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Dragi părinți,
cu siguranță că unele dintre cele mai des întâlnite afirmații pe care le fac oamenii atunci când privesc
un copil sunt de felul următor: „seamănă cu mama”, „are ochii tatălui”, „nasul seamănă cu al bunicului”
sau „zâmbește ca bunica”, etc. Dar aceste comparații nu se opresc la aspectele fizice, ci adeseori ați
auzit și afirmații de felul următor: „e cuminte ca mama”, „e agitat(ă) ca tatăl”, „e hotărât(ă) ca bunicul”,
„e încăpățânat(ă) ca bunica”, etc. Cu alte cuvinte, copiii seamănă părinților lor nu doar în aspecte fizice,
ci și în cele sufletești, măcar într-o anumită măsură. Lucrul acesta nu este de azi de ieri, ci încă de la
început ni se spune că „Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui”. Este un lucru cât se poate
de adevărat: copiii poartă chipul părinților lor nu doar fizic, ci și spiritual.
Dacă primii părinți ar fi ascultat, atunci pământul ar fi fost plin de oameni făcuți după chipul și
asemănarea lui Dumnezeu. Dar atunci când primilor părinți li s-a născut primul copil după chipul și
asemănarea lor, ei erau deja alungați din Grădina Eden, relația lor cu Dumnezeu și viața lor fuseseră
afectate grav de neascultare. De atunci, acest chip deteriorat și contorsionat de păcat s-a transmis din
generație în generație. Nimeni nu poate face nimic pentru a întrerupe acest lanț, căci psalmistul
spune: „am fost născut în nelegiuire”.
Dar Dumnezeu nu a abandonat obiectivul de-a umple pământul cu oameni după chipul Lui și de
aceea a promis primilor părinți că „sămânța femeii” va zdrobi capul șarpelui. Iar „când a venit
împlinirea vremii Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie...” ca să răscumpere, să înfieze,
și să restaureze chipul lui Dumnezeu în om prin Omul Isus Cristos. Dacă în privința chipului cu care se
naște un copil, părinții nu pot face nimic, totuși ei pot face mult, foarte mult, dar nu totul, în privința
chipului cu care copilul va pleca din lume. Va fi el chipul omului căzut sau va fi Chipul lui Dumnezeu?
Procesul restaurării chipului lui Dumnezeu în om pornește și continuă printr-o credință ancorată în
Cuvântul lui Dumnezeu. Dar credința trebuie să fie personală, de aceea nici un părinte nu poate crede
în locul copilului său. Credința nu se transmite genetic și nici nu poate fi obligată. De aceea nici un
părinte nu-și poate obliga copilul să creadă. Dar ce pot face totuși părinții? În primul rând ei pot și
Dumnezeu le cere să ofere copiilor lor un exemplu de trăire prin credință. Un exemplu de trăire în
strânsă dependență și ascultare de Dumnezeu. Iar, în al doilea rând, ei pot și Dumnezeu le cere să-i
ajute pe copiii lor să cunoască Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. Credința se poate naște doar în
urma auzirii Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă doriți, ca la un moment dat, să se nască credința în inima
copiilor voștri atunci rugați-vă și citiți, vorbiți, cântați, desenați, discutați și memorați cu ei Cuvântul lui
Dumnezeu. Dumnezeu a găsit de cuviință ca în această lucrare de restaurare a Chipului Său în copiii
voștri să vă ia ca parteneri, împreună-lucrători cu El în primii ani ai vieții lor. Urmați exemplul mamei
lui Timotei, Eunice, care l-a ajutat pe acesta să cunoască Sfintele Scripturi încă din copilărie (2 Timotei
3:15). De fapt cuvântul tradus prin „pruncie” sau „copilărie” se referă la un nou-născut, un copil care
încă trebuie ținut în brațe. Nu amânați spunându-vă că sunt prea mici, timpul trece foarte repede.
Așadar, dacă în privința chipului cu care se naște copilul vostru nu puteți face nimic, Dumnezeu v-a
chemat să faceți ceva, nu totul, în privința chipului cu care el va pleca din această lume. Acest caiet se
dorește a fi o binecuvântare și un sprijin care să vă ajute să fiți împreună-lucrători cu Dumnezeu în
cioplirea Chipului Său în copiii voștri. Și înainte ca ei să poată spune că Dumnezeu este Dumnezeul
lor, să poată spune fără nici o umbră de îndoială că Dumnezeu a fost Dumnezeul tatălui meu și
Dumnezeul mamei mele. Amin!

Cum să folosiți acest caiet?
Fiecare lecție cuprinde câte trei imagini inspirate din textul biblic și sunt menite să îndrume înspre
textul biblic asociat fiecărei lecții. Folosiți fiecare imagine pentru a-i deprinde pe copii să observe cât
mai atent și cât mai mult din ceea ce este în imagine, urmărind identificarea personajelor (Cine?), a
acțiunilor (Ce?), a elementelor de loc (Unde?), de timp (Când?), a modului în care se desfășoară
acțiunea (Cum?), sau a cauzei/scopului desfășurării acțiunii (De ce?). Adăugați și alte întrebări acolo
unde este cazul, așa încât „citirea” imaginilor să fie cât mai completă. Evitați presupunerile sau
întrebările interpretative. Deprinderea observării atente a imaginilor va fi de mare ajutor în observarea
și înțelegerea ulterioară a textului scris.
Versetul de memorat ales pentru fiecare lecție este menit să întipărească în mintea copiilor Cuvântul
scris al lui Dumnezeu. În acest scop, melodiile compuse pentru o bună parte din versetele de
memorat pot să fie de un real folos și să ajute întreaga familie, mari și mici, la închinare, încurajare,
îndemnare, etc.
Povestea de la sfârșitul fiecărei lecții nu este gândită pentru a fi citită copiilor, ci mai degrabă povestită
în interacțiune directă cu ei. De un real ajutor ar fi ca părintele să spună copiilor povestea lecției având
Biblia în mână și citind pasaje scurte acolo unde este cazul. Scopul este acela de a-i expune pe copii
cât mai mult Cuvântului scris al lui Dumnezeu, mai ales într-un context în care și ei, ca și noi, sunt
asaltați de vocea asurzitoare a lumii.
Nu uitați rugăciunea! Ea este răspunsul nostru la vorbirea lui Dumnezeu, de aceea ajutați-i pe copii să
deprindă rugăciunea, să-I vorbească Dumnezeului Creator care dorește părtășia cu fiecare dintre noi.
Exersați împreună rugăciunea de laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere
personală, transformând versetul de memorat într-o rugăciune.
Exercițiile propuse spre rezolvare au menirea de a-i ajuta pe copii să se familiarizeze ei înșiși încet
încet cu Cuvântul scris al lui Dumnezeu.

Cuprinsul Lecțiilor
Geneza
Lecția 1

VM1 – Geneza 1:27

Geneza 1:1-2:25

Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui
Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.

Lecția 2

VM2 – Geneza 3:14a-15

Geneza 3:1-24

Domnul Dumnezeu a zis șarpelui: […] „Vrăjmășie voi pune între tine și femeie,
între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi
călcâiul.”

Lecția 3

VM3 – Geneza 4:7

Geneza 4:1-5:32

Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar, dacă faci rău, păcatul pândește la ușă;
dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești.

Lecția 4

VM4 – Geneza 6:9b

Geneza 6:1-8:22

Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla cu
Dumnezeu.

Lecția 5

VM5 – Geneza 9:12a-13

Geneza 9:1-11:32

Dumnezeu a zis: „Iată semnul legământului pe care-l fac între Mine și
voi [...]: curcubeul Meu pe care l-am așezat în nor, el va sluji ca semn al
legământului dintre Mine și pământ.”

Lecția 6

VM6 – Geneza 12:1-2a, 3b

Geneza 12:1-14:24

Domnul zisese lui Avram: „Ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău
și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi
binecuvânta; […] și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.”

Lecția 7

VM7 – Geneza 15:1

Geneza 15:1-21

Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: „Avrame, nu te
teme; Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare.”

Lecția 8

VM8 – Geneza 16:13

Geneza 16:1-17:27

Ea a numit Numele Domnului care-i vorbise: „Tu ești Dumnezeu care mă
vede!” Căci a zis ea: „Cu adevărat, am văzut aici spatele Celui ce m-a văzut!”

Lecția 9

VM9 – Geneza 22:16-17a

Geneza 18:1-25:18

„Pe Mine însumi jur, zice Domnul: pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat
pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult [...]”.

Lecția 10

VM10 – Geneza 28:13b, 15a

Geneza 25:1928:22

„Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău Avraam și Dumnezeul lui Isaac
[...]. Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge [...].”

Lecția 11

VM11 – Geneza 31:13

Geneza 29:1-31:55

„Eu sunt Dumnezeul din Betel, unde ai uns un stâlp de aducere aminte, unde
Mi-ai făcut o juruință. Acum, scoală-te, ieși din țara aceasta și întoarce-te în
țara ta de naștere.”

Lecția 12

VM12 – Geneza 32:28

Geneza 32:1-36:43

„Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel (Cel ce luptă cu
Dumnezeu), căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor.”

Lecția 13

VM13 – Geneza 37:28

Geneza 37:1-38:30

La trecerea negustorilor madianiți, au tras și au scos pe Iosif afară din groapă
și l-au vândut cu douăzeci de sicli de argint ismaeliților, care l-au dus în Egipt.

Lecția 14

VM14 – Geneza 39:9b

Geneza 39:1-41:57

„Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui
Dumnezeu?”

Lecția 15

VM15 – Geneza 46:3a-4a

Geneza 42:1-47:31

Dumnezeu a zis (lui Iacov): „Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău. [...] Eu
Însumi Mă voi pogorî cu tine în Egipt și Eu Însumi te voi scoate iarăși de acolo
[...].”

Lecția 16

VM16 – Geneza 50:19-20

Geneza 48:1-50:26

Iosif le-a zis: „Fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi,
negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine,
ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în
mare număr.”

LECȚIA 1
GENEZA 1:1-2:25

MEMOREAZĂ1

GENEZA 1:27
Dumnezeu l-a făcut pe om
după chipul Său, l-a făcut
după chipul lui Dumnezeu;
parte bărbătească și parte
femeiască i-a făcut.
1

Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 1 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului.
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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Cum l-a făcut Dumnezeu pe om?

__ __ __ __

C __ __ __ __ __

S __ __

După ce ai memorat bine versetul lecției, completează cu
litere mari de tipar cuvintele care lipsesc, sau roagă-i pe
părinții tăi să scrie pentru tine ceea ce le spui tu!

DUMNEZEU L-A ___________ PE OM DUPĂ
__________ SĂU, L-A FĂCUT DUPĂ CHIPUL
LUI _______________; PARTE
____________________ ȘI PARTE FEMEIASCĂ
I-A FĂCUT.

Găsește cuvântul corect în învălmășeală, ordonând literele
în ordinea descrescătoare a numerelor de sub ele!
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Găsește cuvintele în careu!

Caută în careul alăturat, pe orizontală sau pe
verticală, cuvintele indicate:
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Găsește drumul corect!

16

GENEZA / LECȚIA 1

BD – Episodul 1
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POVESTEA Lecției 1
Geneza 1:1-2:25

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – GENEZA – legată de paragraful studiat conform
calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale. Povestea
lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea Cuvântului lui
Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor, copiii
interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și
este legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să
lege imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 1
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?, Cum?,
De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca lectura
imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei și astfel
va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și detalierea
mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de lecturat. (Aceste
exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată, de
două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

GENEZA 1:27
Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte
bărbătească și parte femeiască i-a făcut.

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și
versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

Cartea Geneza sau Facerea este prima carte a Bibliei și deci prima din cele 39 de cărți ale
Vechiului Testament. Geneza împreună cu cărțile Exodul, Levitic, Numeri și Deuteronom
formează Pentateuhul1, colecția de cinci cărți scrisă de Moise, cel care era fiul lui Amram și
al lui Iochebed, și era fratele mai mic al lui Aaron și al Mariei (Numeri 25:59). Printre altele, cartea Geneza
prezintă începuturile lumii, așa cum aflăm din primul verset al cărții: „La început, Dumnezeu a făcut cerurile și
pământul.” (Geneza 1:1). Poate că unii dintre voi vă întrebați cum a putut Moise să scrie despre începuturile
pământului dacă el nu era acolo, nu a fost prezent când s-au întâmplat aceste lucruri. De unde a știut el cum sau întâmplat lucrurile ca să poată scrie despre ele? Nu cumva sunt doar legende? Despre Moise, Domnul
Dumnezeu a spus așa: „Nu tot așa este însă cu robul Meu Moise. El este credincios în toată casa Mea. Eu îi
vorbesc gură către gură, Mă descopăr lui nu prin lucruri greu de înțeles, ci el vede chipul Domnului”. (Numeri
12:7-8) Cu alte cuvinte, Domnul Dumnezeu i-a spus lui Moise tot ce trebuia scris în aceste cărți și i-a făcut de
cunoscut toate lucrurile de la facerii lumii. Imaginați-vă ce relație deosebită era între Dumnezeu și Moise!
Ne putem imagina că Moise nu doar a scris ceea ce i-a descoperit Domnul Dumnezeu, ci el a și povestit celor
din generația lui, părinți și copii din poporul Israel, care ieșiseră din Egipt și călătoreau spre țara promisă. Ne
putem imagina și că a avut mult timp de povestit, câtă vreme poporul a pribegit 40 de ani în pustie până au
ajuns în țara Canaan!
Probabil că prima povestire pe care Moise a spus-o copiilor lui Israel a fost despre creație, despre facerea lumii.
Haideți să ne imaginăm cum Moise, așezat pe o piatră cu un toiag în mână, înconjurat de mari și mici, povestea
din tainele pe care Domnul Dumnezeu i le-a descoperit.
— Un copil are o mamă și un tată din care s-a născut, o pisicuță s-a născut dintr-o pisică și un motan, un cățeluș
dintr-o cățea și un câine, un stejar a apărut dintr-o ghindă, iarba a crescut dintr-o sămânță. Dar oare cum a apărut
tot ce se vede în lumea care ne înconjoară?, și-a întrebat Moise ascultătorii. Apoi a adăugat: o opincă este făcută
de un opincar, o haină de un croitor, o potcoavă de un fierar, dar toate lucrurile care nu sunt făcute de oameni,
oare cine le-a făcut?

IMAGINEA 1

1

De la gr. „pentáteuhos”, „pénte” însemnând cinci, iar „teŭhos”, carte, sul.
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— „La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul!” (Geneza 1:1). La început, nu știm
când, Dumnezeu a făcut cerurile, nu doar un cer, și pământul, unul singur. Dumnezeu nu
ne-a spus cum le-a făcut, ci doar că El le-a făcut și ordinea în care a făcut toate lucrurile pe
care le vedem pe pământ. Această ordine Dumnezeu a aranjat-o și a măsurat-o în timp, așa că „a fost o seară și
apoi a fost o dimineață”, iar acest interval de timp Domnul Dumnezeu l-a numit „o zi”.
— Bine, bine, atunci spune-ne ce a făcut Dumnezeu în prima zi!, au vociferat câțiva copii curioși.
— Păi „pământul pe care Dumnezeu l-a făcut era pustiu și gol; peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul
lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Atunci Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” (Geneza 1:2-3). Și, ce să
vedeți! A fost lumină! Așa că „Dumnezeu a văzut că lumina pe care a făcut-o era bună; și Dumnezeu a despărțit
lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară și apoi a
fost o dimineață: aceasta a fost ziua întâi.” (Geneza 1:4-5).
— Vom ține minte că în prima zi Dumnezeu a făcut lumina, numind-o zi!, au anunțat câțiva copii.
— Domnule Moise, dar ce a făcut Dumnezeu ziua următoare?, au întrebat câțiva copii.
— Dumnezeu a continuat și „a zis: «Să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de ape». Și Dumnezeu a
făcut întinderea și ea a despărțit apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Și
așa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a
doua” (Geneza 1:6-8).
— Uau! Cerul spre care putem privi a fost făcut de Dumnezeu în ziua a doua!, au exclamat câțiva copii.
— Și mai departe?, au întrebat copiii.
— Da, a existat un mai departe. „Dumnezeu a zis: «Să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului și
să se arate uscatul!» Și așa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări.
Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Apoi Dumnezeu a zis: «Să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță,
pomi roditori, care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ.» Și așa a fost. Pământul
a dat verdeață, iarbă cu sămânță după soiul ei și pomi care fac rod și care își au sămânța în ei, după soiul lor.
Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a
treia” (Geneza 1:9-13).
— Hei, ziua a treia a fost o zi foarte plină! Uscatul, marea, pomii, iarba, florile... și roșiile, castraveții, și...
— Și, și mai departe?, s-au agitat câțiva copii nerăbdători.
— „Dumnezeu a zis: «Să fie niște luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie niște
semne care să arate vremurile, zilele și anii; și să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze
pământul.» Și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume: luminătorul cel mai mare ca să
stăpânească ziua și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut și stelele. Dumnezeu i-a așezat în
întinderea cerului, ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea, și să despartă lumina de întuneric.
Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a
patra.” (Geneza 1:14-19)
— Hm, deci în ziua a doua a fost un cer fără stele, și doar în ziua a patra au fost făcute toate stelele de pe cer și
planetele și...
— Primul răsărit de soare, vă puteți imagina?, s-a grăbit un copil.
— Da, dar și primul apus de soare!, a adăugat un altul.
— Sau prima lună plină!, a spus un alt copil.
— Stați, copii, să auziți acum ce a urmat! „Dumnezeu a zis: «Să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări
deasupra pământului pe întinderea cerului.» Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă
și de care mișună apele, după soiurile lor; a făcut și orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că
erau bune. Dumnezeu le-a binecuvântat și a zis: «Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor; să se înmulțească
și păsările pe pământ». Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a cincea” (Geneza 1:2023).
— Adică a fost o vreme când marea nu avea nici scoici, nici raci, nici pești?, a întrebat nedumerit un băiat.
— Și a fost o vreme fără rândunele, fără berze, fără vrăbiuțe, fără mierle, adică fără păsări?, a adăugat altul.
— Absolut corect!, a spus Moise.
— Domnule Moise, dar animalele? Când le-a făcut Domnul Dumnezeu?, a întrebat curioasă o fetiță cu ochii mari.
— În ziua care a urmat, pentru început „Dumnezeu a zis: «Să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite,
târâtoare și fiare pământești, după soiul lor.» Și așa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor,
vitele după soiul lor și toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune” (Geneza
1:24-25). Dar tot mai lipsea ceva!
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— În ziua de care vă povestesc, în a doua parte a zilei, a avut loc ceva cu totul și cu totul
special. „Apoi Dumnezeu a zis: «Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea
Noastră; el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot
pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ.» Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a
făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.” (Geneza 1:26-27). În această a
șasea zi, Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om într-un mod diferit față de toate celelalte viețuitoare. Pe om l-a făcut
după chipul și asemănarea Lui, a Domnului Dumnezeu! Privind spre acest „om” făcut de Mâinile Sale, parte
bărbătească și parte femeiască, „Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: «Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți
pământul și supuneți-l; și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă
pe pământ.» Și Dumnezeu a zis: «Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului
pământ, și orice pom care are în el rod cu sămânță: aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului,
tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat
ca hrană toată iarba verde.» Și așa a fost.” (Geneza 1:28-30).
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— Cred că Dumnezeu a fost mulțumit de ceea ce a reușit să facă!, a spart un fecior tăcerea dată de uimirea ce ia cuprins.
— Da, foarte mulțumit!, s-a amuzat Moise. Apoi a adăugat: „Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; și iată că erau
foarte bune.” (Geneza 1:31a) Nu bune, ci „foarte bune”! „Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta
a fost ziua a șasea.” (Geneza 1:31b). Astfel a creat Dumnezeu toate lucrurile!
— Domnule Moise, ce a făcut Dumnezeu mai departe? Ce s-a întâmplat în ziua a șaptea?, a întrebat un copil.
—„În ziua a șaptea Dumnezeu Și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse; și în ziua a șaptea S-a odihnit de toată lucrarea
Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit
de toată lucrarea Lui pe care o zidise și o făcuse. Iată istoria cerurilor și a pământului, când au fost făcute.” (Geneza
2:2-3).
— Adică Shabat, cum avem și noi?, a întrebat mirat un băiat.
— Exact așa!, a exclamat Moise.
— Dar, domnule Moise, care a fost prima casă în care a locuit omul?
— Păi să vedeți! „Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit; și a pus acolo pe omul pe care-l
întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuți la vedere și buni la mâncare,
și pomul vieții în mijlocul grădinii, și pomul cunoștinței binelui și răului.” (Geneza 2:9)
— Și nu s-a plictisit singur în așa casă mare?, a întrebat nedumerită o fetiță.
— Bună întrebare! Nu s-a plictisit pentru că a avut destul de mult de lucru! „Domnul Dumnezeu a luat pe om și la așezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze și s-o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta:
„Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină; dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu
mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit.” [...] Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate
fiarele câmpului și toate păsările cerului; și le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească; și orice nume pe
care-l dădea omul fiecărei viețuitoare, acela-i era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și
tuturor fiarelor câmpului; dar, pentru om, nu s-a găsit nici un ajutor, care să i se potrivească.” (Geneza 2:15-17,
19-20).
— Dar cât a stat singur?, a întrebat un copil.
— Nu știu cât timp a trecut, dar știu că „Domnul Dumnezeu a zis: «Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac
un ajutor potrivit pentru el.» [...] Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit;
Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om,
Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: «Iată în sfârșit aceea care este os din oasele
mele și carne din carnea mea! Ea se va numi, femeie, pentru că a fost luată din om.»” (Geneza 1:18, 21-23).

APLICAȚIE – Să ne amintim versetul de memorat: „Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după
chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.” (Geneza 1:27)
Omul a fost creat din țărâna pământului, la fel ca toate animalele, de aceea, în această privință, omul și animalele
se aseamănă. Dar numai despre om ni se spune că a fost creat „după Chipul lui Dumnezeu”! Aceasta înseamnă
că omul, bărbatul și femeia, sunt cununa, coroana creației lui Dumnezeu. Omului i-a suflat Dumnezeu suflare
de viață în nări și pe el l-a făcut un suflet viu. Omului i-a dat Dumnezeu stăpânire peste pământ și toate
viețuitoarele și i s-a dat responsabilitatea de a supune tot pământul. Despre nici o altă creatură nu se mai spun
aceste lucruri! Omul se bucură de o atenție cu totul specială din partea lui Dumnezeu în actul creației.
Cine te-a creat pe tine? Ce înseamnă pentru tine faptul că Dumnezeu este creatorul tău și El te-a făcut pe TINE,
așa cum ești, băiat sau fată?

4
5
6

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în metodele
folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat (rugăciune de
laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea centrală
a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

LECȚIA 2
GENEZA 3:1-24

MEMOREAZĂ

GENEZA 3:14a-15
Domnul Dumnezeu a zis
șarpelui: […] „Vrăjmășie voi
pune între tine și femeie,
între sămânța ta și sămânța
ei. Aceasta îți va zdrobi
capul, și tu îi vei zdrobi
călcâiul.”
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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Cine a vorbit șarpelui?

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

După ce ai memorat bine versetul lecției, completează cu
litere mari de tipar cuvintele care lipsesc, sau roagă-i pe
părinții tăi să scrie pentru tine ceea ce le spui tu!

DOMNUL DUMNEZEU A ___________ ȘARPELUI:
[…] „VRĂJMĂȘIE VOI ____________ ÎNTRE TINE ȘI
FEMEIE, ÎNTRE ______________ TA ȘI
SĂMÂNȚA EI. ACEASTA ÎȚI VA ZDROBI
__________, ȘI TU ÎI VEI ____________ CĂLCÂIUL.”

Găsește cuvântul corect în învălmășeală, ordonând literele
în ordinea crescătoare a numerelor de sub ele!
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Găsește cuvintele în careu!

Caută în careul alăturat, pe orizontală sau pe
verticală, cuvintele indicate:
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Găsește drumul corect!
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POVESTEA Lecției 2

Geneza 3:1-24

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – GENEZA – legată de paragraful studiat conform
calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale. Povestea
lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea Cuvântului lui
Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor, copiii
interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și
este legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să
lege imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 2
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?, Cum?,
De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca lectura
imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei și astfel
va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și detalierea
mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de lecturat. (Aceste
exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată, de
două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

GENEZA 3:14a-15
Domnul Dumnezeu a zis șarpelui: […] „Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta
și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi călcâiul.”

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și
versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

Cum se numește colecția de 5 cărți din care face parte cartea Geneza, prima carte a Bibliei?
Ce alte cărți cuprinde ea și cine este autorul? Am aflat că Moise a primit toate informațiile
de la Dumnezeu, pentru că Domnul vorbea cu el „gură către gură”, cum vorbește un om cu
prietenul lui. Moise nu doar a scris ce i-a spus Dumnezeu, dar cu siguranță a și povestit copiilor lui Israel lucrurile
minunate ale lui Dumnezeu, în timpul călătoriei lor spre țara promisă. Astfel, Moise le-a spus că „La început,
Dumnezeu a făcut cerurile și pământul” (Geneza 1:1). El a zis și toate s-au făcut. Domnul Dumnezeu nu a
considerat necesar și important să ne spună cum, ci mai degrabă cine și ce a făcut. Astfel, în prima zi Dumnezeu
a făcut lumina, apoi cerul, apoi pământul în a treia zi, soarele, luna și stelele în a patra, viețuitoarele mării și
păsările în a cincea, animalele și omul, cununa creației sale, în a șasea. Domnul Dumnezeu a văzut că toate
lucrurile erau foarte bune! Toate aceste lucruri sunt prezentate în capitolul 1 al cărții Geneza.
Cel de-al doilea capitol al cărții începe cu ziua de odihnă, când Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrările Sale.
Apoi, capitolul 2 detaliază facerea omului, locul în care el a fost pus, responsabilitățile pe care le-a primit, iar
apoi facerea femeii. Ce interesant! Dumnezeu vrea să știm bine ce este cu facerea omului și care este scopul
Lui pentru om! Astfel, am aflat data trecută că „Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul
lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.” (Geneza 1:27), „Domnul Dumnezeu l-a făcut pe
om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu.” (Geneza 2:7).
Apoi, Dumnezeu l-a pus pe om în grădina Edenului și i-a spus: «Poți să mănânci după plăcere din orice pom din
grădină; dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri
negreșit»” (Geneza 2:16-17). La început „omul” era singur, dar Dumnezeu a văzut că nu este bine pentru el și
de aceea a zis: „am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.” (Geneza 2:18b). „Domnul Dumnezeu a trimis un somn
adânc peste om și omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei.
Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om.” (Geneza 2:21-22). Ce
bucuros a fost Adam! Sigur a stat mult de vorbă cu Eva, i-a spus numele tuturor animalelor, i-a prezentat grădina,
iar apoi cu siguranță i-a spus porunca lui Dumnezeu cu privire la pomul cunoștinței binelui și răului.
Moise își continuă istorisirea în fața copiilor lui Israel:
— Deodată, nu știm cum, nu știm de unde, pentru că Biblia nu ne spune, a apărut în grădina Eden un nou
personaj, un șarpe, șarpele care „era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu.”
(Geneza 3:1a). Dar oare ce căuta șarpele în grădina Eden? Ei bine, în șiretenia lui, șarpele a ales să stea de vorbă
cu femeia (Geneza 3:1b) și i-a zis „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: «Să nu mâncați din toți pomii din grădină?»”
(Geneza 3:1c). El a urmărit să stârnească o îndoială, o nesiguranță, o șovăială în mintea femeii.
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— Femeia nu știa cu cine are de-a face, așa că „a răspuns șarpelui: «Putem să mâncăm din
rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii,
Dumnezeu a zis: „Să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți.»”
— Hei, dar porunca lui Dumnezeu nu suna puțin diferit?, întrebă un tinerel ager.
— Ai observat foarte bine! În primul rând, Eva a nu a spus că Domnul a poruncit, nu doar a zis, apoi a adăugat
de la ea că nu aveau voie nici măcar să se atingă de pom. Dar, cel mai important, a omis să spună că există o
consecința sigură, negreșită a neascultării. Să ne amintim porunca lui Dumnezeu: „Poți să mănânci după plăcere
din orice pom din grădină; dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca
din el, vei muri negreșit.” (Geneza 2:16-17) Atenție! Porunca lui Dumnezeu nu este o simplă vorbă, ci ea trebuie
respectată întocmai. Șarpele a profitat de neglijența femeii și a continuat dialogul spunând cu viclenie: „Hotărât,
că nu veți muri! Dar Dumnezeu știe că, în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca
Dumnezeu, cunoscând binele și răul”. (Geneza 3:4-5).
— Păi acest lucru nu este o minciună?, întrebă același tinerel.
— Oh, ba da! Foarte bine ai observat! La îndoială, șarpele a adăugat intenționat minciuna. Fiți cu mare atenție:
cine nu este sigur de poruncă și nu este convins de consecința călcării poruncii crede orice minciună! De aceea
femeia a căzut în cursa întinsă cu viclenie de șarpe. „Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de
privit, și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat, deci, din rodul lui și a mâncat; a dat și
bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el.” (Geneza 3:6).
— Cum așa? Dar bărbatul știa despre poruncă și știa bine consecința neascultării de poruncă, o știa bine chiar
de la Domnul Dumnezeu, Cel care l-a făcut! Cum a fost posibil așa ceva?, s-au revoltat unii copii.
— Oare cum s-a lăsat amăgit omul Adam? Hm!

