este
că chemarea lui Dumnezeu pentru
Avraam înregistrată în Geneza 12:1,
de fapt precede evenimentele din
Geneza 11:31. Este posibil ca familia lui Avraam să f i locuit în Haran
apoi s-a mutat în Ur, unde f iul lui
Terah, Haran, s-a născut şi a murit.
După ce Dumnezeu l-a chemat pe
Avraam, ei au călătorit înapoi la
Haran. (Vezi Fapte 7:2-4.)

Pune cuvântul „ţară“ pe tablă.

Aşa sunt adesea promisiunile lui Dumnezeu. El ne spune ceva
ce trebuie să facem. Dacă noi facem acel lucru El ne promite ceva.
De exemplu, El spune copiilor Săi: „Apropiaţi-vă de Dumnezeu“ –
asta trebuie să facem noi. Apoi urmează promisiunea: „Şi El se va
apropia de voi“ (Iacov 4:8). Aceasta este o promisiune.
Dumnezeu i-a făcut lui Avram şi alte promisiuni minunate.

AC

Dă-le posibilitatea copiilor pe care i-ai ales, să le citească cu voce tare şi să pună benzile
pe tablă: „naţiune mare“, „binecuvânta“, „nume mare“, „a f i o binecuvântare“ şi „toate
familiile“.

1. Geneza 12:2a – „Voi face din tine o naţiune mare.“
2. Geneza 12:2b – „Te voi binecuvânta.“
3. Geneza 12:2c – „Îţi voi face un nume mare.“
4. Geneza 12:2d – „Vei f i o binecuvântare.“
5. Geneza 12:3c – „Toate familiile pământului vor f i binecuvântate
în tine.“
Dumnezeu avea un plan pentru viaţa lui Avram. Şi de aceea
i-a făcut aceste promisiuni măreţe. Lucrul minunat a fost că
Dumnezeu şi-a ţinut f iecare promisiune făcută. Câteodată tu şi eu
facem o promisiune şi mai târziu descoperim că nu o putem ţine,
dar Dumnezeu este atât de mare şi plin de putere, încât îşi poate ţine
toate promisiunile. Nu este nici greu pentru El şi nici nu-şi va încălca
promisiunea.
Chiar dacă mulţi din familia lui se închinau la lună, Avram ştia
că Domnul este Dumnezeu şi că se poate încrede în El. El a ţinut cont
de porunca lui Dumnezeu şi promisiunile Lui. El nu a spus doar: „Ce
a zis Dumnezeu este bine“ şi apoi să stea în Ur. Nu, el s-a hotărât să
facă ce i-a poruncit Dumnezeu şi să se încreadă în Dumnezeu, că El
îşi va ţine toate promisiunile.

AC

Tatăl lui Avraam, Terah, era descendent al lui Sem şi închinător la
idoli (Iosua 24:2).

Îndepărtează toate f igurile.

Scena 2
Fundal opţional: tabla goală. Pune-l pe Avram (P-1) şi pe Sarai (P-4).

Imaginea 1-2

Probabil că mai întâi a vorbit cu soţia lui, Sarai. „Ne vom muta.
Vom pleca din acest oraş.“
„Dar Avram, unde ne ducem?“
„Nu ştiu. Dumnezeu mi-a spus că trebuie să plec de aici şi El ne
va arăta unde să mergem“, probabil că i-a răspuns Avram.
Fără îndoială că Avram le-a spus tatălui său, Terah, fratelui său,
Nahor şi nepotului său, Lot: „Trebuie să părăsesc cetatea Ur; noi ne
vom muta“.
Poate că ei l-au întrebat: „Unde te duci?“
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Răspunsul lui Avram probabil că a fost acelaşi cu cel dat Sarei:
„Dumnezeu a promis să-mi arate o ţară pe care are de gând să mi-o
dea mie. Eu nu ştiu unde este, dar mă voi încrede în Dumnezeu“.
Vedeţi, a avea încredere nu înseamnă numai să ştii că Dumnezeu
a promis că va face un anumit lucru. Înseamnă să ai încrederea că El
va împlini ce a promis. Avram a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. A
crezut că El îşi va ţine toate promisiunile pe care le-a făcut.

AC

Îndepărtează toate f igurile.

Imaginaţi-vă cum au clătinat din cap rudele lui. „Ce ciudat! Să
pleci şi să nu ştii unde te duci. Noi nu înţelegem.“ Ei nu puteau să
priceapă pentru că ei nu-L cunoşteau pe Dumnezeu la fel ca Avram.
Avram ştia că Domnul a făcut aceste promisiuni şi le va ţine. De
aceea el a făcut ceea ce Dumnezeu îi spusese să facă.
Dumnezeu vrea ca şi voi să-L credeţi pe cuvânt. În Biblie sunt
multe promisiuni. Unele dintre ele sunt pentru cei care niciodată nu
s-au încrezut în Isus Hristos ca Mântuitor, altele sunt pentru cei care
s-au încrezut în El. Pentru cine este această promisiune? „Nicidecum
n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi“ (Evrei 13:5). Este
pentru creştini, cei care Îl cunosc pe Isus Hristos ca Mântuitorul lor.
Iar acum ne vom gândi la o promisiune pentru cei care nu s-au
încrezut niciodată în Isus Hristos. El a făcut promisiunea şi El este
Dumnezeu, aşa că noi putem f i siguri că o va ţine. El a promis: „Pe
cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară“ (Ioan 6:37b).
De ce este nevoie să veniţi la Isus Hristos? Aveţi nevoie de acest
lucru pentru că lucrurile rele pe care le-aţi făcut vă ţin departe de
Dumnezeu şi numai Isus Hristos poate să îndepărteze păcatul vostru.
Poate că ţi-ai dat seama de nevoia de a avea păcatele iertate dar te
gândeşti: „Eu sunt prea rău – nimeni nu ştie că am furat“. Poate
că cineva ţi-a spus că eşti prea tânăr să vii la Isus Hristos. Ascultă
promisiunea din nou.

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

Repetă versetul accentuând cuvintele.

Nu contează cât de rău ai fost, nu contează cât de tânăr eşti,
oricine eşti, dacă vii la Isus Hristos, El nu te va refuza. Aceasta este
promisiunea Lui. Poţi veni la Isus Hristos, cerându-I prin rugăciune
să-ţi ierte păcatul. Nu vrei tu să crezi această promisiune şi să vii la
El astăzi? Dacă vrei, dar nu eşti sigur cum să faci acest lucru, rămâi
pe locul tău când ceilalţi vor pleca. Astfel eu voi şti că vrei să stăm de
vorbă despre aceasta şi îţi voi explica cu bucurie ceva mai mult din
Biblie. Este foarte important ca tu să înţelegi şi să crezi cu adevărat
această promisiune tot aşa cum Avram a crezut promisiunile pe care
i le-a făcut Dumnezeu.
Scena 3

Imaginea 1-3

Fundal opţional: scenă de exterior. Pune carul (P-5), cămilele (P-6) şi oile (P-7).

Peste puţin timp, Avram a pornit la drum, lăsând în urmă cetatea
Ur. Dar cine sunt ceilalţi oameni? Câteva rude s-au hotărât să meargă
cu Avram şi soţia lui – tatăl şi nepotul său Lot. Erau şi slujitori şi
animale, corturi şi lucruri de care aveau nevoie pe drum. Biblia nu ne
spune cum i-a călăuzit Dumnezeu, dar El a făcut-o cumva, zi de zi,
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săptămână de săptămână. Probabil le-a luat zece săptămâni sau mai
mult până au ajuns în cetatea Haran, care era cam la 1100 km de Ur.
Acolo s-au oprit. Poate că tatăl lui Avram era prea bătrân şi obosit,
ca să mai poată înainta. Ei au rămas în Haran până când el a murit,
locuind acolo cam cincisprezece ani.
În cele din urmă, ei au pornit din nou spre ţara promisă de
Dumnezeu. Era ca şi cum ai pune în mişcare un sat: Avram şi familia
lui călare pe cămile; cam 600 de slujitori cu copiii lor, măgari
încărcaţi cu lucruri, şi turme.
După o lungă călătorie, au ajuns în ţara promisă, numită Canaan.
Cât de impresionat trebuie să f i fost Avram să o vadă şi să păşească
în ea. Dumnezeu Şi-a ţinut Cuvântul! Vă amintiţi celelalte lucruri pe
care i le-a promis Dumnezeu lui Avram?

Preşcolarii se vor bucura să imite
sunetele animalelor şi să meargă
într-o procesiune.
Permite copiilor să arate Haran şi
Ur pe hartă, arătând distanţa lungă
dintre ele, cât o călătorie de probabil
zece săptămâni.
Avraam a cumpărat slujitori în Haran (Geneza 12:5), ceea ce l-a făcut
foarte bogat.
Permite copiilor să arate Canaan
pe hartă. Avraam s-a stabilit în
Sihem, dar treptat a călătorit spre
sud, în căutare de păşuni mai bune.

Permite copiilor să răspundă.

Haideţi să ne gândim la ultima dintre ele: „toate familiile
pământului vor f i binecuvântate în tine“. Dumnezeu a promis că
datorită lui Avram, mari binecuvântări vor veni peste oamenii din
toată lumea, chiar şi peste tine şi mine! Cum Şi-a ţinut Dumnezeu
această promisiune? Prin familia lui Avram a venit Isus. Isus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu S-a născut evreu. El, Isus Hristos, este o mare
binecuvântare pentru oamenii din toată lumea. El a venit să f ie
Mântuitorul lumii.

ACN

Pune crucea (P-3) într-o parte a tablei.

Aceasta înseamnă că El a venit să moară, să ia pedeapsa pentru
păcatele noastre. El a înviat din morţi şi este viu în ceruri. De aceea
poate El să îndepărteze tot păcatul tău. De aceea poate El să facă
această minunată promisiune: „Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi
izgoni afară“ (Ioan 6:37b). Crede-L pe cuvânt chiar acum. Spune-I:
„Doamne Isuse, îmi pare rău de toate relele pe care le-am făcut.
Vreau să le părăsesc. Îţi mulţumesc că ai murit pentru mine. Te rog
iartă-mi tot păcatul“. El nu te va îndepărta. El te va primi bucuros şi
te va ierta. Nu vrei să descoperi chiar astăzi în viaţa ta că El Îşi ţine
promisiunile, tot aşa cum Dumnezeu Şi-a ţinut promisiunile făcute
lui Avram?

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

Îndepărtează toate f igurile.

Scena 4
Fundal opţional: tablă simplă. Pune altarul (P-8), berbecul (P-9), focul (P-10) şi pe Avram

Imaginea 1-4

(P-1).

Datorită credincioşiei lui Dumnezeu faţă de promisiunea făcută,
acum Avram locuia în ţara care urma să f ie a lui. Primul lucru pe
care l-a făcut Avram a fost să I se închine lui Dumnezeu. El a zidit un
altar. Biblia spune: „Domnul i S-a arătat“ (Geneza 12:7). Ce moment
deosebit trebuie să f i fost acesta. Ce bucuros trebuie să f i fost Avram
că a avut încrederea că Dumnezeu îl va aduce în acest loc.
Într-o zi Avram a devenit foarte îngrijorat: „Cu ce voi hrăni
vitele, oile, cămilele şi măgarii? Şi cu ce vom supravieţui noi?“, se
va f i întrebat el. S-a uitat şi nu era prea multă păşune împrejur.
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Şi-a dat seama că era foamete, şi aceasta însemna mulţi oameni
f lămânzi şi animale înfometate. Nu era mâncare.
Îndepărtează toate f igurile.

Dacă Avram s-ar f i încrezut în Dumnezeu în acest timp de
foamete, cum ar f i procedat?
Permite copiilor să sugereze ce va face el.

Haideţi să vedem ce a făcut el. El s-a hotărât să găsească singur
o soluţie. El a părăsit Canaanul şi a călătorit în ţara Egiptului.
Dumnezeu nu îi spusese să meargă acolo. Egiptul nu era ţara promisă
de Dumnezeu. Aşa că Avram a dat de necaz.
Sarai, soţia lui, era foarte frumoasă. Lui Avram i-a fost teamă că
atunci când egiptenii o vor vedea, îl vor ucide pe el, şi o vor lua pe
Sarai pentru ei. Deci, fără să se încreadă deloc în Dumnezeu, Avram
i-a spus Sarei: „Spune că eşti sora mea, ca să nu mă omoare pe mine,
iar pe tine să te ia ei“. Însă planul lui Avram nu s-a împlinit. Faraon a
luat-o pe Sarai în palatul său. El dorea să o ia de soţie. Dar Dumnezeu
a trimis o boală peste oamenii care locuiau în palat. Curând, faraon
a descoperit că Avram nu i-a spus tot adevărul. El s-a supărat foarte
tare, şi i-a trimis pe Avram şi Sarai înapoi acasă, în grabă.
Dar Dumnezeu nu l-a părăsit pe Avram. El nu a spus: „Avrame,
tu M-ai dezamăgit, aşa că Eu am terminat cu tine“. Nu, El este un
Dumnezeu credincios. El nu-Şi poate încălca promisiunile chiar dacă
copiii Lui sunt neascultători.
Poate că tu eşti un copil al lui Dumnezeu, Isus Hristos este
Mântuitorul tău dar, ca Avram, nu ai spus adevărul. Fratele tău mai
mare te-a ajutat cu ceva la temele de acasă. Când profesoara a citit
tema, a fost foarte încântată şi a întrebat: „Ai făcut-o tu singur?“
Tu i-ai răspuns: „Da“. Ai minţit. Te-ai simţit nefericit, pentru că
ştii că L-ai supărat pe Dumnezeu. Mai există vreo promisiune a lui
Dumnezeu pentru tine, un creştin care L-a supărat pe Dumnezeu?
Da! Ascultă: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios
şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire“ (1
Ioan 1:9). Dacă îţi pare rău de acest lucru, El te va ierta; aceasta este
promisiunea Lui. Bineînţeles că trebuie să rezolvi şi cu profesoara
ta. Dar, dragi copii creştini, întotdeauna când păcătuiţi amintiţi-vă:
Dumnezeu vrea să-I spune-ţi că vă pare rău. El promite să vă ierte.
Din moment ce I-aţi spus lui Dumnezeu despre acest lucru, nu trebuie
să continuaţi să vă simţiţi vinovaţi. El este credincios chiar şi când
noi Îl dezamăgim. Ce bucuros trebuie să f i fost Avram pentru acest
lucru!

ACM

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

Imaginea 1-5

Pune-l pe Avram (P-1), simbolul pentru Dumnezeu (P-2) şi stelele (P-11).

Într-o noapte Dumnezeu i-a vorbit lui Avram: „Vei avea în curând
un f iu. Uită-te în sus la cer şi numără stelele. Familia ta va f i aşa de
numeroasă încât nu poate fi numărată“. Era o promisiune – Avram va
avea un f iu. Biblia spune: „Avram a crezut pe Dumnezeu“ (Geneza
15:6).

Preşcolarii mimează că se uită la
cer şi numără stelele.
Aceasta este prima menţiune a
cuvântului „crede“ în Scriptură. Dumnezeu i-a socotit credinţa lui Avraam
ca dreptate (Romani 4:3, Galateni
3:6, Iacov 2:23, Evrei 11:8-12).

Îndepărtează toate f igurile.
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Scena 5

Credinţa lui Avraam a început să
se manifeste, când Dumnezeu l-a
chemat să iasă din Ur. Ascultarea
lui a fost rezultatul acestei credinţe.
Biblia învaţă clar că mântuirea
(dreptatea acordată) se obţine doar
prin credinţă.

Fundal opţional: scenă de exterior. Pune-l pe Avram (P-1), pe Sarai (P-13) şi cortul (P-14).

Dar anii au trecut, şi nu au avut nici un f iu. Şi-a uitat Dumnezeu
promisiunea făcută? Nu. El niciodată nu uită o promisiune. S-a
răzgândit Dumnezeu? Nu, Dumnezeu nu se schimbă. A descoperit
Dumnezeu că nu-Şi poate ţine acea promisiune? Nu, nu există nimic
prea greu pentru Dumnezeu. El Îşi va ţine promisiunile la timpul
hotărât de El. Dar Avram şi Sarai nu au înţeles de ce Dumnezeu nu le
dăduse copilul promis. Sarai s-a plictisit să mai aştepte.
Într-o zi ea i-a spus lui Avram: „Eu sunt prea bătrână ca să mai
am copii. Ia-o pe sclava mea Agar, ca a doua soţie, şi ea îţi va dărui
un f iu“.
Aceasta nu era calea lui Dumnezeu, dar Avram a urmat-o. Şi
el se plictisise să aştepte ca Dumnezeu să-Şi ţină promisiunea; el a
uitat să se încreadă în Dumnezeu. Dumnezeu nu împlineşte f iecare
promisiune imediat, dar El îşi ţine promisiunile, asta-i sigur.

Agar era o sclavă egipteancă,
dăruită probabil de Faraon odată
cu alte bogăţii.
Dumnezeu l-a binecuvântat pe
Ismael şi a promis că şi descendenţii
lui vor f i numeroşi (Geneza 17:20).
Cei 12 prinţi din linia lui Ismael au
format naţiunile arabe. Cearta, care
a intervenit între Ismael şi Isaac, a
fost doar un preludiu al luptei neîntrerupte între Israel şi ţările arabe de
astăzi.

Agar a avut un f iu numit Ismael, dar el nu era f iul promis. Când
Ismael avea 13 ani, Dumnezeu i-a vorbit lui Avram încă o dată,
repetând promisiunea: „Sarai va avea un f iu“ (vezi Geneza 17:16).

Imaginea 1-6

Pune-l pe Avram (P-12) şi simbolul pentru Dumnezeu (P-2).

Îndepărtează toate f igurile.

Avram a râs, şi a spus Domnului: „Mi se va naşte un f iu, la 100
de ani? Va putea Sarai, care are 90 de ani, să aibă într-adevăr un
f iu?“ Părea imposibil! Dar Dumnezeu a făcut promisiunea pentru că
la El nimic nu este imposibil. Iar El, Dumnezeu, a schimbat chiar şi
numele lui Avram în Avraam, care înseamnă „tatăl multor popoare“,
iar numele Sarei a fost schimbat în Sara (prinţesă). Probabil că aceste
nume noi i-au ajutat să-şi amintească minunata promisiune a lui
Dumnezeu.
Nu te bucuri că Dumnezeu Îşi va ţine orice promisiune pe care a
făcut-o? Dacă eşti creştin, subliniază promisiunile pe care le găseşti
în Biblie. Aceasta te ajută să ţi le aminteşti. Şi mai important decât
toate, încrede-te în faptul că Dumnezeu Îşi va ţine promisiunea.
În Romani 8:28 există o minunată promisiune pentru f iecare
creştin: „Ştim că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc
pe Dumnezeu“. Orice se întâmplă în viaţa ta – tristeţe, fericire,
dezamăgire – constituie scopul lui Dumnezeu. Toate lucrează spre
binele tău. El foloseşte deseori aceste lucruri ca să ne facă mai
asemănători cu Domnul Isus. Încrede-te în Dumnezeu în situaţiile
grele.
Este atât de uşor să-L învinovăţeşti pe Dumnezeu când mama
ta sau tatăl tău sunt bolnavi sau chiar mor. Dacă arunci vina pe
Dumnezeu şi nu mai vorbeşti cu El, înseamnă că nu ai încredere în
promisiunea Lui. Dacă te învinovăţeşti singur şi te gândeşti că dacă
ai f i fost mai bun nu s-ar f i întâmplat, nu te încrezi în promisiunile
lui Dumnezeu. Când împrejurările sunt triste, spune-I lui Dumnezeu
că tu crezi că El o va scoate la capăt. Încrede-te în El. El Îşi va ţine
promisiunea.

