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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? 
Lecțiile pentru această grupă de vârstă presupun interacțiunea directă cu textul biblic și urmăresc 
citirea atentă a pasajului biblic asociat lecției, urmat de parcurgerea unui paragraf din acest pasaj 
folosind întrebările de observare. Scopul observării textului folosind semnele convenționale (vezi mai 
jos) sau diverse indicații din lecție nu este acela de a „picta” textul, ci de a încetini ritmul și a ne 
deprinde să „vedem” cât mai mult din ceea ce spune paragraful observat. 

În vederea observării recomandăm parcurgerea treptată a procesului pornind de la observarea 
personajelor (Cine?), apoi a acțiunilor (Ce?), identificarea elementelor de loc (Unde?) sau de timp 
(Când?), urmate de identificarea modului în care se desfășoară acțiunea (Cum?), sau a cauzei/scopului 
desfășurării acțiunii (De ce?). Adăugați în timp element după element, cu răbdare și perseverență.  

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. 

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 au menirea de a-i expune pe copii odată în plus textului scris al Scripturii și pot fi 
folosite ca activitate individuală pe parcursul unei săptămâni.. 

Semn Întrebări de observare 

 sau  

, ,  

CINE? – personaje – nume proprii sau personaje necunoscute (unul sau doi oameni stilizați 
funcție de număr; D, sau IH sau DS încercuit dacă este vorba de una din cele trei Persoane 
ale Sfintei Treimi; alte semne convenționale hotărâte) 

 CE? – acțiunile personajelor – verbe la diferite diateze, moduri și timpuri (o săgeată dublă 
orizontală) 

 UNDE? – locul unde se desfășoară acțiunile – context geografic (o casă stilizată) 

 CÂND? – timpul când se desfășoară acțiunile – context istoric (un ceas stilizat) 

 CUM? – modul sau felul cum se desfășoară acțiunile (o săgeată șerpuită) 

 DE CE? – CAUZA desfășurării acțiunilor (un cerculeț din care pornește o săgeată simplă 
orizontală), sau 

 
 SCOPUL desfășurării acțiunilor (o săgeată care se termină într-un cerculeț) 

 

 

 



 

Cuprinsul Lecțiilor 
Geneza 

Lecția 1 

Geneza 1:1-2:25 

VM1 – 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. 

Lecția 2 

Geneza 3:1-24 

VM2 – 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.” 

Lecția 3 

Geneza 4:1-5:32 

VM3 – 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. 

Lecția 4 

Geneza 6:1-8:22 

VM4 – Geneza 6:9b 

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

Dumnezeu. 

Lecția 5 

Geneza 9:1-11:32 

VM5 – 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.” 

Lecția 6 

Geneza 12:1-14:24 

VM6 – 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.” 

Lecția 7 

Geneza 15:1-21 

VM7 – 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.” 

Lecția 8 

Geneza 16:1-17:27 

VM8 – 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!” 

Lecția 9 

Geneza 18:1-25:18 

VM9 – 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 [...]”. 

Lecția 10 

Geneza 25:19-

28:22 

VM10 – 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 [...].” 



 

Lecția 11 

Geneza 29:1-31:55 

VM11 – 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.” 

Lecția 12 

Geneza 32:1-36:43 

VM12 – 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.” 

Lecția 13 

Geneza 37:1-38:30 

VM13 – 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. 

Lecția 14 

Geneza 39:1-41:57 

VM14 – Geneza 39:9b 

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

Dumnezeu?” 

Lecția 15 

Geneza 42:1-47:31 

VM15 – 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 

[...].” 

Lecția 16 

Geneza 48:1-50:26 

VM16 – 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.” 

 



LECȚIA 1 
GENEZA 1:1-2:25 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție Geneza 1:1-2:25. 

• Parcurge paragraful de mai jos și notează toate referirile la Dumnezeu. Câte ai găsit? __________ 

• Identifică în textul de mai jos și notează cu semnul cunoscut toate acțiunile lui Dumnezeu. 

• Dintre acțiunile lui Dumnezeu, subliniază cu roșu „Dumnezeu a zis” și cu verde „Dumnezeu a 
făcut”. 

Geneza 1:1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. 