IMAGINEA 2

— Și consecința?!, a întrebat un alt copil.
— Dumnezeu, care știa ce se întâmplase, i-a căutat pe Adam și Eva, dar amândoi s-au ascuns
când „au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei: și omul
și nevasta lui s-au ascuns de Fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină.” (Geneza 3:8). Apoi, în loc să
regrete și să-și recunoască neascultarea, amândoi s-au scuzat. „Domnul Dumnezeu a zis: «[...] Nu cumva ai
mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci?» Omul a răspuns: «Femeia pe care mi-ai dat-o ca să
fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat.» Și Domnul Dumnezeu a zis femeii: «Ce ai făcut?» Femeia a
răspuns: «Șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom.»” (Geneza 3:11-13). Așa că Domnul Dumnezeu a rostit
asupra lor consecințele neascultării. „Femeii i-a zis: «Voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta; cu durere
vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine.» Omului i-a zis: «Fiindcă
ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem: „Să nu mănânci deloc din
el” blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale;
spini și pălămidă să-ți dea, și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te
vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci țărână ești și în țărână te vei întoarce.»” (Geneza 3:16-19).
— Uau! Ce urmări grele!, a exclamat un copil.
— Stați că nu este tot, a spus Moise, „Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze pământul,
din care fusese luat. Astfel a izgonit El pe Adam; și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvimi, care să
învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieții.” (Geneza 3:23-24)
— Adam și Eva au fost au fost alungați din grădina Eden? Oare mai au vreo speranță?, a întrebat un copil.
— Alungați din grădină, Adam și Eva și-au adus aminte de o vorbă a Domnului Dumnezeu spusă șarpelui în auzul
urechilor lor: „Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul
și tu îi vei zdrobi călcâiul” (Geneza 3:15). Este posibilă răzbunarea, este posibilă nimicirea șarpelui viclean? Da,
da, da! Domnul Dumnezeu a spus-o! Cine va zdrobi capul șarpelui? Domnul Dumnezeu a spus că „sămânța
femeii”, copilul, fiul femeii. Nu toți fiii care se vor naște din ea, ci unul anume. Nu știm ce au înțeles Adam și Eva
din ceea ce Domnul Dumnezeu a spus, dar cu siguranță că au priceput că există nădejde în „sămânța femeii”.

IMAGINEA 3

APLICAȚIE – Șarpele cel viclean, Satan, a profitat de neatenția și neglijența Evei în ce privește porunca
Domnului, a strecurat o îndoială, apoi o minciună ca să o prindă în plasa lui. Tot așa face și acum cu oricare
dintre noi, dar Domnul Dumnezeu ne-a avertizat asupra pericolului prin apostolul Petru: „Fiți treji, și vegheați!
Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește, și caută pe cine să înghită.” (1 Petru
5:8). Succesul lui Satan de a face oamenii să păcătuiască este cu atât mai mare cu cât ei, oamenii, cunosc mai
puțin Cuvântul lui Dumnezeu și sunt mai neglijenți în privința poruncilor Lui. Dacă ne amintim bine, Domnul Isus
Hristos a făcut față ispitirilor diavolului când era în pustie tocmai cu Cuvântul scris al lui Dumnezeu!
Dar capul șarpelui, al lui Satan, a fost zdrobit exact așa cum a spus Domnul Dumnezeu lui Adam și Evei prin
moartea și învierea Domnului Isus Hristos! Prin credința în Domnul Isus putem fi liberi față de păcat. Iar dacă am
păcătuit și „ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice
nelegiuire!” (1 Ioan 1:9) Tu pe cine crezi, pe Dumnezeu sau pe Satan? Strângi tu cuvântul lui Dumnezeu în inima
ta, ca să nu păcătuiești împotriva lui Dumnezeu?

4
5
6

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în metodele
folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat (rugăciune de
laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea centrală
a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

LECȚIA 3
GENEZA 4:1-5:32

MEMOREAZĂ1

GENEZA 4:7
Dacă faci bine, vei fi bine
primit, dar, dacă faci rău,
păcatul pândește la ușă;
dorința lui se ține după tine,
dar tu să-l stăpânești.

1

Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 2 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului.

GENEZA / LECȚIA 3

OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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GENEZA / LECȚIA 3

OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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GENEZA / LECȚIA 3

OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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GENEZA / LECȚIA 3

Ce se ține după un om atunci când îl pândește
păcatul?

__ __ __ __ __ __ __
După ce ai memorat bine versetul lecției, completează cu
litere mari de tipar cuvintele care lipsesc, sau roagă-i pe
părinții tăi să scrie pentru tine ceea ce le spui tu!

DACĂ FACI ________, VEI FI BINE __________,
DAR, DACĂ FACI RĂU, _______________
PÂNDEȘTE LA ______; DORINȚA LUI SE ȚINE
DUPĂ TINE, DAR TU SĂ-L ________________.

Găsește cuvântul corect în învălmășeală, ordonând literele
în ordinea descrescătoare a numerelor de sub ele!

Ă

L

T

P

C

A

U

3+7

4+1

6+1

5+6

1+8

5+3

6+0

GENEZA / LECȚIA 3
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Găsește cuvintele în careu!

Caută în careul alăturat, pe orizontală sau pe
verticală, cuvintele indicate:
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Găsește drumul corect!
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BD – Episodul 3
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POVESTEA Lecției 3

Geneza 4:1-5:32

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – GENEZA – legată de paragraful studiat conform
calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale. Povestea
lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea Cuvântului lui
Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor, copiii
interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și
este legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să
lege imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 3
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?, Cum?,
De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca lectura
imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei și astfel
va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și detalierea
mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de lecturat. (Aceste
exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată, de
două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

GENEZA 4:7
Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar, dacă faci rău, păcatul pândește la ușă; dorința lui se ține
după tine, dar tu să-l stăpânești.

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și
versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

Vă amintiți cum se numește prima carte a Bibliei și colecția de 5 cărți din care face parte?
Cine este autorul uman al acestei colecții? (vorbim despre „autorul uman”, pentru că „nici
o prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de
Duhul Sfânt” - 2 Petru 1:21 și „Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos.” - 2 Timotei 3:16a)
Despre ce anume a relatat autorul cărții Geneza în primele două capitole? Care sunt zilele creației? Care sunt
personajele implicate în povestirea despre creația omului? Care a fost prima poruncă dată de Domnul
Dumnezeu omului? Ce am aflat din capitolul al treilea al cărții așa cum am discutat data trecută? Care sunt
personajele implicate în povestirea din acest capitol? Care a fost primul păcat, legat de prima neascultare și
care au fost consecințele neascultării de porunca Domnului Dumnezeu? Vă mai amintiți care era dezamăgirea
cea mai mare din inima lui Adam și a Evei și care a fost speranța cu care și-au început noua călătorie a vieții?
Ei bine, într-una din zile, domnul Moise cum l-au numit copiii israeliților ieșiți din Egipt și-a continuat istorisirea:
— Ce credeți că și-au făcut Adam și Eva, după ce au păcătuit prin neascultare, ca să-și acopere goliciunea? Ei
bine, ei „au cusut laolaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele.” (Geneza 3:7b), dar „Domnul Dumnezeu
a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele”. (Geneza 3:21). Practic, Domnul Dumnezeu
este cel care a sacrificat pentru prima dată animale pentru a-i îmbrăca pe Adam și pe Eva.
— Și ce s-a întâmplat cu ei după ce au fost scoși din grădina Edenului?, au întrebat copiii curioși.
— Adam și Eva au format o familie, iar familia lor a crescut odată cu nașterea lui Cain. Plini de bucurie ei au zis:
„Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!” (Geneza 4:1). Vă mai amintiți că „Dumnezeu i-a binecuvântat și
Dumnezeu le-a zis: «Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l!»” (Geneza 1:28a)? Ei bine, nașterea lui
Cain însemna tocmai binecuvântarea lui Dumnezeu, iar Adam și Eva au recunoscut lucrul acesta. Dar ce să
vedeți, în familia lor a venit și al doilea copil, tot un băiat: „A mai născut și pe fratele său Abel” (Geneza 4:2a).
— Ce frumos! Cain avea acum un frate cu care se putea juca! Oare cum se jucau ei?, întrebă un puști năzdrăvan.
— Nu știm cum a fost copilăria celor doi frați Cain și Abel, nu știm ce jucării au avut și nici ce jocuri au inventat,
pentru că Dumnezeu nu ne-a spus acest lucru. Dar Dumnezeu ne-a spus că „Abel era cioban, iar Cain era plugar”
(Geneza 4:2b). Iar ei aveau multă treabă! Imaginați-vă: să ari, să semeni pământul, să plivești, să recoltezi, să ai
grijă de roade, sau dimpotrivă, să ai grijă de animale, să le dai de mâncare, să le cureți, să le tunzi, să mulgi oile,
să faci brânză...
— Dar ce bună e brânza cu niște roșii bune lângă!, îl întrerupse un pofticios pe Moise.

IMAGINEA 1
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— Așa este, dar toate acestea le obțineau și Cain și Abel cu multă muncă, exact cum i-a spus Domnul Dumnezeu
lui Adam: „Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el (din pământ) în toate zilele vieții tale.” (Geneza 3:17b)
— „După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele
pământului.” (Geneza 4:3). Nu știm de unde i-a venit lui Cain această idee, nici de ce a avut
această inițiativă. Știm însă că el a vrut să aducă Domnului o jertfă. Apoi, „Abel a adus și el
o jertfă de mâncare din oile întâi-născute ale turmei lui și din grăsimea lor.” (Geneza 4:4a). Doi frați, două altare,
două jertfe! Amândoi a adus aceste jertfe de bună voie înaintea lui Dumnezeu. Și fiecare a adus din sudoarea
frunții lui: Cain din roadele pământului lucrat de el, Abel din oile întâi născute ale turmei păstorite de el.
— Dar de unde știau ei de jertfe, sau cum trebuie aduse?, întrebară nedumeriți câțiva copii.
— Pe atunci nu exista încă vreo poruncă din partea Domnului legat de altar sau de jertfe de care ei să țină cont.
Cain și Abel au zidit altare și au adus jertfe așa cum s-au gândit și astfel avem consemnate primele jertfe.

IMAGINEA 2

— Și ce s-a întâmplat cu jertfele lor?
— Ei bine, privind din ceruri, Domnul Dumnezeu a văzut și a luat aminte la ceea ce se
întâmpla pe pământ. „Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și
spre jertfa lui, n-a privit cu plăcere” (Geneza 4:4b-5a). Observați, Domnul Dumnezeu s-a uitat la fiecare dintre
ei, dar și la ce au adus ei ca jertfă. Spre unul a privit cu plăcere, iar spre celălalt nu! Oare cât de clar a fost mesajul
venit din cer, atât pentru Abel cât și pentru Cain?
— Și ce a făcut Cain în situația aceasta? Sigur nu i-a convenit!, spuse încruntat unul dintre băieți.
— Așa este, din păcate! „Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața” (Geneza 4:5b). Normal că s-a supărat,
normal că s-a posomorât! Ce știa Cain, în adâncul inimii lui, despre motivul pentru care Domnul Dumnezeu nu
a privit cu plăcere spre jertfa lui? Domnul Dumnezeu a văzut inima lui Cain, a văzut mânia, a văzut posomorârea
feței și l-a întrebat: „Pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața?” (Geneza 4:6). Dar Domnul nu a
așteptat răspunsul lui și a adăugat: „Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândește
la ușă; dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești.” (Geneza 4:7).
— Domnule Moise, nu înțeleg! Păi nu jertfa lui Cain era problema?
— Ai observat bine! Domnul Dumnezeu nu vorbea despre roadele pământului, ci despre a face bine sau a face
rău. Domnul Dumnezeu i-a vorbit lui Cain despre consecința înfăptuirii binelui – „dacă faci bine, vei fi bine
primit”, dar și despre consecința înfăptuirii răului – „dacă faci rău, păcatul pândește la ușă; dorința lui se ține
după tine”. Domnul Dumnezeu a vorbit pe înțelesul lui Cain despre strategia păcatului: „dacă faci rău, păcatul
pândește la ușă; dorința lui se ține după tine”, dar și despre responsabilitatea lui față de păcat spunându-i: „tu
să-l stăpânești”, adică fii conștient că tu iei decizia, tu hotărăști, tu alegi.
— Și ce a făcut Cain după ce a auzit cuvintele lui Dumnezeu?, întrebară curioși câțiva copii.
— Iată ce a făcut! „Cain a zis fratelui său Abel: «Haide să ieșim la câmp.» Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat
împotriva fratelui său Abel și l-a omorât.” (Geneza 4:8).
— Poftim???
— Domnul Dumnezeu l-a căutat și l-a întrebat pe Cain: „«Unde este fratele tău Abel?» El a răspuns: «Nu știu. Sunt
eu păzitorul fratelui meu?»” (Geneza 4:9). Dar Domnul Dumnezeu nu putea trece cu vederea crima lui Cain, așa
că l-a confruntat spunându-i: „«Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine. Acum
blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta, care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui
tău! Când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui. Pribeag și fugar să fii pe pământ.»” (Geneza 4:10-12)
Fiți atenți, copii! Fiecare neascultare, fiecare păcat are o consecință.

IMAGINEA 3

APLICAȚIE – Domnul Dumnezeu s-a uitat la inima lui Cain și acest lucru l-a adus în discuția cu el spunându-i:
„Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă.” Nu-i așa, inima noastră este izvorul
faptelor noastre! Domnul i-a arătat care este strategia păcatului și i-a spus și ce trebuie să facă atunci când acesta
pândește la ușă. Și pentru că nu a stăpânit mânia din inima lui, aceasta a dus la uciderea fratelui său, iar acest
păcat a adus blestemul în viața lui Cain.
Tu te-ai mâniat vreodată pe frații tăi, pe prietenii tăi sau poate chiar pe părinții tăi? Cum s-a manifestat mânia
ta? Ai strigat, ai spus vorbe urâte, sau poate chiar ai lovit? În predica de pe Munte, Domnul Isus ne-a învățat
astfel: „Ați auzit că s-a zis celor din vechime: ‘Să nu ucizi; oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății.’ Dar
Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății; și oricine va zice fratelui său:
‘Prostule!’ va cădea sub pedeapsa soborului; iar oricine-i va zice: ‘Nebunule!’ va cădea sub pedeapsa focului
gheenei.” (Matei 5:21-22)
Nu lăsa mânia să te stăpânească, ci roagă-te și cere ajutorul Domnul Isus ca să o stăpânești! Singur, prin puterile
tale, nu vei reuși, dar Domnul Isus este gata să te ajute.

4
5
6

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în metodele
folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat (rugăciune de
laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea centrală
a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

LECȚIA 4
GENEZA 6:1-8:22

MEMOREAZĂ1

GENEZA 6:9b
Noe era un om neprihănit și
fără pată între cei din
vremea lui: Noe umbla cu
Dumnezeu.

1

Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 3 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului.

GENEZA / LECȚIA 4

OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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Ce fel de om era Noe între cei din vremea lui?

__ __ __ __

__ __ __ __

După ce ai memorat bine versetul lecției, completează cu
litere mari de tipar cuvintele care lipsesc, sau roagă-i pe
părinții tăi să scrie pentru tine ceea ce le spui tu!

_________ ERA UN OM NEPRIHĂNIT ȘI
FĂRĂ _______ ÎNTRE CEI DIN
____________ LUI: NOE _____________ CU
DUMNEZEU.
Găsește cuvântul corect în învălmășeală, ordonând literele
în ordinea crescătoare a numerelor de sub ele!
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Găsește cuvintele în careu!

Caută în careul alăturat, pe orizontală sau pe
verticală, cuvintele indicate:
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PĂMÂNT
APĂ
HAM
CURCUBEU
INIMA
VIAȚĂ
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Găsește drumul corect!
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POVESTEA Lecției 4

Geneza 6:1-8:22

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – GENEZA – legată de paragraful studiat conform
calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale. Povestea
lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea Cuvântului lui
Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor, copiii
interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și
este legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să
lege imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 4
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?, Cum?,
De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca lectura
imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei și astfel
va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și detalierea
mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de lecturat. (Aceste
exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată, de
două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

GENEZA 6:9b

Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu.

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și
versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

În primele 3 lecții din cartea Geneza am aflat despre începuturile lumii, despre facerea
omului după „chipul și asemănarea lui Dumnezeu”, despre porunca dată de Dumnezeu
oamenilor și neascultarea lor, izgonirea din Eden și toate urmările ei, dar și promisiunea lui
Dumnezeu privind zdrobirea șarpelui. Prin neascultarea lor, Adam și Eva au devenit oameni păcătoși, iar urmașii
lor, cei născuți după chipul și asemănarea lor, au devenit și ei păcătoși. Data trecută am aflat despre mânia lui
Cain, pe care a văzut-o și Domnul și l-a întrebat: „Pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i
așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă; dorința lui se ține după tine, dar
tu să-l stăpânești” (Geneza 4:6-7). Dar Cain nu a ținut cont și, în mânia lui, l-a omorât pe fratele său Abel. Astfel,
Cain a fost izgonit din ogorul peste care a curs sângele fratelui său: „Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul
acesta, care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău!” (Geneza 4:11). Nesocotirea
poruncii lui Dumnezeu, neascultare, mânie, crimă – iată ce scurt este drumul spre dezastru.
Astăzi vom afla despre o altă istorisire pe care Moise a spus-o copiilor lui Israel. Moise întrebă:
— Adam și Eva au fost alungați din Eden, Cain și-a omorât fratele în mânia lui, Lameh și-a luat apoi 2 neveste...
Răul se înmulțea din ce în ce mai mult. Oare va mai fi pe pământ vreodată cum a fost în grădina Eden?
Nici un copil nu a dat vreun un răspuns. Așa că Moise a continuat:
— De la Adam și Eva numărul oamenilor a tot crescut. Așa s-a născut Enoh, primul om care a fost răpit la cer și
nu a văzut moartea. „Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu” (Geneza
5:23-24). Așa s-a născut cel mai longeviv om, adică cel care a trăit cel mai mult: „Toate zilele lui Metusala au fost
de nouă sute șaizeci și nouă de ani; apoi a murit.” (Geneza 5:27). Și așa s-a născut Noe: „La vârsta de o sută
optzeci și doi de ani, Lameh a născut un fiu. El i-a pus numele Noe, zicând: «Acesta ne va mângâia pentru
osteneala și truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul.»” ( Gen. 5:28-29)
Noe a avut și el trei băieți: „Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham și Iafet.” (Geneza 5:32),
adică o familie frumoasă și fericită. Însă „Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate
întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că l-a făcut
pe om pe pământ și S-a mâhnit în inima Lui” (Geneza 6:5-6)
— Cum? După ce a creat toate lucrurile foarte bune, acum să îi pară rău?, au fost nedumeriți copiii.
— Da, I-a părut rău pentru că „toate întocmirile gândurilor din inima” omului „erau îndreptate în fiecare zi numai
spre rău”. De aceea, Dumnezeu Și-a spus: „Am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la
om până la vite, până la târâtoare și până la păsările cerului; căci Îmi pare rău că i-am făcut.” (Geneza 6:7)
— Adică pe toți oamenii???

IMAGINEA 1
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— Aveți puțină răbdare, nu vă pripiți așa! „Noe a căpătat milă înaintea Domnului.” (Geneza 6:8) și asta pentru că
„Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu” (Geneza 6:9b).
— Domnule Moise, cum se poate că într-o lume stricată, între oameni ale căror gânduri sunt îndreptate în fiecare
zi numai la rău să existe un astfel de om, unul ca Noe?, a întrebat mirată o fetiță.
— Mi-ar plăcea și mie să fiu așa ca Noe!, a completat un băiat cu părul ciufulit.
Moise a zâmbit, mulțumit că i-a prins povestea pe copii.
— Și ce a făcut Dumnezeu în situația aceasta?, au întrebat copiii în cor.
— Dumnezeu nu se putea răzgândi pentru că „pământul era stricat; căci orice făptură își
stricase calea pe pământ.” (Geneza 6:12). Lucrurile mergeau rău de tot pe pământ.
— Și Noe? S-a stricat și el sau a rămas tare în neprihănirea lui înaintea Domnului Dumnezeu?
— Noe a continuat să umble cu Dumnezeu indiferent ce făceau oamenii din jur. Și, într-o noapte, Dumnezeu i-a
zis: „Sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie; iată, am să-i
nimicesc împreună cu pământul” (Geneza 6:13). Noe a rămas tăcut așteptând Cuvântul lui Dumnezeu: „Fă-ți o
corabie din lemn de gofer (chiparos) [...] iată că Eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească
orice făptură de sub cer, care are suflare de viață; tot ce este pe pământ va pieri” (Geneza 6:14a,17).
— Și de unde ar fi putut Noe să știe să construiască o corabie? Mă gândesc că nu a văzut vreuna în viața lui...
— Probabil că și Noe și-a pus întrebarea aceasta. Numai că nu a trebuit să se frământe prea mult pentru că
Domnul i-a spus: „corabia aceasta s-o împarți în cămăruțe și s-o tencuiești cu smoală pe dinăuntru și pe dinafară.
Iată cum s-o faci: corabia să aibă trei sute de coți în lungime, cincizeci de coți în lățime și treizeci de coți în
înălțime. Să faci corabiei o fereastră, sus, lată de un cot; ușa s-o pui în latura corabiei; și să faci un rând de cămări
jos, altul la mijloc și altul sus.” (Geneza 6:14b-16).Toate planurile corabiei Noe le-a primit de la Dumnezeu.
— Ce tare! Noe avea planurile direct de Dumnezeu!, au exclamat câțiva băieți pregătiți parcă de treabă.
— Da’ voi ați auzit cât de mare trebuia să fie corabia?, a adăugat unul pe un ton serios.
— Dar nu era mai bună o barcă așa cum erau cele de pe Nil, din Egipt?, a zis un copil, dar toți ceilalți au râs.

IMAGINEA 2

Moise s-a amuzat și el de dialogul copiilor, iar apoi a continuat spunându-le:
— Probabil că Noe avea întrebări cu privire la el și familia lui. Însă Dumnezeu i-a spus astfel:
„Iată că Eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de
sub cer, care are suflare de viață; tot ce este pe pământ va pieri. Dar cu tine fac un legământ; să intri în corabie,
tu și fiii tăi, nevastă-ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine” (Geneza 6:17-18). Noe asculta fără să zică ceva.
— Tot ce era pe pământ urma să piară??? Dar animalele, păsările, peștii?, întrebă mirat un băiețel.
— Peștii pot înota, nu te impacienta așa!
— Probabil că și Noe se gândea la aceste lucruri, dar Domnul avea un plan și pentru această problemă și i-a
spus: „Din tot ce trăiește, din orice făptură, să iei în corabie câte două din fiecare soi, ca să le ții vii cu tine: să fie
o parte bărbătească și o parte femeiască. Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor și din toate târâtoarele
de pe pământ după soiul lor, să vină la tine înăuntru câte două din fiecare soi, ca să le ții cu viață. Și tu, ia-ți din
toate bucatele care se mănâncă și fă-ți merinde din ele, ca să-ți slujească de hrană ție și lor.” (Geneza 6:19-21).
— Mai înainte să ne gândim noi, S-a gândit Dumnezeu; mai înainte să întrebăm noi, era pregătit răspunsul de
Dumnezeu. Mare Dumnezeu avem!, exclamară câțiva copii.
— Copii, voi ce părere aveți? Ce o fi făcut Noe după ce a primit de la Dumnezeu toate aceste cuvinte? Oare s-a
dus să se culce pentru că era obosit? Sau a decis să lase pe altă dată problemele acestea? Sau poate a decis să
plece în concediu ceva vreme. Sau s-a apucat îndată de treabă?
— Domnule Moise, un om care este neprihănit cu adevărat, nu poate decât să se apuce de treabă imediat!
— Da, aveți dreptate! Nu doar că s-a apucat imediat de lucru, dar a făcut întocmai cum i s-a spus: „Așa a și făcut
Noe: a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu.” (Geneza 6:22). Noe și fiii lui, Sem, Ham și Iafet, s-au pus pe treabă.
Au adunat lemnul pentru corabie, au pregătit cuie, smoală, au născocit unelte de tot felul și au lucrat mulți ani.
— La asta nu m-aș fi gândit că era nevoie să lucreze mulți ani!, spune un tinerel scărpinându-se în cap.
— Nu numai asta, dar cred că Noe și familia lui au fost batjocoriți de oameni. Să te apuci să construiești ditamai
corabia pe uscat, nu părea cel mai sănătos lucru. Dar „Noe a făcut tot ce-i poruncise Domnul.” (Geneza 7:5).
— Și, mai departe?, au întrebat copiii.
— Mai departe vă vor povesti părinții voștri din ceea am lăsat scris în cartea Geneza, le-a spus Moise zâmbind.
— Am să întreb pe tata și pe mama!, a zis unul.
— Eu pe bunicul, a adăugat un altul.

IMAGINEA 3

APLICAȚIE – Dumnezeu i-a spus lui Noe că pentru a fi salvat din calea potopului ce urma să vină peste pământ

trebuia să construiască o arcă. Noe L-a crezut pe Dumnezeu și a făcut întocmai cum îi poruncise Domnul, chiar
dacă, probabil, oamenii și-au bătut joc de el. Tot așa și nouă, Dumnezeu ne-a spus că singura cale spre mântuire,
singurul mijloc de salvare este Domnul Isus Cristos, pentru că „În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub
cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți.” (Faptele Apostolilor 4:12)
Vrei să fii și tu ca Noe un om care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi? Dacă da, crede-L și ascultă-L în fiecare zi.
Iar lucrul acesta se vede începând cu ascultarea de părinți
.