ACM
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Dacă nu eşti creştin, şi nu ţi-ai pus încrederea în Isus Hristos
ca Mântuitor al tău, aminteşte-ţi acea promisiune deosebită care a
făcut-o El: „Pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară“. Vino la El
acum, ca să ai păcatele iertate. El promite că nu te va alunga de la El.

ACN

Întrebări de recapitulare
1. Ce i-a spus Dumnezeu lui Avram să facă, atunci când locuia în Ur?
(Părăseşte ţara ta şi poporul tău – chiar şi rudele tale – şi mergi în
ţara pe care ţi-o voi arăta.)
2. De ce a ascultat Avram? (Pentru că Dumnezeu îi promisese o ţară,
şi el a crezut că Dumnezeu că îşi ţine promisiunea.)
3. Ce înseamnă să te încrezi în Dumnezeu? (Să te încrezi în faptul că
Dumnezeu face ceea ce promite.)
4. Poţi să spui o promisiune a lui Dumnezeu? (De exemplu: „Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi“ – Evrei 13:5;
„Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară“ – Ioan 6:37b.)
5. Cine a mai plecat cu Avram şi Sarai? (Tatăl lui Avram – Terah,
nepotul lui – Lot, şi slujitorii lor.)
6. Ce lucru rău a făcut Avram în Egipt? (El nu s-a încrezut în Dumnezeu şi a spus că Sarai este sora lui.)
7. Care sunt câteva din promisiunile pe care Dumnezeu i le-a dat lui
Avram? („Voi face din tine o naţiune mare, te voi binecuvânta, îţi
voi face un nume mare, vei fi o binecuvântare; toate familiile pământului vor f i binecuvântate în tine; ţie şi soţiei tale, Sarai vă voi da
un f iu.“)
8. De ce părea imposibil ca Avram şi Sarai să aibă un f iu? (Avram şi
Sarai erau prea bătrâni să mai aibă copii.)
9. De ce poţi f i sigur că Dumnezeu Îşi va ţine promisiunile? (Pentru
că El este Dumnezeu şi poate face lucruri imposibile.)
10. Unde găsiţi promisiunile lui Dumnezeu? (În Cuvântul Său, Biblia.)
Întrebări de recapitulare pentru preşcolari
1. Ce este o promisiune? (Ceva ce o persoană spune că va face.)
2. Care sunt două promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avram?
(Dumnezeu îl va călăuzi într-o ţară nouă; va avea mulţi copii,
nepoţi şi alte rude; va deveni un om important; Dumnezeu va
trata bine pe cei care tratează bine pe copii lui şi va pedepsi pe
cei care-i tratează rău; Mântuitorul va veni prin descendenţii lui.)
3. Care era numele f iului lui Avram? (Ismael. Fiul promis era Isaac,
dar aceasta nu este menţionat în lecţie.)
4. Ce promite Dumnezeu să facă pentru tine dacă crezi în Domnul
Isus ca Mântuitorul tău de păcatele tale? („Pe cel ce vine la Mine
nu-l voi izgoni afară“ Ioan 6:37b. El promite să te ierte de păcatul
tău pentru ca tu să poţi merge în cer într-o zi.)
Activitate de implicare
Steaua
Fotocopiază steaua de la pagina 53 şi dă câte o stea f iecărui copil.
Fiecare copil trebuie să aleagă una din promisiunile lui Dumnezeu şi să
o scrie pe stea ca aducere aminte.
Încurajează pe copii, ca de f iecare dată când văd steaua, să mulţumească lui Dumnezeu pentru că El întotdeauna îşi ţine promisiunile.
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Lecţia a doua

Avraam îl dăruieşte pe f iul său
Text biblic pentru învăţător
Geneza 21:1-8; 22:1-14
Adevăr central
Dumnezeu îi încearcă pe copiii Săi ca să le întărească credinţa.
Aplicaţie
Mântuit: Când împrejurările sunt grele, încrede-te în Dumnezeu şi El te va ajuta.
Verset de memorat
„Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă, şi cunoaşte-mi gândurile!“
Psalmul 139:23
Ajutoare vizuale
♦♦ Planşele: de la 2-1 până la 2-6 sau
♦♦ Figurile: P-3, P-8, P-9, P-10 şi de la P-12 până la P-23;
♦♦ Fundaluri (opţionale): scene de exterior şi un vârf de munte;
♦♦ Dacă foloseşti această lecţie ca lecţie specială evanghelistică (vezi pag. 17), poţi să foloseşti şi
f iguri ale Domnului Isus Hristos şi imaginea unui bebeluş.
Activitate de implicare
♦♦ Dacă este posibil, foloseşte un aparat pentru a înregistra interviul cu Avraam şi Isaac după
terminarea lecţiei.

Schiţa lecţiei
Introducere
Îţi este greu să aştepţi ceva special?
Desfăşurarea evenimentelor
1. Naşterea lui Isaac. 						

ACM

2. Isaac creşte.
3. Avraam îl învaţă.
4. Dumnezeu îi cere lui Avraam să-l aducă jertfă pe Isaac.

ACM

5. Avraam, Isaac şi slujitorii pleacă. 				

ACM

6. Avraam şi Isaac lasă slujitorii şi merg mai departe. 		

ACM

7. Isaac întreabă: „Unde este mielul?“ 				

ACM

8. Avraam răspunde: „Domnul va purta de grijă.“
9. Avraam îl pune pe Isaac pe altar. 				

ACM

Punctul culminant
Avraam ridică cuţitul.
Concluzia
Un înger spune: „Nu face rău băiatului“.
Dumnezeu pregăteşte un miel pentru jertfă.
Avraam şi Isaac se întorc acasă împreună. 			
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Aplicaţie pentru copilul nemântuit
Aceasta poate f i o lecţie evanghelistică specială care să arate cum l-a dat Dumnezeu pe Fiul Său pentru noi. Aşa cum este dată aici, lecţia
nu are o aplicaţie principală pentru copiii nemântuiţi. De aceea îţi sugerăm să foloseşti ideea dată mai jos ca, în altă parte a programului,
să-i înveţi pe copii cine sunt copiii lui Dumnezeu.
Arată o poză cu un bebeluş.

Este o zi emoţionantă când un bebeluş se naşte într-o familie. Poate că aveţi un frăţior sau o surioară
şi vă amintiţi bine ziua când s-a născut.
Este şi mai deosebit să f ii născut în familia lui Dumnezeu şi să devii astfel copilul lui Dumnezeu.
Cum se întâmplă acest lucru?
♦♦ Nu când te naşti ca un copilaş.
♦♦ Nu mergând la biserică.
♦♦ Nu când mori.
Biblia ne spune când se întâmplă acest lucru. Ascultaţi!
Citeşte Ioan 1:12.

Cei care îl primesc pe Isus Hristos ca Mântuitor se nasc în familia lui Dumnezeu. Lucrurile rele din
viaţa ta te ţin în afara familiei lui Dumnezeu. Dar Isus Hristos poate îndepărta toate aceste lucruri pentru
că El a murit ca să îndepărteze păcatul. El este viu şi poate veni în viaţa ta. Dacă vrei să părăseşti lucrurile
rele şi vrei să f ii în familia lui Dumnezeu, trebuie să ai încredere că Domnul Isus îţi va îndepărta păcatul.
El o va face când îi vei cere aceasta, şi astfel te vei naşte în familia lui Dumnezeu. Dumnezeu te va face
o persoană nouă şi diferită. El va f i Tatăl tău ceresc şi iubitor. Aşa poţi deveni copilul lui Dumnezeu.

Lecţie specială evanghelistică
Dacă doreşti să predai această lecţie ca lecţie specială evanghelistică, arată că jertfirea lui Isaac este o imagine a sacrificiului Domnului
Isus. Menţionează următoarele puncte:

♦♦ Isaac a fost f iul preaiubit

Domnul Isus, f iul preaiubit al lui Dumnezeu

♦♦ Isaac a făcut cum a spus tatăl său şi s-a dus

Ascultarea Domnului Isus faţă de tatăl său

♦♦ Isaac a dus lemnele

Domnul Isus a dus crucea

♦♦ Altarul pe munte

Crucea pe dealul Calvarului

♦♦ Moartea lui Isaac a fost nemeritată

Domnul Isus nu a făcut nimic rău; El a murit
pentru păcătoşi

♦♦ Isaac a fost dat înapoi din pragul morţii

Domnul Isus a fost înviat din morţi

Nu încerca să incluzi toată această învăţătură împreună cu adevărul predat în text. Este mai bine să
predai una sau cealaltă.
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Lecţia
Nu-i aşa că este greu când trebuie să aştepţi ceva deosebit? Ţi s-a
promis un joc pe computer de ziua ta, dar trebuie să aştepţi. Împreună
cu familia vei merge într-o vacanţă nemaipomenită, dar trebuie să
aştepţi câteva săptămâni. Parcă nu mai vine ziua aşteptată!
Sunt sigură că a fost greu pentru Avraam şi Sara să aştepte f iul
promis de Dumnezeu. Ei au avut de aşteptat douăzeci şi cinci de ani!
Între timp, Dumnezeu schimbase numele lui Avram în Avraam şi al
Saraei în Sara. Aşa le vom spune şi noi de acum înainte.
Scena 1
Fundal opţional: scenă de exterior. Pune cortul (P-14) şi pe Avraam (P-12).

În sfârşit aşteptarea a luat sfârşit! Avraam avea 100 de ani şi
Sara 90 când li s-a născut un f iu.
Pune-o pe Sara (P-13) şi bebeluşul Isaac (P-15).

Unul dintre primele lucruri pe care le fac mamele şi taţii este să
dea copilaşului un nume. Avraam şi Sara au numit copilaşul Isaac –
aceasta însemna „râset“. Şi Avraam şi Sara au râs când au auzit că li
se va naşte un f iu la bătrâneţe. Sara a spus: „Dumnezeu m-a făcut să
râd şi oricine aude acest lucru va râde de mine“ (vezi Geneza 21:6).
Uitându-se la scumpul lor băiat, Avraam şi Sara trebuie să f i
simţit că a meritat să aştepte atâţia ani. Credinţa lor în Dumnezeu s-a
întărit în timp ce aşteptau ca Dumnezeu să-Şi ţină promisiunea.
Nu este întotdeauna uşor să aştepţi. Poate că eşti singurul creştin
din familia ta. L-ai rugat pe Dumnezeu să o mântuiască pe mama, pe
tatăl şi pe fraţii şi surorile tale, dar ei încă nu sunt creştini. Continui
să te rogi şi să aştepţi. Ar f i atât de uşor dacă Dumnezeu ar face-o
deodată. Dar pe măsură ce aştepţi ca Dumnezeu să-ţi răspundă, poţi
învăţa să te încrezi mai mult în El. În f iecare zi trebuie să te încrezi
în El, ca El să te ajute să trăieşti ca un creştin în familia ta. Descoperi
că Dumnezeu chiar te ajută. Dumnezeu ne dă aceste „teste“ sau
împrejurări grele ca să ne încredem mai mult în El.

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

ACM

Scena 2
Imaginea 2-1

Înlocuieşte-l pe Isaac (P-15) cu f igura P-16.

Dar pentru Avraam aşteptarea a luat sfârşit, acest „test“ se
încheiase. Biblia spune că el şi-a invitat prietenii la o mare petrecere,
pe când Isaac era doar un băieţel de vreo patru sau cinci ani. Ce
mândru trebuie să f i fost Avraam de f iul său.
Pe măsură ce Isaac creştea, viaţa lui trebuie să f i fost interesantă.
Familia lui nu locuia într-o casă, ci într-un cort, fără îndoială că unul
frumos. Atunci când Avraam trebuia să se mute, pentru a găsi iarbă
proaspătă şi apă pentru vite, cămile, oi şi capre, cortul era strâns.
Poate că lui Isaac îi plăcea acest fel de viaţă.

Preşcolarii mimează că îl ajută pe
Avraam să hrănească animalele.

18

Patriarhii

Scena 3
Pune altarul (P-8) şi berbecul (P-9).

Isaac a observat că Avraam ÎI cunoştea şi-L iubea pe Domnul
Dumnezeu. Sunt sigur că Avraam l-a învăţat pe Isaac despre
Dumnezeu. El l-a învăţat probabil modul de închinare şi acoperirea
păcatelor prin jertfă. Aşa că Isaac l-a văzut deseori pe tatăl său
adunând pietre ca să construiască altare. El l-a văzut luând un miel,
legându-i picioarele şi punându-l pe lemne. Apoi, cu o mişcare rapidă
a cuţitului său, mielul era înjunghiat şi sângele curgea pe altar.
„Animalul moare pentru păcatul nostru“, explica Avraam.
„Dumnezeu a spus că trebuie să curgă sânge pentru ca păcatul să
f ie iertat“ (vezi Leviticul 17:11 şi Evrei 9:22). După ce sângele
animalului era vărsat, jertfa era arsă. Se numea „ardere-de-tot“.
Pune focul (P-10).

Scena 4
Îndepărtează-l pe Avraam (P-12), pe Isaac (P-16) şi pe Sara (P-13). Pune crucea (P-3)
deasupra altarului (P-8).

Astăzi noi nu mai trebuie să ne mai închinăm lui Dumnezeu în
acest fel. Mielul de pe altar era doar o imagine a Domnului Isus Hristos
care avea să moară pe cruce pentru păcat. El este numit „Mielul lui
Dumnezeu care ridică păcatul lumii“ (Ioan 1:29). El şi-a dat viaţa nu
numai pentru păcatul tău şi al meu, ci şi pentru păcatele lui Avraam
şi Isaac. Bineînţeles că Domnul Isus a venit în lume, la mult timp
după ce Isaac a fost învăţat despre aceste jertfe de animale.

Pentru preşcolari arată simbolul cu
crucea (pag. 52), „Dumnezeu poartă
de grijă“. Istoricul Iosefus estimează,
că Isaac avea în jur de 25 de ani în
timpul acestei relatări biblice.

Îndepărtează crucea (P-3), altarul (P-8), berbecul (P-9) şi focul (P-10).

Într-o dimineaţă foarte devreme, Avraam l-a trezit pe f iul său.
„Isaac, trezeşte-te! Este timpul să te scoli!“ De ce îl trezea el pe Isaac
atât de devreme?
Dumnezeu îi vorbise lui Avraam în noaptea aceea: „Avraame“.
„Iată-mă“, a răspuns Avraam.
„Vreau să-l iei pe f iul tău, pe singurul tău f iu, pe Isaac, pe care-l
iubeşti. Du-te în ţara Moria, şi adu-l acolo ca ardere-de-tot. Îţi voi
spune pe ce munte să-l jertfeşti pe f iul tău, când vei ajunge acolo.“
Biblia spune: „Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avraam“
(Geneza 22:1). Ce încercare grea! Ce lucru dif icil de făcut pentru
Avraam – să-şi sacrif ice pe f iul preaiubit. Aceasta trebuie să f i fost
cea mai grea încercare din viaţa lui Avraam. Sunt sigur că el a fost
trist şi nedumerit. Dacă Îl iubiţi pe Domnul Isus Hristos, viaţa nu va
f i totdeauna uşoară. Dumnezeu nu a promis niciodată o viaţă uşoară.
Chiar Domnul Isus a spus: „În lume veţi avea necazuri“ (Ioan 16:33).
Necazul este un timp de încercare. Poate că chiar acum este ceva
foarte dif icil în viaţa ta: bunica este foarte bolnavă; este o temă de la
şcoală pe care pur şi simplu n-o înţelegi; părinţii tăi se ceartă mult.
Eşti nedumerit de ce îngăduie Dumnezeu să ţi se întâmple aceste
lucruri ţie, care eşti copilul Lui. Dar Biblia ne spune că El ne trimite
adesea aceste încercări, ca să ne întărească credinţa în El. Când treci
printr-o împrejurare grea, roagă-L pe Dumnezeu să te ajute. El te va

Imaginea 2-2

Ismael era şi el f iul lui Avraam, dar
doar Isaac era f iul promisiunii. (Evrei
11:17-19).
Moria – un lanţ muntos situat în
afara Ierusalimului, cam la o distanţă
de trei zile de Beersheba, unde
locuiau Avraam şi Isaac.
Acesta este acelaşi loc, în care
Solomon va construi mai târziu
templul său. Evreii cred că altarul
arderilor de tot din Templu era situat
exact pe locul altarului lui Avraam.
În prezent, o moschee musulmană,
numită „Cupola Stâncii,“ este situată
în acest loc. (Dicţionarul ilustrat al
lui Nelson, Editura Thomas Nelson,
1986.)

ACM
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ajuta, îţi vei da seama că merită să te încrezi în El, şi vei f i un creştin
mai puternic. Aşa că nu te lupta cu Dumnezeu; nu-L învinui pe El de
lucrurile dif icile. Mai bine crede că El te va ajuta să treci prin ele.
Acest lucru l-a făcut şi Avraam în faţa unei încercări aşa de mari.
„Dumnezeu ne-a cerut să mergem pe unul din munţii din ţara
Moria să ne închinăm Lui“, i-o f i explicat Avraam lui Isaac, devreme
în acea dimineaţă. „Este o călătorie de trei zile, aşa că trebuie să
plecăm devreme.“
Scena 5
Pune-l pe Isaac (P-17), pe Avraam (P-12), măgarul (P-18), lemnele (P-19) pe spatele
măgarului, în faţa cortului (P-14).

Imaginea 2-3

Au fost făcute pregătiri pentru călătorie. Avraam a tăiat lemne,
le-a legat într-o legătură şi le-a încărcat pe măgar. Doi slujitori au
mers cu ei. Aveau nevoie de rogojini pe care să doarmă şi de pături.
Probabil Sara le-a pregătit mâncare pentru călătorie. Ea nu mergea
cu ei.
În curând ei şi-au luat rămas bun şi au plecat spre Moria.
Îndepărtează cortul (P-14) şi pune f igurile în poziţia de „mişcare“.