2. Pământul era pustiu și gol; peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se 

mișca pe deasupra apelor. 

3. Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Și a fost lumină. 

4. Dumnezeu a văzut că lumina era bună; și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. 

5. 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. 

6. Dumnezeu a zis: „Să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de ape.” 

7. Și Dumnezeu a făcut întinderea și ea a despărțit apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care 

Sunt deasupra întinderii. Și așa a fost. 

8. Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua 

a doua. 

9. Dumnezeu a zis: „Să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului și să se arate uscatul!” 

Și așa a fost. 

10. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că 

lucrul acesta era bun. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a treia. 

14. 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; 

15. și să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul.” Și așa a fost. 

16. 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. 

17. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului, ca să lumineze pământul, 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a descoperi 
toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri din partea 
cititorului. 

 



8  GENEZA / LECȚIA 1 

18. să stăpânească ziua și noaptea, și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul 

acesta era bun. 

19. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a patra. 

20. Dumnezeu a zis: „Să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe 

întinderea cerului.” 

21. 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. 

22. Dumnezeu le-a binecuvântat și a zis: „Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor; să se 

înmulțească și păsările pe pământ”. 

23. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a cincea. 

24. Dumnezeu a zis: „Să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite, târâtoare și fiare pământești, 

după soiul lor.” Și așa a fost. 

25. 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. 

26. 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.” 

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. 

28. 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.” 

29. 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.” 

30. 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. 

31. Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost 

o dimineață: aceasta a fost ziua a șasea.  

MEMOREAZĂ1 

 
 

• În versetul de memorat de astăzi „a făcut” este menționat de 3 ori pentru a sublinia importanța 
acțiunilor lui Dumnezeu. Notează mai jos pe cine și cum a făcut Dumnezeu. 

DUMNEZEU A FĂCUT 

•                                                                                                            (Pe cine?) 

•                                                                                                                (Cum?) 
•                                                                                                                (Cum?) 

 

APROFUNDEAZĂ 
1. Folosind un dicționar explicativ al limbii române (DEX), notează mai jos ce 
înseamnă a face și a crea. Citind textul biblic asociat lecției de astăzi, care crezi că 
este înțelesul verbului a face în acest context?  

 
1 Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 1 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului. 

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. 
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a face = _________________________________________________________________ 
a crea = _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Care sunt expresiile care se repetă în prezentarea zilelor creației? Pentru a identifica acest tipar, 
folosește-te de observările făcute pe textul biblic. # Ce a făcut Dumnezeu în a șaptea zi? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Notează în tabelul de mai jos ce a creat Dumnezeu în fiecare zi a creației și identifică pentru care 
din aceste zile ni se oferă cele mai multe detalii, în funcție de numărul de versete alocate fiecăreia. Pe 
baza acestor observații, care sunt zilele care ies în evidență? 

Ziua Ce a creat Dumnezeu? Nr. versete Clasament 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

Care este concluzia lui Dumnezeu cu privire la tot ce a creat? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Recitește cu atenție Geneza 2:7,19 și observă care este elementul comun în ce privește crearea 
tuturor viețuitoarelor și crearea omului. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Recitește cu atenție Geneza 1:26-27 și Geneza 2:7 și notează prin ce se diferențiază crearea omului 
de crearea oricărei alte viețuitoare. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

5. Ce a făcut Domnul Dumnezeu pentru omul pe care îl crease și cu ce scop? (Geneza 2:8-9,15) # Ce 
poruncă a primit omul și care era consecința neascultării de ea? (Geneza 2:16-17) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. De ce a făcut Dumnezeu femeia și cum este ea descrisă de El? (Geneza 2:18) # Cum a făcut-o 
Dumnezeu pe femeie și care a fost reacția lui Adam la vederea ei? (Geneza 2:21-23) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere personală; poate 
deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Transformă cuvintele din Psalmul 136:1-9 într-o rugăciune personală, la care să adăugi și creația 
omului din versetul de memorat. 

Doamne Isuse! 