4
5
6

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în metodele
folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat (rugăciune de
laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea centrală
a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

LECȚIA 5
GENEZA 9:1-11:32

MEMOREAZĂ1

GENEZA 9:12a-13
Dumnezeu a zis: „Iată semnul
legământului pe care-l fac între
Mine și voi [...]: curcubeul Meu pe
care l-am așezat în nor, el va sluji
ca semn al legământului dintre
Mine și pământ.”

1

Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 4 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului.
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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Ce este curcubeul pe care Dumnezeu l-a așezat în
nor?

S __ __ __ __ __

L __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

După ce ai memorat bine versetul lecției, completează cu
litere mari de tipar cuvintele care lipsesc, sau roagă-i pe
părinții tăi să scrie pentru tine ceea ce le spui tu!

DUMNEZEU A ZIS: „IATĂ _____________
LEGĂMÂNTULUI PE CARE-L FAC ÎNTRE ________
ȘI VOI [...]: _________________ MEU PE CARE LAM AȘEZAT ÎN _______, EL VA _________ CA
SEMN AL LEGĂMÂNTULUI DINTRE MINE ȘI
_____________.”
Găsește cuvântul corect în învălmășeală, ordonând literele
în ordinea descrescătoare a numerelor de sub ele!
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Găsește cuvintele în careu!

Caută în careul alăturat, pe orizontală sau pe
verticală, cuvintele indicate:
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Găsește drumul corect!
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POVESTEA Lecției 5

Geneza 9:1-11:32

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – GENEZA – legată de paragraful studiat conform
calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale. Povestea
lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea Cuvântului lui
Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor, copiii
interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și
este legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să
lege imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 5
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?, Cum?,
De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca lectura
imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei și astfel
va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și detalierea
mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de lecturat. (Aceste
exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată, de
două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

GENEZA 9:12a-13
Dumnezeu a zis: „Iată semnul legământului pe care-l fac între Mine și voi [...]: curcubeul Meu pe
care l-am așezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine și pământ.”

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și
versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

Pentru recapitularea lecțiilor anterioare, organizați un concurs de genul „Știi și câștigi!”. Se
pot pregăti de exemplu 20 de întrebări cu variante de răspuns, iar întrebările vor fi adresate
alternativ celor 2 echipe în care vor fi împărțiți copiii. Pentru orice răspuns corect, echipa
primește un punct, iar dacă cineva răspunde neîntrebat se poate scădea un punct echipei din care face parte.
Copii, vă puteți imagina că Moise nu a stat degeaba, ci el și-a continuat istorisirile! Nici nu ar fi putut altfel, la
câți copii curioși și dornici de povești erau în tabăra israeliților. Într-una din zile, Moise întrebă:
— Ați aflat continuarea istorisirii de data trecută? Ce v-au povestit părinții voștri?
— Oh, da! Noe a adunat animalele, 2 câte 2, a adus câte 7 perechi din cele curate, apoi a îmbarcat hrana, a intrat
în corabie cu familia lui, a stat 7 zile pe uscat și nu a mai intrat nimeni în corabie, chiar dacă ușa era deschisă,
apoi a venit ploaia muuuulte zile, apoi...
— Văd că nu i-ai scutit pe părinții tăi! Foarte bine ai făcut! Ei bine, după ce a coborât din corabie, la porunca
Domnului, primul lucru pe care l-a făcut Noe din proprie inițiativă a fost că „a zidit un altar Domnului; a luat din
toate dobitoacele curate și din toate păsările curate, și a adus arderi de tot pe altar” (Geneza 8:20). Privind spre
Noe și spre jertfa de pe altar „Domnul a mirosit un miros plăcut” (Geneza 8:21a) și, mai mult, „Domnul a zis în
inima Lui: «Nu voi mai blestema pământul, din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului
sunt rele din tinerețea lui; și nu voi mai lovi tot ce este viu, cum am făcut.»” (Geneza 8:21b)
— Deci avem o promisiune că nu vor mai fi inundații pe pământ?, a întrebat cu copil.
— Nu, nu asta a fost promisiunea! Dumnezeu a făgăduit că nu va mai nimici lumea niciodată prin potop și „cât
va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea” (Geneza 8:22).
Stând în fața altarului, „Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi și le-a zis: «Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți
pământul.»” (Geneza 9:1). Dar, între timp, pe cer a apărut ceva ce ei nu mai văzuseră niciodată. Ce să fie oare?

IMAGINEA 1

— Înainte ca ei să apuce să întrebe ceva, „Dumnezeu a mai vorbit lui Noe și fiilor lui care erau
cu el...” (Geneza 9:8a) și le-a spus astfel: „Iată, Eu fac un legământ cu voi și cu sămânța
voastră, care va veni după voi; cu toate viețuitoarele, care sunt cu voi, atât păsările cât și
vitele, și toate fiarele de pe pământ, care sunt cu voi; cu toate cele care au ieșit din corabie și cu orice alte
dobitoace de pe pământ.” (Geneza 9:9-10)
— Era prima dată când Dumnezeu făcea un „legământ” cu oamenii?, a întrebat unul dintre copii.
— Văd că sunteți foarte atenți la cuvintele folosite de Domnul. Aduceți-vă aminte că Domnul zisese lui Noe,
înainte ca să intre în corabie „cu tine fac un legământ; să intri în corabie, tu și fiii tăi, nevastă-ta și nevestele fiilor
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tăi împreună cu tine.” (Geneza 6:18). Acum Domnul Dumnezeu a reluat discuția despre „legământul” făcut de
El cu Noe, de fapt cu toți oamenii care au mai rămas pe pământ, zicându-le: „Fac un legământ cu voi că nici o
făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului și nu va mai veni potop ca să pustiască pământul” (Geneza 9:11).
Ceea ce era absolut nou până în acel moment era „semnul legământului” ce apăruse pe cer și ei nu-l mai
văzuseră niciodată. Domnul „Dumnezeu a zis: «Iată semnul legământului pe care-l fac între Mine și voi și toate
viețuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci: curcubeul Meu pe care l-am așezat în
nor, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine și pământ.»” (Geneza 9:12-13).
— Domnule Moise, domnule Moise! Nu a mai fost niciodată un curcubeu, nicăieri?, a strigat un copil.
— Așa este, nu a mai fost niciodată, nicăieri vreun curcubeu. Noe și familia lui vedeau primul curcubeu pe cer.
— Domnule Moise, al cui este curcubeul, al omului și atunci face ce vrea cu el, sau este al lui Dumnezeu?,
interveni un alt copil, ridicându-se în picioare.
— Măi copii, tot mai isteți vă descopăr! Curcubeul a fost, este și va fi exclusiv al lui Dumnezeu, pentru că el este
semnul Lui, semnul unic al legământului Lui cu toți oamenii. Oriunde apare curcubeul oamenii trebuie să știe
ce a spus Domnul Dumnezeu: „Eu Îmi voi aduce aminte de legământul dintre Mine și voi și toate viețuitoarele
de orice trup; și apele nu se vor mai face potop, ca să nimicească orice făptură.” (Geneza 9:14-15). Pentru ca
lucrurile să fie cât se poate de clare, „Dumnezeu i-a zis lui Noe: «Acesta este semnul legământului pe care l-am
făcut între Mine și orice făptură de pe pământ.»” (Geneza 9:17).
— Domnule Moise, eu am înțeles că atunci când nori negrii de furtună se adună pe cer, indiferent cât de mânios
este Dumnezeu pe omenire, nu va mai trimite potopul ca să nimicească toată omenirea. Așa este?
— Da, așa este. Și tot ceea ce Dumnezeu a spus va face. Cu siguranță că Noe și toată familia lui au fost surprinși
de ideea lui Dumnezeu privind curcubeul, dar și bucuroși de promisiunea Lui pentru omenire.
— Copii, se poate ca doi oameni, Adam și Eva, care nu au cunoscut păcatul, să nu asculte?
— Păi, ei nu au ascultat și au păcătuit...
— Dar oare se poate ca din opt oameni care au văzut potopul să se ridice generații de
oameni împotrivitori și care să nu își dorească să țină cont de Domnul Dumnezeu?
— Dar ce au mai făcut oamenii de după Noe?, a întrebat încruntat unul dintre copii.
— În acea vreme, toți oamenii de pe pământ aveau „o singură limbă și aceleași cuvinte” (Geneza 11:1). Și „pornind
ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear” (Geneza 11:2), acolo s-au oprit, și-au făcut o tabără și au
zis unii către alții: „Haide să facem cărămizi și să le ardem bine în foc” (Geneza 11:3a). Așa că unii s-au apucat de
făcut cărămizi, iar alții au pregătit smoală, și „cărămida le-a ținut loc din piatră, iar smoala le-a ținut loc de var”
(Geneza 11:3b). Așa s-au gândit ei să construiască „o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem
un nume, ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului.” (Geneza 11:4).
— Domnule Moise, adică voiau să aibă toți același nume, cum ar fi Așer 1, Așer 2, Așer 3...?, se miră unul.
— Nu, eu cred că nu aveau nume de familie ca și noi și atunci s-au gândit să aibă toți același nume de familie...
— Copii, mă faceți să râd. Nu, acei oameni își doreau să-și facă „un nume” care să fie cunoscut peste tot, adică
să aibă renume, faimă, glorie. Nu erau mulțumiți cu cea aveau fiind creați după „chipul și asemănarea lui
Dumnezeu”, ci voiau să fie celebri, voiau ca numele lor să fie cunoscut pretutindeni, să fie lăudați pentru calitățile
lor excepționale. Își doreau să se poată umfla în pene și să spună „suntem cineva, uite ce am făcut”.
— Domnule Moise, ce era rău în ceea ce ei făceau?, a întrebat un copil.
— Bună întrebare! Păi, în primul rând, dacă ei toți umblau ca o singură familie, cum mai puteau împlini porunca
„creșteți și înmulțiți-vă; răspândiți-vă pe pământ și înmulțiți-vă pe el” (Geneza 9:7)? În al doilea rând, amintiți-vă
de Cain care „a ieșit din Fața Domnului și a locuit în țara Nod, la răsărit de Eden [...] a început apoi să zidească o
cetate și a pus acestei cetăți numele fiului său, Enoh” (Geneza 4:16-17), adică el credea că poate fi cineva fără
Dumnezeu. În al treilea rând, „un turn al cărui vârf să atingă cerul” scotea în evidență ideea de putere pe care
nimeni și nimic să nu o poată înfrânge vreodată. Dar, în timp ce ei construiau, Domnul Dumnezeu „S-a pogorât
să vadă cetatea și turnul pe care-l zideau fiii oamenilor.” (Geneza 11:5) și ceea ce a văzut nu i-a plăcut!
Moise a făcut o pauză lungă. Copiii erau nedumeriți, așa că unul dintre ei a rupt tăcerea:
— Și, mai departe, domnule Moise?
— Copii, mai departe vă vor povesti părinții voștri din ceea ce este scris în cartea Geneza.
— Hei, nu-i corect! Așa ne-ați spus și data trecută!

IMAGINEA 3

APLICAȚIE – Curcubeul este „semnul legământului” lui Dumnezeu: un legământ făcut de bună voie, adică nesilit

de nimeni și din inițiativă proprie; un legământ unilateral, care dă naștere la obligații numai pentru una dintre
părți, adică numai pentru Dumnezeu; un legământ universal, de care beneficiază și se bucură toate ființele de
pe pământ; și un legământ veșnic, care nu se va schimba cât va fi cerul și pământul. Este acest cuvânt al lui
Dumnezeu demn de încredere? Tot Moise spunea că „Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului,
ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit oare, nu va împlini?” (Numeri 23:19).
Și tu ești beneficiarul acestei promisiuni făcute de Dumnezeu întregului pământ! Ce va însemna de acum înainte
curcubeul pentru tine, știind istoria lui?

4
5
6

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în metodele
folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat (rugăciune de
laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea centrală
a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

LECȚIA 6
GENEZA 12:1-14:24

MEMOREAZĂ

GENEZA 12:1-2a,3b
Domnul zisese lui Avram: „Ieși din
țara ta, din rudenia ta și din casa
tatălui tău și vino în țara pe care
ți-o voi arăta. Voi face din tine un
neam mare și te voi binecuvânta;
[…] și toate familiile pământului
vor fi binecuvântate în tine.”
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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Cine urmau să fie binecuvântate în Avram, datorită
promisiunii Domnului?

F __ __ __ __ __ __ __ __ P __ __ __ __ __ __ __ __ __

După ce ai memorat bine versetul lecției, completează cu
litere mari de tipar cuvintele care lipsesc, sau roagă-i pe
părinții tăi să scrie pentru tine ceea ce le spui tu!

DOMNUL ZISESE LUI __________: „IEȘI DIN ȚARA
TA, DIN RUDENIA TA ȘI DIN __________ TATĂLUI
TĂU ȘI VINO ÎN _________ PE CARE ȚI-O VOI
ARĂTA. VOI FACE DIN TINE UN _________ MARE
ȘI TE VOI BINECUVÂNTA; […] ȘI TOATE
_______________ PĂMÂNTULUI VOR FI
BINECUVÂNTATE ÎN TINE.”
Găsește cuvântul corect în învălmășeală, ordonând literele
în ordinea crescătoare a numerelor de sub ele!
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Găsește cuvintele în careu!

Caută în careul alăturat, pe orizontală sau pe
verticală, cuvintele indicate:
AVRAM
DUMNEZEU
SIHEM
ȚARA
AVERILE
HARAN
CANAAN
AI
NEAM
SARAI
BLESTEMA
NUME
BETEL
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Găsește drumul corect!
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POVESTEA Lecției 6

Geneza 12:1-14:24

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – GENEZA – legată de paragraful studiat conform
calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale. Povestea
lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea Cuvântului lui
Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor, copiii
interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și
este legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să
lege imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 6
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?, Cum?,
De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca lectura
imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei și astfel
va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și detalierea
mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de lecturat. (Aceste
exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată, de
două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

GENEZA 12:1-2a, 3b
Domnul zisese lui Avram: „Ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe
care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta; […] și toate familiile
pământului vor fi binecuvântate în tine.”

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și
versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

Vă aduceți aminte de Moise, povestitorul nostru și omul lui Dumnezeu care a scris cărțile
Geneza, Exod, Levitic, Numeri și Deuteronom? V-ați întrebat de ce a lăsat el unele povestiri
în suspans? Ei bine, Moise știa porunca Domnului: „Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul
nostru, este singurul Domn. Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată
puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi,
și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula”
(Deuteronom 6:4-7). Cu alte cuvinte, Moise știa că părinții vor avea responsabilitatea să transmită mai departe
și să întipărească în mințile copiilor lor, istoria relatată în aceste cărți, care sunt Cuvântul lui Dumnezeu.
— Care este povestea de astăzi, domnule Moise?, a întrebat un copil.
— Primul om creat de Domnul Dumnezeu după chipul și asemănarea Creatorului său, așezat în grădina Eden, a
fost Adam. Din Adam, Dumnezeu a făcut-o pe Eva, care a fost soția lui. Din cauza neascultării celor doi pământul
a fost blestemat, iar ei au fost alungați din Eden. Dintre fiii lui Adam și ai Evei v-am povestit despre trei: Cain,
Abel și, mai apoi, Set. Abel a fost omorât de fratele său, Cain, care a fost blestemat și restul vieții sale a trăit ca
fugar. Din Set s-a născut Enos în vremea căruia oamenii au început să cheme Numele Domnului. Din Enos s-a
născut Cainan, din Cainan s-a născut Mahalaleel, din Mahalaleel s-a născut Iared, din Iared s-a născut Enoh, cel
despre care știm că a umblat cu Dumnezeu și apoi a fost răpit la cer, fără ca să vadă moartea. Din Enoh s-a
născut Metusala, cel care a trăit cei mai mulți ani, din Metusala s-a născut Lameh și din Lameh...
— Știu eu, știu eu! Din Lameh s-a născut Noe, despre care se zicea că „Acesta ne va mângâia pentru osteneala și
truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul” (Geneza 5:29).
— Așa este, foarte bine ai reținut. Noe a avut trei fii: Sem, Ham și Iafet, în vremea cărora Domnul Dumnezeu a
nimicit pământul prin potop pentru că „răutatea omului era mare pe pământ și […] toate întocmirile gândurilor
din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău” (Geneza 6:5-6). Dar „Noe a căpătat milă înaintea
Domnului” pentru că el „era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu”
(Geneza 6:8, 9b) și a fost scăpat împreună cu întreaga familie. Dumnezeu a făcut un legământ cu Noe și cu tot
pământul că nu va mai nimici vreodată pământul prin potop, iar ca semn al promisiunii sale, a așezat curcubeul
în nor pentru ca toți oamenii să știe acest lucru. Aici am rămas cu povestea ultima dată.
Moise s-a oprit, a privit spre luceafărul de seară care era deja vizibil pe cer și a continuat:
— Unul dintre descendenții lui Sem, a fost un oarecare Terah care locuia în Ur, în Haldeea. Terah a avut trei fii:
Avram, Nahor și Haran, dar Haran a murit. Cei doi fii rămași ai lui Terah s-au căsătorit și știm că „numele nevestei
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lui Avram era Sarai și numele nevestei lui Nahor era Milca” (Geneza 11:29). La un moment dat Terah a luat pe
fiul său Avram și pe Lot, fiul lui Haran care murise, împreună cu familiile lor și „au ieșit împreună din Ur din
Haldea, ca să meargă în țara Canaan. Au venit până la Haran și s-au așezat acolo.” (Geneza 11:31). Ce știu sigur
este că „Domnul zisese lui Avram” (Geneza 12:1a) în mod personal astfel: „Ieși din țara ta, din rudenia ta și din
casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta.” (Geneza 12:1b). Dumnezeu i-a făcut lui Avram o mare
promisiune: „Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta; îți voi face un nume mare și vei fi o
binecuvântare” (Geneza 12:2) și i-a mai promis că îi va purta de grijă într-un mod special: „Voi binecuvânta pe
cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema” (Geneza 12:3a). Apoi Domnul Dumnezeu ia făcut o promisiune unică și anume că „toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine” (Geneza 12:3b).
— Ce ziceți? Ar fi trebuit să creadă Avram cuvintele lui Dumnezeu? Ei bine, da, le-a crezut și
„a plecat, cum îi spusese Domnul” (Geneza 12:4a). El crezut pe Dumnezeu și a demonstrat
prin faptele sale că are credință. Aduceți-vă aminte de povestirile de până acum: „Enoh a
umblat cu Dumnezeu” (Geneza 5:22, 24), apoi „Noe a umblat cu Dumnezeu” (Geneza 6:9), iar acum îl avem pe
„Avram care a umblat cu Dumnezeu”1. Avram și soția lui Sarai au plecat „cu toate averile pe care le strânseseră
și cu toate slugile pe care le câștigaseră în Haran” (Geneza 12:5b), semn că nu aveau de gând să se mai întoarcă
vreodată și împreună cu ei l-au luat și pe Lot, nepotul lui Avram. A fost un drum lung, dar au fost însoțiți de
Domnul Dumnezeu așa că „Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan” (Geneza 12:5c).
— Dar Avram era sigur că a ajuns unde trebuia? Dacă nu era aceea țara pe care urma să i-o dea Dumnezeu?
— Păi sigur că a ajuns unde trebuia, pentru că el umbla cu Dumnezeu, a răspuns un alt copil.
— Dar, domnule Moise, țara Canaan în care a ajuns Avram, este aceeași cu cea spre care mergem noi acum?
— Da, copile drag! Da!, a răspuns Moise zâmbind.

IMAGINEA 2

— Și ce a făcut Avram acolo în țara Canaan?, a întrebat o fetiță.
— Ajuns în țara Canaan, „Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul
lui More.” (Geneza 12:6a)
— Țara Canaan era goală, fără oameni în ea?, a întrebat un altul.
— Nu, nici vorbă! „Canaaniții erau atunci în țară” (Geneza 12:6b). Ei bine, acolo în Canaan, Avram avea nevoie
de o confirmare că a ajuns unde trebuia, de aceea „Domnul S-a arătat lui Avram” și i-a vorbit așa: „Toată țara
aceasta o voi da seminței tale” (Geneza 12:7b). Acum copii, trebuie să mă ascultați bine, pentru că voi repeta ce
i-a spus Dumnezeu lui Avram. În primul rând i-a spus „toată țara aceasta...”, în al doilea rând „toată țara aceasta
o voi da...” și, în al treilea rând, „toată țara aceasta o voi da seminței tale”. Acum, ce trebuie să înțelegem noi?
— Păi, eu am înțeles că, în primul rând, Avram a ajuns unde trebuia, nu în altă parte, a răspuns un băiat.
— Da, Avram a ajuns în țara despre care Domnul i-a promis că i-o va arăta.
— Eu am înțeles că țara încă nu era a lui Avram, dar că Domnul i-o va da pe toată, nu doar o parte.
— Da, foarte adevărat, Domnul i-o va da!
— Și eu am înțeles ceva! Domnul a zis că țara va fi dată seminței lui Avram, adică urmașilor lui, nu lui Avram.
— Copii sunteți toți speciali, tot ce ați înțeles arată că ați fost foarte atenți și Domnul v-a dat minte să pricepeți.
Domnul să fie lăudat! După ce a primit acest mesaj, Avram a făcut un gest deosebit: „Avram a zidit acolo un altar
Domnului, care i Se arătase” (Geneza 12:7c), un gest de închinare, de laudă și mulțumire. Apoi s-a pus la drum
și „a pornit spre munte, la răsărit de Betel și și-a întins cortul, având Betelul la apus și Ai la răsărit.” (Geneza 12:8a).
Odată ajuns în acest loc nou, „a zidit și acolo un altar Domnului și a chemat Numele Domnului” (Geneza 12:8b).
Dar Avram nu s-a oprit nici aici ci „și-a urmat drumul, înaintând mereu spre miazăzi.” (Geneza 12:9), adică spre
sud. Aici se termină povestirea noastră de astăzi. Acum haideți să vedem ce trebuie să înțelegem.

IMAGINEA 3

APLICAȚIE – În epistola către Evrei se spune despre Avram că: „Prin credință Avraam, când a fost chemat să

plece într-un loc pe care avea să-L ia ca moștenire, a ascultat, și a plecat fără să știe unde se duce.” (Evrei 11:8),
iar „credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu
se văd. Pentru că prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie.” (Evrei 11:1-2).
Avram L-a auzit pe Dumnezeu vorbindu-i, a ascultat bine cuvintele Lui și a priceput că Domnul Dumnezeu îi
vorbea. El îi cerea, în mod imperativ, să plece din locul în care se afla spre o țară necunoscută. În schimb îi
promitea călăuzire pe drum, îi promitea o țară, urmași și, mai mult decât orice, Domnul Dumnezeu îi promitea
că toate familiile pământului vor fi binecuvântate prin el, prin Avram. Avram a înțeles că trebuie să creadă în Cel
care i-a vorbit, să-L asculte și ca urmare a pornit într-o lungă călătorie spre o țară care-i era încă necunoscută.
Biblia, din care ai auzit citindu-se, predicându-se și din care poate ai citit și tu, al cui Cuvânt este? Dacă ești
convins că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, ce ar trebui să fii gata să faci? Avram nu doar a auzit, nu doar a
crezut, ci a fost gata asculte ceea ce Dumnezeu i-a poruncit. Tu ești gata să asculți? Poți da exemplu de vreo
poruncă pe care Dumnezeu a adresat-o direct copiilor?
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RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în metodele
folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat (rugăciune de
laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea centrală
a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

În limba ebraică verbele „a umbla” și „a pleca” sunt unul și același verb, „hâlak” (H.1980 în Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries).

LECȚIA 7
GENEZA 15:1-21

MEMOREAZĂ1

GENEZA 15:1
Cuvântul Domnului a vorbit lui
Avram într-o vedenie și a zis:
„Avrame, nu te teme; Eu sunt
scutul tău și răsplata ta cea
foarte mare.”

1

Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 5 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului.
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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Cine a fost pentru Avram scutul său și răsplata sa cea
foarte mare?

__ __ __ __ __ __ __ __

După ce ai memorat bine versetul lecției, completează cu
litere mari de tipar cuvintele care lipsesc, sau roagă-i pe
părinții tăi să scrie pentru tine ceea ce le spui tu!

______________ DOMNULUI A VORBIT LUI
AVRAM ÎNTR-O ____________ ȘI A ZIS:
„AVRAME, NU TE TEME; EU SUNT
____________ TĂU ȘI _______________ TA
CEA FOARTE MARE.”
Găsește cuvântul corect în învălmășeală, ordonând literele
în ordinea descrescătoare a numerelor de sub ele!
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Găsește cuvintele în careu!

Caută în careul alăturat, pe orizontală sau pe
verticală, cuvintele indicate:
AVRAM
CUVÂNTUL
DOMNUL
SCUTUL
STELELE
ELIEZER
CER
CASA
ȚARA
TREI
TEME
BERBEC
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Găsește drumul corect!
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POVESTEA Lecției 7

Geneza 15:1-21

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – GENEZA – legată de paragraful studiat conform
calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale. Povestea
lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea Cuvântului lui
Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor, copiii
interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și
este legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să
lege imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 7
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?, Cum?,
De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca lectura
imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei și astfel
va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și detalierea
mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de lecturat. (Aceste
exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată, de
două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

GENEZA 15:1
Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: „Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul
tău și răsplata ta cea foarte mare.”