Probabil că Avraam era foarte tăcut, şi ochii lui se umpleau de
lacrimi din când în când, gândindu-se la jertf irea lui Isaac. I-a cerut
Dumnezeu să facă acest lucru pentru că nu-l iubea pe Avraam? Nu.
Avraam ştia că Dumnezeu îl iubeşte, şi pentru că era sigur de acest
lucru, a putut să se încreadă în El chiar şi în această încercare grea. Nu
pentru că Dumnezeu nu te iubeşte, îngăduie lucruri grele în viaţa ta.
Dumnezeu nu încetează să te iubească. Câteodată El permite lucruri
grele doar pentru că ne iubeşte atât de mult. Dumnezeu îţi va da
curaj să faci faţă încercării. El nu va îngădui niciodată o dif icultate
prea mare pentru tine. Poate că tatăl tău este şomer; poate că nu ai
fost admis la şcoala unde ai vrut să mergi. Când ţi se întâmplă astfel
de lucruri, încrede-te în Dumnezeu. Dacă o faci, credinţa ta în El va
deveni mai puternică. Prin această încercare, credinţa lui Avraam a
fost întărită.
O zi. O noapte. Două zile. Două nopţi. Trei zile. A treia zi ei au
văzut muntele Moria. Probabil Avraam i l-a arătat f iului său. „Isaac,
acolo este locul unde ne vom închina lui Dumnezeu.“
El a spus slujitorilor: „Rămâneţi aici cu măgarul. Eu şi Isaac
vom merge pe muntele acela. Ne vom închina lui Dumnezeu, şi apoi
ne vom întoarce la voi“.

ACM

Pentru preşcolari, un test greu ar
f i ca mamele lor să-i lase singuri la
grădiniţă sau să se culce fără să
protesteze gălăgios.
Cere copiiilor să numere zilele şi
să umble cu Avraam.
Poţi să ceri unui copil să citească
cuvintele lui Avraam.

Îndepărtează toate f igurile.

Scena 6

Imaginea 2-4

Pune-l pe Avraam şi pe Isaac (P-20), şi lemnele (P-19) pe spatele lui Isaac.

Ce a spus el? „Ne vom întoarce la voi.“ Dacă Dumnezeu îl voia
pe Isaac ca ardere-de-tot, cum mai putea el să se întoarcă? Biblia ne
spune că Avraam credea că „Dumnezeu poate să-l învieze pe Isaac
chiar şi din morţi …“ (Evrei 11:19). Dacă Isaac era jertf it, Dumnezeu
putea să-l aducă din nou la viaţă. Ce puternică era credinţa lui Avraam!
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El a învăţat să se încreadă în Dumnezeu prin împrejurări grele.
Când eşti dezamăgit, rănit sau trist, credinţa ta în Dumnezeu poate
deveni mai puternică, dacă dacă ai încrederea că Dumnezeu va face
ca totul să lucreze spre binele tău. Dacă totul ar f i uşor, încrederea
ta în Dumnezeu ar f i slabă. Într-un fel, aceasta se aseamănă cu ce
se întâmplă unui copac. În timpul secetei, când nu plouă, rădăcinile
se întind tot mai adânc, până ajung la apă. Bineînţeles, prin aceasta
copacul este mai bine înrădăcinat. Când vin furtuni, el nu poate f i
smuls, pentru că rădăcinile lui sunt adânc înf ipte în pământ.
Un băiat creştin numit Mihai era asemenea acestui copac. El
Îl iubea pe Domnul Isus, dar fratele său nu, şi îi făcea greutăţi lui
Mihai. Deschidea aparatul de radio când Mihai citea din Biblie, îl
poreclea în toate felurile şi spunea minciuni despre el. Câteodată
Mihai îi spunea Domnului: „Doamne, de ce este atât de greu? Îmi
vine să renunţ. Te rog, ajută-mă să trăiesc pentru Tine“. Încrezându-se în Dumnezeu şi cerându-I ajutor, a fost ca şi copacul care şi-a
adâncit rădăcinile în pământ. Dumnezeu nu a făcut lucrurile mai
uşoare, dar l-a ajutat pe Mihai să nu se răzbune. Într-o seară Mihai a
avut şansa să-i spună fratelui său că este un creştin adevărat. A fost
un timp greu pentru Mihai, dar el s-a încrezut în Dumnezeu mai mult
ca oricând. Da, încercări ca acestea sunt grele, dar Dumnezeu are
motive bune când le permite în viaţa ta. Dumnezeu a avut motivele
Lui, cerându-i lui Avraam să-l jertfească pe f iul său.
Au plecat împreună, lăsându-i pe slujitori să aştepte. Isaac ducea
lemnele. Avraam a luat cuţitul mare pe care-l folosea când înjunghia
animalele pentru jertfă. Pentru un timp nu au mai vorbit nici unul.
Dar şi Isaac se gândise şi nu-şi mai putea păstra gândurile pentru el:
„Tată“, a spus el.
„Da, f iule“, a răspuns Avraam.
„Iată“, a spus Isaac, „aici este focul, aici sunt lemnele, dar unde
este mielul pentru arderea de tot?“
Poate că Avraam a stat un timp pe gânduri. Poate că a înghiţit
în sec, şi-a stăpânit lacrimile, apoi a spus: „Fiule, Dumnezeu Însuşi
va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot“. Şi au continuat să
meargă mai departe împreună.
Dumnezeu va purta de grijă. Aceste cuvinte minunate au arătat
credinţa lui Avraam în cea mai grea încercare pe care a avut-o
vreodată. Dacă eşti creştin, şi tu te poţi încrede în Dumnezeu pentru
ajutor, oricare ar f i problema ta. Dacă o faci, vei vedea că El îţi va da
curajul şi ajutorul de care ai nevoie pentru a face ceea ce este bine.

ACM

Pregăteşte cartonaşe cu dialogul
sugerat şi roagă doi copii să joace
rolul lui Avraam şi Isaac în timp ce
citesc dialogul.

ACM

Îndepărtează toate f igurile.

Scena 7
Fundal opţional: scenă cu vârful unui munte. Pune-l pe Avraam (P-12) şi pe Isaac (P-17).

Cu cât înaintau, cu atât mai grea devenea încercarea lui Avraam.
În sfârşit au ajuns pe vârful muntelui.
Avraam a început să adune pietre ca să construiască un altar.
Isaac l-a ajutat, şi astfel au construit un altar.
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Pune altarul (P-8) şi lemnele (P-19).

Apoi Avraam a desfăcut legătura de lemne şi le-a pus pe altar.
Biblia nu ne spune exact ce s-a întâmplat în continuare, dar trebuie
să f i fost cam aşa:
Avraam a explicat f iului său ce avea de gând să facă şi de ce făcea
acest lucru. „Dumnezeu mi-a cerut să fac astăzi un lucru ciudat. Eu
nu înţeleg. Tot ce ştiu este că trebuie să ascult.“ Lacrimile îi curgeau
probabil pe obraji în timp ce explica: „Dumnezeu mi-a cerut să te
aduc pe acest munte şi să te jertfesc ca ardere-de-tot. Nu ştiu ce va
face Dumnezeu, dar ştiu că ne putem încrede în El. Sunt sigur că El
ne va purta de grijă. Eu trebuie să-L ascult pe Dumnezeu“.
Câteodată este foarte greu să alegi să-L iubeşti pe Dumnezeu.
Nina şi-a dat seama că aceasta este dif icil. Ea voia să meargă într-o
excursie cu clasa, dar părinţii ei nu aveau banii necesari. Într-o zi, în
drum spre şcoală, Nina a găsit pe trotuar exact suma de bani de care
avea nevoie. Cineva din clasa ei trebuie să-i f i pierdut. Nimeni n-ar
f i ştiut că ea i-a găsit. Ea putea să-i folosească pentru excursia de la
şcoală, sau să-i dea învăţătoarei, ca să vadă ai cui sunt. Ce trebuia să
facă ea şi de ce, dacă dorea să-L asculte pe Dumnezeu?

ACM

Permite copiilor să răspundă.

A fost o încercare grea pentru Nina, dar Dumnezeu a ajutat-o
să-L asculte pe El; şi ea a devenit o creştină mai bună datorită acestei
încercări. Dacă tu, care-l iubeşti pe Domnul Isus, ai de înfruntat
încercări ca acestea, încrede-te în Dumnezeu şi în ajutorul Lui şi
ascultă de El.
Scena 8
Îndepărtează-l pe Isaac (P-17). Pune-l pe Isaac (P-21) pe altar şi lemnele (P-8 şi P-19).

În timp ce îi explica, Avraam a legat cu o frânghie mâinile lui
Isaac la spate. Isaac nu a încercat să-l oprească, deşi ar f i putut. El
era mai puternic decât tatăl său. Ar f i putut să fugă cu uşurinţă. Inima
lui trebuie să f i fost plină de întrebări, dar el a fost ascultător şi l-a
lăsat pe Avraam să-i lege şi picioarele, stând pe lemnele de pe altar.
Poate că Isaac şi-a închis ochii când l-a văzut pe tatăl său ridicând
cuţitul cel mare.
Înlocuieşte-l pe Avraam (P-12) cu f igura P-22.

Imaginea 2-5

Deodată s-a auzit o voce: „Avraame!“
Cred că Isaac a deschis ochii când a auzit răspunsul tatălui său:
„Iată-mă“.
Îngerul Domnului îl striga din cer pe Avraam.
El a spus: „Nu atinge băiatul; nu-i face nici un rău! Acum ştiu
că te temi de Dumnezeu pentru că n-ai cruţat nici pe singurul tău f iu
pentru Mine“.
Ce bucuros trebuie să f i fost Isaac să audă vocea aceasta!
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Scena 9
Pune berbecul în tuf iş (P-23). Înlocuieşte-l pe Avraam (P-22) cu f igura P-12.

Avraam s-a uitat împrejur. „Isaac, uite un berbec! Un berbec
prins cu coamele în tuf iş.“
Jertfa era acolo! Dumnezeu a pregătit o ardere-de-tot. Avraam a
luat berbecul şi l-a pus pe altar în locul lui Isaac.
Îndepărtează berbecul din tuf iş (P-23). Înlocuieşte-l pe Isaac (P-21) cu f igura P-17. Pune
berbecul (P-9) pe altar şi lemne (P-8 şi P-19).

El a aprins lemnele.
Pune focul (P-10).

Imaginea 2-6

Jertfa a fost adusă … o ardere-de-tot. Stând lângă altar, Isaac
I-a mulţumit cu siguranţă lui Dumnezeu din toată inima. Berbecul a
murit în locul lui. Şi tu ar trebui să-ţi aminteşti Să-I mulţumeşti lui
Dumnezeu când te ajută în împrejurări grele.
Tatăl şi f iul s-au întors împreună acasă. Nici unul nu va uita acea
zi, acea încercare grea. Avraam a trecut testul. El a arătat că are o
credinţă adevărată în Dumnezeu. Dumnezeu ne dă aceste împrejurări
grele ca să le arătăm celorlalţi şi nouă înşine că ne încredem cu
adevărat în El (1 Petru 1:7).
Este simplu să vorbeşti de încredere în Dumnezeu când totul este
uşor, dar numai adevăraţii creştini pot avea încredere în El în timpuri
grele. Dacă Îl iubeşti pe Domul Isus, nu uita că Dumnezeu are motive
deosebite şi minunate, atunci când îngăduie să treci prin probleme. El
le va folosi ca să te facă un creştin mai puternic. În încheiere, haideţi
să-I mulţumim că El ştie de ce îngăduie problemele şi să-L rugăm să
ne ajute ca prin ele să devenim mai asemănători Domnului Isus.

ACM
Iehova-Iire (Geneza 22:14).
Cuvântul Iire înseamnă literal
„a vedea“. Conţine ideea de cunoaştere mai dinainte a lucrurilor. Acest
nume al lui Dumnezeu poate f i
tradus „Dumnezeu va purta de grijă“.
Dumnezeu cunoaşte orice nevoie,
înainte ca ea să fie exprimată şi-i
poartă de grijă dinainte. (Numele lui
Dumnezeu, Moody Press, Chicago,
1944.)

Întrebări de recapitulare
1. Aveam 90 de ani când mi s-a întâmplat ceva ce m-a făcut să râd.
Cine sunt eu? (Sara.)
2. Sunt f iul lui Avraam şi Sara. Numele meu înseamnă „râset“. Cine
sunt eu? (Isaac.)
3. De ce noi nu mai aducem animale ca jertfă pentru Dumnezeu?
(Pentru că Domnul Isus, Mielul lui Dumnezeu, a murit pe cruce
pentru păcatele lumii.)
4. De ce îngăduie Dumnezeu lucruri dif icile în viaţa copiilor Săi? (Ca
să le încerce şi să le întărească credinţa în El.)
5. Ce 1-a întrebat Isaac pe Avraam, în timp ce mergeau să aducă jertfa?
(Unde este mielul pentru arderea de tot?)
6. Ce răspuns i-a dat Avraam lui Isaac? (Fiul meu, Dumnezeu Însuşi
va purta de grijă de mielul pentru arderea-de-tot.)
7. De ce le-a spus Avraam slujitorilor: „Ne vom întoarce?“ (Avraam
credea că Dumnezeu poate să-1 învie pe Isaac chiar şi din morţi.)
8. Ce a jertf it Avraam în locul lui Isaac? (Un berbec.)
9. Descrieţi un mod greşit în care un creştin poate reacţiona la
dif icultăţile din viaţa lui. (De exemplu, să-L învinuiască pe
Dumnezeu pentru dif icultăţi.)
10. Descrieţi modul corect de a reacţiona al unui creştin la dif icultăţile
din viaţă. (Să-I ceară lui Dumnezeu ajutorul şi să aibă încrederea
că El va rezolva situaţia.)
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Întrebări de recapitulare pentru preşcolari
1. Cine l-a oprit pe Avraam ca să-l ofere pe Isaac ca jertfă pe altar ?
(Îngerul Domnului)
2. Ce a oferit Dumnezeu lui Avraam, ca să jertfească pe altar în locul
f iului său? (Un berbec)
3. Pe cine a oferit Dumnezeu, ca să moară pentru păcatul tău? (Fiul
său, Domnul Isus Hristos)
4. Când tu crezi în Domnul Isus, ce îţi oferă Dumnezeu? (Mântuire,
iertare de păcate)
Activitate de implicare
Dacă este posibil, pregăteşte un aparat de înregistrat pentru interviul pe care i-l vei lua lui
Avraam şi Isaac după lecţie. Jumătate din copii pot f i Avraam, iar ceilalţi – Isaac. Tu sau
ajutorul tău puteţi să puneţi întrebări de genul:

♦♦ Isaac, ce întrebări aveai în minte pentru tatăl tău în timp ce urcaţi
muntele împreună?
♦♦ Avraame, dacă-ţi iubeai băiatul, cum ai f i putut să-l jertfeşti?
♦♦ Isaac, care a fost cel mai greu moment pentru tine?
♦♦ Isaac, cum te-ai simţit atunci?
♦♦ Avraame, de ce ai fost atât de sigur că vă veţi întoarce amândoi
acasă?
♦♦ Isaac, ce parte a zilei de astăzi n-o vei uita niciodată?
♦♦ Avraame, cum se face că pe măsură ce îmbătrâneşti, te încrezi tot
mai mult în Dumnezeu?
Activitate de implicare
Alegerea ascultării
Discută despre situaţii dif icile pe care le-ar putea experimenta
copiii (vezi exemplele de mai jos). Pentru f iecare dintre ele permite
copiilor să sugereze căi prin care ar putea să-L asculte pe Dumnezeu
şi posibilele rezultate pozitive sau negative. Apoi vorbeşte despre
motivele lui Dumnezeu pentru care permite încercarea (exemplu: ca
să le întărească credinţa, ca să-i ajute pe alţi copii să vadă pe Isus în
ei, ca să-i ajute să f ie de folos pentru alţii, etc.). Accentuează faptul
că deseori noi nu vom şti de ce ni se întâmplă anumite lucruri, dar ar
trebui întotdeauna să-L ascultăm pe Dumnezeu şi să-I permitem să
folosească chiar situaţiile dif icile pentru binele nostru.
♦♦ Antrenamentul de fotbal s-a mutat duminică dimineaţa.
♦♦ Cel mai bun prieten al tău începe să umble cu copii care fumează.
♦♦ Un coleg de clasă te roagă să-l ajuţi să copieze la un test.
♦♦ Părinţii tăi nu mai merg la biserică.
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Lecţia a treia

Avraam caută o soţie pentru f iul său
Text biblic pentru învăţător
Geneza 24, 15:2.
Se crede că Eliezer era slujitorul care a fost trimis să caute o soţie pentru Isaac.
Adevăr central
Dumnezeu Îi călăuzeşte pe copiii Lui.
Aplicaţie
Mântuit: Cere-i lui Dumnezeu să-ţi arate calea Lui în orice decizie pe care o iei.
Verset de memorat
„Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt f ii ai lui Dumnezeu.“ Romani 8:14
Ajutoare vizuale
♦♦ Planşele: de la 3-1 până la 3-6 sau
♦♦ Figurile: P-6, P-14 şi de la P-24 până la P-29;
♦♦ Fundaluri (opţional): scenă de exterior; la scena 1 poţi să omiţi cortul (P-14) şi să-l înlocuieşti
			 cu fundalul unui cort;
♦♦ Fă benzi de hârtie cu cuvintele „Dumnezeu călăuzeşte prin rugăciune“, „Biblie“, „alţi creştini“;
♦♦ Manual cu instrucţiuni de folosire a unui aparat electric.

Schiţa lecţiei
Introducerea
Introducerea conceptului de călăuzire
Desfăşurarea evenimentelor
1. Avraam îl instruieşte pe slujitorul său cum să ia o soţie pentru f iul său Isaac.

ACM

2. Eliezer pleacă în călătorie.
3. Eliezer ajunge la fântâna de lângă cetatea lui Nahor.
4. El Îi cere lui Dumnezeu călăuzire. 							

ACM

5. Eliezer cere Rebecăi apă ca să bea; şi ea acceptă să-i dea. 			

ACM

6. Eliezer Îi mulţumeşte lui Dumnezeu. 						

ACM

7. Eliezer merge la Rebeca acasă.
8. El povesteşte tot ce s-a întâmplat.
9. Mama şi fratele Rebecăi spun: „Este de la Domnul“. 				