Eu_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
Atunci când Biblia relatează crearea omului ea îl așază pe om într-o dublă ipostază. 
Mai întâi el este creat în aceeași zi cu toate viețuitoarele uscatului, din aceeași 
materie primă, țărâna pământului (elementul comun). Dar Biblia adaugă o a doua 

ipostază care-l face pe om unic între toate viețuitoarele pământului: a fost creat după Chipul și 
asemănarea lui Dumnezeu, i s-a dat autoritate peste pământ și peste celelalte animale, i-a suflat în 
nări suflare de viață și astfel omul a devenit un suflet viu. 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 este creatorul tău? Care sunt implicațiile faptului că Dumnezeu este creatorul tău și El te-a făcut 
pe TINE, așa cum ești, băiat sau fată?  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
Citește Psalmul 139:13-17. TU l-ai putea lăuda pe Dumnezeu din același motiv ca psalmistul sau ești 
nemulțumit(ă) de felul în care arată trupul tău? Ce consecințe practice are sau ar trebui să aibă faptul 
că știi că Dumnezeu ți-a făcut trupul? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 

PROVOCARE 
Descoperă ce s-a întâmplat cu Adam și Eva în grădina Edenului.  

Citește în săptămâna ce urmează Geneza 3:1-24. 
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Geneza 1:1-2:25 
 

Completează „cuvântul corect” în fiecare spațiu liber din textul de mai jos folosind lista de cuvinte, 
conform paragrafului din Geneza 2:15-20, traducerea Dumitru Cornilescu (VDC). 

Geneza 2:15. Domnul Dumnezeu a luat pe _______________ și l-a așezat în grădina _______________, 

ca s-o lucreze și s-o __________________. 

16. _______________ Dumnezeu a dat omului _______________ aceasta: „Poți să mănânci după 

_______________ din orice pom din grădină; 

17. dar din pomul ____________________ binelui și răului să nu mănânci, căci în _______________ în 

care vei mânca din el, vei muri ___________________.” 

18. Domnul _______________ a zis: „Nu este _______________ ca omul să fie singur; am să-i fac un 

_______________ potrivit pentru el.” 

19. Domnul Dumnezeu a _______________ din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului; 

și le-a adus la om, ca să vadă cum are să le _______________; și orice _______________ pe care-l dădea 

omul _______________ viețuitoare, acela-i era numele. 

20. Și omul a pus nume _______________ vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului; dar, 

pentru om, nu s-a _______________ nici un ajutor, care să i se _____________________. 

/ Domnul / om / găsit / negreșit / sprijin / fiecărei / plăcere / propunerea / făcut / bine / nimerească / 
numească / păzească / unora / administreze / ziua / meșterit / nume / potrivească / cunoștinței / 
înregistreze / Dumnezeu / anul / ajutor / porunca / tuturor / Edenului / 

Știai că... 
...probabilitatea ca viața să fi apărut din întâmplare este de 1 din 1040000 (10 urmat de 40000 de zerouri)? 

Sir Alfred Hoyle (astronom britanic) a făcut o comparație faimoasă în ce privește șansele ca viața să apară 
spontan. El spunea că: ar fi aceleași șanse precum șansa ca o tornadă ce trece printr-o curte cu fiare vechi 
să dea naștere la un avion cu reacție Boeing 747. Sir Francis Crick (biolog britanic) spunea că „originea 
vieții pare un miracol, atât de multe sunt condițiile care ar fi trebuit îndeplinite pentru a putea să aibă loc”. 
Cu alte cuvinte, condițiile apariției vieții pe pământ, postulate de teoriile științifice de până acum, deși 
rezonabile, au o probabilitate foarte mică să fii fost îndeplinite și să fii condus la apariția vieții. 

În plus, una din cele mai importante descoperiri științifice din toate timpurile este aceea că celula nu este 
doar materie, ci este materie purtătoare de informație. „Nucleul fiecărei celule din organism conține ADN-
ul purtător de informație care stochează instrucțiunile necesare pentru ca organismul să fie funcțional... 
Precum hard-disk-ul unui computer, ADN-ul conține baza informațională de date și programul care 
controlează transmiterea lor mai departe”. Cantitatea de informație este enormă: „fiecare din cele 10 până 
la 100 de mii de miliarde de celule din corpul uman conține o bază de date mai mare decât Encyclopaedia 
Britannica”. „ADN-ul unei bacterii E.coli este format din aproximativ 4 milioane de litere și ar umple 1000 
de pagini dintr-o carte, în timp de ADN-ul uman este format din peste 3,5 miliarde de litere și ar umple o 
bibliotecă întreagă. Lungimea lanțului ADN dintr-o celulă umană are aproape 2 m. Iar tot lanțul de ADN 
din fiecare celulă a organismul uman ar ajunge la uimitoarea lungime totală de 20 de mii de miliarde de 
metri”. Astfel, informația a devenit o componentă fundamentală în studierea oricărei ființe vii. 