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și
versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

Cartea Geneza pe care am început-o în urmă cu șase săptămâni are trei părți mari. Prima
parte se referă la creație și o găsim în primele 2 capitole ale cărții. A două parte prezintă
căderea omului în păcat și consecințe acesteia în viața lui (capitolele 3-11). Dar cea mai
mare parte a cărții Geneza vorbește despre răscumpărare (capitolele 12-50). Prin lecția de data trecută am intrat
în a treia parte a cărții Geneza, iar istoria răscumpărării prin credință începe cu Avram. Vă mai amintiți cine era
el, cine era familia lui, de unde se trăgea el și ce a făcut el la porunca Domnului?
Astăzi, ni-l imaginăm pe Moise povestind mai departe copiilor din Israel istoria lui Avram:
— Copii, vă mai amintiți de Avram, care a plecat din Ur, ca să meargă în țara Canaan? Oare de ce a plecat dintrun oraș așa de grozav cum era Ur, în care îi mergea foarte bine, spre o țară pe care nu o cunoștea deloc?
— Păi, Domnul Dumnezeu i-a spus: „Ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care țio voi arăta”, iar apoi Domnul i-a făcut lui Avram câteva promisiuni foarte mari, a răspuns un băiat pe nerăsuflate.
— Foarte adevărat, bravo!, a zis Moise. Avram a ascultat și a făcut ce i s-a spus: „a plecat, cum îi spusese Domnul”
(Geneza 12:4a). Dar înainte să continuăm povestea lui Avram, voi vă mai amintiți de Lot, nepotul lui Avram și de
despărțirea lor? Apropo, cine știe care a fost cauza despărțirii dintre nepot și unchi, dintre Lot și Avram?
— Tata a zis că „averile lor erau așa de mari, încât nu puteau să locuiască împreună” (Geneza 13:6), spuse o fetiță.
— Foarte adevărat, dragii mei! Atenție mare, de cele mai multe ori bogăția îi desparte pe oameni, a adăugat
Moise. Ei bine, Lot a plecat spre Sodoma, iar Avram a plecat în partea opusă și a continua să locuiască în Canaan.
Dar s-a iscat un război și cetățile Sodoma și Gomora au fost cucerite, iar Lot, familia lui și tot ce era al lui, au fost
luați ca pradă de război de către cuceritori. Avram a aflat de nenorocire și, strângându-și o armată, a urmărit și
a atacat pe cotropitorii Sodomei și Gomorei, eliberând pe Lot și tot ce era al lui. Într-un război, orice învingător
are dreptul să ia o pradă de război. Avram a fost și el tentat să ia din bogățiile pe care le-a capturat, dar, un
personaj misterios l-a oprit din intenția lui. „Melhisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin: el era preot al
Dumnezeului Celui Prea Înalt. Melhisedec a binecuvântat pe Avram și a zis: «Binecuvântat să fie Avram de
Dumnezeul Cel Prea Înalt, Ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul Cel Prea Înalt, care a
dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale!»” (Geneza 14:18-20). În urma acestei întâlniri providențiale, Avram a hotărât:
„Ridic mâna spre Domnul, Dumnezeul Cel Prea Înalt, Ziditorul cerului și al pământului, și jur că nu voi lua nimic
din tot ce este al tău, nici măcar un fir de ață, nici măcar o curea de încălțăminte, ca să nu zici: «Am îmbogățit pe
Avram!» Nimic pentru mine!” (Geneza 14:22-23). Obosit după lupta prin care-l eliberase pe Lot, cugetând la
cuvintele lui Melhisedec și frământându-se cu decizia de a nu lua nici o pradă de război, Avram s-a întors la
cortul său. Oare ce era în inima lui Avram? Noi nu știm, dar Dumnezeu știa și de aceea „Cuvântul Domnului a

IMAGINEA 1
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vorbit lui Avram într-o vedenie” (Geneza 15:1a). Vedenia este o realitate pe care omul o vede doar când Domnul
îi deschide ochii. În vedenia aceea Domnului i-a spus: „Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea
foarte mare.” (Geneza 1:15b). Oare de ce s-a prezentat Domnul Dumnezeu în felul acesta lui Avram?
— ...
— Cei cinci împărați pe care i-a învins Avram împreună cu armata sa puteau fi oricând un real pericol pentru el
și familia lui. În plus, nu uitați de refuzul lui Avram, după întâlnirea lui cu Melhisedec, de a lua o pradă de război,
deși i s-ar fi cuvenit. De aceea, Domnul îi promite că-l va păzi („Eu sunt scutul tău”) și că-l va răsplăti („Eu sunt...
răsplata ta cea foarte mare”). Dar ce altceva mai era în inima lui Avram? Dumnezeu știa și acest lucru...
— Domnule Moise, ce a spus Avram la acest cuvânt al Domnului?, a întrebat un copil.
— Bună întrebare! Avram nu a tăcut și i-a răspuns Domnului care îi vorbise: „Doamne
Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii; și moștenitorul casei mele este Eliezer din
Damasc” (Geneza 15:2). Se pare că Avram avea acum o altă frământare: „Doamne eu mor fără copii, Doamne,
eu nu am copii.” Cred că v-am spus deja că „Sarai era stearpă: n-avea copii deloc.” (Geneza 11:30)
— Domnule Moise, și acum ce i-a spus Domnul lui Avram?, a întrebat același copil.
— Cuvântul Domnului i-a vorbit lui Avram așa: „Nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi
moștenitorul tău.” (Geneza 15:4). Mai mult, Dumnezeu i-a spus lui Avram să iasă din cortul lui și să privească
bolta cerului. Era noapte, cerul era senin, pe boltă străluceau mii și mii și mii de stele. Domnul Dumnezeu i-a zis
lui Avram: „Uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. [...] Așa va fi sămânța ta.” (Geneza 15:5).
Privind spre cerul înstelat, plin de uimire probabil că Avram a zis „UAU!”. În spatele acestei uimiri era o mare și
puternică credință pentru că „Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire”
(Geneza 15:6). Domnul Dumnezeu i-a mai spus lui Avram că vrea să pecetluiască cu un legământ tot ceea ce ia promis lui Avram. Așa că Domnul i-a spus lui Avram ce anume are el de făcut, conform obiceiurilor vremii: „Ia
o juncană de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea și un pui de porumbel.” (Geneza 15:9)

IMAGINEA 2

— Dar, domnule Moise, ce înseamnă toate acestea?, întrebă un copil.
— Copii, acesta era un obicei străvechi, dar Dumnezeu a vrut să facă un legământ cu Avram
în termenii vremii în care el a trăit. Iar obiceiul spunea că un legământ se încheia astfel: întâi
erau alese animalele, apoi erau sacrificate, apoi trupurile lor erau împărțite și bucățile erau așezate pe două
rânduri paralele, una în fața alteia, urmând ca participanții să treacă printre cele două rânduri și să spună: „cum
este trupul acestor animale așa să fiu și eu dacă nu voi respecta legământul”. Avram a știut ce are de făcut, așa
că „Avram a luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat în două și a pus fiecare bucată una în fața alteia; dar
pasările nu le-a despicat” (Geneza 15:10). Apoi Avram l-a așteptat pe Domnul, pentru încheierea legământului.
Timpul trecea și s-a făcut seară, și „un somn adânc a căzut peste Avram; și iată că l-a apucat o groază și un mare
întuneric” (Geneza 15:12). Atunci Domnul a venit și a vorbit lui Avram, despre vremurile viitoare: „Să știi hotărât
că sămânța ta va fi străină într-o țară, care nu va fi a ei; acolo va fi robită și o vor apăsa greu, timp de patru sute
de ani. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca Eu: și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Tu vei
merge în pace la părinții tăi; vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. În al patrulea neam, ea se va întoarce aici;
căci nelegiuirea Amoriților nu și-a atins încă vârful” (Geneza 15:13-16). În timp ce Avram Îl asculta pe Domnul
soarele a asfințit și s-a făcut un întuneric foarte adânc. Atunci, deodată „a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște
flăcări au trecut printre dobitoacele despicate” (Geneza 15:17).
— Domnule Moise, ce a fost acel foc?, a întrebat repede un copil.
— A fost Domnul care a trecut printre cele două șiruri de trupuri despicate, a răspuns Moise foarte serios.
— Păi, nu ne-ați spus că printre animale trebuia să treacă ambele părțile care încheiau legământul?
— Ba da! Dar, în aceste caz, doar Dumnezeu a trecut printre cele două șiruri, doar El a jurat, doar El S-a angajat
să respecte tot ce i-a promis lui Avram. Asta numim noi astăzi un legământ unilateral, adică este inițiat de o
singură persoană și doar ea își asumă toate obligațiile. Apoi Dumnezeu a spus lui Avram: „Seminței tale îi dau
țara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat, și anume: țara Cheniților, a Cheniziților, a
Cadmoniților, a Hetiților, a Fereziților, a Refaimiților, a Amoriților, a Canaaniților, a Ghirgasiților și a Iebusiților.”
— Deci, noi acum mergem cu părinții noștri să luăm țara promisă de Domnul Dumnezeu. Nu luăm ce vrem noi,
nu luăm cât vrem noi, ci vom lua ceea ce Domnul ne-a promis prin legământ în vremea lui Avram!
— Da, adevărat! Nu ce vrem noi, nu cât vrem noi, ci ceea ce Dumnezeul lui Avram ne-a promis prin legământ.

IMAGINEA 3

APLICAȚIE – Oare cuvintele pe care Domnul Dumnezeu i le-a spus lui Avram „Nu te teme, Eu sunt scutul tău și
răsplata ta cea foarte mare” (Geneza 15:1) sunt adevărate și pentru tine și pentru mine, sau sunt doar pentru
Avram? Este oare Domnul Dumnezeu și scutul tău? Ce este un scut și la ce folosește el? Ce vrea să spună
Domnul Dumnezeu când se prezintă pe sine ca fiind un scut?
Împăratul David spunea următoarele cuvinte: „Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima
curată” (Psalmul 7:10), sau „Domnul este tăria mea și scutul meu; în El mi se încrede inima, și sunt ajutat. De
aceea îmi este plină de veselie inima, și-L laud prin cântările mele” (Psalmul 28:7).
Ce înseamnă că Însuși Dumnezeu este scutul tău? Ar mai trebui să-ți fie frică de ceva dacă El este scutul tău?

4
5
6

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în metodele
folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat (rugăciune de
laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea centrală
a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

LECȚIA 8
GENEZA 16:1-17:27

MEMOREAZĂ

GENEZA 16:13
Ea a numit Numele Domnului
care-i vorbise: „Tu ești Dumnezeu
care mă vede!” Căci a zis ea: „Cu
adevărat, am văzut aici spatele
Celui ce m-a văzut!”

GENEZA / LECȚIA 8

OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!

97

GENEZA / LECȚIA 8

OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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Pe cine a numit Agar ”Tu ești Dumnezeu care mă
vede”?

N __ __ __ __ __

D __ __ __ __ __ __ __

După ce ai memorat bine versetul lecției, completează cu
litere mari de tipar cuvintele care lipsesc, sau roagă-i pe
părinții tăi să scrie pentru tine ceea ce le spui tu!

EA A NUMIT ___________ DOMNULUI CARE-I
VORBISE: „TU EȘTI DUMNEZEU CARE MĂ
________!” CĂCI A ZIS EA: „CU ADEVĂRAT,
AM VĂZUT AICI _____________ CELUI CE M-A
____________!”
Găsește cuvântul corect în învălmășeală, ordonând literele
în ordinea crescătoare a numerelor de sub ele!
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Găsește cuvintele în careu!

Caută în careul alăturat, pe orizontală sau pe
verticală, cuvintele indicate:
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Găsește drumul corect!
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POVESTEA Lecției 8
Geneza 16:1-17:27

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – GENEZA – legată de paragraful studiat conform
calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale. Povestea
lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea Cuvântului lui
Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor, copiii
interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și
este legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să
lege imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 8
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?, Cum?,
De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca lectura
imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei și astfel
va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și detalierea
mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de lecturat. (Aceste
exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată, de
două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

GENEZA 16:13

Ea a numit Numele Domnului care-i vorbise: „Tu ești Dumnezeu care mă vede!” Căci a zis ea:
„Cu adevărat, am văzut aici spatele Celui ce m-a văzut!”

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și
versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

Când Dumnezeu i-a spus șarpelui în grădina Eden: „Vrăjmășie voi pune între tine și femeie,
între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul” (Geneza
3:15), implicit El le-a făcut și lui Adam și Evei o promisiune. După ce Noe și familia lui au
fost scăpați de potop prin credință, prin corabia pe care Domnul i-a poruncit lui Noe să o facă, Dumnezeu a
încheiat un legământ cu ei spunându-le: „Fac un legământ cu voi că nici o făptură nu va mai fi nimicită de apele
potopului” (Geneza 9:11), iar la acest legământ Domnul a adăugat un semn: „curcubeul Meu pe care l-am așezat
în nor” (Geneza 9:13). Apoi Avram, plecând din Ur și-a arătat ascultarea și credința neclintită în Dumnezeul care
îi vorbise și care a încheiat un legământ cu el: „Seminței tale îi dau țara aceasta, de la râul Egiptului până la râul
cel mare, râul Eufrat, și anume: țara Cheniților, a Cheniziților, a Cadmoniților, a Hetiților, a Fereziților, a
Refaimiților, a Amoriților, a Canaaniților, a Ghirgasiților și a Iebusiților” (Geneza 15:18-21).
— Copii, despre ce sămânță să fie vorba în legământul făcut de Domnul Dumnezeu cu Avram?
— Era vorba de bebelușul pe care avea să îl aibă Avram. Și noi așteptăm să vină un bebeluș!, a răspuns o fetiță.
— Da, era vorba de un moștenitor, un bebe, un fiu, a adăugat Moise zâmbind. Dar oare ce avea Avram de făcut?
— Ce să facă, să aștepte!, a răspuns aceeași fetiță cu ghidușie.
— Așa este, Avram trebuia să aștepte, a răspuns Moise foarte amuzat. Dar, știți voi, uneori așteptarea este foarte
grea! Așa că soției lui Avram, Sarai, i-a venit o idee năstrușnică și a zis așa: „Iată, Domnul m-a făcut stearpă; intră,
te rog, la roaba mea; poate că voi avea copii de la ea” (Geneza 16:2). În vremea aceea unii bărbați aveau mai
multe soții. Copii, mai știți un bărbat care a ascultat de soția lui, iar apoi lucrurile au ieșit foarte prost?
— Da, tata care ascultă de mama, dar de multe ori iese bine!, a spus repede aceeași fetiță. Toți au râs pe săturate.
— Stați! Mi-am amintit! Adam a ascultat de Eva, dar nu a ascultat de Domnul Dumnezeu, a adăugat ea.
— Nu este întotdeauna rău să asculți de soție, dar când asculți de ea și astfel nu asculți de Dumnezeu întotdeauna
iese rău. Se pare că nici Avram și nici Sarai nu mai aveau răbdare așa că Avram a ascultat de Sarai. „Avram locuise
ca străin zece ani în țara Canaan” (Geneza 16:3b) și probabil credeau că tocmai au găsit o soluție la problema
pe care o aveau. Așa că Avram a luat pe slujnica Saraiei, numită Agar, să-i fie soție roabă.

IMAGINEA 1

— Și ce s-a întâmplat după aceea? A ieșit bine sau rău?, a întrebat un băiat.
— Copii, a ieșit rău! Agar a rămas însărcinată și de aceea a început să se poarte cu dispreț și
mândrie față de Sarai, stăpâna ei: „Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreț pe
stăpână-sa” (Geneza 16:4b). De aici lucrurile s-au tensionat între Sarai și Agar, până acolo că soția lui Avram a
răbufnit și i-a spus: „Asupra ta să cadă batjocura aceasta care mi se face! Eu însumi ți-am dat în brațe pe roaba
mea; și ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț. Să judece Domnul între mine și tine!”

IMAGINEA 2

104

GENEZA / LECȚIA 8

(Geneza 16:5b). Avram a rămas fără cuvinte, mirat și foarte încurcat. În cele din urmă, nu a mai suportat tensiunea
dintre el și soția lui, așa că i-a spus Saraiei: „Iată, roaba ta este în mâna ta; fă-i ce-ți place!” (Geneza 16:6a).
— Păi ce putea să îi facă?, a întrebat o altă fetiță.
— Sarai și-a schimbat atitudinea față de Agar, lăsată acum fără apărarea lui Avram și „Sarai s-a purtat rău cu ea”
(Geneza 16:6b). Și pentru că nu a mai suportat acest tratament rău, roaba „Agar a fugit de ea” (Geneza 16:6c).
— Dar unde a fugit? Avea rude la care putea merge?
— Nu știm în ce direcție a fugit, nici unde plănuia să ajungă, dar după un timp a obosit și sa așezat „lângă izvorul care este pe drumul ce duce la Șur” (Geneza 16:7b). Și „îngerul
Domnului a găsit-o” acolo (Geneza 16:7a). Iată un personaj pe care nu l-am mai întâlnit!
— Dar cine era acest „înger al Domnului”?, a întrebat o fetiță.
— Rețineți că era un înger și că era Îngerul Domnului, nu unul oarecare. Îngerul Domnului i-a vorbit: „Agar, roaba
Sarei, de unde vii și unde te duci?” (Geneza 16:8a). Surprinsă de glasul care i se adresa, dar sinceră, Agar a
răspuns: „Fug de stăpâna mea Sarai.” (Geneza 16:8b). Atunci Îngerul Domnului a continuat: „Întoarce-te la
stăpână-ta și supune-te sub mâna ei.” [...] „Îți voi înmulți foarte mult sămânța și ea va fi atât de multă la număr că
nu va putea fi numărată.” (Geneza 16:9-10). Îngerul Domnului a adăugat: „Iată, acum ești însărcinată și vei naște
un fiu căruia îi vei pune numele Ismael; căci Domnul a auzit mâhnirea ta. El va fi ca un măgar sălbatic printre
oameni; mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui; și va locui în fața
tuturor fraților lui.” (Geneza 16:11-12). Probabil că Agar se gândea: «Cine este Cel care îmi vorbește, cu ce drept
îmi spune ce să fac, cum de știe că voi avea un băiat, și nu o fată, cine este de consideră că are dreptul să
hotărască numele fiului meu.» Copii, voi știți pe cineva care știe tot despre noi, care vede tot ce facem, care
aude tot ce vorbim, cineva care totdeauna ne vrea binele și doar binele?
— Domnul Dumnezeu!, au răspuns toți copiii în cor.
— Da copii, Domnul Dumnezeu. Agar și-a dat seama cine era Cel care îi vorbea și „ea a numit Numele Domnului
care-i vorbise: «Tu ești Dumnezeu care mă vede!»” (Geneza 16:13a), iar apoi a adăugat: „Cu adevărat, am văzut
aici spatele Celui ce m-a văzut!” (Geneza 16:13b). De atunci încolo, fântâna care este pe drumul care duce la
Șur „s-a numit «Fântâna Celui viu care mă vede»” (Geneza 16:14). Dar ce credeți voi că a făcut Agar după ce sa convins că a auzit Glasul Domnului? Și-a făcut acolo o colibă ca să stea să mai vorbească cu Îngerul Domnului?
A plecat mai departe, crezând că a fost doar un vis? Sau a ascultat și s-a întors la stăpâna ei, Sarai?
— Normal că s-a întors la stăpâna ei, altfel nu s-ar fi bucurat de binecuvântările promise!, a răspuns aceeași fetiță.
— Domnule Moise, câte aripi avea acel înger?, a întrebat un băiețel.
— Despre aripi nu știu, dar despre Agar știu că s-a întors la stăpâna sa și „Agar a născut lui Avram un fiu; și Avram
a pus fiului pe care i l-a născut Agar numele Ismael1.” (Geneza 16:15).
— Fără să mai zăbovesc vă spun că atunci când Avram avea 99 de ani, Dumnezeu i-a schimbat numele din Avram2
în Avraam3 și a încheiat un nou legământ cu el spunându-i: „Eu sunt Dumnezeul Cel atotputernic. Umblă înaintea
Mea și fii fără prihană. Voi face un legământ între Mine și tine, și te voi înmulți nespus de mult” (Geneza 17:1b2). Și de data aceasta Domnul a stabilit un semn al legământului: „Acesta este legământul Meu pe care să-l păziți
între Mine și voi și sămânța ta după tine: tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur” (Geneza
17:10-11). Avram cel credincios și ascultător a făcut întocmai: „a luat pe fiul său Ismael, pe toți cei ce se născuseră
în casa lui și pe toți robii cumpărați cu bani, adică pe toți cei de parte bărbătească dintre oamenii din casa lui
Avraam și le-a tăiat împrejur carnea prepuțului chiar în ziua aceea, după porunca pe care i-o dăduse Dumnezeu.
[...] Avraam și fiul său Ismael au fost tăiați împrejur [...] Și toți oamenii din casa lui” (Gen. 17:23-27).

IMAGINEA 3

APLICAȚIE – Împăratul David, scria în Psalmul 139: „Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi

când stau jos și când mă scol, și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc, și cunoști toate
căile mele. Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi
și pe dinainte, și-Ți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele: este prea
înaltă ca s-o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău, și unde voi fugi departe de Fața Ta? Dacă mă
voi sui în cer, Tu ești acolo; dacă mă voi culca în locuința morților, iată-Te și acolo; Dacă voi lua aripile zorilor, și
mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi, și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi
zice: «Cel puțin întunericul mă va acoperi, și se va face noapte lumina dimprejurul meu!» Iată că nici chiar
întunericul nu este întunecos pentru Tine; ci noaptea strălucește ca ziua, și întunericul ca lumina” (Ps. 139:1-12).
Cine te vede când te ascunzi de părinți sau bunici pentru că ai făcut ce nu trebuie? Cine te vede în orice moment,
când ești întristat, amărât, descurajat? Cine te vede și este gata să îți vină în ajutor? Cum ar trebui să sune
rugăciunea ta înălțată înaintea Dumnezeului care te vede, Cel care se numește El-Roi? În finalul psalmului,
împăratul David adresa următoarea cerere: „Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima! Încearcă-mă, și
cunoaște-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea, și du-mă pe calea veșniciei!” (Psalmul 139:23-24).

4
5
6
1

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în metodele
folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat (rugăciune de
laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea centrală
a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

Dumnezeu va auzi, Dicționar Biblic de nume proprii și cuvinte rare, Stîncă Nicoară
Avram - Tată înălțat
3
Avraam - Tată al unei mulțimi
2

LECȚIA 9
GENEZA 18:1-25:18

MEMOREAZĂ

GENEZA 22:16-17a
„Pe Mine însumi jur, zice
Domnul: pentru că ai făcut
lucrul acesta și n-ai cruțat
pe fiul tău, pe singurul tău
fiu, te voi binecuvânta
foarte mult [...]”.

GENEZA / LECȚIA 9

OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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Ce i-a promis Domnul lui Avraam pentru că nu l-a
cruțat pe singurul lui fiu?

„T __

__ __ __

B __ __ __ __ __ __ __ __ __ __”

După ce ai memorat bine versetul lecției, completează cu
litere mari de tipar cuvintele care lipsesc, sau roagă-i pe
părinții tăi să scrie pentru tine ceea ce le spui tu!

„PE MINE __________ JUR, ZICE DOMNUL:
PENTRU CĂ AI ___________ LUCRUL ACESTA
ȘI N-AI __________ PE FIUL TĂU, PE
SINGURUL TĂU FIU, TE VOI _______________
FOARTE MULT [...]”.
Găsește cuvântul corect în învălmășeală, ordonând literele
în ordinea descrescătoare a numerelor de sub ele!
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Găsește cuvintele în careu!
Caută în careul alăturat, pe orizontală
sau pe verticală, cuvintele indicate:
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Găsește drumul spre Avraam și Sara!

114

BD – Episodul 9

GENEZA / LECȚIA 9

GENEZA / LECȚIA 9

115

POVESTEA Lecției 9

Geneza 18:1-25:18

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – GENEZA – legată de paragraful studiat conform
calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale. Povestea
lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea Cuvântului
lui Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor, copiii
interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și
este legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să
lege imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 9
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?, Cum?,
De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca lectura
imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei și
astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de lecturat.
(Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată, de
două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

GENEZA 22:16-17a

„Pe Mine însumi jur, zice Domnul: pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe
singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult [...]”.

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și
versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

În ultimele 3 lecții am învățat despre Avraam, cel care a fost chemat de Dumnezeu să iasă
din țara lui și să se ducă în țara pe care Dumnezeu Însuși i-o va arăta. Avraam a ascultat și a
făcut așa cum i-a spus Domnul. Și tot Domnul Dumnezeu i-a spus lui Avraam că el va deveni
un popor mare și că „toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța” lui. Dar cum să devii un neam
mare dacă nu ai copii? Tot așa au gândit și Avraam și Sara, văzând că trec anii și ei nu au copii. Astfel că Avraam
a luat-o de soție pe slujnica Agar, așa cum l-a îndemnat soția lui, Sara. Astfel, Avraam a avut un fiu prin Agar pe
care l-a numit Ismael. Dar oare ce a urmat în viața lui Avraam, ce a mai istorisit Moise copiilor lui Israel?
— Copii, vă mai amintiți că numele lui Avram și al Saraiei au fost schimbate în Avraam și Sara? Oare cine a făcut
lucrul acesta?, a întrebat Moise.
— Domnul Dumnezeu le-a schimbat numele, s-a grăbit o fetiță să răspundă.
— Așa este! Domnul Dumnezeu a schimbat numele lui Avram și i-a spus astfel: „Iată legământul Meu pe care-l
fac cu tine: vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avraam, căci te fac tatăl
multor neamuri.” (Geneza 17:4-5). Apoi, tot El a schimbat și numele Saraiei, promițându-i lui Avraam un fiu din
soția lui: „Dumnezeu i-a zis lui Avraam: «Să nu mai chemi Sarai pe nevastă-ta Sarai; ci numele ei să fie Sara. Eu o
voi binecuvânta și îți voi da un fiu din ea; da, o voi binecuvânta și ea va fi mama unor neamuri întregi; chiar
împărați de noroade vor ieși din ea»” (Geneza 17:15-16). Dumnezeu i-a spus lui Avraam inclusiv numele pe care
îl va avea fiul său: „Dumnezeu a zis: «Cu adevărat nevastă-ta, Sara, îți va naște un fiu; și-i vei pune numele Isaac.
Eu voi încheia legământul Meu cu el, ca un legământ veșnic pentru sămânța lui după el.»” (Geneza 17:19). Deși
a trecut ceva timp, Dumnezeu nu a uitat ce i-a promis lui Avraam și Sarei. „Domnul Și-a adus aminte de cele ce
spusese Sarei și Domnul a împlinit față de Sara ce făgăduise. Sara a rămas însărcinată și a născut lui Avraam un
fiu la bătrânețe, la vremea hotărâtă despre care-i vorbise Dumnezeu. Avraam a pus fiului său nou născut pe care
i-l născuse Sara, numele Isaac” (Geneza 21:1-3). Imaginați-vă! În sfârșit Avraam avea un fiu născut de soția lui,
Sara. Plin de o mare bucurie, Avraam a împlinit semnul legământului pe care Domnul Dumnezeu îl încheiase cu
el, adică „a tăiat împrejur pe fiul său Isaac la vârsta de opt zile, cum îi poruncise Dumnezeu. Avraam era în vârstă
de o sută de ani, la nașterea fiului său Isaac” (Geneza 21:4-5). Dar bucuria familiei lui Avraam nu a ținut mult!
„Sara a văzut râzând pe fiul pe care-l născuse lui Avraam egipteanca Agar” (Geneza 21:9) și de aici s-a ajuns ca
Agar și fiul ei Ismael să fie alungați. Asta nu înseamnă că Domnul Dumnezeu a uitat ce a promis slujnicei Agar,
prin glasul Îngerului Domnului! „Dumnezeu a fost cu copilul, care a crescut, a locuit în pustie și a ajuns vânător
cu arcul” (Geneza 21:20).
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— Isaac, fiul Sarei și al lui Avraam, a crescut un tânăr frumos, plăcut înaintea părinților săi și
înaintea tribului său. Dar „Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam” (Geneza 22:1b) în
legătură cu fiul său și i-a vorbit astfel: „Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubești, pe
Isaac; du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune Eu” (Geneza 22:2).
— Ce să facă?!, a sărit repede un copil. Noi nu aducem jertfe omenești, după Lege!
— Da, pare absurd! Dar nu uitați că acesta era un test pentru Avraam. Domnul Dumnezeu voia să testeze
dragostea lui Avraam (iubea mai mult pe Dumnezeu sau pe fiul său?), ascultarea lui Avraam (asculta de
Dumnezeu sau poate mai degrabă de soția lui?) și credința lui Avraam (Îl credea pe Dumnezeu sau nu?).
— Și ce a făcut Avraam?, a întrebat un alt copil.
— Nu știm ce era în inima lui Avraam, dar știm ce a făcut. „Avraam s-a sculat dis-de-dimineață, a pus șaua pe
măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea-de-tot și a pornit spre locul pe
care i-l spusese Dumnezeu” (Geneza 22:3). Pare că nu a spus nimic Sarei, ci pur și simplu a plecat. După ce a
mers o bucată de drum, „a treia zi, Avraam a ridicat ochii și a văzut locul de departe” (Geneza 22:4). Au făcut un
popas și apoi „Avraam a zis slugilor sale: «Rămâneți aici cu măgarul; eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne
închinăm și apoi ne vom întoarce la voi»” (Geneza 22:5). Slugile și-au aranjat un loc în care să aștepte, iar „Avraam
a luat lemnele pentru arderea-de-tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul. Și au
mers astfel amândoi împreună” (Geneza 22:6). Au urcat ei ce au urcat și încă mai aveau de mers când „Isaac,
vorbind cu tatăl său Avraam, a zis: «Tată!» «Ce este, fiule?» i-a răspuns el. Isaac a zis din nou: «Iată focul și lemnele;
dar unde este mielul pentru arderea-de-tot?»” (Geneza 22:7).
— Oare ce era în inima lui Avraam, oare la ce se gândea?, a întrebat o fetiță.
— Spune-ne mai departe, domnule Moise!, a spus un băiat.
— Nu știu ce era în inima lui Avraam, dar sigur întrebarea lui Isaac a produs durere. Avraam s-a adunat, a privit
la fiul său și a răspuns întărit de credința în Domnul Dumnezeu: „«Fiule», a răspuns Avraam «Dumnezeu însuși
va purta grijă de mielul pentru arderea-de-tot»” (Geneza 22:8a). Isaac cu lemnele în spinare, Avraam cu focul în
mână și cu cuțitul la brâu și-au continuat împreună drumul.