ACM

10. Dimineaţa următoare familia Rebecăi încearcă să amâne plecarea.
11. Rebeca spune: „Voi merge“.
Punctul culminant
Isaac şi Rebeca se întâlnesc.
Concluzia
Rebeca devine soţia lui Isaac. 								
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Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Această lecţie nu are o aplicaţie pentru copiii nemântuiţi. De aceea, foloseşte următoarea
idee pentru copiii nemântuiţi, într-o altă parte a programului:

Am aici instrucţiunile de folosire pentru (numeşte aparatul electric ale
cărui instrucţiuni le arăţi). Când mi-am cumpărat … am citit cu atenţie
instrucţiunile scrise de cei care l-au făcut. Oamenii care l-au făcut ştiu
mai bine cum funcţionează. Dacă nu citesc şi nu urmez instrucţiunile
producătorului, voi avea probleme.
Aici am un manual de instrucţiuni, mult mai important.
Ridică Biblia.
Pregăteşte aceste ajutoare vizuale
şi arată-le, scoţând unul câte unul
din Biblia ta, în timpul predării lecţiei.

Este manualul de instrucţiuni pentru tine şi pentru mine, şi este
de la Creatorul nostru, Dumnezeu. Desigur, El ştie cel mai bine cum
trebuie să trăim noi.
Acest „manual de instrucţiuni“ ne spune lucruri foarte importante. Ne spune că noi toţi ne-am îndepărtat de Dumnezeu şi nu
L-am ascultat.
Citim că Isus Hristos, singurul Fiu al lui Dumnezeu a murit pe
cruce, f iind pedepsit de Dumnezeu pentru neascultarea noastră.
Arată crucea.

Dar acum, El nu este mort. El a înviat şi trăieşte pentru totdeauna.
Arată mormântul.

El poate îndrepta lucrurile între tine şi Dumnezeu. El poate să-ţi
ierte toate păcatele, şi te poate ajuta să urmezi instrucţiunile Bibliei.
Biblia spune: „Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru
ca să vi se şteargă păcatele“ (Fapte 3:19).
Arată cartonul cu „Întoarcerea“.

Întoarce-te din calea ta rea, încrede-te în Domnul Isus, care poate
reface relaţia ta cu Dumnezeu, şi atunci îţi vor f i şterse păcatele. Este
foarte important să asculţi instrucţiunile Celui ce te-a făcut.
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Lecţia
Când construiţi un avion din mai multe piese, cum ştiţi unde să
lipiţi f iecare piesă? Sau când tricotaţi ceva, cum ştiţi ce fel de ochi să
faceţi sau numărul de ochiuri pe care trebuie să le aveţi pe andrea?
Lasă-i pe copii să răspundă la întrebări.

Urmaţi instrucţiunile. Când familia voastră merge undeva, unde
nu a mai fost niciodată înainte, are nevoie de îndrumări. Ei au nevoie
de cineva care să le spună sau să le scrie pe hârtie drumul exact
pe care să meargă. Un alt cuvânt care înseamnă acelaşi lucru cu
„instrucţiuni de urmat“ este „călăuzire“. Ambele au sensul de „ce să
faci“ sau „unde să mergi“.
Cel mai important slujitor al lui Avraam, un om care credem că
se numea Eliezer, a avut de dus la îndeplinire o slujbă grea pentru
Avraam. Cu siguranţă că el a avut nevoie de călăuzire.

Majoritatea comentatorilor sunt de
părere că acest slujitor era Eliezer
din Damasc (Geneza 15:2). El era
slujitorul şef al lui Avraam şi era atât
de apropiat de Avraam, încât dacă
acesta nu ar f i avut niciodată un f iu,
Eliezer ar f i devenit moştenitorul lui.

Scena 1
Fundal opţional: scenă de exterior cu cort sau un cort (P-14). Pune-l pe Avraam (P-24) şi
pe Eliezer (P-25).

Imaginea 3-1

Sara murise şi Avraam îmbătrânise. Avraam se gândea la f iul său
Isaac. „Isaac are nevoie de o soţie“, şi-a spus Avraam.
Aşadar, l-a chemat pe slujitorul său, Eliezer. „Fă-mi promisiunea
solemnă“, i-a spus Avraam slujitorului său, „că nu vei lua de soţie
pentru Isaac dintre canaanitele care se închină la idoli şi fac şi alte
lucruri rele. Vreau să mergi în ţara mea, la rudele mele, şi să iei o soţie
pentru Isaac“.
În acele zile nu era neobişnuit ca părinţii să hotărască cu cine sau
când trebuia să se căsătorească f iul sau f iica lor. Tatăl hotăra! Eliezer
nu a fost surprins că Avraam voia să facă ceva în legătură cu soţia lui
Isaac, dar el s-a gândit imediat la problemele care ar f i putut să apară.
„Şi dacă fata nu vrea să vină cu mine?“, a întrebat el. „Să vin
înapoi să-l iau pe Isaac, şi să-l duc acolo?“
„Nu, să nu faci asta“, a răspuns Avraam. „Dumnezeu mi-a spus să
ies din ţara aceea. Să nu-l duci pe Isaac acolo. Dumnezeu va trimite pe
îngerul Său înaintea ta, ca să te călăuzească să găseşti o soţie pentru
f iul meu acolo. Dacă femeia refuză să se întoarcă cu tine, atunci vei f i
eliberat de jurământul tău.“
Avraam ştia că Dumnezeu îi va arăta lui Eliezer soţia potrivită
pentru f iul său. Dumnezeu îi va arăta clar „ce să facă“ şi „unde să
meargă“. Dumnezeu este Dumnezeul care îşi călăuzeşte copiii Săi.
Dacă L-ai primit pe Isus Hristos ca Mântuitorul tău, eşti copilul lui
Dumnezeu. Dumnezeu vrea să te ajute să faci alegerile corecte şi să
iei deciziile corecte. El promite în Biblie: „Eu te voi învăţa, şi-ţi voi
arăta calea pe care trebuie să o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea
îndreptată asupra ta“ (Ps. 32:8). Poate că trebuie să decizi: „Să merg la
gimnastică în loc de Şcoala duminicală?“, sau „Să mă uit la f ilmul de
groază pe care îl urmăreşte restul familiei?“ Dumnezeu ştie calea bună,
şi El vrea să ţi-o arate. El îi călăuzeşte pe copiii Lui. Avraam era sigur
de aceasta, şi i-a spus-o şi lui Eliezer.

Într-o căsătorie aranjată, mireasa
devenea parte din clanul soţului
ei, sub autoritatea tatălui său. De
aceea alegerea miresei era foarte
importantă.
Puteţi cere la doi copii să joace
rolul conversaţiei dintre Avraam şi
Eliezer.

ACM

Pentru preşcolari introduceţi
simbolul cu cuvântul „Călăuzire“
(pag. 52) şi faceţi referinţă la el
pe parcursul lecţiei.

Îndepărtează toate f igurile.
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Scena 2

Imaginea 3-2

Fundal opţional: scenă de exterior. Pune cămilele (P-6).

Eliezer s-a pregătit de plecare. Zece cămile au fost încărcate cu
lucruri pentru călătoria lungă de 725 km (450 mile) până la Haran,
şi care avea să dureze câteva săptămâni. Era nevoie de mâncare,
pături şi corturi pentru călătoria lor. El a luat „toate lucrurile de preţ
ale stăpânului său“ – probabil bijuterii preţioase, aur, argint şi haine
minunate – ca să arate că Avraam era un om foarte bogat. Eliezer a
luat şi slujitori, pentru că o călătorie prin pustiu era periculoasă.
În timp ce călătoreau, Eliezer trebuie să se f i gândit: „Cum voi
şti când o voi întâlni pe cea care va f i soţia lui Isaac? Ce-i voi spune?“
El ştia că are nevoie de Dumnezeu să-l călăuzească. Eliezer avea
instrucţiuni de la Avraam, dar el avea nevoie de mai mult. El avea
nevoie ca Dumnezeu să-i arate persoana potrivită.

Scriptura se referă la aceasta sub
numele de cetatea lui Nahor. Nu
este clar dacă aceasta era Haran
(cetatea unde a rămas Nahor după
ce Avraam şi Lot au plecat spre Canaan) sau o altă cetate lângă Haran.
Copii se vor bucura să vadă şi să
atingă bijuterii de aur.
Permiteţi preşcolarilor să mimeze
că sunt parteneri de călătorie cu
Eliezer – umblaţi prin deşertul
arzător, opriţi-vă să mâncaţi şi să
vă odihniţi, călăriţi pe cămilă, etc.

Îndepărtează toate f igurile.

Scena 3
Fundal opţional: scenă de exterior. Pune-l pe Eliezer (P-25), cămilele (P-27) şi fântâna
(P-26).

Imaginea 3-3

Era seară când au ajuns lângă oraşul Nahor, unde i-a trimis
Avraam. Ei s-au oprit să se odihnească la o fântână … şi să decidă
probabil ce vor face în continuare. Eliezer se uita spre cetate, şi a
văzut femeile venind la fântână cu vasele de apă. El trebuie să-şi f i
amintit cuvintele lui Avraam: „Dumnezeu va merge înaintea ta …“
Va trimite El un înger? Câteodată Dumnezeu a permis oamenilor
Săi să vadă îngeri, dar adesea ei nu au fost văzuţi, chiar dacă ei erau
acolo. Eliezer ştia că are nevoie de Dumnezeu să-l călăuzească, aşa
că s-a rugat:
„O, Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avraam, Te rog să-Ţi
arăţi bunătatea faţă de stăpânul meu şi să faci călătoria mea folositoare.
Eu stau aici la fântână şi fetele vin din cetate după apă. Îi voi cere
uneia dintre ele să-mi dea să beau. Dacă îmi dă să beau şi apoi va
spune: „Voi da apă şi cămilelor tale să bea“, voi şti că ea este cea pe
care ai rânduit-o pentru Isaac“ (vezi Geneza 24:12-14).
Este înţelept întotdeauna să-i ceri călăuzire lui Dumnezeu.
Un mod în care Dumnezeu îi călăuzeşte pe copiii Săi este prin
rugăciune.

ACM

Pune banda de hârtie pe tablă: „Dumnezeu călăuzeşte prin rugăciune“.

Când Îl iubeşti pe Domnul Isus, nu vei uita să-I ceri lui Dumnezeu
să-ţi arate calea Lui, atunci când ai de făcut o alegere sau de luat o
decizie. Aşa că, atunci când mergi să cumperi un cadou pentru mama
ta, roagă-L să te ajute să-l găseşti pe cel potrivit. Apoi uitându-te la
diferite lucruri, vezi ceva, şi înlăuntrul tău ştii ce este potrivit. Sau
întreabă-L pe Dumnezeu în legătură cu f ilmul de groază. Gândurile
tale pot f i confuze. Nu vrei ca ceilalţi să râdă de tine pentru că nu
te uiţi la el. Totuşi te simţi prost să-l urmăreşti. În timp ce vorbeşti
cu Dumnezeu despre aceasta, s-ar putea să-ţi vină în minte gândul:
Domnul Isus nu S-ar uita la el. Atunci ştii ce trebuie să faci. Dumnezeu
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te-a călăuzit în timp ce te rugai. Eliezer a fost înţelept că s-a rugat, şi
că s-a rugat în felul în care a făcut-o.
Nu era uşor să se întâmple ceea ce el L-a rugat pe Dumnezeu,
pentru că în acea ţară era un lucru foarte neobişnuit ca o femeie
să vorbească cu un bărbat pe care nu-l cunoştea. Aşa că, probabil
că cele mai multe femei nu i-ar f i dat nici o atenţie. Şi dacă cea cu
care va vorbi îi va da să bea nu numai lui, ci şi cămilelor, aceasta ar
f i foarte neobişnuit. Acest lucru ar arăta că ea este bună, altruistă,
o persoană căreia îi place să muncească. Să scoţi ulcioare mari de
apă din fântână, să le urci pe trepte, să le torni în jgheab, şi să faci
asta pentru zece cămile … era multă muncă. Cămilele pot bea multă
apă!

Preşcolarii pot folosi o cutie de
plastic pentru lapte ca să joace
această scenă. Puteţi planif ica
să bea apă cu această ocazie.

Pune-o pe Rebeca (P-28).

Imaginea 3-4

Nici nu şi-a terminat bine rugăciunea Eliezer, când a şi văzut o
fată care venea să scoată apă. Ea era frumoasă, o tânără minunată. Era
ea aleasa? El a privit-o coborând la fântână şi umplându-şi ulciorul.
În timp ce ea urca de la fântână, el a întrebat: „Aş putea, te rog,
să beau din ulciorul tău?“
Ea şi-a coborât ulciorul de pe umăr. „Bea“, i-a răspuns ea.
Acesta era primul răspuns! Eliezer a băut.
Şi apoi ea a spus: „Voi da apă şi cămilelor tale, până se vor
sătura“.
Acesta era al doilea răspuns! S-a întâmplat exact cum a cerut
Eliezer. Dumnezeu l-a călăuzit şi l-a ascultat (imediat).
Adesea, când ne rugăm pentru călăuzire, Dumnezeu lasă să se
întâmple ceva ca noi să ştim exact ce avem de făcut. Să presupunem
că te-ai rugat şi L-ai întrebat pe Dumnezeu: „Cui pot să spun despre
Tine?“ Apoi, într-o zi, cineva îţi spune: „De ce vrei tu întotdeauna să
mergi la Grupul Vestea Bună, la biserică sau la Şcoala duminicală?“,
sau: „Dacă mama ta nu te lasă să mergi cu barca pentru că nu ştii să
înoţi, de ce nu mergi fără să-i spui?“ Care va f i răspunsul tău?

Există mai multe tipuri de fântâni
în Palestina. Această fântână avea
probabil trepte, care coborau şi permiteau persoanei să bea chiar din
bazinul apei.
Fiecare dintre cele trei stomacuri
ale cămilei pot depozita 19 litri de
apă. Probabil că Rebeca a făcut
multe drumuri pentru a adăpa cele
10 cămile însetate. Aceasta a arătat
că ea era energică şi hotărâtă.

ACM

Discută cu copiii.

Aceasta poate f i şansa ta să spui cuiva despre Domnul. Dumnezeu
ţi-a răspuns rugăciunii pentru călăuzire trimiţându-ţi pe cineva care
să te întrebe.
Cum Eliezer a avut cele două răspunsuri la rugăciunea lui pentru
călăuzire, trebuie să-i f i fost greu să nu spună de ce se af la acolo. Dar
el nu a spus, el trebuia mai întâi să mai af le câteva lucruri. În timp ce
se gândea să o întrebe pe tânăra femeie despre familia ei, el a început
să despacheteze câteva din lucrurile preţioase pe care le adusese.
Bijuteriile de aur, inelul şi brăţările vor spune câte ceva despre omul
care îl trimisese. După ce tânăra femeie a adăpat cămilele, Eliezer i-a
dat lucrurile preţioase. El a af lat că numele ei era Rebeca.
„A cui f iică eşti tu?“, a întrebat el.
Ce i-a răspuns ea a fost mai minunat ca toate. Ea era rudă cu
Avraam!
„Este loc pentru noi să stăm în casa voastră peste noapte?“, a întrebat el. „Avem destul loc“, a răspuns ea, „pentru voi şi pentru cămile“.
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Eliezer şi-a plecat capul şi i-a mulţumit lui Dumnezeu pentru
călăuzirea Lui. „Binecuvântat să f ie Dumnezeul stăpânului meu
Avraam. El m-a condus în locul potrivit“, a spus el. Dumnezeu este
acelaşi şi astăzi. Dacă eşti copilul Lui, El vrea să-ţi arate calea Lui.
El vrea să te ajute să iei deciziile corecte. Nu uita ce spune El în
Psalmul 32:8.

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

Citeşte versetul din nou.

El te va călăuzi, dacă te rogi. Câteodată, Dumnezeu te călăuzeşte
când citeşti Biblia.
Pune pe tablă banda de hârtie „Biblia“ sub cuvântul „rugăciune“.

Cu cât citeşti şi îţi aminteşti mai mult din ce este scris în Biblie,
cu atât vei înţelege ce-I place lui Dumnezeu şi care este voia Lui
pentru copiii Săi. Este un mare ajutor când ai de luat decizii. De
exemplu, dacă ai de ales între a merge la gimnastică sau la Şcoala
duminicală, te ajută să ştii că Biblia te învaţă că trebuie să te întâlneşti
cu alţi creştini. Este foarte important să citeşti Biblia, ca să înţelegi
căile lui Dumnezeu, şi apoi să faci ceea ce El vrea să faci; pentru
că Dumnezeu nu te va conduce niciodată într-un mod care nu este
în concordanţă cu ceea ce spune El în Biblie. Acesta este unul din
modurile în care Dumnezeu îi călăuzeşte pe copiii Lui. El l-a călăuzit
pe Eliezer în alt mod. Indiferent ce mod alege spre a ne călăuzi, El
ne călăuzeşte cu adevărat. Să f im mulţumitori pentru acest lucru, aşa
cum a fost şi Eliezer.
Grăbindu-se spre casă, Rebeca era emoţionată. Acest om era un
slujitor al lui Avraam! Ea auzise de multe ori vorbindu-se în familia
ei despre Avraam.
Îndepărtez-o pe Rebeca (P-28).

Fratele Rebecăi, Laban, s-a uitat la bijuteriile ei scumpe, şi a
ascultat ce a povestit ea. Imediat el s-a grăbit la fântână, şi l-a invitat
pe Eliezer în casa lui.
Îndepărtează toate f igurile.

Scena 4
Fundal opţional: tablă goală. Pune-l pe Eliezer (P-25), Rebeca şi familia (P-29) şi cuvintele
„Dumnezeu călăuzeşte prin rugăciune“ şi „Biblia“.