Cum a ajuns această informație în ADN-ul ființelor vii? De unde să fii venit ea? Oamenii au oferit diverse 
răspunsuri. Relatarea creației din Geneza oferă un răspuns simplu: „și Dumnezeu a zis...”, iată care este 
sursa acestei informații. S-a spus că știința L-a îngropat pe Dumnezeu, dar se pare că mai degrabă știința 
indică spre un Creator. Ba chiar „demersul științific este validat de existența Lui”. „În mod inevitabil... va 
trebui să alegem presupunerea de la care plecăm. Fie inteligența umană provine în cele din urmă din 
materia lipsită de rațiune, fie există un Creator. Este ciudat că unii oameni pretind că inteligența lor este 
cea care îi determină să aleagă prima variantă.” 

John C. Lennox, Groparul lui Dumnezeu (L-a îngropat știința pe Dumnezeu?), GBV România, 2019, p. 169,174,176,178, 273. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuvântul corect 
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Geneza 1:1-2:25 
Căutând pe verticală, orizontală sau oblic, găsește în careul de mai jos cuvintele indicate: 

Geneza 2:1. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. 
2. 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. 
3. 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. 

 

Q A Z X S W L E D C V R T G B N 

Y U J M K O U I O J N B H U Y G 

V C F T R D C X Ș A P T E A Z S 

E W A C Q W R Z T E R T O Y U I 

O P Ă E A S A D I F G H J A K Â 

Z X C R V B R N R U M Q Z W T X 

E C D U M N E Z E U A R V T B Ă 

Y N U R P M A Z A S X D C F V G 

B O H I N Ă J M Q A W S E D R F 

Z D F L T G M Y H U J I K O L P 

B I N E C U V Â N T A T Ș Ă Ț Î 

A H D S D F G H N J K L Ș Ț Z X 

C N V I B N M Q W T E R T Y U I 

O I P Ă S Q A Z W S U X E D C R 

F T V T G E B Y H N U L J M I K 

O L P Ș Ă Ț Î Â A W Z S E X D R 

 

Geneza 1:1-2:25 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

CAREU 

Aritmogrif 1 
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Orizontal 
1. Cum a numit Dumnezeu întinderea care despărțea apele de ape? (Geneza 1:6,8) 
2. Ce a făcut Dumnezeu în a șaptea zi, după ce Și-a sfârșit lucrarea? (Geneza 2:2) 
3. Ce a sădit Dumnezeu în Eden, spre răsărit, pentru om? (Geneza 2:8) 
4. Cum era pământul când peste fața adâncului de ape era întuneric, iar Duhul lui Dumnezeu se 

mișca pe deasupra apelor? (Geneza 1:2) 
5. Ce a vrut să-i facă Dumnezeu omului? (Geneza 2:18) 
6. Ce a creat Dumnezeu în prima zi a creației? (Geneza 1:3) 
7.  
8. Cum nu este bine să fie omul? (Geneza 2:18) 
9. Ce a luat Dumnezeu din Adam pentru a o face pe femeie? (Geneza 2:22) 
10. Care era primul scop pentru care Dumnezeu l-a pus pe om în grădina Edenului? (Geneza 2:15) 

Vertical 
Cum, după ce l-a creat Dumnezeu pe om? 

 
 

Geneza 1:1-2:25 
 

Ordonează cuvintele amestecate din prima coloană, scrie propoziția găsită în coloana liberă și 
stabilește apoi dacă este adevărată sau falsă. 

1. 
femeia, bărbatului, Dumnezeu, din, 
splina, a, creat. 

 A  /  F 

2. 
a, de, în, lucrarea, șaptea, Dumnezeu, 
ziua, s-a, Sa, odihnit. 