IMAGINEA 2

— Ajunși la locul pe care Domnul Dumnezeu i l-a arătat, Avraam „a zidit acolo un altar și a
așezat lemnele pe el” (Geneza 22:9a), apoi „a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar,
deasupra lemnelor” (Geneza 22:9b). Apoi, apoi... „Avraam a întins mâna și a luat cuțitul ca
să junghie pe fiul său” (Geneza 22:10)
— Eu nu mai pot să ascult povestirea asta, mă apucă plânsul!, a spus o fetiță.
— Dar ce crezi că noi băieții mai putem asculta?, a adăugat un băiat.
— Fiți atenți! Avraam era cu cuțitul în mână, gata să îl junghie pe Isaac, sigurul său fiu, fiul pe care îl iubea foarte
mult, când, deodată, l-a strigat din cer un glas: „Avraame! Avraame!”, iar el a tresărit și a răspuns „Iată-mă!”
(Geneza 22:11). Glasul din ceruri era glasul Îngerului Domnului care i-a spus: „Să nu pui mâna pe băiat și să nui faci nimic; căci știu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru
Mine” (Geneza 22:12). Lui Avraam nu-i venea să creadă!
— Dar ce, nouă ne vine să credem?, a adăugat un băiețel.
— Atunci Avraam a dezlegat pe Isaac și „a ridicat ochii și a văzut înapoia lui un berbec, încurcat cu coarnele întrun tufiș; și Avraam s-a dus de a luat berbecul și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său” (Geneza 22:13). Privind
cu ochii plini de lacrimi la focul care mistuia arderea de tot, privind cu drag la fiul său Isaac, „Avraam a pus locului
aceluia numele: «Domnul va purta de grijă». De aceea se zice și azi: «La muntele unde Domnul va purta de
grijă»” (Geneza 22:14). Acolo, pe muntele „Domnul va purta de grijă”, Îngerul Domnului a vorbit a doua oară lui
Avraam astfel: „«Pe Mine Însumi jur», zice Domnul «pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe
singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și-ți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume: ca stelele cerului și
ca nisipul de pe țărmul mării; și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi
binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca Mea!»” (Geneza 22:16-18)
— Uau! Ce jurământ!, a remarcat un copil.
— Da, aveți dreptate, un jurământ cu totul și cu totul special. Nimeni nu este mai mare decât Domnul Dumnezeu!
Iar El Își ține întotdeauna cuvântul dat și promisiunile făcute!

IMAGINEA 3

APLICAȚIE – Cum s-a văzut credința lui Avraam în Dumnezeu? Cum și-a dovedit el credința? În cartea
apostolului Iacov, fratele Domnului nostru Isus Hristos, este scris așa: „Dar va zice cineva: «Tu ai credința, și eu
am faptele.» «Arată-mi credința ta fără fapte, și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele.» Tu crezi că
Dumnezeu este unul, și bine faci; dar și dracii cred... și se înfioară! Vrei, deci, să înțelegi, om nesocotit, că credința
fără fapte este zădarnică? Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte, când a adus pe fiul
său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui, și, prin fapte, credința a ajuns desăvârșită”
(Iacov 2:18-22).
Îl crezi tu pe Dumnezeu? Prin ce se vede că tu Îl crezi pe Dumnezeu și că ai încredere în El?

4
5
6

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în metodele
folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat (rugăciune de
laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea centrală
a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

LECȚIA 10

GENEZA 25:19-28:22

MEMOREAZĂ1

GENEZA 28:13b,15a
„Eu sunt Domnul, Dumnezeul
tatălui tău Avraam și Dumnezeul
lui Isaac [...]. Iată, Eu sunt cu tine;
te voi păzi pretutindeni pe unde
vei merge [...].”

1

Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 6 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului.
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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Unde i-a promis Dumnezeu că îl va păzi pe Iacov?

P __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

După ce ai memorat bine versetul lecției, completează cu
litere mari de tipar cuvintele care lipsesc, sau roagă-i pe
părinții tăi să scrie pentru tine ceea ce le spui tu!

„EU SUNT ___________, DUMNEZEUL
TATĂLUI TĂU ___________ ȘI DUMNEZEUL
LUI __________ [...]. IATĂ, EU SUNT CU TINE;
TE VOI _________ PRETUTINDENI PE UNDE
VEI _____________ [...].”
Găsește cuvântul corect în învălmășeală, ordonând literele
în ordinea crescătoare a numerelor de sub ele!
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Găsește cuvintele în careu!
Caută în careul alăturat, pe orizontală
sau pe verticală, cuvintele indicate:
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Care este drumul corect spre Isaac și Iacov? Și
cum poate ajunge apoi Iacov la Betel?
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POVESTEA Lecției 10

Geneza 25:19-28:22

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – GENEZA – legată de paragraful studiat conform
calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale. Povestea
lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea Cuvântului lui
Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor, copiii
interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și
este legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să
lege imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 10
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?, Cum?,
De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca lectura
imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei și
astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de lecturat.
(Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată, de
două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

GENEZA 28:13b,15a

„Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău Avraam și Dumnezeul lui Isaac [...]. Iată, Eu sunt cu tine;
te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge.”

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și
versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

După o așteptare lungă, Avraam și Sara l-au primit în sfârșit pe Isaac, fiul lor. Îl iubeau mult,
iar Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avraam cerându-i să-l aducă pe Isaac ca jertfă. Avraam
a avut încredere în „Dumnezeu care va purta de grijă”, iar Domnul chiar a făcut-o față de el!
La scurt timp după această încercare, Sara, soția lui Avraam și mama lui Isaac, a murit și a fost îngropată în
peștera din ogorul Macpela (Geneza 23:19). După acest eveniment tragic, Avraam a luat pentru fiul său, Isaac,
o soție din familia lărgită, și anume pe Rebeca „fata lui Betuel, fiul Milcăi, nevasta lui Nahor, fratele lui Avraam”
(Geneza 24:15). După căsătoria lui Isaac cu Rebeca, după mai mulți ani, „Avraam și-a dat duhul și a murit după
o bătrânețe fericită, înaintat în vârstă și sătul de zile; și a fost adăugat la poporul său.” (Geneza 25:7-8).
Dar Rebeca, nevasta lui Isaac, nu putea avea copii, iar „Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă-sa, căci era
stearpă; și Domnul l-a ascultat: nevastă-sa Rebeca a rămas însărcinată” (Geneza 25:21). La vremea hotărâtă,
Rebeca a născut doi băieți gemeni. „S-au împlinit zilele când avea să nască; și iată că în pântecele ei erau doi
gemeni. Cel dintâi a ieșit roșu de tot: ca o manta de păr; și de aceea i-au pus numele Esau. Apoi a ieșit fratele
său, care îl ținea cu mâna de călcâi pe Esau; și de aceea i-au pus numele Iacov. Isaac era în vârstă de șaizeci de
ani când s-au născut ei” (Geneza 25:24-26). Oare ce să însemne toate aceste lucruri? Ei bine, Moise a continuat
istorisirea pentru copiii din tabăra lui Israel astfel:
— Lui Isaac i s-au născut doi fii, din nevasta lui, Rebeca. Cei doi băieți erau gemeni, dar primul s-a născut Esau,
iar al doilea s-a născut Iacov. Esau, fiind cel mai mare, avea „dreptul de întâi născut”.
— Și eu sunt cel mai mare dintre frații mei, și eu am acest drept de întâi născut!, a intervenit un băiat.
— Domnule Moise, ce înseamnă acest drept?, a întrebat un altul.
— Eu nu sunt cel mai mare din familia mea, ci fratele meu Aaron este cel care are dreptul de întâi născut. Acesta
este dreptul de a primi prima parte și cea mai mare parte din moștenirea părinților, dreptul de a primi primul
binecuvântarea părinților, un drept recunoscut de Dumnezeu. Dar, atenție copii! Dreptul de întâi născut este o
responsabilitate! Dar, să ne întoarcem la povestea noastră. Lui Isaac i s-au născut Esau și Iacov. Esau era un
bărbat pasionat de vânătoare, trăgea bine cu arcul, arunca bine cu praștia, mânuia bine sabia. Iacov, însă, era
un bărbat mai domol, stătea pe lângă cortul mamei, îi plăceau animalele domestice, îi plăcea grădina de
zarzavaturi a mamei. „Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea
vremea mai mult pe câmp; dar Iacov era un om liniștit, care stătea acasă în corturi” (Geneza 25:27). Mai era o
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diferență între ei: „Isaac îl iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui; Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov”
(Geneza 25:28). Într-o zi, Esau a plecat la vânătoare și, cu toate că era un vânător iscusit și știa multe locuri foarte
bune de vânat, nu a prins nimic. După o zi plină de umblat pe dealuri, a venit spre seară, rupt de oboseală, dar
mai ales rupt de foame. Când a ajuns lângă corturile tribului său, mirosea a mâncare proaspătă, a ciorbă de
linte. Cine știe cum arată lintea?
— Lintea arată frumos, ca niște bobițe mici, dar mie nu-mi place. Doar că trebuie să mănânc pentru că așa zice
mama, a răspuns o fetiță. Toți copiii au râs, înțelegând parcă ce spunea ea.
— Precis că nu ai fost niciodată ruptă de foame, ca și Esau. Când a simțit Esau mirosul de ciorbă de linte cu
aromă de ceapă și usturoi și asezonată cu pătrunjel, a început să îl doară burta de foame și de poftă. Așa că
Esau s-a apropiat de ceaunul în care fierbea ciorba și i-a zis lui Iacov: „Dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba aceasta
roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală” (Geneza 25:30). În timp ce gusta din ciorbă ca să vadă dacă mai trebuie
ceva, Iacov s-a uitat spre Esau și i-a spus „Vinde-mi azi dreptul tău de întâi-născut!” (Geneza 25:31)
— Pentru un blid de ciorbă sau pentru tot ceaunul?, a întrebat un băiețel care era mai mic între frații săi.
— Flămând ca un lup și întinzând mâna cu un blid gol, Esau a zis: „Iată-mă, sunt pe moarte; la ce-mi slujește
dreptul acesta de întâi-născut?” (Geneza 25:32). Esau era cu ochii doar la ciorbă. Iacov care știa ce voia, a
adăugat: „Jură-mi întâi”. Esau nici nu a mai stat pe gânduri, i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi-născut
lui Iacov, pe un blid de ciorbă și un codru de pâine. Ce ziceți copii, a fost o afacere bună?, a întrebat Moise.
— O afacere bună pentru Iacov și foarte proastă pentru Esau!, a răspuns un tinerel.
— Și dacă Esau murea de foame, aia era o afacere bună?, a întrebat un alt băiat.
— Dar de ce nu i-a dat Iacov ciorba ca de la frate la frate?, a întrebat o fetiță.
— Bune observații și întrebări. Prin felul în care s-a purtat „și-a nesocotit Esau dreptul de întâi-născut” (Geneza
25:34b), adică a desconsiderat, nu a pus preț, a ignorat dreptul de întâi născut. Un lucru foarte grav!
— Domnule Moise, de ce a făcut Iacov acest lucru?, a întrebat un băiat.
— Nu este ușor de răspuns la o astfel de întrebare. Ce știu și trebuie și voi să știți este că mai
înainte ca să se nască cei doi băieți, Rebeca a primit de la Domnul următorul Cuvânt: „Două
neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău.
Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt. Și cel mai mare va sluji celui mai mic.” (Geneza 25:23).
Oare a spus Rebeca cuiva lucrurile acestea? Nu știu! Timpul a trecut și Isaac era tot mai bătrân, nu mai vedea,
iar vremea plecării lui din această lume se apropia. Așa că Isaac a chemat pe fiul său favorit, pe Esau, și i-a zis:
„Iacă am îmbătrânit și nu știu ziua morții mele. Acum, deci, te rog, ia-ți armele, tolba și arcul, du-te la câmp și adumi vânat. Fă-mi o mâncare cum îmi place mie și adu-mi-o s-o mănânc, ca să te binecuvânteze sufletul meu înainte
de a muri.” (Geneza 27:1b-4). Dar Rebeca a auzit totul! Esau și-a luat arcul, tolba cu săgeți, pumnalul și a plecat
la vânătoare. Rebeca a dat fuga la Iacov și i-a zis: „Iată, am auzit pe tatăl tău vorbind astfel fratelui tău Esau: «Adumi vânat și fă-mi o mâncare ca să mănânc; și te voi binecuvânta înaintea Domnului, înainte de a muri.» Acum,
fiule, ascultă sfatul meu și fă ce îți poruncesc. Du-te de adu-mi din turmă doi iezi buni, ca să fac din ei tatălui tău
o mâncare gustoasă cum îi place; tu ai s-o duci tatălui tău s-o mănânce, ca să te binecuvânteze înainte de a muri”
(Geneza 27:6-10). Iacov asculta cu atenție, dar imediat a replicat mamei sale grijulii: „Iată, fratele meu Esau este
păros, iar eu n-am păr deloc. Poate că tatăl meu mă va pipăi și voi trece drept mincinos înaintea lui și, în loc de
binecuvântare, voi face să vină peste mine blestemul ” (Geneza 27:11b-12). Dar Rebeca avea soluție și pentru
această posibilă problemă. Mai întâi, o tocană bună din carne proaspătă de ied, să miroasă de să îți lingi
degetele. Apoi problema a doua: „Rebeca a luat hainele cele bune ale lui Esau, fiul ei cel mai mare, care se
găseau acasă, și le-a pus pe Iacov, fiul ei cel mai tânăr. I-a acoperit cu pielea iezilor mâinile și gâtul, care era fără
păr” (Geneza 27:15-16) și apoi „a dat în mâna fiului său Iacov mâncarea gustoasă și pâinea pe care le pregătise”
(Geneza 27:17). Totul mirosea perfect.
— Cred și eu! Deja mi se face foame și mie numai din ce povestiți!, a adăugat un băiat.
— Iacov a intrat în cortul tatălui său cu mâncarea de ied din care ieșea un miros de te înnebunea. Isaac a auzit
zgomot, a simțit mirosul și a întrebat: „Cine ești tu, fiule?” (Geneza 27:18b), iar fiul a răspuns: „Eu sunt Esau, fiul
tău cel mai mare; am făcut ce mi-ai spus. Scoală-te, rogu-te, șezi de mănâncă din vânatul meu, ca să mă
binecuvânteze sufletul tău!” (Geneza 27:19). Iacov mințea! Lui Isaac i s-a părut că prea repede a venit mâncarea,
sau poate o fi adormit el și nu mai știa cum a trecut timpul? Așa că a întrebat: „Cum, l-ai și găsit, fiule?”, la care
fiul său Iacov a răspuns: „Domnul, Dumnezeul tău, mi l-a scos înainte” (Geneza 27:20). Iacov iar mințea! Isaac a
vrut să verifice încă ceva, așa că i-a zis: „Apropie-te, deci, să te pipăi, fiule, ca să știu dacă ești cu adevărat fiul
meu Esau sau nu” (Geneza 27:21). Cu mari emoții, Iacov s-a apropiat de tatăl său Isaac, care l-a pipăit și a zis:
„Glasul este glasul lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui Esau” (Geneza 27:22b). Astfel Isaac nu l-a cunoscut pe
fiul care i-a adus de mâncare, pentru că mâinile îi erau păroase, ca mâinile fratelui său Esau; și l-a binecuvântat.
Apoi Isaac a zis fiului său: „Adu-mi să mănânc din vânatul fiului meu, ca sufletul meu să te binecuvânteze”
(Geneza 27:25a), iar când Iacov s-a apropiat și l-a sărutat pe tatăl său Isaac a simțit mirosul hainelor lui; apoi l-a
binecuvântat și a zis: „Iată, mirosul fiului meu este ca mirosul unui câmp pe care l-a binecuvântat Domnul”
(Geneza 27:27b). Așa a obținut Iacov binecuvântările primului născut.
Toți copiii tăceau și cu ochii căscați ascultau povestea, iar Moise a continuat:
— În timp ce Iacov primea binecuvântarea, a venit de la câmp și Esau și repede s-a apucat să pregătească
mâncarea și să o ducă la tatăl său ca să primească binecuvântarea. Dar când a aflat Esau că Iacov i-a furat
binecuvântarea, a scos mari țipete, pline de amărăciune și a zis tatălui său: „Binecuvântează-mă și pe mine, tată!”
(Geneza 27:34). Relațiile dintre cei doi frați s-au stricat și „Esau a prins ură pe Iacov din pricina binecuvântării cu
care-l binecuvântase tatăl său” (Geneza 27:41a).
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— Copii, trebuie să știți că tensiunile dintre cei doi frați, Esau și Iacov, au ajuns la urechile
Rebecăi, care i-a spus lui Iacov: „Acum, fiule, ascultă sfatul meu: scoală-te, fugi la fratele meu
Laban în Haran; și rămâi la el câtăva vreme, până se va potoli mânia fratelui tău, până va
trece de la tine urgia fratelui tău și va uita ce i-ai făcut. Atunci voi trimite să te cheme. Pentru ce să fiu lipsită de
voi amândoi într-o singură zi?” (Geneza 27:43-45). Rebeca îl convinge și pe Isaac, pe căi ocolite, așa că Isaac l-a
chemat pe Iacov și i-a spus: „Să nu-ți iei nevastă dintre fetele lui Canaan. Scoală-te, du-te la Padan-Aram, în casa
lui Betuel, tatăl mamei tale, și ia-ți de acolo o nevastă, dintre fetele lui Laban, fratele mamei tale” (Geneza 28:1a2). Iar apoi Isaac l-a binecuvântat: „Dumnezeul cel atotputernic să te binecuvânteze, să te facă să crești și să te
înmulțești, ca să ajungi o ceată de noroade! Să-ți dea binecuvântarea lui Avraam, ție și seminței tale cu tine, ca
să stăpânești țara în care locuiești ca străin și pe care a dat-o lui Avraam” (Geneza 28:3-4).
— Dar Isaac nu era supărat pe Iacov pentru că l-a mințit, l-a păcălit și pentru că i-a furat fratelui său
binecuvântarea?, a întrebat un copil.
— Isaac a ținut cont de alegerea lui Dumnezeu, împotriva favoritismelor lui și a ordinii nașterii celor doi, și astfel
a binecuvântat pe Iacov. Ascultând de tatăl său și de mama sa, Iacov a plecat din Beer-Șeba, locul unde își aveau
corturile, și s-a îndreptat spre Haran. După o bună bucată de drum a ajuns într-un loc unde a rămas peste
noapte, pentru că soarele asfințise. Aici Iacov și-a căutat o piatră, a pus-o de căpătâi și s-a culcat în locul acela.
— Trebuie să fi fost o pernă foarte tare!, a exclamat un copil.
— Așa este! În timp ce dormea, Iacov „a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii
lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe scara aceea” (Geneza 28:12), iar sus de tot, în capătul scării, „Domnul
stătea deasupra ei și zicea: «Eu Sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău Avraam și Dumnezeul lui Isaac.» Pământul
pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului; te vei întinde la apus și
la răsărit, la miazănoapte și la miazăzi; și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta.
Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta; căci nu te
voi părăsi, până nu voi împlini ce-ți spun” (Geneza 28:13-15). Vă puteți imagina cât de speriat s-a trezit Iacov din
somn? Înspăimântat, Iacov a zis: „Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut.” [...] „Cât de înfricoșat
este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor!” (Geneza 28:16b,17b). Iacov s-a trezit
dis-de-dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte, a turnat untdelemn
pe vârful ei și dat locului aceluia numele Betel care înseamnă „Casa lui Dumnezeu”; dar mai înainte cetatea se
chema Luz. Acolo la Betel, Iacov a făcut o promisiune Domnului, Dumnezeul care i se descoperise: „Dacă va fi
Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă-mi va da pâine să mănânc și haine să
mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu; piatra
aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte, va fi casa lui Dumnezeu, și Îți voi da a zecea parte din tot
ce-mi vei da” (Geneza 28:20-22)

IMAGINEA 3

APLICAȚIE – În vedenia pe care a avut-o Iacov, Dumnezeu i s-a prezentat ca fiind Dumnezeul lui Avraam,

Dumnezeul lui Isaac, dar nu spune că este și Dumnezeul lui. Iar Iacov răspunde că doar dacă va fi binecuvântat,
Dumnezeul strămoșilor săi va deveni și Dumnezeul său.
Poate ești și tu într-o situație asemănătoare: crești într-o familie creștină, mergi la o școală creștină, frecventezi
o biserică și mergi la școala biblică a acelei biserici, de vreme ce citești și completezi acest caiet. Chiar dacă faci
aceste lucruri, nu înseamnă că tu ești creștin. Dacă Dumnezeu este Dumnezeul părinților tăi, nu înseamnă că El
este și Dumnezeul tău. Tu trebuie să decizi dacă El va fi sau nu și Dumnezeul tău.
Vrei ca El să fie și Dumnezeul tău? Știi ce trebuie să faci?

4

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în metodele
folosite.

5

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat (rugăciune de

6

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea centrală

laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

LECȚIA 11
GENEZA 29:1-31:55

MEMOREAZĂ

GENEZA 31:13
„Eu sunt Dumnezeul din Betel,
unde ai uns un stâlp de aducere
aminte, unde Mi-ai făcut o
juruință. Acum, scoală-te, ieși din
țara aceasta și întoarce-te în țara
ta de naștere.”
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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Ce i-a făcut Iacov lui Dumnezeu la Betel, acolo unde
a uns și un stâlp de aducere aminte?

J __ __ __ __ __ __ __
După ce ai memorat bine versetul lecției, completează cu
litere mari de tipar cuvintele care lipsesc, sau roagă-i pe
părinții tăi să scrie pentru tine ceea ce le spui tu!

„EU SUNT DUMNEZEUL DIN __________,
UNDE AI _______ UN STÂLP DE ADUCERE
AMINTE, UNDE MI-AI FĂCUT O
_______________. ACUM, SCOALĂ-TE, ______
DIN ȚARA ACEASTA ȘI ÎNTOARCE-TE ÎN
ȚARA TA DE _____________.”
Găsește cuvântul corect în învălmășeală, ordonând literele
în ordinea descrescătoare a numerelor de sub ele!
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Găsește cuvintele în careu!
Caută în careul alăturat, pe orizontală
sau pe verticală, cuvintele indicate:
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Cum ajungi în locul în care Dumnezeu i-a spus lui
Iacov ce trebuie să facă pe când era la Laban?
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POVESTEA Lecției 11

Geneza 29:1-31:55

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – GENEZA – legată de paragraful studiat conform
calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale. Povestea
lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea Cuvântului lui
Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor, copiii
interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și
este legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să
lege imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 11
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?, Cum?,
De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca lectura
imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei și
astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de lecturat.
(Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată, de
două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

GENEZA 31:13

„Eu sunt Dumnezeul din Betel, unde ai uns un stâlp de aducere aminte, unde Mi-ai făcut o
juruință. Acum, scoală-te, ieși din țara aceasta și întoarce-te în țara ta de naștere.”

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și
versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

După ce l-a înșelat pe fratele său Esau luându-i binecuvântarea, Iacov a fugit la rudele
mamei sale pentru a-și lua de acolo o soție, așa cum l-au sfătuit Rebeca și Isaac, dar și pentru
a scăpa de furia lui Esau care a ajuns să-l urască de moarte. Dar oare cum va fi viața lui Iacov
departe de toți ai lui? Moise a continuat istorisirea pentru copiii din tabăra lui Israel, într-o după-masă frumoasă:
— Așadar, Iacov s-a pornit spre Padan-Aram, acolo unde locuia Betuel, tatăl Rebecăi. Într-o noapte Iacov a avut
un vis cu o scară al cărei vârf ajungea până la cer și pe care erau mulți îngeri. Oare ce făceau ei?, întrebă Moise.
— Unii îngeri se suiau de pe pământ spre cer, iar alții se coborau din cer spre pământ, a răspuns un băiețel.
— Foarte adevărat, iar în capul scării era Domnul Dumnezeu care i-a vorbit lui Iacov astfel: „Eu sunt Domnul,
Dumnezeul tatălui tău Avraam și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminței
tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului; te vei întinde la apus și la răsărit, la miazănoapte și la miazăzi; și
toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni
pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta; căci nu te voi părăsi, până nu voi împlini ce-ți spun.”
(Geneza 28:13-15). Vă mai amintiți cum a numit Iacov acel loc?, întrebă Moise.
— Locul acela se numea înainte de această întâmplare Luz, iar Iacov i-a dat numele Betel, adică Casa lui
Dumnezeu, răspunse o fetiță cu multă seriozitate.
— Foarte bine, văd că țineți minte. Cu aceste promisiuni în minte, Iacov și-a continuat drumul spre Padan-Aram.
Ajuns acolo, Iacov l-a cunoscut pe Laban, pe fetele lui, Lea și Rahela, și a decis să rămână. Laban i-a propus să
devină ginerele lui. Lui Iacov îi plăcea de Rahela, fata cea mică, care „era frumoasă la statură și mândră la față”
(Geneza 29:17b). Astfel, Iacov s-a angajat să lucreze ca păstor pentru Laban, iar acesta urma să i-o dea pe Rahela
de soție. Deși Laban și Iacov au făcut o înțelegere, Iacov, cel care l-a înșelat pe fratele său, a ajuns să fie el însuși
înșelat de Laban care nu i-a dat-o de soție pe Rahela, ci pe Lea. Așa a ajuns Iacov să lucreze șapte ani în slujba
lui Laban pentru Rahela, iar la final să o primească de nevastă pe Lea, fata cea mare. Dar Iacov a dorit să o aibă
de nevastă pe Rahela, așa că a trebuit să mai muncească încă șapte ani pentru Laban. Lea i-a născut lui Iacov
mai mulți fii: pe Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar și Zabulon. Rahela însă nu putea avea copii și era foarte
mânioasă atât pe Iacov și pe sora ei, Lea, dar și pe Dumnezeu. Dar „Dumnezeu Și-a adus aminte de Rahela, a
ascultat-o și a făcut-o să aibă copii.” (Geneza 30:22) și Rahela a născut un băiețel căruia „i-a pus numele Iosif
(Adaos), zicând: «Domnul să-mi mai adauge un fiu!»” (Geneza 30:24). După nașterea lui Iosif, Iacov ar fi vrut să
plece din Padan-Aram spre Canaan, dar Laban l-a convins să mai stea și i-a promis că îi va da o simbrie, adică o
plată, pentru tot ceea ce va lucra pentru el. Astfel, Iacov i-a făcut o propunere: „Dacă te învoiești cu ce-ți voi

IMAGINEA 1
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spune, îți voi paște turma și pe mai departe și o voi păzi. Azi am să trec prin toată turma ta; am să pun deoparte
din oi orice miel sein și pestriț și orice miel negru, și din capre tot ce este pestriț și sein. Aceasta să fie simbria
mea. Iată cum se va dovedi cinstea mea: de acum încolo, când ai să vii să-mi vezi simbria, tot ce nu va fi sein și
pestriț între capre și negru între miei, și se va găsi la mine, să fie socotit ca furat.” (Geneza 30:31b-33). Laban a
cântărit cererea și în cele din urmă s-a învoit. Numai că Laban nu s-a ținut de înțelegerea inițială, ci s-a tot
schimbat, dar Domnul Dumnezeu a purtat de grijă și „când zicea el: «Mieii pestriți să fie simbria ta» toate oile
făceau miei pestriți. Și când zicea: «Mieii bălțați să fie simbria ta», toate oile făceau miei bălțați.” (Geneza 31:8).
Iacov a avut un vis în care Îngerul Domnului i-a spus astfel: „Ridică ochii și privește: toți țapii și berbecii, care sar
pe capre și pe oi, sunt bălțați, pestriți și seini; căci am văzut tot ce ți-a făcut Laban.” (Geneza 31:12). Se împlineau
astfel toate cuvintele Domnului Dumnezeu spuse lui Iacov la Betel și Iacov recunoaște cu gura lui acest lucru:
„Dumnezeul tatălui meu a fost cu mine” (Geneza 31:5b).
— Povestind nevestelor și fiilor săi vedenia avută în acea noapte, Iacov a spus astfel: „Îngerul
lui Dumnezeu mi-a zis în vis: «Iacove!» «Iată-mă», am răspuns eu. [...] Eu sunt Dumnezeul
din Betel, unde ai uns un stâlp de aducere aminte, unde Mi-ai făcut o juruință. Acum, scoalăte, ieși din țara aceasta și întoarce-te în țara ta de naștere.” (Geneza 31:11,13). În inima și mintea lui Iacov s-au
reaprins amintirile legate de Betel, de piatra pe care dormise cu capul, de visul cu scara pe care îngerii se suiau
și se coborau, de glasul și promisiunile Domnului. Dar Iacov și-a adus aminte și de promisiunea pe care el însuși
I-a făcut-o Domnului, acela de a-L avea ca Dumnezeul lui dacă Domnul îl va binecuvânta și-l va păzi. Cu toate
aceste gânduri în minte, Iacov a decis să plece de la Laban. Soțiile lui, Lea și Rahela, au fost și ele întru totul de
acord cu el spunându-i: „Fă acum tot ce ți-a spus Dumnezeu” (Geneza 31:16b).