Imaginea 3-5

Eliezer, slujitorii şi cămilele au sosit în casa Rebecăi şi li s-a
pregătit o masă.
„Nu voi mânca până nu voi spune de ce sunt aici“, a explicat
Eliezer.
Dumnezeu îl călăuzise în locul potrivit şi la persoana potrivită.
Acum el a avut încrederea că Dumnezeu îl va ajuta să spună cuvintele
potrivite. El şi-a spus povestea începând cu Avraam.
„Domnul l-a binecuvântat pe stăpânul meu în mod minunat“, a
spus el. „El este un om important şi foarte bogat. Dumnezeu i-a dat
turme de oi şi cirezi de vite şi cămile şi măgari şi mult aur şi argint, şi
mulţi slujitori şi slujitoare. Avraam şi Sara au avut un f iu la bătrâneţe
şi Avraam i-a dat f iului său toate bogăţiile pe care le avea.“

Dacă îţi permite timpul, poţi să pregăteşti un copil care să joace rolul lui
Eliezer spunându-i Rebecăi istoria
familiei lui. Dă copilului un text scris
sau lasă-l să spună cu cuvintele lui.
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El a povestit mai departe cum i-a spus stăpânul său: „Nu vreau
ca f iul meu să se căsătorească cu o fată dintre canaanitele rele. Să iei
f iului meu o soţie din poporul meu.“
În sfârşit, Eliezer a povestit despre rugăciunea lui de la fântână.
„M-am rugat ca atunci când voi spune: „Dă-mi te rog să beau puţină
apă din vadra (găleata) ta“, ea să spună: „Bea … şi voi da şi cămilelor
tale!“ Înainte să termin rugăciunea a venit Rebeca. Când am vorbit
cu ea, a spus exact ceea ce m-am rugat.“
Vă imaginaţi ce simţea Rebeca auzind aceste lucruri?
Eliezer a continuat să explice: „Mi-am plecat capul şi m-am
închinat Domnului Dumnezeului stăpânului meu Avraam, care m-a
călăuzit pe drumul potrivit. Dumnezeu m-a călăuzit spre casa voastră
şi spre f iica voastră. Acum, spuneţi-mi, veţi f i buni cu stăpânul meu
sau nu? Este răspunsul vostru „da“ sau „nu“, ca să ştiu ce am de
făcut.“
Rebeca nu a răspuns, dar tatăl şi fratele ei au răspuns pentru
ea. „Acest lucru trebuie să f ie de la Domnul“, au spus ei. „Ia-o pe
Rebeca şi du-te, şi f ie ca ea să f ie soţia stăpânului tău.“
Dumnezeu l-a folosit pe Eliezer ca să-i arate Rebecăi, fratelui şi
familiei ei că aceasta era calea lui Dumnezeu. El l-a folosit pe slujitor
să-i călăuzească. Dumnezeu foloseşte deseori alţi creştini ca să ne
ajute să cunoaştem calea Lui – în mod special când suntem copii.

ACM

Pune banda cu „alţi creştini“ pe tablă, sub cuvântul „Biblie“.

Poate că ai întrebări ca: „Ce ar trebui să fac când sunt necăjit de
colegii mei la şcoală?“ sau „Ar trebui să mint şi să spun că tata nu
este acasă când el este?“ Pur şi simplu nu ştii calea lui Dumnezeu.
Ştii pe cineva care-L iubeşte pe Domnul Isus şi în care poţi avea
încredere? De ce nu vorbeşti cu acea persoană şi el sau ea te vor ajuta
să înţelegi care este calea lui Dumnezeu. Nu uita că sunt bucuros să
stau de vorbă cu tine dacă vrei. Aşteaptă doar până după întâlnire,
rămâi pe locul tău şi eu voi ştii că vrei să vorbeşti cu mine. Dumnezeu
foloseşte adesea alţi oameni ca să ne călăuzească tot aşa cum El l-a
folosit pe Eliezer să o călăuzească pe Rebeca.
Când a auzit Eliezer că Rebeca va merge cu el, s-a plecat la
pământ şi s-a închinat lui Dumnezeu mulţumindu-I pentru călăuzirea
Lui.
Apoi el a despachetat alte lucruri preţioase pe care le adusese cu
el. El i-a mai dat Rebecăi bijuterii scumpe. După ce au mâncat s-au
dus să se culce.
Îndepărtează-l pe Eliezer.

Credeţi că Rebeca s-a dus la culcare? Aceasta era o seară care
i-a schimbat viaţa pentru totdeauna. Dumnezeu a arătat clar că Isaac
trebuia să f ie soţul ei. Dacă Îl iubeşti pe Domnul Isus, vei avea de luat
decizii mari când vei creşte mare. Ce vei f i – asistentă, agricultor,
mecanic de locomotivă, misionar? Cere-I lui Dumnezeu să te călăuzească. Cu cine te vei căsători? Cere-I lui Dumnezeu să te călăuzească.
El îţi va descoperi, dacă tu vrei cu adevărat să mergi pe calea Lui. El
a promis să te călăuzească şi El o va face în decizii mici şi mari.

ACM
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El l-a condus pe Eliezer. Acum slujitorul lui Avraam ştia cine va
f i soţia lui Isaac.
Pune-l pe Eliezer (P-25) şi Rebeca şi familia (P-29).

Aşadar, în dimineaţa următoare, Eliezer a dorit să se întoarcă
înapoi la Avraam. Bineînţeles că voia să o ia pe Rebeca cu el. Dar
mama şi fratele Rebecăi au spus: „Fata să mai rămână câtva timp cu
noi, măcar vreo zece zile: pe urmă, poate să plece“. Dar Eliezer voia
să plece imediat.
„O vom chema pe Rebeca să vedem ce vrea ea să facă“, au spus ei.
„Vrei să pleci cu omul acesta?“, au întrebat ei.
Rebeca trebuia să vorbească pentru ea. „Voi merge“, a răspuns ea.
Rebeca ştia în inima ei că acesta era planul lui Dumnezeu pentru
ea. Ea era nerăbdătoare să meargă să-l întâlnească pe bărbatul care
va f i soţul ei.

Preşcolarii pot număra zilele rar.

Îndepărtează toate f igurile.

Scena 5
Fundal opţional: scenă de exterior. Pune cămilele (P-6).

Imaginea 3-6

Ce emoţionant trebuie să f i fost când s-au întâlnit Rebeca cu
Isaac. Biblia spune că Eliezer i-a povestit lui Isaac tot ce s-a întâmplat.
Auzind acestea Isaac a ştiut că Domnul a trimis-o pe Rebeca chiar
pentru el. El a dus-o în cortul mamei lui şi ea a devenit soţia lui.
Amândoi trebuie să f i fost atât de fericiţi că Dumnezeu i-a călăuzit.
Ei au trăit departe unul de celălalt, dar Dumnezeu i-a adus împreună.
Dragostea lor unul pentru celălalt creştea în f iecare zi.
Copii creştini, Dumnezeu vrea să vă arate calea Lui. El vrea să vă
călăuzească. Aşa că, vorbiţi cu El despre alegerile şi deciziile pe care
trebuie să le luaţi. Poate că chiar acum aveţi nevoie să-L rugaţi ceva.
Vom păstra tăcere câteva momente şi puteţi să faceţi acest lucru …
nu cu voce tare, ci în tăcere în inima voastră. Nu uitaţi promisiunea
Lui: „Eu te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi,
te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta“ (Ps. 32:8).

ACM

Păstrează un timp scurt de tăcere şi apoi încheie cu rugăciune.

Întrebări de recapitulare
1. De ce nu a vrut Avraam ca Isaac să se căsătorească cu o femeie
canaanită? (Deoarece canaanitele slujeau idolilor şi făceau şi
alte lucruri rele.)
2. Unde l-a trimis el pe slujitorul său să caute o soţie pentru Isaac?
(În ţara în care locuiau rudele lui Avraam, în oraşul Nahor.)
3. De ce s-a rugat Eliezer la fântână? (Pentru că avea nevoie de
călăuzirea lui Dumnezeu ca să găsească soţia potrivită pentru
Isaac.)
4. Cum îi va călăuzi Dumnezeu pe copiii Lui? (Prin rugăciune,
prin Biblie, prin alţi creştini.)
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5. De unde ştim că Dumnezeu îşi va călăuzi copiii? (Pentru că El
promite aceasta în Biblie. Ex. Ps. 32:8.)
6. Care era numele fetei cu care voia Dumnezeu să se căsătorească
Isaac? (Rebeca)
7. Ce lucru important a făcut Eliezer înainte de a merge acasă la
Rebeca? (I-a mulţumit lui Dumnezeu.)
8. Cum a demonstrat Eliezer familiei Rebecăi că Avraam şi Isaac
erau oameni bogaţi? (El i-a dat Rebecăi bijuterii scumpe pe care
le adusese şi a povestit despre turmele pe care le aveau.)
9. Ce au spus tatăl şi fratele Rebecăi când au auzit povestirea lui
Eliezer? (Acest lucru trebuie să f ie de la Domnul. Ia-o pe Rebeca
şi du-te cu ea, ca să devină soţia f iului stăpânului tău.)
10. Spuneţi-mi o situaţie deosebită în care veţi avea nevoie de
călăuzirea lui Dumnezeu când veţi creşte mari? (meserie,
căsătorie, etc.)
Întrebări de recapitulare pentru preşcolari
1. De ce avea nevoie de călăuzire slujitorul lui Dumnezeu? (Avea
nevoie de ajutor ca să găsească o soţie lui Isaac.)
2. Ce a făcut slujitorul la fântână înainte să vină Rebeca? (S-a
rugat.)
3. Cum a ştiut slujitorul că Rebeca era tânăra potrivită pentru Isaac?
(Ea a făcut tot ce a cerut el în rugăciune.)
4. Când ai nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu, ce ar trebui să faci?
(Să te rogi.)
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Lecţia a patra

Dreptul de întâi născut şi binecuvântarea
Text biblic pentru învăţător
Geneza 25:21-34; 26:34-28:5.
Adevăr central
Dumnezeu vrea ca toţi copiii Lui să f ie cinstiţi.
Aplicaţie
Nemântuit: Cere-I lui Dumnezeu să-ţi schimbe inima înşelătoare.
Mântuit: Încrede-te în Dumnezeu să-ţi dea putere să trăieşti ca o persoană nouă.
Verset de memorat
„Inima este nespus de înşelătoare şi deznădăjduit de rea.“ Ieremia 17:9
Ajutoare vizuale
♦♦ Planşele: de la 4-1 până la 4-5 sau
♦♦ Figurile: P-14, P-24 şi de la P-31 până la P-39;
♦♦ Fundaluri (opţionale): un fundal de exterior poate f i folosit pentru toate scenele. Pentru varietate,
foloseşte fundalul de exterior doar pentru scenele 1 şi 3, şi un fundal cu cort pentru celelalte
scene. (Dacă foloseşti fundalul cu cort, nu mai adăuga cortul – P-14.);
♦♦ Cu o săptămână înainte, dă la doi copii mai mari detaliile povestirii de la începutul lecţiei şi
pune-i să facă o scenetă despre aceasta la întâlnirea grupului.

Schiţa lecţiei
Începutul
Filip câştigă o întrecere. 					

AC

Desfăşurarea evenimentelor
1. Naşterea lui Esau şi Iacov.
2. Esau este vânător, Iacov este omul de casă.
3. Esau se întoarce acasă f lămând.
4. Esau îşi vinde dreptul de întâi născut. 			

ACN

5. Isaac îi spune lui Esau să vâneze şi să-i aducă carne.
6. Rebeca plănuieşte să-l înşele pe Isaac.
7. Iacov este de acord. 						

ACM

8. Iacov se duce la tatăl său.
9. Isaac îl binecuvântează pe Iacov. 				

ACM

Punctul culminant:
Esau vine la Isaac şi îşi dă seama că a fost înşelat.
Concluzia:
Esau plănuieşte să-l ucidă pe Iacov. Iacov pleacă de acasă.
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Lecţia
„Astăzi a fost o zi sportivă pentru copii la tata la serviciu“, a
spus Filip. „A fost frumos?“, a întrebat Tudor. „Minunat! Am câştigat
întrecerea la cei sub doisprezece ani. Am câştigat acest premiu. Nu-i
grozav?“ „Într-adevăr! Bravo, Filip“, l-a felicitat Tudor. „Dar stai
puţin … n-ai împlinit doisprezece ani luna trecută?“ „Da, sigur. Dar
acolo nimeni nu-mi cunoaştea vârsta. Vezi, am câştigat întrecerea, am
luat premiul, şi nimeni nu m-a prins că am mai mult de doisprezece
ani.“ „Nu cred că e frumos“, a spus Tudor. „Ai înşelat.“ „Ce contează,
am ieşit basma curată.“
E bine să înşeli, dacă te asiguri că nu vei f i prins? De ce e greşit?

Această parte poate f i jucată de
doi copii mai mari.

AC

Lasă-i pe copii să-şi spună părerea. Precizează că lui Dumnezeu nu-i place înşelătoria
(Psalmul 5:6) şi că altcineva este nedreptăţit, când noi trişăm. Altcineva ar f i trebuit să
primească premiul lui Filip.

Astăzi vom cunoaşte un om, care a fost un înşelător. El a fost
f iul lui Isaac şi al Rebecăi.
Scena 1
Fundal opţional. Scenă de exterior. Pune-i pe Isaac şi pe Rebeca (P-31) şi cortul (P-14).

Permite copiilor să facă o scurtă
recapitulare a lecţiei anterioare.

Săptămâna trecută am af lat cum s-au căsătorit ei. Probabil că
au aşteptat cu nerăbdare ziua când să le poată spune copiilor lor
cum Dumnezeu a dus totul la îndeplinire. Dar anii au trecut şi Isaac
şi Rebeca nu au avut copii. Biblia ne spune că Isaac s-a rugat, ca
Rebeca să poată avea un copil. A ascultat Dumnezeu rugăciunea lui?
Da, Dumnezeu a auzit-o şi a răspuns la rugăciunea lui într-un mod
deosebit. El le-a dat gemeni!

Numele Iacov înseamnă literal
„uzurpatorul“ (înşelătorul), şi conţine
ideea de a birui pe altcineva prin
înşelare folosind forţa sau trădarea.
Descrie pe cineva care prin mijloace
mincinoase ia locul altuia – o descriere foarte potrivită pentru prima
parte a vieţii lui Iacov!

Pune bebeluşii (P-32).

Imaginea 4-1

Gemenii au fost numiţi Esau şi Iacov. Ei s-au născut după ce
Isaac şi Rebeca au fost căsătoriţi timp de douăzeci de ani. Isaac
şi Rebeca trebuie să f i fost foarte fericiţi să aibă aceşti doi copii.
Bunicul Avraam era şi el fericit.
Pune-l pe Avraam (P-24).

El era sigur, că Isaac şi Rebeca vor avea cel puţin un f iu. Ştiţi
de ce?
Dacă ai copii mai mari, ajută-i să se gândească la acest lucru, în loc să le spui tu
răspunsul.

Da, Dumnezeu îi promisese lui Avraam, că copiii lui şi copiii
copiilor lui vor deveni o naţiune mare.
Îndepărtează toate f igurile.

Scena 2
Fundal opţional. Scenă de exterior cu un cort sau un cort (P-14). Pune-l pe Esau (P-34) şi
pe Iacov (P-33).

Chiar dacă Iacov şi Esau erau gemeni, ei nu semănau. Esau,
născut primul, când a crescut avea părul roşcat şi o piele păroasă,
dar Iacov nu era aşa. Iacov avea o piele f ină. Ei erau foarte diferiţi
şi în lucrurile, pe care le făceau. Esau se bucura de împrejurimi.
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El era un bărbat puternic, care petrecea mult timp în păduri şi pe
câmpii, folosindu-şi arcul cu săgeţi. Îi plăcea să vâneze animale şi să
le aducă acasă pentru hrana familiei. Iacov era altfel. Lui nu-i plăcea
vânătoarea. El era un bărbat tăcut, care stătea pe lângă corturi. Mama
lui l-a învăţat să gătească, şi el petrecea mult timp cu Rebeca. Pe
lângă aceasta, lui îi plăcea să gândească, să înţeleagă lucrurile. Iacov
era inteligent. Biblia spune, că el era favoritul Rebecăi, pe când Esau
era favoritul lui Isaac. A avea astfel de favoriţi, poate aduce mult
necaz.
Într-o zi Esau făcuse ceea ce îi plăcea mai mult, mersese la vânătoare. Probabil că el n-a putut să vâneze nimic în ziua aceea, pentru că
s-a întors acasă foarte obosit şi descurajat. Şi era atât de f lămând! Dar
ce miroase aşa de bine? O! Iacov gătea. De acolo venea mirosul.

Puteţi ruga doi copii să joace
scena dintre Iacov şi Esau.
Tipăreşte cuvintele din pasaj pe
cartonaşe pentru ca ei să le poată
citi. Preşcolarii să mimeze că sunt
flămânzi şi că miros mâncarea de
linte.

Îndepărtează toate f igurile.

Scena 3
Fundal opţional. Scenă de exterior cu un cort sau un cort (P-14). Pune pe Iacov şi pe Esau
(P-35).

Imaginea 4-2

„Iacove, dă-mi şi mie din mâncarea pe care o găteşti. Sunt mort
de foame“, a spus Esau.
Iacov s-a gândit. A văzut că Esau era hotărât să mănânce din
mâncarea lui. Ei bine, şi el era hotărât.
„Îţi voi da, dacă îmi vei vinde dreptul de întâi născut“, i-a răspuns el.
Ce este „dreptul de întâi născut“? Era ceva foarte deosebit, care,
de obicei, aparţinea f iului mai mare. Când tatăl murea, f iul care
avea dreptul de întâi născut, devenea capul familiei, şi primea din
averea tatălui de două ori mai mult decât ceilalţi f ii. De asemenea,
cel care avea dreptul de întâi născut era binecuvântat mai special
de Dumnezeu. Esau era cel mai mare dintre gemeni, aşa că avea
dreptul de întâi născut. Dar înainte să se nască, Dumnezeu îi spusese
Rebecăi: „Cel mai mare va sluji celui mai mic“. Dumnezeu avea în
plan ca Iacov să aibă dreptul de întâi născut. Dar Iacov nu era dispus
să-l lase pe Dumnezeu să rezolve acest lucru. El a încercat să-l înşele
pe Esau, ca să-i vândă lui dreptul de întâi născut. De aceea el a spus:
„Îţi voi da din mâncare, dacă îmi vinzi dreptul de întâi născut“.
Lui Esau nu-i păsa prea mult de acest drept de întâi născut, de a
f i capul familiei pe care Dumnezeu a promis că o va binecuvânta.
„Iată-mă, sunt mort de foame“, a spus el. „La ce îmi ajută dreptul
de întâi născut? Sigur că ţi-l dau.“
„Jură-mi“, a spus Iacov.
Esau i-a jurat. Iacov i-a luat dreptul de întâi născut, iar Esau
a primit mâncarea dorită. Iacov, f iind inteligent, ştia că acesta era
începutul a ceva deosebit pentru el. Dar el a fost nedrept în modul
în care a procedat cu Esau, cerându-i să-i vândă dreptul de întâi
născut pentru o mâncare. El a înşelat. Poate vă gândiţi: „Ce lucru
josnic!“ Dar Biblia ne spune că, deşi noi poate n-am înşelat cum a
făcut Iacov, f iecare dintre noi are o inimă înşelătoare. „Inima este
nespus de înşelătoare şi deznădăjduit de rea; cine poate să o cunoască?“
(Ieremia 17:9)

După legea lui Israel, dreptul de
întâi născut asigura primului născut
o porţie dublă din bogăţiile tatălui
său, o binecuvîntare specială din
partea tatălui şi privilegiul de a
conduce familia mai departe.