 A  /  F 

3. 
Dumnezeu, om, a, ca, luat, pe, și, l-a, 
grădina, în, s-o lucreze, Domnul, 
Edenului, așezat, păzească, să, o,  și. 

 A  /  F 

 

Găsește drumul corect! 

Adevărat sau Fals? 
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BD – Episodul 1 



LECȚIA 2 
GENEZA 3:1-24 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție Geneza 3:1-24. 

• Identifică personajele din textul de mai jos și marchează-le astfel: Dumnezeu (D), șarpele (S), 
bărbatul/omul/Adam (A) și femeia/nevasta/Eva (E). 

• Subliniază „Dumnezeu a zis” cu verde și „șarpele a zis” cu roșu. 

Geneza 3:1. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. 

El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: „Să nu mâncați din toți pomii din grădină?” 

2. Femeia a răspuns șarpelui: „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină.” 

3. 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.” 

4. Atunci șarpele a zis femeii: „Hotărât, că nu veți muri! 

5. 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”. 

6. 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. 

7. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin 

și și-au făcut șorțuri din ele. 

8. Atunci 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. 

9. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis: „Unde ești?” 

10. El a răspuns: „Ți-am auzit glasul în grădină; și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns.” 

11. Și Domnul Dumnezeu a zis: „Cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți 

poruncisem să nu mănânci?” 

12. Omul a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am 

mâncat.” 

13. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii: „Ce ai făcut?” Femeia a răspuns: „Șarpele m-a amăgit și am 

mâncat din pom.” 

14. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și 

între toate fiarele de pe câmp; în toate zilele vieții tale să te târăști pe pântece și să mănânci țărână. 

15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul 

și tu îi vei zdrobi călcâiul.” 

16. 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.” 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a descoperi 
toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri din partea 
cititorului. 

 



16  GENEZA / LECȚIA 2 

17. 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; 

18. spini și pălămidă să-ți dea, și să mănânci iarba de pe câmp. 

19. 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.” 

20. Adam a pus nevestei sale numele Eva (ebr. = viață): căci ea a fost mama tuturor celor vii. 

21. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. 

22. Domnul Dumnezeu a zis: „Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele și răul. Să-l 

împiedicăm, deci, acum ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și 

să trăiască în veci.” 

23. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze pământul, din care 

fusese luat. 

24. 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.  

MEMOREAZĂ 

 
 

• Cine a pus vrăjmășie între șarpe și femeie? _________________________________________________  

• Notează în tabelul de mai jos între cine și cine a mai fost pusă vrăjmășia și care sunt acțiunile 
fiecăruia. 

Șarpele  Femeia 

 VRĂJMĂȘIE  

   

APROFUNDEAZĂ 
1. Găsește câteva sinonime pentru vrăjmășie, folosind ca ajutor un dicționar 
explicativ al limbii române (DEX) și/sau un dicționar de sinonime. Care este 
antonimul cuvântului „vrăjmășie”? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Citește atent textul Geneza 3:1 și notează ce ni se spune despre personajul numit „șarpele”. # Ce 
alte detalii ne oferă Biblia despre el? (citește Ioan 8:44 și Apocalipsa 12:9) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Compară porunca lui Dumnezeu din Geneza 2:16-17 cu ceea ce spune șarpele și apoi femeia în 
Geneza 3:1-5. Ce diferențe observi? Ce face de fapt șarpele în discuția cu Eva? 

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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Porunca lui Dumnezeu (Gen. 2:16-17) Ce spune șarpele (Gen. 3:1,4b-5) Ce spune femeia (Gen. 3:2-3) 

16Domnul Dumnezeu a dat omului 
porunca aceasta: „Poți să mănânci 

după plăcere din orice pom din 
grădină;17dar din pomul 

cunoștinței binelui și răului să nu 
mănânci, căci în ziua în care vei 
mânca din el, vei muri negreșit.” 

1„Oare a zis Dumnezeu cu 
adevărat: „Să nu mâncați din toți 

pomii din grădină?” […] 
4b„Hotărât, că nu veți muri! 

5dar Dumnezeu știe că, în ziua 
când veți mânca din el, vi se vor 

deschide ochii și veți fi ca 
Dumnezeu, cunoscând binele și 

răul”. 