IMAGINEA 2

— Așa că Iacov și-a pregătit caravana, „a pus pe copiii și nevestele sale călare pe cămile. Șia luat toată turma și toate averile pe care le avea: turma pe care o agonisise în Padan-Aram;
și a plecat la tatăl său Isaac, în țara Canaan.” (Geneza 31:17-18). La plecare, „Rahela a furat
idolii tatălui său” (Geneza 31:19b), iar Iacov „a înșelat pe Laban, Arameul, căci nu l-a înștiințat de fuga sa. A fugit
astfel cu tot ce avea; s-a sculat, a trecut Râul (Eufrat) și s-a îndreptat spre muntele Galaad.” (Geneza 31:20-21).
— Și Laban nu s-a prins?, a întrebat un copil.
— Ba da, s-a prins. Și nu doar că s-a prins, ci mânios „Laban a luat cu el pe frații săi, l-a urmărit cale de șapte zile
și l-a ajuns la muntele Galaad.” (Geneza 31:23). În acea seară după ce a ajuns la muntele Galaad, înainte de
întâlnirea cu Iacov, Laban a avut un vis. „Dumnezeu S-a arătat noaptea în vis lui Laban, Arameul, și i-a zis:
«Ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov!»” (Geneza 31:24), așa că Laban s-a potolit puțin. A doua zi Laban a stat
de vorbă cu Iacov și i-a zis: „Ce-ai făcut? Pentru ce m-ai înșelat și mi-ai luat fetele ca pe niște roabe luate cu
sabia? Pentru ce ai fugit pe ascuns, m-ai înșelat și nu mi-ai dat de știre? Te-aș fi lăsat să pleci în mijlocul veseliei
și al cântecelor, în sunet de timpane și alăută. Nu mi-ai îngăduit nici măcar să-mi sărut nepoții și fetele! Ca un
nebun ai lucrat. Mâna mea este destul de tare ca să vă fac rău.” (Geneza 31:26-29a). Apoi Laban a adăugat:
„Dumnezeul tatălui vostru mi-a zis în noaptea trecută: «Ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov!»” (Geneza
31:29b). Încruntat, Laban a adăugat: „Dar acum, odată ce ai plecat, pentru că te topești de dor după casa tatălui
tău, de ce mi-ai furat dumnezeii mei?” (Geneza 31:30). Dialogul tensionat a continuat între cei doi, cu reproșuri
și de o parte și de cealaltă, și...
— Și ce s-a întâmplat, s-au luptat unul cu altul?, a întrebat un băiețel.
— Nu s-au luptat, ci au încheiat un legământ la propunerea lui Laban. „Au strâns pietre și au făcut o movilă; și au
mâncat acolo pe movilă. Laban a numit-o Iegar-Sahaduta (Movila mărturiei) și Iacov a numit-o Galed (Movila
mărturiei).” (Geneza 31:46-47). Laban a spus: „Iată movila aceasta și iată stâlpul acesta pe care l-am ridicat între
mine și tine. Movila aceasta să fie martoră și stâlpul acesta să fie martor că nici eu nu voi trece la tine peste movila
aceasta și nici tu nu vei trece la mine peste movila aceasta și peste stâlpul acesta, ca să ne facem rău. Dumnezeul
lui Avraam și al lui Nahor, Dumnezeul tatălui lor să judece între noi.” (Geneza 31:51-53a) și tot acolo „Iacov a
jurat pe Acela de care se temea Isaac.” (Geneza 31:53b). Laban și Iacov au făcut juruințe. Ce ziceți copii: oare ar
fi bine ca cei doi să își țină juruințele? Cât de solemnă a fost juruința lui Iacov?
— Iacov l-a luat pe Dumnezeul lui Isaac martor la tot ce a jurat, așa că era foarte serioasă treaba!, a răspuns unul.

IMAGINEA 3

APLICAȚIE – Când s-a descoperit lui Iacov la Betel, Dumnezeu i-a făcut făgăduințe, spunându-i: „Iată, Eu sunt

cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta; căci nu te voi părăsi,
până nu voi împlini ce-ți spun.” (Geneza 28:13-15). Oare Domnul Dumnezeu și-a ținut promisiunile față de
Iacov? Acum când i s-a arătat din nou în vis lui Iacov, Domnul i se prezintă ca Dumnezeul de la Betel, aducândui astfel aminte de tot ceea ce s-a întâmplat acolo, dar și de promisiunea pe care Iacov însuși a făcut-o Domnului.
Oare Iacov nu era dator să își împlinească făgăduințele făcute?
Noi oamenii vrem ca Dumnezeu să-Și țină Cuvântul, să-Și împlinească făgăduințele. Dar oare noi nu ar trebui să
ne ținem făgăduințele făcute lui Dumnezeu? În cartea Eclesiastul găsim următoarele cuvinte: „Dacă ai făcut o
juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi s-o împlinești, căci Lui nu-I plac cei fără minte; de aceea împlinește juruința pe
care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nici o juruință, decât să faci o juruință și să n-o împlinești.” (Eclesiastul 5:4-5).

4
5
6

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în metodele
folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat (rugăciune de
laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea centrală
a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

LECȚIA 12
GENEZA 32:1-36:43

MEMOREAZĂ

GENEZA 32:28
„Numele tău nu va mai fi Iacov, ci
te vei chema Israel (Cel ce luptă
cu Dumnezeu), căci ai luptat cu
Dumnezeu și cu oameni și ai fost
biruitor.”
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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Ce înseamnă Israel?

C __ __

__ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __

C __

După ce ai memorat bine versetul lecției, completează cu
litere mari de tipar cuvintele care lipsesc, sau roagă-i pe
părinții tăi să scrie pentru tine ceea ce le spui tu!

„___________ TĂU NU VA MAI FI __________, CI
TE VEI CHEMA __________ (CEL CE LUPTĂ CU
DUMNEZEU), CĂCI AI LUPTAT CU _____________
ȘI CU OAMENI ȘI AI FOST ________________.”
Găsește cuvântul corect în învălmășeală, ordonând literele
în ordinea crescătoare a numerelor de sub ele!
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Găsește cuvintele în careu!
Caută în careul alăturat, pe orizontală
sau pe verticală, cuvintele indicate:
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TABĂRA

P

O

T

O

L

I

S

D

O

D

A

S

R

C

T

J

M

I

L

A

DUMNEZEU

R

P

E

N

I

E

L

D

U

R

LUPTĂ

T

A

C

T

S

F

H

O

B

U

TRECUT

E

S

U

V

R

D

O

M

U

L

A

L

T

D

A

H

Ș

N

U

Â

D

U

M

N

E

Z

E

U

F

Z

U

P

C

E

L

D

S

L

B

O

Ț

T

A

B

Ă

R

A

S

T

E

R

Ă

S

B

G

T

U

R

M

A

POTOLI
DARUL
PARTE
TURMA

Cum ajungi la locul luptei lui Iacov cu Îngerul
Domnului? Găsește-l apoi pe Israel cel șchiopătând!
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POVESTEA Lecției 12

Geneza 32:1-36:43

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – GENEZA – legată de paragraful studiat conform
calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale. Povestea
lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea Cuvântului lui
Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor, copiii
interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și
este legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să
lege imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 12
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?, Cum?,
De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca lectura
imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei și
astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de lecturat.
(Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată, de
două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

GENEZA 32:28

„Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel (Cel ce luptă cu Dumnezeu), căci ai luptat
cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor.”

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și
versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

Iacov, cel despre care învățăm de ceva vreme, a avut parte de mai multe întâlniri cu îngerii.
Prima întâlnire cu îngerii lui Dumnezeu este cea de la Betel când Iacov „a visat o scară
rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer.” (Geneza 28:12). A doua oară, Iacov
s-a întâlnit la Padan-Aram când Domnul i-a spus „Eu sunt Dumnezeul din Betel, unde ai uns un stâlp de aducere
aminte, unde Mi-ai făcut o juruință. Acum, scoală-te, ieși din țara aceasta și întoarce-te în țara ta de naștere.»”
(Geneza 31:13). Ei bine, astăzi vom afla despre a treia întâlnire a lui Iacov cu Îngerul Domnului. Moise le-a
povestit copiilor din tabăra lui Israel astfel:
— Copii, cred că vă aduceți aminte că Iacov a plecat din Padan-Aram nu pentru că i-a venit lui ideea de a fugi, ci
pentru că Domnul i-a spus acest lucru. Așa a plecat Iacov din Padan-Aram, trecând pe lângă movila IegarSahaduta sau Galed. Ce s-a întâmplat în preajma acelei movile? Cine își aduce aminte?, a întrebat Moise.
— Știu eu! Laban și Iacov au făcut acolo un legământ, a răspuns un băiat.
— Așa este! Acolo, lângă „Movila mărturiei”, depinde în ce limbă o numești, Laban și Iacov au făcut un legământ,
iar movila a rămas ca mărturie a legământului lor. De acolo Iacov și caravana lui au plecat mai departe spre
Canaan. Mai era drum mult de parcurs. Deodată, în fața caravanei lui Iacov a apărut o tabără specială, adică „lau întâlnit îngerii lui Dumnezeu” (Geneza 32:1b). Îngerii, nu unul sau doi, ci o mulțime, astfel că Iacov i-a numit
„tabără”, adică tabăra unei armate, loc de staționare a unor trupe. Îngerii erau ai lui Dumnezeu, de aceea „când
i-a văzut, Iacov a zis: «Aceasta este tabăra lui Dumnezeu!»” (Geneza 32:2a). Mai mult, privind uimit spre acea
imagine înfricoșătoare, Iacov a numit acel loc „Mahanaim (Tabără îndoită)” (Geneza 32:2b). Oare de ce a trimis
Domnul Dumnezeu oștirea de îngeri să fie văzută de Iacov?, a întrebat Moise.
— Mă gândesc că oștirea de îngeri îi amintea lui Iacov că Domnul era și urma să fie cu el, a răspuns o fetiță.
— Foarte adevărat, Iacov avea nevoie de acest mesaj de la Dumnezeu, a adăugat Moise.

IMAGINEA 1

— Dar să vă spun de ce avea Iacov nevoie de acest mesaj. La scurt timp după plecarea din
Mahanaim, fiindcă se apropia de casa părintească, „Iacov a trimis înainte niște soli la fratele
său Esau, în țara Seir, în ținutul lui Edom” (Geneza 32:3). Solii lui Iacov aveau să ducă un
mesaj fratelui său Esau, doar că atunci când „solii s-au întors înapoi la Iacov și au zis: «Ne-am dus la fratele tău
Esau; și el vine înaintea ta, cu patru sute de oameni.»” (Geneza 32:6). Ce credeți, s-a bucurat Iacov când a auzit
că fratele lui vine cu o armată înaintea lui, sau s-a temut?, a întrebat Moise.

IMAGINEA 2
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— Păi, cred că s-a temut, după câte i-a făcut lui Esau, a replicat un băiat.
— Da, aveți dreptate, Iacov „s-a înspăimântat foarte mult și l-a apucat groaza” (Geneza 32:7a). Iacov s-a gândit
imediat la o strategie și „a împărțit în două tabere oamenii pe care-i avea cu el, oile, boii și cămilele, și a zis:
«Dacă vine Esau împotriva uneia din tabere și o bate, tabăra care va rămâne, va putea să scape.»” (Geneza 32:6b7). Dar, după aceea, cred că Iacov și-a adus aminte de visele în care Domnul Dumnezeu îi vorbise, și-a adus
aminte de „tabăra lui Dumnezeu” cu care se întâlnise, așa că Iacov a început să se roage astfel: „Dumnezeul
tatălui meu Avraam, Dumnezeul tatălui meu Isaac! Tu, Doamne, care mi-ai zis: «Întoarce-te în țara ta și în locul
tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine!» Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată
credincioșia pe care ai arătat-o față de robul Tău; căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că
acum fac două tabere. Izbăvește-mă, Te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau! Căci mă tem de el, ca să
nu vină și să mă lovească, pe mine, pe mame și pe copii. Și Tu ai zis: «Eu voi îngriji ca să-ți meargă bine, și-ți voi
face sămânța ca nisipul mării, care, de mult ce este, nu se poate număra.»” (Geneza 32:9-12). Copii, nu uitați!
Este bine să facem planuri, este foarte bine să stabilim strategii, dar fără rugăciune, fără să stăm de vorbă cu
Domnul Dumnezeu despre tot ce gândim și vrem să facem, toate acestea nu ne folosesc la nimic. Așadar, după
ce s-a rugat și fără să primească un răspuns, „Iacov a petrecut noaptea în locul acela.” (Geneza 32:13a). După ce
s-a trezit, Iacov și-a pus în aplicare strategia cu taberele și s-a gândit cum să-l îmbuneze pe Esau.
— În loc să își ceară iertare, voia să îl îmbuneze cu daruri?, a întrebat un copil.
— Iacov voia să îl îmbuneze pe fratele său gândindu-se: „îl voi potoli cu darul acesta, care merge înaintea mea;
în urmă îl voi vedea față în față și poate că mă va primi cu bunăvoință.” (Geneza 32:20b). Teama nu a dispărut,
așa că Iacov „a luat pe cele două neveste ale lui, pe cele două roabe și pe cei unsprezece copii ai lui și a trecut
vadul Iabocului. I-a luat, i-a trecut pârâul și a trecut tot ce avea.” (Geneza 32:22b-23). După ce și-a pus familia la
adăpost, Iacov s-a întors singur dincolo de valea Iabocului. Deodată, a apărut de nicăieri un om care „s-a luptat
cu el până în revărsatul zorilor” (Geneza 32:24b). Lupta dintre cei doi a fost crâncenă și, la un moment dat,
„văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei
lui Iacov, pe când se lupta cu el” (Geneza 32:25). Iacov tot nu s-a dat învins, așa că „Omul acela a zis: «Lasă-mă
să plec, căci se revarsă zorile.»” (Geneza 32:26a). Dar Iacov, chiar dacă se vedea puternic afectat, a răspuns
acelui necunoscut: „Nu Te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta.” (Geneza 32:26a). Necunoscutul l-a
întrebat atunci: „Cum îți este numele?”, iar Iacov i-a spus „Iacov (cel ce ține de călcâi)!”. Atunci necunoscutul
personaj i-a zis: „Numele tău nu va mai fi Iacov (cel ce ține de călcâi), ci te vei chema Israel (Cel ce luptă cu
Dumnezeu); căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor.” (Geneza 32:28). Iacov nu s-a lăsat și a
întrebat pe omul acela misterios care îi era numele, dar, fără să Își dea Numele, personajul ascuns în mister l-a
binecuvântat pe Iacov. Apoi omul acela a dispărut. Ce credeți copii, cel mai mic îl binecuvântează pe cel mai
mare sau cel mai mare îl binecuvântează pe cel mai mic?, a întrebat Moise.
— Normal că cel mai mare!, a răspuns un copil isteț.
— Normal, bine zis. Iacov a fost binecuvântat acolo de omul învăluit în mister cu care s-a luptat, a adăugat Moise.
— Iacov a rămas singur, gâfâind după acea luptă. Apoi, privind în jur, Iacov „a pus locului
aceluia numele Peniel (Fața lui Dumnezeu) «căci» a zis el «am văzut pe Dumnezeu față în
față și totuși am scăpat cu viață.»” (Geneza 32:30). Gândindu-se la tot ce i se întâmplase în
ultima vreme, la „tabăra lui Dumnezeu” de la Mahanaim, lupta cu „omul” misterios de la Peniel, noul nume pe
care îl primise, adică „Israel (Cel ce luptă cu Dumnezeu)”, Iacov a dat să plece, dar coapsa îl durea rău de tot. Șia adus aminte de lovitura primită la încheietura coapsei, și-a apucat toiagul și a prins cu mâna plosca cu apă.
„Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel. Însă Iacov șchiopăta din coapsă.” (Geneza 32:31). De aceea,
„până în ziua de azi, Israeliții nu mănâncă vâna de la încheietura coapsei; căci Dumnezeu a lovit pe Iacov la
încheietura coapsei în vână.” (Geneza 32:32). Aceasta este o tradiție. Copii, cui a mai schimbat Domnul
Dumnezeu numele primit la naștere?, a întrebat Moise.
— Eu îmi aduc aminte de Avram, căruia Domnul Dumnezeu i-a schimbat numele în Avraam, a răspuns un băiețel.
— Eu îmi aduc aminte de Sarai, căreia Domnul Dumnezeu i-a schimbat numele în Sara, a adăugat o fetiță.
— Foarte bine copii, văd că țineți minte povestirile auzite!, a răspuns Moise bucuros.

IMAGINEA 3

APLICAȚIE – Iacov a știut și a practicat tot felul de șmecherii ca să capete ce își dorea: aburul de mâncare

proaspătă pe sub nasul celui flămând; blana de ied pusă pe mâini și pe gât, hainele altuia, nuiele verzi puse în
adăpătorile oilor, tot felul de daruri care pot potoli mânia. Dar când s-a luptat cu personajul misterios și a fost
lovit puternic în încheietura coapsei a trebuit să recunoască că nu mai are nici o șmecherie, că trebuie să își
spună numele, adică „Iacov, cel care ține de călcâi” și că într-adevăr trebuie să ceară să fie binecuvântat. Și a
primit un nou nume și o nouă binecuvântare. Ceea ce parcă uitase Iacov era întâlnirea cu tabăra lui Dumnezeu.
În Psalmul 34:7-8, David scria „Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El, și-i scapă din
primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!”. Cu alte cuvinte, nu este
nevoie de șmecherii, ci doar de credință în Dumnezeu, de încredere în promisiunile Lui, de o inimă care să Îl
iubească și să se teamă de El.

4
5
6

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în metodele
folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat (rugăciune de
laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea centrală
a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

LECȚIA 13
GENEZA 37:1-38:30

MEMOREAZĂ

GENEZA 37:28
La trecerea negustorilor
madianiți, au tras și au scos pe
Iosif afară din groapă și l-au
vândut cu douăzeci de sicli de
argint ismaeliților, care l-au dus în
Egipt.

GENEZA / LECȚIA 13

OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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Unde a fost dus Iosif de către ismaeliții cărora a fost
vândut cu 20 de sicli de argint?

__ __ __ __ __
După ce ai memorat bine versetul lecției, completează cu
litere mari de tipar cuvintele care lipsesc, sau roagă-i pe
părinții tăi să scrie pentru tine ceea ce le spui tu!

LA TRECEREA __________________
MADIANIȚI, AU TRAS ȘI AU SCOS PE
__________ AFARĂ DIN ___________ ȘI L-AU
VÂNDUT CU DOUĂZECI DE SICLI DE
ARGINT ISMAELIȚILOR, CARE L-AU DUS ÎN
___________.
Găsește cuvântul corect în învălmășeală, ordonând literele
în ordinea descrescătoare a numerelor de sub ele!
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Găsește cuvintele în careu!
Caută în careul alăturat, pe orizontală
sau pe verticală, cuvintele indicate:
IACOV
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CANAAN
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Găsește drumul spre Iosif și frații lui!
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POVESTEA Lecției 13

Geneza 37:1-38:30

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – GENEZA – legată de paragraful studiat conform
calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale. Povestea
lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea Cuvântului lui
Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor, copiii
interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și
este legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să
lege imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 13
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?, Cum?,
De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca lectura
imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei și
astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de lecturat.
(Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată, de
două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

GENEZA 37:28

La trecerea negustorilor madianiți, au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut cu
douăzeci de sicli de argint ismaeliților, care l-au dus în Egipt.

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și
versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

După 20 de ani în Padan-Aram, Iacov a plecat de la Laban împreună cu toată familia și
averile lui spre Canaan, țara în care locuia tatăl său, Isaac. Oare ce s-a întâmplat cu Iacov și
toți ai lui în călătorie? Dar după ce s-au stabilit în Canaan? Oare ce avea să le mai
povestească Moise copiilor din tabăra lui Israel, fiind în pustie în călătoria lor din Egipt spre Canaan?
— Copii, după ce Iacov s-a întâlnit cu fratele său, Esau „a alergat înaintea lui; l-a îmbrățișat, i s-a aruncat pe grumaz
și l-a sărutat. Și au plâns” (Geneza 33:4). Aceasta înseamnă că Esau l-a iertat pe Iacov. Apoi cei doi frați s-au
despărțit, iar Iacov, după ce a ajuns la Sihem, a zidit un altar și a adus o jertfă, iar altarul l-a numit El-Elohe-Israel,
adică Dumnezeu este Dumnezeul lui Israel. După întoarcerea din Padan-Aram în Canaan, lui Iacov i s-a mai
născut un fiu, dar pe când năștea pe fiul ei, Rahela a murit. Au vrut să pună băiatului numele Ben-Oni, adică „fiul
durerii mele”, dar Iacov i-a schimbat numele în Beniamin, adică „fiul dreptei” (Geneza 35:18).
— Beniamin era cel mai tânăr fiu al lui Iacov, eu sunt din seminția lui Beniamin, a replicat bucuros un băiat.
— Da, dintre cei doisprezece fii ai lui Iacov, Beniamin era piciul, cel mai tânăr. Fiii lui Iacov erau aceștia: „fiii Leei:
Ruben, întâiul-născut al lui Iacov, Simeon, Levi, Iuda, Isahar și Zabulon; fiii Rahelei: Iosif și Beniamin; fiii Bilhei,
roaba Rahelei: Dan și Neftali; fiii Zilpei, roaba Leei: Gad și Așer” (Geneza 35:23-26). Împreună cu toți fiii săi, Iacov
a ajuns la tatăl său, Isaac, care și-a văzut astfel toți nepoții. Povestea unuia dintre ei vreau să v-o spun astăzi. Iosif,
fiul Rahelei, avea undeva la șaptesprezece ani când tatăl său Iacov l-a trimis să pască „oile cu frații lui [...] cu fiii
Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său” (Geneza 37:2). Iosif auzea tot ce vorbeau frații lui, vedea tot ce făceau
ei și spunea tatălui său aceste lucruri. Vă puteți imagina că apăreau conflicte. În plus, „Israel îl iubea pe Iosif mai
mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe; și i-a făcut o haină pestriță” (Geneza 37:3).
Imaginați-vă, doar lui Iosif! „Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască.
Nu puteau să-i spună nici o vorbă prietenească” (Geneza 37:4). În acest context, Iosif a avut un vis și, plin de
entuziasm, l-a povestit fraților săi: „Ia ascultați ce vis am visat! Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului;
și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare; iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ
înaintea lui” (Geneza 37:6-7). Aoleu! Frații lui Iosif au luat foc, pur și simplu, și i-au spus: „Doar n-ai să împărățești
tu peste noi? Doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi?” (Geneza 37:8a). Frații lui l-au urât și mai mult din cauza viselor
și a cuvintelor lui. Iosif a primit visul, nu avea nici o vină. După ceva vreme, Iosif a mai visat un vis și l-a istorisit și
pe acesta fraților săi și tatălui său: „Am mai visat un vis! Soarele, luna și unsprezece stele se aruncau cu fața la
pământ înaintea mea” (Geneza 37:9). Iacov a ascultat visul, s-a încruntat și l-a mustrat, zicându-i: „Ce înseamnă

IMAGINEA 1
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visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni, eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea
ta?” (Geneza 37:11). Ce credeți că au făcut frații lui Iosif?, a întrebat Moise.
— Ce să facă? L-au urât și mai tare pe visătorul de vise!, au spus câțiva copii în cor.
— Dar Iacov, ce credeți că a făcut?, a adăugat Moise.
— Păi eu cred că Iacov a ținut minte visul, chiar dacă nu știa ce înseamnă, a răspuns un băiat.
— Da copii, Iacov a ținut minte visul. Vă aduceți aminte că și Iacov a avut mai multe vise prin care Domnul
Dumnezeu i-a vorbit, așa că a ținut minte visul lui Iosif, a adăugat Moise.
— După o vreme, frații lui Iosif s-au dus cu turmele la Sihem, ca să pască acolo oile tatălui
lor. Fiindcă nu mai știa nimic despre fiii săi, Iacov a chemat pe Iosif și i-a spus: „Frații tăi pasc
oile la Sihem! Vino, căci vreau să te trimit la ei” (Geneza 37:13a). Cu toate că era copilul
favorit, Iosif nu era alintat și răzgâiat așa că a răspuns: „Iată-mă, sunt gata” (Geneza 37:13b). Tatăl său a continuat
și i-a zis: „Du-te, rogu-te, și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine; și adu-mi vești” (Geneza 37:14a)
și așa a pornit Iosif spre Sihem. Doar că frații lui Iosif nu mai erau acolo, dar Iosif nu a abandonat, ci s-a interesat
și a aflat că frații lui s-au dus la Dotan. A pornit imediat într-acolo, chiar dacă de la Sihem la Dotan erau
aproximativ 24 de km. Ajuns la Dotan, Iosif a văzut de departe turmele și pe frații săi, dar și ei l-au văzut pe Iosif.
Iosif mergea cu bucurie spre ei, doar că „până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare” (Geneza 37:18b).
— Aoleu! Cum să îl omoare pe fratele lor?, a sărit repede o fetiță.
— Da, acesta era planul lor, dar fratele cel mai mare, nenea Ruben, le-a zis celorlalți: „Să nu vărsați sânge; ci mai
bine aruncați-l în groapa aceasta care este în pustie și nu puneți mâna pe el” (Geneza 37:22). De fapt Ruben
căuta să le strice planul, pentru că avea de gând să-l scape pe Iosif și să-l aducă înapoi la tatăl său. Frații au
agreat ideea, așa că atunci când Iosif a ajuns la ei, l-au dezbrăcat de haina lui pestriță și „l-au aruncat în groapă.
Groapa aceasta era goală: nu era apă în ea” (Geneza 37:24). Ce credeți că a simțit Iosif?, a întrebat Moise.
— A fost groaznic, nici nu pot să mă gândesc!, a spus o fetiță cu lacrimi în ochișori.
— Habar nu aveți voi ce înseamnă să ai frați mai mari și ei să se poarte urât cu tine. Eu știu!, a adăugat un băiețel.
— Și frații lui Iosif, ce credeți că au făcut?, a întrebat Moise înduioșat.
— Cred că se uitau la Iosif cum plângea în groapă!, a răspuns un alt copil.