ACN
Citeşte sau cere unui copil mai
mare să citească versetul din Biblie.
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Aceasta înseamnă, că tu în interiorul tău nu eşti cinstit, sincer
şi deschis. Eşti rău, nedrept şi nesincer. În ochii lui Dumnezeu tu
eşti „deznădăjduit de rău“. Aceasta înseamnă, că eşti foarte rău.
Poate că nu pari aşa din cale afară de rău. Poate că mămica şi tăticul
tău şi învăţătoarea cred că tu eşti un copil bun, bine crescut, dar
Dumnezeu cunoaşte adevăratul tău eu. El ştie gândurile tale rele. El
ştie că tu te iubeşti pe tine mai mult decât orice. El ştie când minţi
şi înşeli. El ştie că nu eşti atât de bun pe cât pretinzi că eşti. Ceea ce
spune Biblia despre „a f i înşelător şi rău“ este tot atât de adevărat
pentru tine, cum a fost şi pentru Iacov. Nu poţi face nimic ca să-I f i
plăcut lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu te poate schimba şi te poate
face o persoană nouă. Dacă nu te-ai încrezut niciodată în El, acesta
este lucrul de care ai nevoie cel mai mult. Dacă vrei să aparţii lui
Dumnezeu şi să ai viaţa schimbată, dar nu eşti sigur cum poţi face
asta, stai şi vorbeşte cu mine când ceilalţi vor pleca. Vino şi aşează-te
în faţă (sau hotărăşte alt loc potrivit) şi astfel voi şti că vrei să vorbeşti cu
mine despre cum poate f i viaţa ta schimbată.
Şi Iacov avea nevoie de Dumnezeu, ca să-l schimbe, dar el nu
se gândea la Dumnezeu. O, dacă L-ar f i rugat pe Dumnezeu să aibă
grijă de el, Dumnezeu ar f i avut grijă ca el să primească privilegiile
celui ce deţinea dreptul de întâi născut. Dar Iacov a făcut o prostie,
încercând să rezolve lucrurile de unul singur.

Imaginea 4-3

Îndepărtează toate f igurile.

Scena 4
Fundal opţional. Scenă de exterior cu un cort sau un cort (P-14). Pune-l pe Isaac (P-36)
şi pe Esau (P-34).

După un timp Isaac l-a chemat pe Esau.
„Mi-e poftă de un vânat bun, du-te cu arcul şi săgeţile tale,
vânează un animal, şi pregăteşte-mi o mâncare bună.“ Isaac era
bătrân şi devenise orb.
„S-ar putea să mor curând“, a spus el, „şi am o binecuvântare
doar pentru tine. Adu-mi mâncarea, şi te voi binecuvânta“.
Chiar dacă Isaac ştia că Dumnezeu spusese că „cel mai mare
va sluji celui mai mic“, el urma să-i dea lui Esau binecuvântarea. El
trebuie să f i ştiut şi că Esau îi vânduse lui Iacov dreptul de întâi născut.

Ca să ajutaţi pe copii să înţeleagă
orbirea, legă la ochi un copil şi cere-i
să spună ce culoare are în faţa
ochilor. Preşcolarii ar putea să-şi
închidă ochii strâns sau să pună
mâna la ochi.
Edersheim estimează că Iacov şi
Esau aveau aproximativ 77 de ani
iar Isaac aproximativ 137. (Istoria
biblică a vechiului testament, Editura
William B. Eerdmans Co, Grand
Rapids, 1975.)

Îndepărtează toate f igurile.

Scena 5
Fundal opţional. Scenă de exterior cu un cort sau un cort (P-14). Pune-o pe Rebeca (P-37)
şi pe Iacov (P-33).

Imaginea 4-4

Rebeca l-a auzit pe Iacov vorbind cu f iul său favorit. De îndată
ce Esau a plecat cu arcul şi săgeţile, Rebeca l-a chemat pe Iacov, f iul
ei favorit.
„L-am auzit pe tatăl tău spunându-i lui Esau să-i aducă vânat
să mănânce, şi el îl va binecuvânta. Acum ascultă-mă, şi fă ce-ţi
voi spune! Du-te la turmă şi adu-mi doi iezi. Voi pregăti mâncarea
pentru tatăl tău, aşa cum îi place lui. Tu i-o vei duce. El va crede că
eşti Esau, şi îţi va da binecuvântarea.“
Rebeca ştia că fiul ei favorit avea deja dreptul de întâi născut, şi era
hotărâtă ca el să aibă şi binecuvântarea. Dar ea folosea înşelăciunea.
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La început Iacov nu a fost de acord cu ceea ce i-a spus mama lui.
„Tatăl meu îşi va da seama, că eu nu sunt Esau“, a spus el. „Esau
este păros, iar pielea mea este netedă. Tata va simţi aceasta şi voi
aduce blestemul asupra mea.“
„Ascultă-mă, Iacov“, a spus Rebeca. „Blestemul să cadă peste
mine. Du-te şi adu iezii.“
Aşa că Iacov a acceptat să facă aşa cum i-a spus ea. Bineînţeles,
că era un lucru foarte rău, dar mama şi f iul erau nişte înşelători. Pentru
că avem inimi înşelătoare, acest lucru iese la suprafaţă în lucrurile
pe care le facem.
Poate că ai fost în încurcătură, pentru că ai întârziat mai mult
decât trebuia. Şi te-ai scuzat:
„Doamna Predescu m-a oprit să stăm de vorbă, de aceea am
întârziat.“ A fost o minciună. De fapt, ai mers în parc cu prietenii tăi.
Sau într-o zi l-ai lovit intenţionat pe fratele tău la fotbal. Dar ce
i-ai explicat mamei tale? „N-am vrut, am alunecat.“ Altă minciună. Tu
faci aceste lucruri, pentru că eul tău este înşelător şi deznădăjduit de
rău. Numai Dumnezeu te poate schimba. El te poate face o persoană
diferită nu doar la exterior, El poate schimba eul tău. Dumnezeu te
poate face o persoană care nu înşeală. El te poate face o persoană
care vrea să asculte de Dumnezeu. Dacă vrei cu adevărat să f ii altfel,
atunci vino la Isus Hristos şi cere-i să te ierte de tot răul pe care l-ai
făcut. El te poate ierta, pentru că El a murit pentru păcatul tău. Când
vii la El şi crezi că te iartă, vei f i schimbat. Biblia spune: „Căci dacă
este cineva în Hristos, este o făptură nouă“ (2 Cor. 5:17). Nu vrei mai
bine să f ii o persoană schimbată, decât să f ii un înşelător ca Iacov?
Dacă Iacov s-ar f i încrezut în Dumnezeu, Dumnezeu ar f i făcut în
aşa fel, încât el să aibă binecuvântarea. Nu trebuia să încerce să-l
înşele pe tatăl său.
Şi Rebeca ar f i trebuit să ştie mai bine aceste lucruri. Ce credeţi
că ar f i putut face Rebeca, atunci când a af lat că Isaac intenţiona să-i
dea binecuvântarea lui Esau?

Este posibil, ca Rebeca să f i dorit
să-l împiedice pe Isaac să acţioneze
împotriva planului revelat al lui
Dumnezeu şi să-l binecuvinteze pe
cel de-al doilea f iu, dar metodele
ei înşelătoare au arătat lipsa de
încredere în controlul suveran al lui
Dumnezeu.

ACN

Adaptează cu exemple potrivite
pentru copiii, pe care-i înveţi.
Preşcolarii pot întelege înşelarea
printr-un exemplu adaptat la nivelul
lor, precum să scrie pe pereţi acasă
şi apoi să mintă, că nu au scris ei.

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

Încearcă să obţii câteva idei de la copii. Le poţi folosi ca să propui ceva de genul acesta:

Mai întâi, ea s-ar f i putut ruga ca Dumnezeu să-i descopere ce
să-i spună lui Isaac, şi ca el să asculte ceea ce îi va spune. Ea ar f i putut
să-i spună lui Isaac, că a auzit că intenţiona să-i dea binecuvântarea
lui Esau, şi ar f i putut să-i reamintească de ceea ce a spus Dumnezeu,
înainte ca să se nască gemenii. Ea ar f i putut să-i spună, că dreptul
de întâi născut aparţine acum lui Iacov, şi acest lucru nu putea f i
schimbat. Apoi ar f i putut întreba, dacă el îi va da binecuvântarea lui
Iacov. Niciodată nu este corect să înşeli. Dumnezeu este întotdeauna
nemulţumit când înşelăm şi-i tragem pe sfoară pe alţi oameni.
Îndepărtează toate f igurile.

Dar Rebeca a făcut totul în felul ei, nu în felul lui Dumnezeu. Ea
a gătit carnea aşa cum îi plăcea lui Isaac. Apoi ea a luat din hainele
lui Esau şi l-a îmbrăcat pe Iacov. A folosit pieile păroase ale iezilor
pentru a-i acoperi mâinile şi gâtul. Iacov a luat mâncarea şi i-a dus-o
lui Isaac.
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Scena 6
Fundal opţional. Scenă de exterior cu un cort sau un cort (P-14). Pune-l pe Isaac (P-36)
şi pe Iacov (P-38).

Imaginea 4-5

„Tată“, a spus el.
„Aici sunt“, a răspuns Isaac.
„Cine eşti tu, f iule?“ Amintiţi-vă, Isaac era orb.
„Eu sunt Esau, f iul tău cel întâi născut“, a răspuns Iacov. „Am
făcut ce mi-ai cerut. Te rog, scoală-te şi mănâncă această mâncare şi
binecuvântează-mă.“
„Cum ai găsit vânatul aşa de repede?“, a întrebat Isaac. Iacov s-a
gândit repede…
„Domnul, Dumnezeul tău, mi l-a scos în faţă“, a minţit el.
„Vino mai aproape şi lasă-mă să te pipăi“, a spus Isaac, „ca să
ştiu, dacă eşti cu adevărat Esau sau nu“.
Cum credeţi, că se simţea Iacov în acest timp? Rebeca trebuie să
f i fost aproape, ascultând. Cum credeţi, că se simţea ea? Cu siguranţă,
că amândoi au fost plini de teamă, că uneltirea lor nu va reuşi.
Iacov s-a apropiat încet de tatăl său. Isaac şi-a întins mâinile, şi
le-a plimbat pe pielea păroasă de ied, care acoperea mâinile şi gâtul
lui Iacov.
„Vocea este a lui Iacov“, a spus el, „dar mâinile sunt ale lui
Esau. Eşti cu adevărat f iul meu Esau?“, a întrebat Isaac pentru a af la
adevărul. Iacov a minţit din nou.
„Sunt“, a spus el.
„Atunci adu-mi mâncarea şi o voi mânca“, i-a zis Isaac.
După aceea Isaac i-a cerut din nou lui Iacov să vină lângă el.
Iacov l-a sărutat mult pe tatăl său şi astfel Isaac a simţit mirosul
hainelor lui Esau, cu care era îmbrăcat Iacov. Ele miroseau a câmp,
unde Esau îşi petrecea cel mai mult timp. Acest lucru l-a făcut pe
Isaac şi mai sigur că vorbea într-adevăr cu Esau. Aşa că i-a dat lui
Iacov binecuvântarea.
„Fie ca Dumnezeu să-ţi dea multe bogăţii. Vei f i stăpânul fratelui
tău. Cei ce te vor binecuvânta vor f i binecuvântaţi“ (din Geneza 27:
27-29). Au fost câteva din lucrurile, pe care i le-a spus Isaac lui Iacov.
Iacov s-a grăbit să plece de la tatăl său. Înşelătoria lor a reuşit!
Dar chiar când nu eşti prins, totdeauna este greşit să minţi, să înşeli
şi să-i înşeli pe alţii.
Când copiii creştini fac aceste lucruri josnice, Îl fac de ruşine
pe Domnul Isus. Dacă Îl iubeşti pe Domnul Isus, nu uita că eşti o
persoană schimbată. Dumnezeu Duhul Sfânt locuieşte în tine şi te
ajută să f ii cinstit şi să faci ce este bine. Încrede-te în El, când simţi
că ai vrea să încalci regulile, ca să câştigi un joc. Când ştii că ai
avea note mai bune la şcoală dacă ai copia, roagă-L pe Dumnezeu
să te ajute să faci ceea ce este corect şi să nu copiezi. Dumnezeu te
va ajuta întotdeauna. El te va ajuta să f ii cinstit şi să-ţi iei bilet de
autobuz, chiar dacă prietenii tău nu-şi iau şi nu sunt niciodată prinşi.
Acestea sunt moduri, în care poţi arăta că eşti creştin şi că Dumnezeu
te-a schimbat. Un băiat sau o fată creştină nu trebuie să înşele, aşa
cum a făcut Iacov.

Copiii pot juca pe roluri această
scenă, folosind o cămaşă bărbătească şi o bucată de blană. Copiii
ar putea mima, în timp ce tu spui
povestirea sau iei pot să citească
dialogul din cartonaşele pregătite.

Preşcolarii îşi vor aminti acest
eveniment mai bine, dacă servesc
câteva bucăţele de carne.
Poţi aduce mănuşi de grădină
sau alte lucruri folosite la munca de
afară, pentru ca să f ie mirosite de
copii.

ACM

Pentru preşcolari arată simbolul
„Dumnezeu este suveran“ (pag. 52).
Foloseşte exemple precum să aibă
încrederea că Dumnezeu le poartă
de grijă, când un părinte îi lasă la
grădiniţă sau să ştie că Dumnezeu
este în control noaptea, când se
face întuneric.
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Îndepărtează-l pe Iacov (P-38); pune-l pe Esau (P-39).

Fără imagine

Abia a plecat Iacov de la Isaac, că a şi venit Esau.
„Tată, scoală-te“, a spus Esau. „Am aici vânatul tău. Mănâncă şi
binecuvântează-mă.“
Lui Isaac nu i-a venit să creadă ce auzea!
„Cine eşti tu?“, a întrebat el.
„Eu sunt f iul tău întâi născut, Esau.“ Esau trebuie să se f i întrebat
ce se întâmplă cu tatăl său. De ce nu mai ştia Isaac, cine era el? Apoi
Esau şi-a dat seama că tatăl său tremura … se cutremura, ca şi cum
se întâmplase ceva groaznic.
„Cine?“, a exclamat Isaac. „Cine este cel ce mi-a adus mâncarea? Am mâncat înainte de a veni tu, şi l-am binecuvântat. Da, el
va rămâne binecuvântat.“
Şi tatăl şi f iul au înţeles că Isaac a fost înşelat. Deşi Esau şi-a
vândut dreptul de întâi născut, acum el era nu numai dezamăgit, ci
şi mânios.
„Fratele meu m-a înşelat de două ori“, a spus el. „Mai întâi mi-a
luat dreptul de întâi născut. Acum mi-a furat binecuvântarea.“ Esau
l-a rugat pe Isaac să-l binecuvânteze, dar Isaac nu-i mai putea da
binecuvântarea importantă, pe care i-a dat-o lui Iacov.
Îndepărtează toate f igurile.

Biblia spune: „Esau a prins ură pe Iacov din cauza binecuvântării, cu care-l binecuvântase tatăl său“. (Geneza 27:41)
„Tatăl meu va muri în curând“, şi-a spus Esau. „Atunci îl voi
ucide pe Iacov.“

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

Scena 7
Fundal opţional. Scenă de exterior cu un cort sau un cort (P-14). Pune-o pe Rebeca (P-37)
şi pe Iacov (P-33).

Imaginea 4-4

Rebeca ştia ce plănuia Esau. Ea l-a chemat pe Iacov. „Esau vrea
să te omoare“, a spus ea. „Trebuie să pleci de acasă pentru o vreme.
Du-te la fratele meu în Haran, şi stai acolo până îi va trece fratelui
tău mânia. Atunci voi trimite după tine, ca să vii acasă.“
Rebeca nu i-a spus soţului ei adevăratul motiv al trimiterii lui
Iacov. „Nu vreau ca el să se căsătorească cu o fată de pe aici“, a spus
ea. Esau făcuse deja acest lucru şi părinţii lui erau supăraţi. Aşa că
Isaac a fost de acord să trimită pe Iacov în Haran. După plecarea lui
Iacov, Rebeca nu l-a mai văzut niciodată pe f iul ei favorit.

Deşi Rebeca s-a gândit, că separarea lor va f i scurtă, ea a murit înainte
să se întoarcă Iacov. Atât ea cât şi
Iacov au suferit consecinţele înşelării
lor.

Îndepărtează toate f igurile.

ACM
Esau se căsătorise deja cu două
fete cananite, care au adus multă
amărăciune lui Isaac şi Rebecăi
(Geneza 26:34-35). Dorind să placă
tatălui său şi să se căsătorească
cu o descendentă a lui Avraam,
Esau se căsătoreşte mai târziu cu o
f iică a lui Ismael, (Geneza 28:6-9),
arătând prin aceasta lipsa de atenţie
faţă de legământul lui Dumnezeu.
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Ce probleme a adus înşelătoria lor! Acest lucru nu i-a plăcut
niciodată lui Dumnezeu, şi a adus tristeţea şi rănirea altor oameni.
Poate eşti creştin, şi Domnul Isus este Mântuitorul tău, dar sunt încă
împrejurări când îţi place să spui o minciună sau să înşeli. Asta pentru
că deşi Dumnezeu te-a făcut o persoană nouă, vechiul şi păcătosul eu
este încă în tine. Acel rău „eu vechi“ vrea ca tu să înşeli şi să minţi.
„Noul eu“ făcut de Dumnezeu vrea să facă ce este bine. Nu uita că
Dumnezeu-Duhul Sfânt trăieşte în tine. Tu nu trebuie să asculţi de
„vechiul eu“. Încrede-te în Duhul Sfânt, care te va ajuta să f ii cinstit
şi sincer, să f ii aşa cum vrea El să f ii.

Patriarhii

Dar unii dintre voi nu aţi fost schimbaţi, mântuiţi de Dumnezeu.
Poate că ştiţi, că eul vostru este rău şi aceasta nu-i place lui Dumnezeu.
Cere-I lui Dumnezeu să te schimbe astăzi. Poate spui: „Dar nu ştii
cât de rău am fost“. Dumnezeu ştie, şi totuşi El vrea, ca tu să vii la
Isus Hristos să f ii iertat. Atunci vei f i o persoană nouă, şi Dumnezeu
te va ajuta să nu înşeli şi să nu faci lucruri josnice. El te va ajuta să
trăieşti pentru El.

ACN

Întrebări de recapitulare
1. Cum i-au numit Isaac şi Rebeca pe gemenii lor? (Esau şi Iacov)
2. Prin ce se deosebeau Esau şi Iacov? (Esau era păros, Iacov avea
o piele netedă. Lui Esau îi plăcea câmpul, să-şi folosească arcul
şi săgeţile; lui Iacov îi plăcea să stea pe lângă casă, să petreacă
timpul gătind. Esau acţiona fără să se gândească; Iacov era un
gânditor, petrecea timpul plănuind lucruri.)
3. Ce este dreptul de întâi născut? (Este ceva foarte deosebit: când
tatăl murea, f iul cu dreptul de întâi născut devenea capul familiei
şi primea din averile tatălui de două ori mai mult decât ceilalţi
f ii. El era şi binecuvântat în mod special de Dumnezeu.)
4. Cum descrie Dumnezeu eul tău, inima ta? (Nespus de înşelătoare
şi deznădăjduit de rea.)
5. Cum a obţinut Iacov dreptul de întâi născut? (L-a înşelat pe Esau,
cumpărându-l cu o mâncare, când Esau era foarte f lămând.)
6. De ce ar f i primit Iacov acest drept oricum, fără înşelătorie?
(Pentru că Dumnezeu a promis acest lucru, înainte chiar ca
Iacov să se nască.)
7. Cum l-au făcut Rebeca şi Iacov pe Isaac să creadă, că el îi dădea
binecuvântarea lui Esau? (Prin faptul că au legat piele de ied în
jurul gâtului şi mâinilor lui Iacov, îmbrăcând hainele lui Esau;
spunând că el este Esau.)
8. Cum pot trăi creştinii cinstit, fără să înşele? (Pentru că ei sunt
persoane noi, Dumnezeu Duhul Sfânt trăieşte în ei şi îi ajută să
f ie cinstiţi şi sinceri.)
9. Ce a plănuit să facă Esau când şi-a dat sema că a fost înşelat? (El
a plănuit să-l omoare pe Iacov după moartea tatălui său.)
10. Ce verset din Biblie ne spune că inimile noastre sunt înşelătoare?
(Ieremia 17:9)
Întrebări de recapitulare pentru preşcolari
1. Câţi copii au avut Isaac şi Rebeca? (Doi)
2. Numeşte pe cei doi băieţi gemeni. (Iacov şi Esau)
3. Care dintre gemeni stătea mai mult pe afară şi vâna animale
pentru ca să mănânce familia lui? (Esau)
4. Ce a purtat Iacov ca să pretindă că este Esau? (Piele de ied cu
care şi-a acoperit mâinile şi gâtul, şi hainele lui Esau.)
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Lecţia a cincea
Iacov departe de casă

Text biblic pentru învăţător
Geneza 28:10-29:30; 31:2-7, 11, 13-18; 32:6-31; 33:1-4; 35:1-15, 27.
Această lecţie acoperă o vastă parte din Scriptură. Nu încerca să incluzi toate detaliile. Textul
lecţiei acoperă evenimentele principale. Naşterea f iilor a fost exclusă, deoarece volumul următor,
care are în centru viaţa lui Iosif, va include acest lucru.
Adevăr central
Dumnezeu schimbă viaţa copiilor Lui.
Aplicaţie
Nemântuit: Primeşte-L pe Isus Hristos ca Mântuitorul tău, şi vei începe să experimentezi cum
Dumnezeu îţi schimbă viaţa.
Mântuiţi: Acceptă cu bucurie schimbările pe care le face Dumnezeu în viaţa ta.
Verset de memorat
„Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.“
(Filipeni 1:6b)
Ajutoare vizuale
♦♦ Planşele: 4-6 şi de la 5-1 la 5-6 sau
♦♦ Figurile P-5, P-6, P-7, P-26, P-33 şi de la P-40 la P-49;
♦♦ Fundaluri (opţional): scenă de exterior, scenă de noapte, scenă de interior şi f lanel simplu.
Activitate de implicare
Dă f iecărui copil o copie a careului de la pagina 54. Ei îl pot rezolva după lecţie, când discutaţi
răspunsurile sau acasă. Renunţă la această activitate dacă ai copii prea mici în grup.

Schiţa lecţiei
Începutul
Iacov spune „La revedere“.
Desfăşurarea evenimentelor
1. Iacov doarme având o piatră ca pernă.
2. Iacov are un vis.
3. Dumnezeu îi vorbeşte. 				
4. Iacov ridică stâlpul.
5. Iacov spune „Domnul va f i Dumnezeul meu“.
6. Iacov o întâlneşte pe Rahela la fântână.
7. Iacov lucrează şapte ani pentru Rahela.
8. Laban îl înşeală pe Iacov şi i-o dă pe Lea. 		
9. Iacov se căsătoreşte cu Rahela.
10. Iacov continuă să lucreze pentru Laban.
11. Iacov se hotărăşte să plece. 			
12. Iacov pleacă.
13. Iacov aude că vine Esau.
14. Iacov se roagă. 					
15. Iacov îşi trimite familia peste râu.
Punctul culminant
Iacov se luptă cu Dumnezeu.				
Concluzia:
Iacov se întâlneşte cu Esau şi plâng împreună.		
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Această lecţie conţine aplicaţie doar pentru copiii mântuiţi.
Pentru cei nemântuiţi foloseşte şi lecţia evanghelistică de la pag. 51.

Lecţia
Scena 1
Fundal opţional: O tablă sau f lanelograf. Pune-l pe Iacov (P-33).

Iacov şi-a luat rămas bun şi a plecat de acasă. Era o zi tristă. El
l-a înşelat pe tatăl său bătrân şi orb. El l-a făcut pe fratele său atât de
furios încât dorea să-l omoare. Probabil se gândea, „Îi voi mai vedea
vreodată pe tatăl meu sau pe mama mea?“ Avea o călătorie lungă
înaintea sa; erau în jur de 720 de km până la casa unchiului său. El f ie
a mers pe jos, f ie a călărit pe o cămilă - oricum călătoria a durat
un timp lung. Până în acest moment Iacov nu prea s-a gândit la
Dumnezeu. Nu există nimic în Biblie, care să ne spună că el s-a
încrezut sau l-a ascultat pe Dumnezeu. Lucrurile pe care le făcuse
arătau că el nu-l iubea pe Dumnezeu.

Copiii se vor bucura să urmărească
pe hartă călătoria lui Iacov de la
Beerşeba la Betel, unde a avut loc
evenimentul care urmează.
Unii comentatori sugerează că
activitatea îngerilor pe această scară
reprezenta misiunea lor de a lua
şi a duce rugăciunile credincioşilor
la Dumnezeu şi să se întoarcă cu
răspunsurile Sale. Atât Calvin cât şi
Luther au înţeles că „scara“ era o
imagine a lui Hristos, referindu-se
la Ioan 1:51. Îngerii erau evidenţa
vizibilă a promisiunii lui Dumnezeu
de a f i cu Iacov tot timpul. (Istoria
Biblică a Vechiului Testament,
Editura Williams B Eerdmans, Grand
Rapids, 1975.)
Imaginea 4-6

Îndepărtează-l pe Iacov (P-33).

Scena 2
Fundal opţional: noapte sau f lanelograf cu f lanel negru. Pune-l pe Iacov (P-40).

Într-o noapte, curând după plecarea sa de acasă, Iacov nu a avut
alt loc unde să doarmă decât în câmp, sub cerul liber. Şi-a pus o
piatră drept pernă. Trebuie să f i fost o pernă tare! Dar Iacov era foarte
obosit şi curând a adormit. În timp ce dormea, el a avut un vis.
Pune scara cu îngerii (P-41).

Era un vis frumos. O scară, ca de la pământ la cer. Îngerii coborau
pe scara din cer pe pământ şi mergeau înapoi în cer.
Cel mai minunat dintre toate, Domnul a stat în vârful scării şi a
vorbit cu Iacov.
„Eu sunt Domnul Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac.“
Şi acum … Dumnezeu îi vorbea lui … Iacov! El a ascultat cu
atenţie.
„Pământul pe care eşti culcat ţi-l voi da ţie şi seminţei tale.
Sămânţa ta va f i ca pulberea pământului.“
Aceasta a fost promisiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui
Avraam. Dumnezeu avea o altă promisiune pentru Iacov.
„Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge
şi te voi aduce înapoi în ţara aceasta; căci nu te voi părăsi, până nu
voi împlini ce-ţi spun.“
Ce promisiune minunată! Merita Iacov ca Dumnezeu să facă
toate acestea pentru el? Nu! De ce a făcut Dumnezeu aceste promisiuni? Deoarece El iubea pe Iacov, deşi el nu merita deloc dragostea
lui Dumnezeu.
Nici unul dintre noi nu merită să f ie iubit de Dumnezeu! Toţi
suntem vinovaţi că nu L-am ascultat pe Dumnezeu. Toţi dorim să
mergem pe calea noastră în loc să dorim să mergem pe calea Lui.

Cuvântul lui Dumnezeu către
Avraam şi Isaac spunea că familiile
lor vor fi numeroase ca stelele cerului
(Geneza 15:5 şi Geneza 26:4).
Ambele cuvinte, „praf“ şi „stele“,
sunt însoţite de cuvântul „milioane“.
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Cu toate acestea Dumnezeu iubeşte păcătoşii ca tine şi ca mine. El a
trimis pe singurul său Fiu, Isus Hristos, în lumea noastră. Isus Hristos
a trăit o viaţă perfectă care făcea plăcere Tatălui Său.
Dar El a fost pus pe o cruce şi a murit ca un răufăcător. Dumnezeu
şi-a pedepsit pe singurul său Fiu iubit pentru păcatele noastre şi în
felul acesta a făcut posibil pentru păcătoşi să f ie iertaţi şi să aparţină
Lui. Dacă te încrezi în Isus Hristos ca Cel care a murit pentru păcat,
atunci vei aparţine lui Dumnezeu. Dumnezeu va începe să te facă o
persoană aşa cum doreşte El să f i. Este minunat că Dumnezeu iubeşte
oamenii care nu merită deloc dragostea Sa, oameni ca tine, ca mine
şi ca Iacov.

Pentru preşcolari introdu simbolul
„Schimbare“ (pag. 52), în timp
ce vorbeşti despre faptul, că Dumnezeu ne schimbă ca să f im ca El.

Îndepărtează toate f igurile.

Când s-a trezit Iacov, el a fost uimit de visul său. El se temea.
Faptul că a fost atât de aproape de Domnul Dumnezeu îl umplea de
frică. El ştia ce fel de persoană era şi acum a înţeles că Dumnezeu
cunoştea totul despre el. Aceasta îl făcea să se teamă.
„Cu adevărat, Domnul este în locul acesta, şi eu n-am ştiut!“
a exclamat el. „Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta
cerurilor.“
Scena 3
Fundal opţional: scena de exterior. Pune-l pe Iacov (P-42) şi stâlpul de piatră (P-43).

Fără imagine

Dimineaţa următoare devreme, Iacov a luat piatra pe care o
folosise drept pernă, a pus-o ca stâlp şi a turnat ulei peste ea. Aceasta
marca locul în care a avut loc ceva foarte special pentru Iacov.
A dat locului acestuia numele Betel. Betel înseamna „Casa
lui Dumnezeu“. Acesta a fost locul în care Iacov s-a întâlnit cu
Dumnezeu. Şi acolo a făcut o promisiune: „Dacă va f i Dumnezeu
cu mine şi mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă-mi va
da pâine să mănânc şi haine să mă îmbrac şi dacă mă voi întoarce
în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va f i Dumnezeul meu“
(Geneza 28:20-21).
Înainte de aceasta, Iacov nu trăise deloc pentru Dumnezeu.
Dar acum el spunea: „Domnul va f i Dumnezeul meu.“ Acesta
a fost începutul vieţii lui Iacov cu Dumnezeu. Nu ai vrea şi tu să
aparţii lui Dumnezeu, să f ii al Său? Azi şi tu poţi spune cu adevărat
aceste cuvinte „Domnul va f i Dumnezeul meu“. Trebuie să-I ceri
lui Dumnezeu să te ierte pentru că ai fost rău. Trebuie să crezi că
El a fost pedepsit pentru păcatele tale. Atunci tu Îi vei aparţine lui
Dumnezeu. Biblia spune: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică
celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui
Dumnezeu“ (Ioan 1:12). După ce L-ai primit pe Hristos, Dumnezeu
va începe să te schimbe. Aceasta nu se va întâmpla dintr-o dată. Încet
dar sigur, vei începe să gândeşti aşa cum Dumnezeu vrea să gândeşti
şi vei începe să faci ceea ce doreşte El de la tine. Vom vedea şi noi
cum l-a schimbat Dumnezeu pe Iacov. După ce Dumnezeu i-a vorbit
la Betel, Iacov nu va mai f i cum a fost.

Ai putea aduce o piatră mare în
clasă şi să rogi un copil s-o pună
la căpătâi, ca să-i ajuţi pe elevi să
înţeleagă această parte a istoriei
biblice. Piatra de aducere aminte
a lui Iacov era prima din multe alte
pietre de aducere aminte semnif icative din Scriptură. Spre deosebire
de altarele construite pentru a aduce
jertfe, pietrele memoriale marcau
locuri speciale, unde Dumnezeu s-a
întâlnit cu omul. Prin acestea, alţii ar
putea să înveţe despre Dumnezeu,
când întreabă, „Ce înseamnă
pietrele acestea?“ (Comentariu
de cunoştinte biblice, Vechiul
Testament, Editura Victor Books,
Wheaton, 1985.)
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Scena 4
Pune-l pe Iacov (P-42), fântâna (P-26) şi oaia (P-7).

Probabil după două săptămâni Iacov a ajuns în zona Haranului.
El a văzut o fântână într-un câmp şi unii păstori în apropiere. El s-a
apropiat şi le-a vorbit.
„De unde veniţi?“
„Din Haran,“ a venit răspunsul.
„Îl cunoaşteţi pe Laban?“ a întrebat Iacov. Laban era unchiul
său, fratele mamei sale.
„Îl cunoaştem.“
„Este bine?“ a întrebat Iacov.
„Este bine. Priveşte, vine f iica lui, Rahela, cu oile.“

Imaginea 5-1
Copii se vor bucura să arate Haran
pe hartă. Permite-le de asemenea,
să găsească Beerşeba (locul unde
Iacov şi-a început călătoria) şi Betel
pe hartă.

Pune-o pe Rahela (P-44).

Când a ajuns Rahela la fântâna, Iacov s-a prezentat.
„Eu sunt f iul Rebecăi,“ a spus el.
Rahela s-a entuziasmat şi a alergat acasă ca să-i spună tatălui ei.
Îndepărteaz-o pe Rahela (P-44).

Imaginea 5-2

Când Laban a auzit despre el, a alergat pe câmp ca să se
întâlnească cu Iacov.
Pune-l pe Laban (P-45).

El l-a adus pe Iacov acasă.
Îndepărtează toate f igurile.

S-au pus multe întrebări şi s-au dat multe răspunsuri în seara
aceea. Iacov s-a simţit ca acasă în familia lui Laban. El avea câţiva
f ii (Geneza 31:1) şi două f iice, Lea şi Rahela. Biblia spune că Rahela
era frumoasă. Şi Iacov a iubit-o! El ştia că vrea să se căsătorească
cu ea, dar probabil s-a gândit că nu e timpul să vorbească atunci, ci
e bine să mai aştepte.
Scena 5
Fundal opţional: scena de exterior sau interior. Pune-l pe Iacov (P-42), pe Laban (P-45),
pe Lea (P-46) şi pe Rahela (P-44).

Imaginea 5-3

După ce Iacov a stat la unchiul său o lună, Laban i-a spus:
„Fiindcă eşti rudă cu mine, să-mi slujeşti oare degeaba? Spune-mi
ce plată vrei?“
Iacov nici măcar nu trebuia să se mai gândească la răspuns. „Îţi
voi sluji şapte ani pentru Rahela, fata ta cea mai mică“, a răspuns el
repede.
Laban părea mulţumit. „Mai bine să ţi-o dau ţie decât s-o dau
altuia“, a spus el. „Rămâi la mine.“

Numără până la şapte împreună
cu preşcolarii.

Îndepărteaz-o pe Lea (P-46) şi pe Laban (P-45).

Iacov se gândea tot timpul la Rahela. Şapte ani nu i se părea un
timp prea lung ca să muncească pentru ea. El o iubea atât de mult!
Când s-au încheiat cei şapte ani s-a dus să vorbească cu Laban.
„Acum dă-mi-o pe Rahela,“ a spus el. „Cei şapte ani s-au
terminat.“
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Astfel Laban a dat o petrecere şi a invitat pe prietenii
săi. Pe înserate a adus-o pe f iica sa la Iacov. Ea purta un văl sau un
acoperământ precum purtau miresele din ţara aceea şi ea a devenit
soţia lui Iacov.
Iacov a fost şocat când a descoperit că noua lui mireasă nu era
frumoasa Rahela, ci sora ei mai mare, Lea!

Este neclar de ce Iacov nu a
înţeles mai curând că fusese înşelat.
Comentatorii speculează că motivul
ar f i putut f i o combinaţie a întunericului şi a vălului opac pe care-l purta
Lea.

Îndepărteaz-o pe Rahela (P-44). Pune-l pe Laban (P-45) şi pe Lea (P-46). Înlocuieşte-l pe
Iacov (P-42) cu f igura P-33.

Laban îl înşelase pe Iacov. Ce faptă rea! De ce a îngăduit
Dumnezeu să se întâmple lucrul acesta lui Iacov?
Permite copiilor să răspundă.

Cu siguranţă a fost pentru a-l ajuta pe Iacov să înveţe cât de rău
şi dureros este să înşeli. Nimeni nu a fost mai înşelător decât Iacov,
şi Dumnezeu dorea să-l înveţe această lecţie astfel încât el să renunţe
la înşelătorie. Uneori Dumnezeu permite copiilor Lui să sufere în
acest fel, deoarece El vrea ca ei să înveţe cât de greşit este un anume
păcat.
O fată creştină, Jenny, era o cântăreaţă foarte bună. Ea s-a
lăudat mult cu capacitatea ei de a cânta şi cu competiţiile pe care le-a
câştigat. Ea a uitat că Dumnezeu era cel care-i dăduse o voce bună.
Ea ar f i trebuit să-I mulţumească lui Dumnezeu în loc să se laude cu
vocea ei. Jenny se înscrisese la o nouă competiţie.
„Ştiu că voi câştiga locul întâi“, s-a lăudat ea cu încredere la
prietenii ei.
În seara concursului, în timp ce cânta pe scenă, i s-a întâmplat
ceva ce nu i se mai întâmplase niciodată înainte lui Jenny – ea a uitat
câteva din cuvintele cântecului. Binenţeles că nu a câştigat concursul.
Când a ajuns acasă a suspinat cu dezamăgire.
Încet, mama ei i-a spus, „Jenny, poate că Dumnezeu a permis să
ţi se întâmple aceasta, ca să-ţi arate că nu trebuie să te lauzi cu vocea
ta.“ Jenny nu a mai uitat acest incident. Cu înţelepciune ea a cerut
lui Dumnezeu s-o ajute să înveţe această lecţie şi să înceteze să se
mai laude.
Dacă Îl iubeşti pe Domnul Isus, este foarte important să înveţi
lecţiile care te învaţă Dumnezeu. Nu te lupta cu El, ci permite-I să te
schimbe. Se va schimba oare Iacov, va renunţa la înşelătorie?
El era supărat. „Ce mi-ai făcut?“, l-a întrebat Iacov pe Laban.
„Nu ţi-am slujit oare pentru Rahela? Pentru ce m-ai înşelat?“
„În locul acesta nu-i obicei să se dea cea mai tânără înaintea
celei mai mari“, a răspuns Laban. „Poţi să te căsătoreşti şi cu Rahela
pentru slujba pe care o vei mai face la mine alţi şapte ani.“
Iacov a fost de acord să mai lucreze încă şapte ani.