IMAGINEA 2

— Frații lui Iosif s-au așezat undeva pe lângă groapă și, cu toate că auzeau plânsul fratelui
lor, au șezut să mănânce, lor le era foame! În timp ce mâncau au văzut o ceată de ismaeliți
venind dinspre Galaad. Ismaeliții, urmașii lui Ismael, fiul lui Avraam din Agar, aveau o
caravană de cămile care erau încărcate cu tot felul de mărfuri, „cu tămâie, cu leac alinător și smirnă”, pe care le
duceau în Egipt. Privind spre caravana care se apropia, lui Iuda i-a venit o idee și a zis fraților săi: băieți, „ce vom
câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Veniți mai bine să-l vindem ismaeliților și să nu
punem mâna pe el, căci este fratele nostru, carne din carnea noastră” (Geneza 37:26-27). Ideea a surâs celorlalți
frați, așa că „la trecerea negustorilor madianiți, au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut cu
douăzeci de sicli din argint ismaeliților, care l-au dus în Egipt” (Geneza 37:28). Madianiții sunt urmașii lui Madian,
fiul lui Avraam și al Cheturei. Ce credeți că a simțit Iosif?, a întrebat Moise.
— Domnule Moise, pe toți o să ne apuce plânsul! Normal că săracul Iosif era distrus!, a replicat o fetiță.
— Cât de grav este ca frații să se urască, să își dorească moartea, să se vândă unul pe altul! Lui Iosif i-a fost tare
greu, din fiul iubit al tatălui său, să ajungă sclav, pentru douăzeci de sicli de argint!, a adăugat Moise.
Moise, și el marcat de povestire, a tras aer în piept și a continuat:
— Ruben, fratele cel mai mare, nu era de față când a fost vândut Iosif și, când s-a întors de la oi și a mers la
groapă, a văzut cu groază că Iosif nu mai era acolo. De așa mare durere, Ruben și-a rupt hainele, s-a dus la frații
săi și le-a zis: „Băiatul nu mai este! Ce mă voi face eu?” (Geneza 37:30b). Frații lui Ruben au venit repede cu o
idee: au luat haina lui Iosif, au junghiat un țap și au muiat haina în sânge. Printr-un slujitor „au trimis tatălui lor
haina cea pestriță, punând să-i spună: «Iată ce am găsit! Vezi dacă este haina fiului tău sau nu»” (Geneza 37:32).
Când a văzut Iacov haina, a cunoscut-o imediat și plângând a zis: „Este haina fiului meu! O fiară sălbatică l-a
mâncat! Da, Iosif a fost făcut bucăți!” (Geneza 37:33). De durere, Iacov „și-a rupt hainele, și-a pus un sac pe
coapse și a jelit multă vreme pe fiul său. Toți fiii și toate fiicele lui au venit să-l mângâie; dar el nu voia să primească
nici o mângâiere” (Geneza 37:34-35a).
— Uau! Ce poveste dramatică!, a spus un copil.
— O poveste tristă, Iosif vândut de frații săi! Oare ce se va alege de visele lui Iosif?, a întrebat Moise.

IMAGINEA 3

APLICAȚIE – Povestea lui Iosif este una tristă pentru că ea este povestea invidiei și a urii dintre frați. Întotdeauna

au apărut și vor apărea probleme în relațiile dintre frați. Dar diferența va fi făcută întotdeauna de felul în care
ele sunt rezolvate. Frații lui Iosif erau invidioși pe el și au ales să scape de el vânzându-l ca sclav unor comercianți
ismaeliți. Pizma sau invidia este un „sentiment egoist de părere de rău, de necaz, de ciudă, provocat de
succesele sau de situația bună a altuia” (https://dexonline.ro/definitie/invidie). Cum este relația cu frații tăi? I-ai
invidiat vreodată? Ai invidiat pe altcineva (verișor, coleg, prieten, etc.)? Știai că primul lucru pe care dragostea
nu-l face este acela că „nu pizmuiește”, adică nu invidiază? (1 Corinteni 13:4)

4
5
6

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în metodele
folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat (rugăciune de
laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea centrală
a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

LECȚIA 14
GENEZA 39:1-41:57

MEMOREAZĂ1

GENEZA 39:9b
„Cum aș putea să fac eu un
rău atât de mare și să
păcătuiesc împotriva lui
Dumnezeu?”

1

Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 7 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului.
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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Împotriva cui păcătuim atunci când facem un rău?

Î __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
D __ __ __ __ __ __ __
După ce ai memorat bine versetul lecției, completează cu
litere mari de tipar cuvintele care lipsesc, sau roagă-i pe
părinții tăi să scrie pentru tine ceea ce le spui tu!

„________ AȘ PUTEA SĂ FAC EU UN
___________ ATÂT DE MARE ȘI SĂ
__________________ _______________ LUI
DUMNEZEU?”
Găsește cuvântul corect în învălmășeală, ordonând literele
în ordinea crescătoare a numerelor de sub ele!
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Găsește cuvintele în careu!
Caută în careul alăturat, pe orizontală
sau pe verticală, cuvintele indicate:
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Găsește drumul spre închisoarea lui Iosif, iar
apoi spre curtea lui Faraon!
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POVESTEA Lecției 14

Geneza 39:1-41:57

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – GENEZA – legată de paragraful studiat conform
calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale. Povestea
lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea Cuvântului lui
Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor, copiii
interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și
este legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să
lege imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 14
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una după

cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?, Cum?, De ce?.
Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca lectura imaginilor să fie
obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei și astfel va
rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și detalierea mesajului
unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de lecturat. (Aceste exerciții vor fi de
mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată, de două
ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

GENEZA 39:9b
„Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?”

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și versetului
de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

Nu sunteți nerăbdători să aflați ce s-a întâmplat cu Iosif, cel care a fost vândut de frații lui din
cauza invidiei și a urii? Și copiii israeliților erau tare curioși, așa că Moise și-a continuat povestirea.
— Iosif, fiul Rahelei și al lui Israel, a fost vândut de frații săi unor comercianți madianiți și ismaeliți,
care l-au legat cu o frânghie de mâini și apoi l-au urcat pe o cămilă și l-au dus în Egipt. Călătoria a fost lungă și grea,
cu multe întrebări care măcinau inima acestui tânăr de 17 ani. Ce îți poți dori în astfel de momente?, a întrebat Moise.
— Păi să aștepți ca visul urât să se termine!, a intervenit un băiețel fără să aștepte o pauză în vorbirea lui Moise.
— Dar nu era un vis, ci o realitate groaznică, așa că poți aștepta să se întâmple o minune!, a adăugat un alt băiat.
— Copii, atunci când nu pricepem, trebuie să credem că Dumnezeu nu ne-a abandonat. Ia gândiți-vă! Când mergeți
prin întuneric, dacă mâna voastră este în mâna tatălui vostru, puteți continua drumul, nu-i așa? Așa a făcut și Iosif,
punându-și inima, viața, întrebările și visurile în mâna Domnului, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov. Iosif a ajuns în
Egipt și a fost cumpărat de un Egiptean pe nume Potifar, care era căpetenia străjerilor (Geneza 37:36, 39:1). Dar
„Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine; el locuia în casa stăpânului său, Egipteanul” (Geneza 39:2).

IMAGINEA 1

— Copii, vorbele sunt vorbe! Noi putem spune că Domnul era cu Iosif, dar se vedea oare acest
lucru? Iosif slujea, Domnul binecuvânta tot ce făcea, așa că „Iosif a căpătat mare trecere înaintea
stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce
avea” (Geneza 39:4). Nu este rău să ai un astfel de rob, credincios în tot ce face! Timpul trecea și „Domnul a
binecuvântat casa Egipteanului din pricina lui Iosif; [...] Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea, și n-avea altă
grijă decât să mănânce și să bea” (Geneza 39:5-6a). Ce credeți că s-a întâmplat mai departe cu Iosif?, a întrebat Moise.
— Poate că Potifar l-a eliberat pe Iosif și a putut pleca la tatăl său, a răspuns un băiat.
— Sau poate că l-a avansat pe Iosif și l-a făcut șef peste toți robii, a intervenit un altul.
— Nici vorbă, dragii mei, ci Iosif a ajuns să fie aruncat în închisoare, dar chiar și acolo „Domnul a fost cu Iosif și Și-a
întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniței. [...] nimic nu se făcea acolo decât
prin el” (Geneza 39:21-22), a continuat Moise.
— Domnule Moise, cum să ajungi în închisoare și Domnul să continue să fie cu tine?, a sărit repede un băiat.
— Copii, nu vă grăbiți, ascultați povestirea mai departe! Mai marele închisorii a văzut și el faptele lui Iosif, așa că „nu se
mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif pe mână, pentru că Domnul era cu el” (Geneza 39:23). Reține-ți! Nu vorbele, ci
faptele sunt dovada că Domnul este cu noi! Dar cum a ajuns Iosif în închisoare? Ei bine, cu timpul, Iosif a devenit un
bărbat „frumos la statură și plăcut la chip” (Geneza 39:6b). Soția lui Potifar era o femeie care trăia în lux și plăceri și sa gândit să își înșele soțul, crezând că Iosif va accepta. Dar Iosif, ținând cont de stăpânul lui pământesc, i-a zis: „Vezi
că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine
în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic, în afară de tine, pentru că ești nevasta lui.” (Geneza 39:8-9a). Apoi, ținând cont
de Dumnezeu, Iosif a continuat: „Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?”
(Geneza 39:9b). Dar soția lui Potifar l-a pândit pe Iosif și „pe când intrase în casă ca să-și facă lucrul, și pe când nu era

IMAGINEA 2
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acolo nici unul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină” (Geneza 39:11-12a), cu aceleași intenții murdare și
păcătoase. Iosif nu a cedat ispitei și, pentru că ea trăgea de haina lui, „el i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă”
(Geneza 39:12b). Dezamăgită, nevasta lui Potifar a strigat: „Vedeți, ne-a adus un Evreu ca să-și bată joc de noi! Omul
acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare. Și, când a văzut că ridic glasul și strig, și-a
lăsat haina lângă mine și a fugit afară” (Geneza 40:14-15). Potifar „s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în
temniță în locul unde erau închiși întemnițații împăratului” (Geneza 39:19b-20).
— Acum, copii, să vă spun ceva chiar nemaiauzit! Iosif a ajuns să fie al doilea om din Egipt, după
Faraon! Dar cum așa? Ei bine, chiar și în închisoare Domnul a fost cu Iosif. După o vreme au fost
aduși în închisoare doi deținuți, care erau oameni cu vază. „Paharnicul și pitarul împăratului
Egiptului au supărat pe stăpânul lor, împăratul Egiptului. Faraon s-a mâniat pe cei doi dregători ai săi: pe mai marele
paharnicilor și pe mai marele pitarilor. Și i-a pus sub pază în casa căpeteniei străjerilor, în temniță, în locul unde fusese
închis Iosif” (Geneza 40:1-3). Chiar dacă erau oameni importanți, ei au ajuns sub supravegherea lui Iosif, sclavul evreu.
Nu știm cât timp a trecut, dar „paharnicul și pitarul împăratului Egiptului, care erau închiși în temniță, au visat într-o
noapte amândoi câte un vis, și anume fiecare câte un vis care putea să capete o tălmăcire deosebită” (Geneza 40:5).
Iosif i-a văzut triști și i-a întrebat: „Pentru ce aveți o față așa de posomorâtă azi?” (Geneza 40:7b). Cei doi i-au spus că
îi neliniștea neînțelegerea viselor. Iosif s-a uitat la ei și le-a zis: „Tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu” (Geneza 40:8b), El
le dă omului dacă vrea și când vrea, apoi a adăugat: „Istorisiți-mi, deci, visul vostru” (Geneza 40:8c). Surprinși și poate
neîncrezători, cei doi i-au povestit lui Iosif visele lor, iar el le-a spus semnificația primită de la Dumnezeu. După trei
zile, când era „ziua nașterii lui Faraon. El a dat un ospăț tuturor slujitorilor săi; și a scos afară din temniță pe mai marele
paharnicilor și pe mai marele pitarilor, în fața slujitorilor săi: pe mai marele paharnicilor l-a pus iarăși în slujba lui de
paharnic, ca să pună paharul în mâna lui Faraon; iar pe mai marele pitarilor l-a spânzurat, după tălmăcirea pe care leo dăduse Iosif” (Geneza 40:20-22). Chiar dacă Iosif l-a rugat pe paharnic să-și amintească de el, „mai marele
paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif. L-a uitat” (Geneza 40:23).
— Și cu visele lui Iosif? Cine le va da tălmăcirea, a aflat el ce semnificație aveau ele?, a întrebat un băiat.
— Nu uitați, tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu, El le dă omului dacă și când vrea. Iosif a rămas în închisoare și „Domnul
era cu Iosif”. După o vreme Faraon a visat două vise care l-au tulburat foarte tare. Dimineața următoare, Faraon „a
trimis să-i cheme pe toți magii și pe toți înțelepții Egiptului. Le-a istorisit visele lui. Dar nimeni n-a putut să le tălmăcească
lui Faraon” (Geneza 41:8b). Era tulburare mare la palat. Atunci, mai marele paharnicilor și-a adus aminte de Iosif și i-a
povestit lui Faraon toată întâmplarea cu visul său. Surprins că „un tânăr evreu, rob al căpeteniei străjerilor” avea darul
tălmăcirii viselor, Faraon a poruncit „să-l cheme pe Iosif. L-au scos în grabă din temniță. Iosif s-a ras, și-a schimbat
hainele și s-a dus la Faraon” (Geneza 41:14). Privind la tânărul evreu, Faraon i-a spus: „Am visat un vis. Nimeni nu l-a
putut tălmăci; și am aflat că tu tălmăcești un vis, îndată după ce l-ai auzit” (Geneza 41:15). Iosif a răspuns: „Nu eu!
Dumnezeu este Acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon!” (Geneza 41:16). Dornic să afle ce însemnau visele,
Faraon nu a mai zăbovit și i le-a istorisit lui Iosif. Acesta a ascultat atent și a spus „Ce a visat Faraon înseamnă un singur
lucru: Dumnezeu a arătat mai dinainte lui Faraon ce are să facă” (Geneza 41:25). Apoi Iosif a tălmăcit visele lui Faraon,
după care a încheiat: „cât privește faptul că Faraon a visat visul de două ori, înseamnă că lucrul este hotărât din partea
lui Dumnezeu și că Dumnezeu se va grăbi să-l aducă la îndeplinire” (Geneza 41:32). Îngrijorat, Faraon se întreba ce
era de făcut? Dar Iosif a continuat și i-a oferit soluția, astfel că uimit, Faraon a exclamat: „«Am putea noi oare să găsim
un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu?» [...] «Fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste
lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot
poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine»” (Geneza
41:38-40). Așa a ajuns Iosif, fiul lui Iacov și al Rahelei, să audă următoarele cuvinte din gura marelui Faraon: „«Uite, îți
dau stăpânire peste toată țara Egiptului.» Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif; l-a îmbrăcat cu
haine din in subțire și i-a pus un lanț din aur la gât. L-a suit în carul care venea după al lui și se striga înaintea lui: «În
genunchi!» Astfel i-a dat Faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. Și a mai zis lui Iosif: «Eu sunt Faraon! Dar fără tine
nimeni nu va ridica mâna nici piciorul în toată țara Egiptului»” (Geneza 41:41-44). Și, un detaliu foarte important, „Iosif
era în vârstă de treizeci de ani când s-a înfățișat înaintea lui Faraon” (Geneza 41:46a). Acum, care credeți că a fost
secretul acestei ascensiuni de la rob la stăpân peste toată țara Egiptului?, a întrebat Moise.
— Poate pentru că era fiul lui Israel, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam!, a răspuns un tinerel.
— Sau poate pentru că Domnul Dumnezeul era cu el!, a adăugat un altul.
— Și sigur și pentru că nu a păcătuit cu nevasta lui Potifar!, a mai intervenit unul.
— Toate trei împreună, nici una nu are voie să lipsească!, a concluzionat Moise.

IMAGINEA 3

APLICAȚIE – Ascensiunea lui Iosif a avut ca și cauze cunoașterea Domnului Dumnezeu, umblarea împreună cu

Dumnezeu și decizia de a nu păcătui, nici împotriva oamenilor și nici împotriva lui Dumnezeu.
Ce înseamnă a păcătui? A păcătui însemnă a nu asculta de Dumnezeu și de Cuvântul Lui, a călca în picioare legile și
poruncile Lui. Aceasta Îl ofensează, Îl supără pe Dumnezeu Însuși. Ce consecințe are păcatul? Consecința păcatului,
sau plata păcatului este moartea, adică despărțirea veșnică de Dumnezeu, pierderea tuturor binecuvântărilor Lui. Ce
a ales Iosif? Iosif a fost nedreptățit de frații lui, apoi a stat mulți ani în închisoare pe nedrept și totuși el nu s-a supărat
pe Dumnezeu pentru că a îngăduit aceste nedreptăți, ci a ales să nu păcătuiască. Întrebarea este tu ce vei alege atunci
când vei fi ispitit să nu asculți de voia lui Dumnezeu? În fiecare zi trebuie să alegi: să spui adevărul sau să minți, să
muncești și să înveți sau să furi prin copiat, să asculți sau să nu asculți. Ce vei alege?

4
5
6

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în metodele
folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat (rugăciune de
laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea centrală a
lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

LECȚIA 15
GENEZA 42:1-47:31

MEMOREAZĂ1

GENEZA 46:3a-4a
Dumnezeu a zis (lui Iacov): „Eu
sunt Dumnezeu, Dumnezeul
tatălui tău. [...] Eu Însumi Mă voi
pogorî cu tine în Egipt și Eu
Însumi te voi scoate iarăși de
acolo [...].”

1

Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 8 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului.
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ!
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Cum s-a prezentat Dumnezeu lui Iacov când i-a
promis că îl va scoate iarăși din Egipt?

D __ __ __ __ __ __ __ __
T __ __ __ __ __ __ __ __ __
După ce ai memorat bine versetul lecției, completează cu
litere mari de tipar cuvintele care lipsesc, sau roagă-i pe
părinții tăi să scrie pentru tine ceea ce le spui tu!

______________ A ZIS (LUI IACOV): „________
SUNT DUMNEZEU, DUMNEZEUL TATĂLUI TĂU.
[...] EU ÎNSUMI MĂ VOI POGORÎ CU TINE ÎN
_________ ȘI EU ÎNSUMI TE VOI __________
IARĂȘI DE ACOLO [...].”
Găsește cuvântul corect în învălmășeală, ordonând literele
în ordinea descrescătoare a numerelor de sub ele!
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Găsește cuvintele în careu!
Caută în careul alăturat, pe orizontală
sau pe verticală, cuvintele indicate:
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Găsește drumul către Iosif, cel care a ajuns să
împartă hrana în Egipt în timpul secetei!
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POVESTEA Lecției 15

Geneza 42:1-47:31

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – GENEZA – legată de paragraful studiat conform
calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale. Povestea
lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea Cuvântului lui
Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor, copiii
interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și
este legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să
lege imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 15
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una

după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?, Cum?,
De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca lectura
imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei și
astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de lecturat.
(Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată, de
două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

GENEZA 46:3a-4a

Dumnezeu a zis (lui Iacov): „Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău. [...] Eu Însumi Mă voi
pogorî cu tine în Egipt și Eu Însumi te voi scoate iarăși de acolo [...].”

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și
versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

Iosif, fiul preaiubit al lui Iacov, a fost vândut de frații lui ca rob și a ajuns în Egipt, unde, nu
după multă vreme, a ajuns la închisoare, fiind acuzat pe nedrept. După un timp a ajuns în
slujba lui Faraon, al doilea în rang după el, în urma faptului că a tâlcuit visele pe care le
avusese împăratul. Dar oare ce avea de făcut în această slujbă? Ca și voi, și copiii israeliților erau curioși ce s-a
întâmplat cu înaintașul lor, așa că Moise le-a istorisit mai departe:
— Copii, de când a fost vândut ca rob în Egipt și până a ajuns al doilea în rang după Faraon au trecut treisprezece
ani! Un drum lung, un drum greu, dar un drum în care „Domnul a fost cu Iosif”. Indiferent cât de lung și anevoios
este drumul, atunci când Domnul Dumnezeu este cu noi, vom izbândi. Iosif a rămas credincios Domnului,
Dumnezeului părinților săi, nu a păcătuit. Iosif a ajuns să audă următoarele cuvinte din gura lui Faraon: „Uite, îți
dau stăpânire peste toată țara Egiptului” (Geneza 41:41). Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul
lui Iosif, l-a îmbrăcat pe Iosif cu haine din in subțire și i-a pus un lanț de aur la gât. După toate acestea, Faraon la suit pe Iosif în carul care venea după al lui, iar înaintea lui se striga „În genunchi!”. Faraon i-a dat lui Iosif
stăpânire peste toată țara Egiptului și i-a zis următoarele cuvinte: „Eu sunt Faraon! Dar fără tine nimeni nu va
ridica mâna nici piciorul în toată țara Egiptului” (Geneza 41:44).
— Uau, Uau! Se împlinea visul lui Iosif!, a strigat un băiat.
— Nu, nu! În vis erau unsprezece snopi, erau unsprezece stele, adică cei unsprezece frați ai lui Iosif. Dar să lăsăm
visul în seama Celui care l-a dat și care îl va împlini. După ce a fost înălțat Iosif în această slujire cu foarte multe
responsabilități, prima decizie a fost că „Iosif a pornit să cerceteze țara Egiptului” (Geneza 41:45b). Iar a doua a
fost că „a strâns toate bucatele din acești șapte ani de belșug în țara Egiptului. A făcut provizii în cetăți, punând
în fiecare cetate bucatele de pe câmpul dimprejur. Iosif a strâns grâu, ca nisipul mării, atât de mult, că au încetat
să-l mai măsoare, pentru că era fără măsură.” (Geneza 41:48-49)

IMAGINEA 1

— Cei șapte ani de belșug din țara Egiptului, reprezentați de cele șapte spice bogate și cele
șapte vaci grase, au trecut și au început să vină cei șapte ani de foamete, simbolizați de cele
șapte spice uscate și cele șapte vaci sfrijite, așa cum vestise Iosif. În toate țările de jur
împrejur era mare foamete; doar în Egipt era pâine. Foametea a lovit și Canaanul, deci și pe Iacov și familia lui.
Când a auzit Iacov că este grâu în Egipt, a chemat pe fiii săi și le-a zis: „Pentru ce stați și vă uitați unii la alții?” [...]
„Iată, aud că este grâu în Egipt; pogorâți-vă și cumpărați-ne grâu de acolo ca să trăim și să nu murim.” (Geneza