ACM

Copiii se vor bucura să joace pe
roluri conversaţia dintre Iacov şi
Laban. Tipăreşte cuvintele din pasaj
pe cartonaşe pentru ca ei să le
citească.

Îndepărtează-l pe Laban (P-45). Pune-o pe Rahela (P-44).

Imaginea 5-4

După o scurtă perioadă de timp Iacov, s-a căsătorit cu Rahela
şi a continuat să muncească pentru Laban. Poate te gândeşti: „Două
soţii? Este corect lucrul acesta?“ Nu, Dumnezeu nu a intenţionat
niciodată ca omul să aibe două soţii şi acest fapt a adus probleme în
casa lui Iacov.
Pune-l pe Laban (P-45).
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Într-o zi, după mulţi ani, Iacov i-a spus lui Laban: „Lasă-mă să
plec, ca să mă duc acasă, în ţara mea. Dă-mi nevestele şi copiii, pentru
care ţi-am slujit, şi voi pleca. Fiindcă ştii ce slujbă ţi-am făcut“.
Laban l-a rugat să mai stea. „Îţi voi da ce plată vrei,“ i-a spus el.
Iacov a spus din nou ceea ce dorea. Apoi Iacov a primit câteva
din turmele lui Laban. De-a lungul timpului, Iacov a devenit bogat
cu multe oi, ţapi, măgari şi cămile.
Iacov a stat cu Laban aproape douăzeci de ani. În timpul acesta
Laban l-a înşelat de mai multe ori pe Iacov. Încet dar sigur, Dumnezeu
îl învăţa pe Iacov o lecţie despre înşelătorie. Dacă eşti creştin adevărat
Dumnezeu te va învăţa şi pe tine unele lecţii. El te va schimba. Pe
măsură ce trec săptămânile şi lunile, El te ajută să-L înţelegi şi să-L
asculţi mai mult. El doreşte ca tu să accepţi cu bucurie ceea ce El
te învaţă, ca să devii mai asemănător cu Domnul Isus. Dumnezeu a
fost gata să lucreze ani de zile pentru a-l schimba pe Iacov şi la fel
face şi cu tine. El este foarte, foarte răbdător cu copii Lui. Când tu îl
dezamăgeşti, El nu spune: „Am terminat cu tine!“ De-a lungul celor
douăzeci de ani El a fost foarte răbdător cu Iacov.

ACM

Imaginea 5-6

Îndepărtează-l pe Laban (P-45).

Dumnezeu a vorbit din nou lui Iacov. „Du-te înapoi în ţara ta şi
eu voi f i cu tine.“
Apoi, Iacov a vorbit cu Rahela şi Lea. „Tatăl vostru nu mai este
binevoitor cu mine“, le-a spus el. „Dar Dumnezeu a fost cu mine.“
El a explicat că Dumnezeu îi spusese să plece şi să ia tot ce are cu
el. Rahela şi Lea au fost de acord imediat să meargă cu el. Iacov mai
avea încă mult până să devină aşa cum dorea Dumnezeu, dar putem
vedea deja schimbări în viaţa lui. El era atent la glasul lui Dumnezeu,
asculta de El şi spunea şi altora ce a făcut El în viaţa lui.
Tu, care ai devenit creştin, vezi schimbări în viaţa ta? Poate vezi
deja că nu te mai enervezi atât de repede ca înainte. Sau poate camera
ta care înainte era dezordonată, acum o păstrezi ordonată, fiindcă
Dumnezeu te ajută să faci aceasta. Sau poate nu te-ai rugat niciodată
până acum lui Dumnezeu, dar acum te rogi. Da, tu vezi schimbări pe
care Dumnezeu le face în tine.

ACM
Preşcolarii înţeleg cum este să
lovească, să ţipe, atunci când nu
obţin ce vor sau refuză să împartă
cu alţii.

Îndepărtează toate f igurile.

Scena 6
Fundal opţional: scena de exterior. Aşează cămilele (P-6), căruţa (P-5) şi oile (P-7).

Era un grup mare, mare, care trebuia să se mute când Iacov a
hotărât să plece de la unchiul său. Erau cămile care duceau în spate
pe soţiile şi pe copii lui Iacov, alte animale (multe sute de animale),
căruţe pline cu avere şi mulţi slujitori. Era imposibil să plece în
secret. Iacov a ales să plece într-un timp, când Laban era plecat de
acasă.
Puteţi ghici ce gândea Iacov, când a plecat? Da, cu siguranţă se
gândea la Esau. Mai era supărat fratele său? Ce ar spune sau face
Esau, când Iacov se va întoarce? Iacov era îngrijorat şi temător. De
aceea a trimis mesageri înaintea sa, ca să af le despre Esau.

Preşcolarii se vor bucura să se
alinieze şi să mimeze că pleacă în
călătorie într-o caravană.
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Ei s-au întors cu un raport înspăimântător. „Esau vine înaintea ta
cu patru sute de oameni!“

Unii comentatori susţin, că numărul
mare de bărbaţi, care-l însoţeau pe
Esau, provenea din bătălia şi cucerirea recentă de la muntele Seir, unde
s-a stabilit ulterior.

Îndepărtează toate f igurile.

Ce ar putea face Iacov? Să se întoarcă în Haran? Să se pregătească
să lupte? Să încerce să înşele pe fratele său din nou? Dumnezeu l-a
schimbat pe Iacov şi în acest timp dif icil el a făcut cel mai înţelept
lucru. S-a rugat.
Scena 7
Fundal opţional: scenă de exterior. Pune-l pe Iacov (P-47).

Imaginea 5-5

„Dumnezeul tatălui meu Avraam, Dumnezeul tatălui meu Isaac!
Tu, Doamne, care mi-ai zis: „Întoarce-te în ţara ta şi în locul tău de
naştere şi voi îngriji ca să-ţi meargă bine. Eu sunt prea mic pentru
toate îndurările şi pentru toată credincioşia pe care ai arătat-o faţă de
robul Tău; căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu, şi
iată că acum fac două tabere. Izbăveşte-mă, te rog, din mâna fratelui
meu, din mâna lui Esau! Căci mă tem de el, ca să nu vină şi să mă
lovească, pe mine, pe mame şi pe copii.“ Apoi Iacov i-a amintit lui
Dumnezeu de promisiunea, pe care i-a făcut-o: „Eu voi îngriji ca să-ţi
meargă bine şi-ţi voi face sămânţa ca nisipul mării, care de mult ce
este, nu se poate număra“ (Geneza 32:9-12).
Iacov ştia că dacă Dumnezeu îi va permite lui Esau să-l distrugă
pe el şi familia lui, această promisiune nu s-ar mai împlini. De aceea
el depindea de Dumnezeu ca să-i protejeze. Iacov învăţase cum să se
roage şi să se încreadă în Dumnezeu.
Acestea sunt lecţii pe care Dumnezeu vrea să le înveţe f iecare
dintre copii lui. Când te-ai încrezut prima dată în Isus Hristos ca
Mântuitor, poate nu ştiai multe despre rugăciune. Dar pe măsură ce ai
învăţat despre Dumnezeu, ai început să vorbeşti cu El. Când studiezi
Biblia, cu ajutorul Duhului Sfânt care locuieşte în tine, înţelegi mai
mult cum trebuie să te rogi. Poate că nu te-ai rugat niciodată cu voce
tare. Săptămâna viitoare vom avea un timp pentru rugăciune, când
vei avea ocazia să-I mulţumeşti lui Dumnezeu pentru ceva ce a făcut
pentru tine. Ar f i bine să vii pregătit să te rogi cu voce tare şi să-I
mulţumeşti pentru ceea ce a făcut pentru tine!

Arată copiilor un vas mic cu nisip şi
cere-le să numere boabele de nisip.

ACM

Aminteşte din nou copiilor, la sfârşitul programului, despre întâlnirea de săptămâna viitoare
la care să vină pregătiţi să-I mulţumească Domnului pentru ce a făcut pentru ei.

Ce bine este să-l auzim pe Iacov rugându-se, nu-i aşa?
Îndepărtează-l pe Iacov (P-47).

Iacov a trimis apoi câteva din animalele sale lui Esau şi un mesaj
special: „Acestea sunt un dar de la robul tău Iacov“.
Când s-a înserat, Iacov a trecut animalele, soţiile şi copiii lui de
partea cealaltă a râului. Dar el a rămas pe malul opus.

Copiii pot să arate râul Iaboc pe
hartă. Acest eveniment a avut loc pe
un pod natural al râului, care este
unul din principalii afluenţi ai râului
Iordan. Edersheim descrie acest
loc precum un parc, cu copaci verzi
şi plante agăţătoare care aproape
acopereau pârâul.

Pune-l pe Iacov (P-33).

În noaptea aceea a avut loc ceva foarte ciudat. Un om a venit şi
s-a luptat cu Iacov. El l-a lovit la încheietura coapsei, făcându-l să
şchiopăteze. Acesta nu era un om obişnuit, ci era un vizitator ceresc.
Iacov se luptase cu Dumnezeu.
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Pune-l pe Iacov şi omul cu care se lupta (P-48).

Dumnezeu i-a vorbit: „Numele tău nu va mai f i Iacov, ci te vei
chema Israel; căci ai luptat cu Dumnezeu, şi cu oameni şi ai fost
biruitor“ (din Geneza 32:28).
Un nume nou, o nouă persoană! Cine ar f i crezut că Iacov ar
putea f i altceva decât un înşelător? Dar Dumnezeu nu a renunţat
la el. El l-a făcut pe Iacov o persoană diferită, mai bună. A durat
mult timp, dar Dumnezeu este răbdător. Când tu păcătuieşti, când
îl dezamăgeşti pe Dumnezeu, El nu încetează să lucreze în tine.
Biblia spune: „Acela care a început în voi această bună lucrare o va
isprăvi până în ziua lui Isus Hristos“ (Filipeni 1:6b). El te va face
mai asemănător cu Domnul Isus, chiar dacă ar dura mult timp ca să
te schimbe, la fel cum a făcut cu Iacov.

ACM

Bărbatul, care s-a luptat cu Iacov
era Dumnezeu, probabil Domnul
Isus, în formă umană. Lupta era
reală şi f izică, şi a rezultat într-o
rană, care s-a văzut la Iacov pentru
tot restul vieţii lui. Lupta a simbolizat,
de asemenea, efortul depus de Iacov
cu Dumnezeu. Numele Israel a fost
def init în moduri variate precum
„prinţ care-l are pe Dumnezeu“, „cel
care se luptă cu Dumnezeu“ şi „cel
care îl vede pe Dumnezeu“.

Îndepărtează-l pe Iacov şi pe omul cu care lupta (P-48).

Iacov nu va uita niciodată acea noapte! Ziua următoare încă
şchiopăta când s-a dus să se întâlnească cu fratele său. Şi-a aranjat
familia în cel mai sigur mod cu putinţă. Apoi, chiar el a mers înaintea
lor. Esau se apropia. Ce se va întâmpla? Îl va ucide Esau pe fratele
său? Va încerca Iacov din nou să-l înşele pe fratele său? Tot ce a
făcut Iacov, a fost să se plece înaintea fratelui său. Esau a alergat ca
să-l întâmpine, l-a îmbrăţişat pe fratele său şi l-a sărutat. Cei doi fraţi
au plâns împreună. Dumnezeu lucrase totul în favoarea lui Iacov!

Scrie numele Israel pe o bucată
de carton sau pe tablă. Chiar dacă
numele lui Iacov a fost schimbat
în Israel, Scriptura continuă să-l
numească tot Iacov.
Preşcolarii pot să se aplece de
câteva ori.

Pune-i pe Iacov şi pe Esau (P-49).

Iacov era o persoană mult mai bună decât cea care a plecat din
casa părintească cu douăzeci de ani mai devreme. El nu merita nimic
bun de la Dumnezeu, dar Dumnezeu îl iubea pe Iacov şi l-a schimbat
în multe feluri. Dacă nu te-ai încrezut în El, cere-I azi lui Isus Hristos
să te ierte şi să f ie Mântuitorul tău, apoi Dumnezeu va începe să
schimbe şi viaţa ta.
Dacă eşti deja copilul lui Dumnezeu, mulţumeşte-I pentru ceea
ce face în viaţa ta. Învaţă cu bucurie lecţiile care te învaţă Dumnezeu
şi astfel vei deveni mai asemănător cu Domnul Isus. Când Dumnezeu
te va lua în cerul său, vei f i perfect. După cum spune Biblia: „Acela
care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua
lui Isus Hristos“ (Filipeni 1:6b). Într-o zi vei f i ca Isus. Nu-i aşa că
merită să aştepţi!

ACN
ACM

Întrebări de recapitulare
Termină propoziţiile.
1. Pe când Iacov dormea sub cerul nopţii, el a visat într-o noapte
şi a văzut ... (o scară cu îngeri care urcau şi coborau).
2.

Tu devii copilul lui Dumnezeu atunci când ... (Îl primeşti pe
Isus Hristos ca Mântuitor personal).

3.

Când Iacov a ajuns la fântână, lângă Haran, a întrebat câţiva
păstori despre Laban şi a întâlnit-o pe ... (Rahela).
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4.

„Spune-mi ce plată vrei?“ l-a întrebat Laban pe Iacov după
o lună de stat la el. Iacov a răspuns ... (Îţi voi sluji şapte ani
pentru Rahela).

5.

Când s-au încheiat cei şapte ani, a avut loc o ceremonie de
nuntă şi Laban i-a dat-o de soţie lui Iacov pe ... (Lea).

6.

Dumnezeu lucrează în copiii Lui ca să-i facă asemenea ...
(Domnului Isus).

7.

Dumnezeu nu renunţă la copiii Lui pentru că El este ...
(răbdător).

8.

Când Iacov a început călătoria spre casa părintească împreună
cu familia şi cu averile lui, după douăzeci de ani, el era
îngrijorat de ... (întâlnirea cu Esau).

9.

Când a af lat că Esau vine înaintea lui cu patru sute de oameni
el s-a ... (rugat).

10. Când s-au văzut unul pe altul, Esau ... (i-a alergat înainte,
l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat).
11. Iacov a primit un nume nou. Dumnezeu i-a spus: „Tu te vei
numi ...“ (Israel).
12. Creştinii vor f i perfecţi când ... (vor merge în cer).
Întrebări de recapitulare pentru preşcolari
1. Pe cine a întâlnit Iacov la fântână? (Rahela)
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2.

Pentru cine a lucrat Iacov? (Tatăl lui Rahela, Laban)

3.

După ce Iacov s-a căsătorit şi a avut mulţi copii, ce a dorit
Dumnezeu să facă Iacov? (Să se întoarcă în ţara lui.)

4.

Cum doreşte Dumnezeu să te schimbe pe tine? (În a fi
asemănător cu Domnul Isus.)

Patriarhii

Globul Evangheliei

Evanghelia - Activitate - Lecţia întâi

Activitate pentru prezentarea Evangheliei - Lecţia cinci
Nu mai este întuneric

Apropie mâinile ca şi cum ai ţine ceva în ele.

Am ceva în mâinile mele, ce poate f i asemănat cu ceva la care Dumnezeu vrea să vă gândiţi.
Cere la doi copii să se uite înăuntru, pe rând.

Ce este în mâinile mele? (Nimic.) Nimic? Dar acum este aici.
Deschide mâinile.

Acum nu mai este aici.
Repetă de câteva ori activitatea, permiţând copiilor să continue să ghicească.

Este întunericul. Când îmi deschid mâinile, întunericul dispare deoarece a intrat lumina. Lumina şi
întunericul nu pot exista în acelaşi timp în acelaşi loc.
Întunericul îmi aminteşte de păcat. Păcatul înseamnă neascultare de Dumnezeu prin fapte, vorbe şi
gânduri rele. Biblia spune că f iecare persoană din lume a păcătuit. Care sunt câteva moduri prin care
băieţii şi fetele de vârsta voastră păcătuiesc?
Permite copiilor să spună sugestiile lor.

Biblia spune: „Plata păcatului este moartea“ (Romani 6:23). Deoarece tu ai păcătuit, meriţi să f ii
despărţit de Dumnezeu pentru totdeauna.
Dumnezeu nu este ca tine şi ca mine. Biblia spune: „Dumnezeu e lumină, şi în El nu este întuneric.“
(1 Ioan 1:5). Dumnezeu este sfânt; El nu păcătuieşte niciodată. Dar Dumnezeu te iubeşte. De fapt, El
este Cel care te-a creat şi ştie totul despre tine. El ştia că tu aveai nevoie de Cineva care să-ţi îndepărteze
întunericul păcatului tău. De aceea Dumnezeu a trimis pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, ca să ia pedeapsa
pentru păcatul tău, murind pe cruce. Dumnezeu te iartă de păcatele tale, atunci când crezi că Isus a murit
pe cruce pentru a plăti pentru păcatul tău şi Îl primeşti pe El ca Mântuitor. El îndepărtează întunericul
din viaţa ta. Astfel, într-o zi vei putea să locuieşti cu El în cer.
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Preschool
symbols
Simboluri pentru
preşcolari

Lecţia11
Lesson
„Promisiune“
“Promise”
symbol footprint

Lecţia 22
Lesson
„Dumnezeusymbol
poartăfootprint
de grijă“
“Provision”

Lesson
Lecţia 33
“Guidance”
symbol footprint
„Călăuzire“

Lecţia 44
Lesson
„Dumnezeu
suveran“
“Sovereign
God”este
symbol
footprint
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Lecţia 5
Lesson
„Schimbare“
“Change”
symbol footprint

Patriarhii

Steaua
Ruled star

Carry-over
- lesson
1 întâi
Activitate
deactivity
implicare
- Lecţia
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Dumnezeu schimbă fete şi băieţi
Activitate de implicare - Lecţia a cincea

Dumnezeu schimbă fete şi băieţi
Vezi dacă poţi găsi cinci lucruri pe care Dumnezeu nu vrea să le faci
şi cinci lucruri pe care Dumnezeu ajută pe copiii lui să le facă.
Colorează primul grup de cinci cuvinte cu o culoare şi al doilea grup cu o altă culoare.
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Căutaţi în careu următoarele cuvinte:
nemulţumit
rău
trist
invidios
egoist
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ascultător
bucuros
cinstit
bun
mulţumit
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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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