IMAGINEA 2
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42:1-2). Zece din fiii lui Iacov, frații lui Iosif, s-au pregătit și au plecat cu caravana lor de măgari spre Egipt. Al
unsprezecelea, cel mai mic, Beniamin nu s-a dus cu ei, pentru că Iacov nu l-a lăsat. Iosif era mai mare în toată
țara Egiptului; el vindea grâu întregului popor din țară și oricui venea să cumpere. După ce au ajuns în Egipt,
cei 10 frați ai lui Iosif s-au aruncat cu fața la pământ înaintea cârmuitorului țării, adică înaintea lui Iosif. Habar nu
aveau ei înaintea cui se închinau!
— Uau, Uau! Acum chiar se împlinea visul lui Iosif!, a sărit din nou băiatul de mai înainte.
— Măi băiete! Câți frați erau acum cu fața la pământ, câți snopi și câte stele erau în vis? Lipsea un snop, lipsea o
stea ca să se împlinească visul! Copii, trebuie să lăsăm visul în seama Celui care l-a dat și care îl va împlini! Iosif
s-a uitat la cei zece bărbați aruncați cu fețele la pământ și i-a recunoscut, dar s-a făcut că le este străin și le-a
vorbit aspru. Voia să vadă dacă s-a schimbat ceva în inimile lor, dacă erau aceiași sau se schimbaseră. Iosif, mai
marele țării Egiptului, a început un dialog cu ei le-a zis: „«De unde veniți?» Ei au răspuns: «Venim din țara Canaan,
ca să cumpărăm merinde.» [...] Iosif le-a zis «Voi sunteți iscoade; ați venit numai ca să cercetați locurile slabe ale
țării.» Ei i-au răspuns: «Nu, domnul meu; robii tăi au venit să cumpere hrană. Noi toți suntem fiii aceluiași om;
suntem oameni de treabă, robii tăi nu sunt iscoade.» El le-a zis: «Ba nu; ați venit să cercetați locurile slabe ale
țării»” (Geneza 42:7-12). Iosif i-a cunoscut pe frații săi, dar ei nu l-au cunoscut. Mai mult, privind spre ei, Iosif șia adus aminte de visurile pe care le visase cu privire la ei. Frații săi au continuat: „Noi, robii tăi, suntem
doisprezece frați, fii ai aceluiași om, din țara Canaan; și iată, cel mai tânăr este azi cu tatăl nostru, iar unul nu mai
este în viață.” Iosif le-a zis: „V-am spus că sunteți iscoade. Iată cum veți fi încercați. Pe viața lui Faraon că nu veți
ieși de aici până nu va veni fratele vostru cel tânăr! Trimiteți pe unul din voi să aducă pe fratele vostru; iar voi,
rămâneți la opreală. Cuvintele voastre vor fi puse astfel la încercare și voi ști dacă adevărul este cu voi sau nu;
altfel, pe viața lui Faraon că sunteți niște iscoade” (Geneza 42:13-15). Ca să le arate că lucrurile sunt serioase,
Iosif a dispus aruncarea lor în temniță. După trei zile, i-a scos din temniță și le-a spus: „Dacă sunteți oameni de
treabă, să rămână unul din frații voștri închis în temnița voastră; iar ceilalți plecați, luați grâu ca să vă hrăniți
familiile, și aduceți-mi pe fratele vostru cel tânăr, pentru ca vorbele voastre să fie puse astfel la încercare și să
scăpați de moarte” (Geneza 42:19-20). Cei zece bărbați, puternic marcați de turnura evenimentelor, au început
să vorbească între ei pe limba lor, în evreiește: „«Da; am fost vinovați față de fratele nostru; căci am văzut
neliniștea sufletului lui, când ne ruga, și nu l-am ascultat! Pentru aceea vine peste noi necazul acesta.» Ruben a
luat cuvântul și le-a zis: «Nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acela? Dar n-ați
ascultat. Acum iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui»” (Geneza 42:21-22). Iosif privea spre ei ca și când
nu pricepea nimic, cu toate că îi înțelegea bine. La un moment dat nu a mai putut și „Iosif a plecat la o parte de
la ei, ca să plângă” (Geneza 42:24a). Copii, povestea este lungă și dramatică. Soldații lui Iosif au luat dintre ei
pe Simeon, iar Iosif a pus să-l lege cu lanțuri în fața lor. Apoi a poruncit, prin slujitorul pe care îl avea, să li se
umple sacii cu grâu, și în secret să li se pună argintul fiecăruia în sacul lui și să li se dea merinde pentru drum.
Slujitorii lui Iosif au făcut întocmai. Apoi, cei nouă frați și-au încărcat grâul pe măgari și au plecat. Pe drum și-au
deschis sacii ca să dea nutreț măgarilor, iar când au văzut argintul la gura sacilor li s-a tăiat inima; și au zis unul
altuia, tremurând: „Ce ne-a făcut Dumnezeu?” (Geneza 42:28). Au ajuns la Iacov și i-au mărturisit tot, apoi și-au
golit sacii și iată că legătura cu argintul fiecăruia era în sacul lui. Iacov era neîmpăcat că i-au spus mai marelui
țării de fratele lor cel mai mic, de Beniamin, și le-a zis celor nouă: „Fiul meu nu se poate pogorî împreună cu voi;
căci fratele lui a murit și el a rămas singur; dacă i s-ar întâmpla vreo nenorocire în călătoria pe care o faceți, cu
durere îmi veți pogorî perii mei cei albi în locuința morților” (Geneza 42:38). Fiii lui Iacov nu au zis nimic. Dar
vremea a trecut, grâul s-a terminat, seceta era tot mai puternică, foametea tot mai mare, așa că Iacov a zis fiilor
săi: „Duceți-vă iarăși și cumpărați-ne ceva merinde” (Geneza 43:2b). Atunci Iuda i-a adus aminte tatălui lor că
trebuia să-l ia și pe Beniamin, așa cum a cerut cârmuitorul Egiptului. Greu, foarte greu s-a lăsat Iacov convins și,
în cele din urmă, le-a zis: „Fiindcă trebuie, faceți așa. Luați-vă în saci ceva din cele mai bune roade ale țării, ca să
duceți un dar omului aceluia, și anume: puțin leac alinător și puțină miere, mirodenii, smirnă, fisticuri și migdale.
Luați cu voi argint îndoit și duceți înapoi argintul pe care vi l-au pus la gura sacilor: poate că a fost o greșeală.
Luați și pe fratele vostru, sculați-vă și întoarceți-vă la omul acela” (Geneza 43:11-13). Cu ochii în lacrimi, privind
peste fiii săi, Iacov a adăugat: „Dumnezeul Cel Atotputernic să vă facă să căpătați trecere înaintea omului aceluia
și să-l lase să se întoarcă împreună cu voi pe celălalt frate al vostru și pe Beniamin! Iar eu, dacă trebuie să fiu lipsit
de copiii mei, lipsit să fiu!” (Geneza 43:14). Cei nouă frați au luat darul, au luat cu ei argint îndoit, au luat și pe
Beniamin și s-au pornit spre Egipt. Ajunși acolo, au fost duși la casa lui Iosif, și „când a ajuns Iosif acasă, i-au dat
darul pe care i-l aduseseră și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui.” (Geneza 43:26). Iosif a pornit un dialog
cu cei zece, prin traducătorul lui: „el i-a întrebat de sănătate; și a zis: «Bătrânul vostru tată, de care ați vorbit, este
sănătos? Mai trăiește?» Ei au răspuns: «Robul tău, tatăl nostru, este sănătos; trăiește încă». Și s-au plecat și s-au
aruncat cu fața la pământ” (Geneza 43:27-28).
— Domnule Moise, nu le-a spus cine este el?, a întrebat un copil.
— Încă nu, pentru că Iosif avea un plan prin care să vadă dacă s-a schimbat ceva în inimile lor. Planul lui Iosif era
ca după ce vor mânca să le dea grâu și să-i lase să plece. Iosif a dat următoarea poruncă administratorului casei
sale: „Umple cu merinde sacii oamenilor acestora, atât cât vor putea să ducă, și pune argintul fiecăruia la gura
sacului său. Să pui și paharul meu, paharul din argint, la gura sacului celui mai tânăr dintre ei, împreună cu
argintul cuvenit pentru prețul grâului lui” (Geneza 44:1-2). Administratorul a făcut cum îi poruncise Iosif. După
ce pregătirile au fost făcute, cei unsprezece frați au plecat. Dar abia ieșiseră din cetate, nu apucaseră să se
depărteze deloc, când Iosif a zis administratorului casei sale: „Scoală-te, aleargă după oamenii aceia; și, când îi
vei ajunge, să le spui: «Pentru ce ați răsplătit binele cu rău? De ce ați furat paharul din care bea domnul meu și
de care se slujește pentru ghicit? Rău ați făcut că v-ați purtat astfel»” (Geneza 44:4-5). Când au auzit vorbele
administratorului, cei unsprezece s-au apărat: „Domnule, pentru ce vorbești astfel? Să ferească Dumnezeu pe
robii tăi să fi săvârșit o asemenea faptă! Iată, noi ți-am adus din țara Canaanului argintul pe care l-am găsit la gura
sacilor noștri; cum am fi putut să furăm argint sau aur din casa domnului tău? Să moară acela dintre robii tăi la
care se va găsi paharul și noi înșine să fim robi ai domnului nostru!” (Geneza 44:7-9). Administratorul a început
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să caute în sacii lor, începând cu cel mai în vârstă și sfârșind cu cel mai tânăr. Și..., și paharul a fost găsit în sacul
lui Beniamin! Toți și-au rupt hainele, și-a încărcat fiecare măgarul și s-au întors în cetate. În frunte cu Iuda au
ajuns la casa lui Iosif, iar acolo „s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui” (Geneza 44:14). Mânios, Iosif a privit
spre ei și le-a zis: „Omul la care s-a găsit paharul, va fi robul meu; dar voi, suiți-vă înapoi în pace la tatăl vostru”
(Geneza 44:17b). Iuda s-a apropiat de Iosif și a zis: „Te rog, domnul meu, dă voie robului tău să spună o vorbă
domnului meu și să nu te mânii pe robul tău! Căci tu ești ca Faraon” (Geneza 44:18), iar apoi s-a oferit să rămână
în închisoare pentru fratele lui, spunând: „Îngăduie, deci, te rog, robului tău să rămână în locul băiatului, ca rob
al domnului meu; iar băiatul să se suie înapoi cu frații săi. Cum mă voi putea sui eu la tatăl meu, dacă băiatul nu
este cu mine? Ah! să nu văd mâhnirea tatălui meu!” (Geneza 44:33-34). Imaginați-vă, Iuda era probabil în
genunchi cerând milă pentru Beniamin, iar ceilalți zece cu fețele la pământ.
— Iuda? Tocmai el, cel care a venit cu ideea să-l vândă pe Iosif?, a sărit repede un copil.
— În acele momente de tensiune maximă, Iosif nu a mai putut, a poruncit să fie dați afară toți egiptenii, iar el a
izbucnit în hohote de plâns și le-a zis: „Eu sunt Iosif! Mai trăiește tatăl meu?” Dar frații lui nu i-au putut răspunde,
așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui” (Geneza 45:3).
— A fost ceva de neînchipuit. S-au îmbrățișat, au plâns, au stat la povești, apoi Iosif a zis
fraților săi: „«Apropiați-vă de mine.» Și ei s-au apropiat. El a zis: «Eu sunt fratele vostru Iosif
pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum, nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați
vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată sunt doi ani de când
bântuie foametea în țară; și încă cinci ani, nu va fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră
ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici,
ci Dumnezeu; El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a
Egiptului” (Geneza 45:4-8). Iar s-au îmbrățișat. Iosif a adăugat: „Grăbiți-vă de vă suiți la tatăl meu și spuneți-i:
«Așa a vorbit fiul tău Iosif: „Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul; pogoară-te la mine și nu zăbovi! Vei locui
în ținutul Gosen și vei fi lângă mine, tu, fiii tăi și fiii fiilor tăi, oile tale și boii tăi și tot ce este al tău. Acolo te voi
hrăni, căci vor mai fi încă cinci ani de foamete; și astfel nu vei pieri nici tu, nici casa ta și nimic din ce este al tău.
Voi vedeți cu ochii voștri și fratele meu Beniamin vede cu ochii lui că eu însumi vă vorbesc. Istorisiți tatălui meu
toată slava pe care o am în Egipt și tot ce ați văzut; și aduceți aici cât mai curând pe tatăl meu»” (Geneza 45:913). După multe și multe povești, frații lui Iosif și-au pregătit caravana și au plecat spre Canaan, iar când erau
gata de drum Iosif le-a zis: „Să nu vă certați pe drum” (Geneza 45:24). Când a auzit Iacov toate istorisirile fiilor
săi, parcă s-a trezit dintr-un vis urât și a zis: „Destul! Fiul meu Iosif trăiește! Vreau să mă duc să-l văd înainte să
mor” (Geneza 45:28). Dar era o frământare în inima lui Iacov: să plece din Canaan spre Egipt, chiar de dorul
fiului său Iosif, dar fără a cunoaște voia Domnului? Israel a plecat, cu tot ce avea. După ce a mers o bucată de
drum, a ajuns la Beer-Șeba și acolo a adus jertfe Dumnezeului tatălui său Isaac. Într-o noapte, într-o vedenie,
Dumnezeu a strigat pe Iacov și i-a spus: „Iacove! Iacove!” [...] „Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău. Nu te
teme să te pogori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare. Eu însumi Mă voi pogorî cu tine în
Egipt și Eu însumi te voi scoate iarăși de acolo; iar Iosif îți va închide ochii” (Geneza 46:2-4). Cu inima încărcată
de dor după Iosif, dar și cu inima împăcată că Domnul Dumnezeu îl va însoți, Israel a plecat spre Egipt cu toată
familia sa (imaginea sceptrului din viziunea lui Israel, însoțirea lui Dumnezeu). Întâlnirea cu Iosif a fost una
deosebit de emoționantă. Cum a primit vești că tatăl său se apropie, Iosif și-a pregătit carul și s-a dus în Gosen,
în întâmpinarea tatălui său Israel. Văzându-l, s-a aruncat pe gâtul lui și a plâns multă vreme. Israel nu se mai
sătura să-l privească și i-a zis lui Iosif: „Acum pot să mor, fiindcă ți-am văzut fața și tu tot mai trăiești” (Geneza
46:30). Nu-i așa, o poveste lungă, cu lacrimi, dar și cu multă bucurie! Țineți minte! Nici o decizie fără Domnul
Dumnezeu, nici un pas fără Domnul Dumnezeu, nimic fără El!, a concluzionat Moise.

IMAGINEA 3

APLICAȚIE – Departe de casă, Iosif a continuat să umble cu Domnul Dumnezeu, chiar dacă era sclav în slujba

lui Potifar și a fost ispitit să păcătuiască. Chiar și când a fost aruncat în temniță pe nedrept, Iosif a continuat să
umble cu Dumnezeu. Domnul a onorat credincioșia lui Iosif și a fost cu el, iar lucrul acesta l-au văzut atât prietenii,
cât și dușmanii lui. Apoi, amintește-ți de Iacov! Chiar dacă ardea de nerăbdare să-l întâlnească pe Iosif, nu a ieșit
din Canaan până când Dumnezeu nu i-a vorbit și nu i-a promis că va fi cu el în Egipt. Iacov, în ciuda tuturor
necazurilor de care avusese parte, a continuat să umble cu Domnul Dumnezeu și nu a dorit să facă nimic care
să nu fie după voia Lui, iar Domnul a fost cu el. Poți face lucrurile de capul tău, poți face orice fără să ții cont de
Domnul Dumnezeu, fără să-L asculți, dar să nu te aștepți la binecuvântarea Lui fără prezența Lui.
Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu este interesat de tot ce faci? Ce trebuie să cunoști ca să știi voia lui
Dumnezeu? Poți da exemple de o situație în care ai știut clar care este voia lui Dumnezeu și ai ascultat, dar și o
alta în care nu ai ascultat?

4
5
6

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în metodele
folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat (rugăciune de
laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea centrală
a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

LECȚIA 16
GENEZA 48:1-50:26

MEMOREAZĂ

GENEZA 50:19-20
Iosif le-a zis: „Fiți fără teamă, căci
sunt eu oare în locul lui Dumnezeu?
Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi
faceți rău, dar Dumnezeu a
schimbat răul în bine, ca să
împlinească ceea ce se vede azi, și
anume să scape viața unui popor în
mare număr.
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Cum le-a cerut Iosif fraților săi să fie?

F __ __ __

__ __ __ __ __

După ce ai memorat bine versetul lecției, completează cu
litere mari de tipar cuvintele care lipsesc, sau roagă-i pe
părinții tăi să scrie pentru tine ceea ce le spui tu!

IOSIF LE-A ZIS: „FIȚI FĂRĂ __________, CĂCI SUNT EU
OARE ÎN LOCUL LUI ______________? VOI, NEGREȘIT,
V-AȚI GÂNDIT SĂ-MI FACEȚI RĂU, DAR DUMNEZEU A
SCHIMBAT RĂUL ÎN BINE, CA SĂ ÎMPLINEASCĂ CEEA
CE SE VEDE AZI, ȘI ANUME SĂ ___________ VIAȚA
UNUI _____________ ÎN MARE NUMĂR.”
Găsește cuvântul corect în învălmășeală, ordonând literele
în ordinea crescătoare a numerelor de sub ele!
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Găsește cuvintele în careu!
Caută în careul alăturat, pe orizontală
sau pe verticală, cuvintele indicate:
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Găsește drumul spre locul în care Iacov și-a
binecuvântat fiii! Care este drumul spre scaunul
de conducător al lui Iosif?
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POVESTEA Lecției 16

Geneza 48:1-50:26

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – GENEZA – legată de paragraful studiat conform
calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale. Povestea
lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea Cuvântului lui
Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor, copiii
interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și
este legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să
lege imaginile de versetul de memorat.

Schița Lecției 16
1

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una după

cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?, Cum?, De ce?.
Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca lectura imaginilor
să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.
PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei și astfel va
rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și detalierea mesajului
unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de lecturat. (Aceste exerciții vor fi de
mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.)

2

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată, de două
ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite).

GENEZA 50:19-20
Iosif le-a zis: „Fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi, negreșit, v-ați gândit
să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, și
anume să scape viața unui popor în mare număr.”

3

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și versetului
de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.

Am ajuns astăzi la finalul cărții Geneza, prima carte a Pentateuhului, colecția de cinci cărți scrise
de Moise. Din această carte am aflat cum a creat Dumnezeu pământul și tot ce este pe el, am
aflat despre Adam și Eva și păcatul lor, despre Cain, Abel, Set, Enoh, iar apoi despre Noe, cel
care era un om neprihănit și a ascultat întocmai de Dumnezeu. Dar cea mai mare parte a cărții a fost dedicată lui
Avraam, cel care a ieșit din Ur și s-a așezat în Canaan așa cum i-a spus Dumnezeu, apoi lui Isaac, fiul său și, în cele din
urmă, vieții lui Iacov și a familiei lui, dar mai ales lui Iosif, fiul său vândut ca rob în Egipt, ajuns cârmuitor al țării acesteia
pentru că Dumnezeu a fost cu el. Dar oare cum se încheie această carte extraordinară? Moise a continuat astfel:
— Copii, istorisind despre Avraam și urmașii săi, practic am călătorit din Ur spre Haran până în Canaan, apoi în PadanAram împreună cu Iacov, înapoi în Canaan și, în cele din urmă, în Egipt împreună cu Iosif. În Egipt, Iacov a stat de
vorbă chiar cu Faraon care „a întrebat pe Iacov: «Care este numărul zilelor anilor vieții tale?» Iacov a răspuns lui Faraon:
«Zilele anilor călătoriei mele Sunt o sută treizeci de ani. Zilele anilor vieții mele au fost puține la număr și rele, și n-au
atins zilele anilor vieții părinților mei, în timpul călătoriei lor»” (Geneza 47:8-9). Iacov a trăit în Egipt încă șaptesprezece
ani; astfel Iacov a trăit o sută patruzeci și șapte de ani. Când a simțit că vremea plecării lui este aproape, Iacov a chemat
pe fiul său Iosif și i-a zis: „Dacă am căpătat trecere înaintea ta, pune, rogu-te, mâna sub coapsa mea și poartă-te cu
bunătate și credincioșie față de mine: să nu mă îngropi în Egipt. Ci, când mă voi culca lângă părinții mei, să mă scoți
afară din Egipt și să mă îngropi în mormântul lor” (Geneza 47:29-30). Apoi Iacov i-a cerut fiului său Iosif să jure și Iosif
i-a jurat. După o vreme, Iosif a venit la cortul tatălui său împreună cu primii doi fii ai săi care se născuseră în Egipt, cu
Manase și Efraim. Privind cu drag spre Iosif, Iacov i-a spus: „Dumnezeul Cel Atotputernic mi S-a arătat la Luz, în țara
Canaan, și m-a binecuvântat. El mi-a zis: «Te voi face să crești, te voi înmulți și voi face din tine o ceată de popoare; voi
da țara aceasta seminței tale după tine, ca s-o stăpânească pentru totdeauna.» Acum, cei doi fii, care ți s-au născut în
țara Egiptului înainte de venirea mea la tine în Egipt, vor fi ai mei; Efraim și Manase vor fi ai mei, ca și Ruben și
Simeon. Dar copiii pe care i-ai născut după ei, vor fi ai tăi; ei vor purta numele fraților lor în partea lor de moștenire”
(Geneza 48:3-6). Văzându-i pe cei doi băieți ai lui Iosif, Iacov a spus: „Apropie-i, te rog, de mine, ca să-i binecuvântez”
(Geneza 48:9b). Iacov i-a sărutat și i-a îmbrățișat și i-a zis lui Iosif: „Nu credeam că am să-ți mai văd fața și iată că
Dumnezeu m-a făcut să-ți văd și sămânța” (Geneza 48:11). Erau momente emoționante! Iacov a vrut să-i binecuvânteze
și și-a pus mâna dreaptă pe capul lui Efraim și mâna stângă pe capul lui Manase. Dar Iosif i-a zis tatălui său: „Nu așa,
tată, căci acela este cel întâi-născut; pune-ți mâna dreaptă pe capul lui” (Geneza 48:18). Israel i-a răspuns: „Știu, fiule,
știu; și el va ajunge un popor, și el va fi mare; dar fratele lui cel mai mic va fi mai mare decât el; și sămânța lui va ajunge
o ceată de neamuri” (Geneza 48:19). Israel a binecuvântat apoi pe cei doi fii ai lui Iosif zicând: „Numele tău îl vor
întrebuința Israeliții când vor binecuvânta, zicând: „Dumnezeu să Se poarte cu tine cum S-a purtat cu Efraim și cu
Manase!” (Geneza 48:20). Astfel a pus Israel pe Efraim înaintea lui Manase.

IMAGINEA 1
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— Israel era tot mai slăbit, se stingea încet încet ca o lumânare. Strângându-și puterile, Iacov a
chemat pe fiii săi, și le-a zis: „Strângeți-vă și vă voi vesti ce vi se va întâmpla în vremurile care vor
veni. Strângeți-vă și ascultați, fii ai lui Iacov! Ascultați pe tatăl vostru Israel!” (Geneza 49:1-2). Stând
în cortul său, Iacov i-a binecuvântat pe fiecare, pe rând, de la cel mai mare, până la cel mai mic. Chiar bătrân fiind,
Iacov nu a uitat fapta reprobabilă a lui Ruben, nu a uitat faptele sângeroase ale lui Simeon și Levi. Iar când a ajuns la
Iuda, a spus ceva deosebit: „Iuda, tu vei primi laudele fraților tăi. [...] Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici
toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Șilo, și de El vor asculta popoarele” (Geneza 49:8-10).
— Domnule Moise, dar cine este Șilo?, a întrebat un copil.
— Cine este Șilo este o taină. Dar nu uitați că v-am spus că: „Domnul, Dumnezeul tău, îți va ridica din mijlocul tău, dintre
frații tăi, un proroc ca mine: să ascultați de el!” (Deuteronom 18:15). Dar, revenind la binecuvântarea fiilor lui Iacov,
ajungând la Iosif, fiul Rahelei, Iacov a spus următoarele: „Iosif este vlăstarul unui pom roditor, vlăstarul unui pom roditor
sădit lângă un izvor; ramurile lui se înalță deasupra zidului. Arcașii l-au ațâțat, au aruncat săgeți și l-au urmărit cu ura
lor. Dar arcul lui a rămas tare și mâinile lui au fost întărite de mâinile Puternicului lui Iacov: Și a ajuns astfel păstorul,
stânca lui Israel. Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatălui tău, care te va ajuta; aceasta este lucrarea Celui
Atotputernic, care te va binecuvânta cu binecuvântările cerurilor de sus, cu binecuvântările apelor de jos, cu
binecuvântările țâțelor și ale pântecelui mamei. Binecuvântările tatălui tău întrec binecuvântările părinților mei și se
înalță până în creștetul dealurilor veșnice: ele să vină peste capul lui Iosif, peste creștetul capului domnului fraților săi!”
(Geneza 49:22-26). Prin aceste cuvinte Iacov la făcut pe Iosif domnul fraților săi. Apoi Iacov le-a dat fiilor săi porunca
următoare: „Eu am să fiu adăugat la poporul meu; deci, să mă îngropați împreună cu părinții mei, în peștera care este
în ogorul Hetitului Efron, în peștera din ogorul Macpela, care este față în față cu Mamre, în țara Canaan. Acesta este
ogorul pe care l-a cumpărat Avraam de la Hetitul Efron, ca moșie de înmormântare. Acolo au îngropat pe Avraam și
pe Sara, nevasta lui; acolo au îngropat pe Isaac și pe Rebeca, nevasta lui; și acolo am îngropat eu pe Lea. Ogorul și
peștera care se află acolo au fost cumpărate de la fiii lui Het” (Geneza 49:29-32). Toți fiii au încuviințat. Iacov și-a dat
duhul și a fost adăugat la poporul său. Cei doisprezece fii ai lui Iacov l-au jelit pe tatăl lor multe zile, apoi „Iosif s-a suit,
ca să îngroape pe tatăl său. Împreună cu el s-au suit toți slujitorii lui Faraon, bătrânii casei lui, toți bătrânii țării
Egiptului, toată casa lui Iosif, frații săi și casa tatălui său; n-au lăsat în ținutul Gosen decât pruncii, oile și boii. Împreună
cu Iosif mai erau care și călăreți, așa că alaiul era foarte mare” (Geneza 50:7).

IMAGINEA 2

— Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam a fost îngropat în Canaan, iar apoi Iosif „s-a întors în Egipt
împreună cu frații săi și cu toți cei ce se suiseră cu el ca să îngroape pe tatăl său” (Geneza 50:14).
El și-a văzut de treburile lui, iar frații săi s-au dus în ținutul Gosen. Dar în inimile fraților lui Iosif nu
era pace, ci erau regrete și teamă. Și-au zis unii altora, cu vădită îngrijorare: „Dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va
întoarce tot răul pe care i l-am făcut?” (Geneza 50:15). Gândul acesta îi măcina, așa că au luat decizia să-i trimită lui
Iosif un mesager cu următorul mesaj: „Tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de a muri: «Așa să vorbiți lui Iosif: „Oh!
iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, căci ți-au făcut rău!” Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău!»”
(Geneza 50:16-17a). Iosif a primit mesajul și „a plâns când a auzit cuvintele acestea” (Geneza 50:17b).
— Cum adică „tatăl tău a dat porunca să ierți”? Ei nu puteau merge direct să își ceară iertare?, a sărit un copil.
— Stați, nu vă agitați! După câteva zile frații lui Iosif au luat până la urmă decizia corectă, au venit și s-au aruncat ei înșiși
cu fața la pământ înaintea lui Iosif și i-au zis: „Suntem robii tăi.” (Geneza 50:18). Cu lacrimi în ochi, Iosif le-a răspuns:
„Fiți fără teamă; căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a
schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume: să scape viața unui popor în mare număr. Fiți,
deci, fără teamă, căci eu vă voi hrăni, pe voi și pe copiii voștri” (Geneza 50:19-21).
— Hm! Ce inimă aleasă avea Iosif!, a exclamat un alt copil.
— Da, mai ales că putea să se răzbune pe frații săi, pentru tot ce i-au făcut!, a adăugat un altul.
— Copii, amintiți-vă cuvântul din partea Domnului Dumnezeu care spune: „A Mea este răzbunarea și Eu voi răsplăti”.
Poate că Iosif nu știa acest Cuvânt, dar îl avea în inima lui. Iosif a ales să lase în Mâna Domnului răzbunarea pentru tot
ce a îndurat. Iosif i-a asigurat pe frații săi că el nu va lua locul lui Dumnezeu. Așa să faceți și voi, copii! Am ajuns aproape
de final. După această reuniune de familie, Iosif și toți frații lui au plecat fiecare la casa lui. Iosif a locuit în Egipt și a
trăit o sută zece ani. Spre finalul vieții sale, Iosif a chemat pe frații săi și le-a zis: „Eu am să mor! Dar Dumnezeu vă va
cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta în țara pe care a jurat că o va da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov. Când
vă va cerceta Dumnezeu, să luați și oasele mele de aici” (Geneza 50:24-25). După ce Iosif a murit, l-au îmbălsămat și lau pus într-un sicriu în Egipt. Poate v-au spus părinții voștri că atunci când am plecat din Egipt, eliberați de acolo de
Mâna cea puternică a Dumnezeului lui Avraam, Isaac și Iacov, am luat cu noi și oasele lui Iosif, și am împlinit ceea ce
frații lui i-au jurat că vor face. Da, le-am luat cu noi și le vom duce în țara cea bună și frumoasă, țara pe care Domnul
Dumnezeu a jurat că o va da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov și în care noi vom intra în curând.

IMAGINEA 3

APLICAȚIE – Cum să avem o inimă ca a lui Iosif? În cartea Proverbe, găsim următoarele cuvinte scrise de înțeleptul

Solomon: „Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce, dacă-i este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa,
aduni cărbuni aprinși pe capul lui, și Domnul îți va răsplăti” (Proverbe 25:21-22). Chiar dacă ne este dușman și ne-a
făcut rău, ceea ce contează este cum reacționăm noi. A-l urî și ai face rău este o atitudine omenească. Dar a-i arăta
iubire, este o atitudine demnă de un fiu de Dumnezeu. Atenție! Nu gândul, nu intenția, ci faptele vor fi răsplătite,
pentru că „făcând așa, [...], și Domnul îți va răsplăti”. Ne este mai ușor să ne răzbunăm și mai greu să iertăm. Totuși
voia lui Dumnezeu este să iubim și să iertăm și să nu ne răzbunăm pe cei ce ne-au făcut rău și ne-au nedreptățit. Tu ai
iertat pe cel ce ți-a greșit sau te-ai răzbunat pe el?

4
5
6

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în metodele
folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat (rugăciune de
laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea centrală a
lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

ANEXE
Partituri

ANEXE

PARTITURA 1
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Geneza 1:27 (După Chipul Său)
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ANEXE

PARTITURA 2

Geneza 4:7 (Dacă faci bine)

PARTITURA 3

Geneza 6:9b (Noe era un om neprihănit)

ANEXE

PARTITURA 4

209

Geneza 9:12a-13 (Curcubeul)
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ANEXE

PARTITURA 5

Geneza 15:1 (Scutul și răsplata)

ANEXE
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PARTITURA 6

Geneza 28:13b,15a (Iată, Eu sunt cu tine)

PARTITURA 7

Geneza 39:9b (Cum aș putea)

212

ANEXE

PARTITURA 8

Geneza 46:3-4 (În Egipt) (Canon)

Sugestie: se poate cânta în canon (A/B), imitație (1,2) sau ambele suprapuse.