2Femeia a răspuns șarpelui: 
„Putem să mâncăm din rodul 
tuturor pomilor din grădină.” 

3Dar 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.” 

diferențe 
 
 
 

 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Ce face omul când aude glasul Domnului, imediat după ce a mâncat din pomul cunoștinței binelui 
și răului? De ce face el acest lucru (Geneza 3:8-10)? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Șarpele a amăgit-o pe Eva, iar apoi ea i-a dat și lui Adam să mănânce din pomul cunoștinței binelui și 
răului. Care este ordinea în care Dumnezeu îi confruntă pe fiecare în privința neascultării și care este 
răspunsul lor? 

•  _________ - ___________________________________________________________ 
•  _________ - ___________________________________________________________ 
•  _________ - ___________________________________________________________ 

5. Care sunt consecințele neascultării pentru șarpe, pentru femeie și pentru bărbat, așa cum a spus  
Dumnezeu în Geneza 3:14-19? 

consecințe pentru șarpe consecințe pentru femeie consecințe pentru bărbat 

 

 

 

  

6. Care a fost decizia lui Dumnezeu cu privire la Adam și Eva ca urmare a faptului că au mâncat din 
pomul cunoștinței binelui și răului? (Geneza 3:22-24) # Care este motivul pentru care Dumnezeu a 
luat această decizie? (Geneza 3:22) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

7. Recitește atent textul din Geneza 3:14-15, apoi citește Galateni 4:4-5 și Evrei 2:14-15. Cine este 
sămânța femeii și cum a zdrobit acesta capul șarpelui? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere personală; poate 
deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Transformă cuvintele din Isaia 53:4-6 într-o rugăciune personală, la care să adăugi elemente din 
versetul de memorat. 
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Doamne Isuse!  

Eu_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
Încă de când a fost creat, omul a fost așezat la această răscruce a ascultării de 
Dumnezeu sau de Satan. Întotdeauna șoapta celui rău va submina autoritatea 

Cuvântului lui Dumnezeu, mai întâi punând-o la îndoială: „oare a zis Dumnezeu cu adevărat...?”, 
pentru ca mai apoi s-o conteste pe față: „hotărât, că nu veți muri”. Iar succesul lui este cu atât mai mare 
cu cât noi suntem mai nesiguri și  mai neglijenți în ce privește Cuvântul Lui. 

Gândește-te la săptămâna care a trecut și relatează, pe scurt o situație în care ai ascultat de Dumnezeu 
și o alta în care ai ascultat de Satan, adică ai păcătuit. Care este „momeala” cu care ai fost ademenit? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Domnul Isus Cristos este „sămânța femeii” care a zdrobit capul șarpelui prin moartea Lui pe cruce și 
prin învierea Lui. Citește 1 Ioan 1:9-2:2 și notează ce trebuie să facă orice om, deci și tu, atunci când 
păcătuiește și ar dori să primească iertare. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
Scrie mai jos o rugăciune de mărturisire a păcatelor pe care încă nu le-ai mărturisit și prin care să-I ceri 
iertare Domnului pentru neascultările tale. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 

 

 

PROVOCARE 
Descoperă care au fost consecințele faptului că Adam și Eva au fost alungați din 

grădină ca urmare a păcatului lor. Citește în săptămâna ce urmează Geneza 4:1-5:32. 
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Știai că... 
...oamenii au încercat să localizeze Grădina Edenului? 

Există două abordări clasice în această privință. Prima, ținând cont de informațiile geografice pe care 
ni le oferă textul biblic, plasează grădina Edenului undeva în zona Golfului Persic. Adepții acestei 
situări, consideră că râurile Tigru și Eufrat din vremea noastră sunt identice cu cele pomenite în 
Geneza 2:10-14. Ei spun că cele patru râuri pomenite: Pison, Ghihon, Hidechel (Tigru) și Eufrat se 
uneau în trecut într-unul sigur care apoi trecea prin Grădină și se vărsa în mare. Există candidați și 
pentru celelalte două râuri: Pison și Ghihon. Râul Ghihon ar putea corespunde cu râul Al-Qurnah din 
Irak sau cu Râurile Dez și Karun din vestul Iranului. Iar râul Pison ar putea corespunde unui râu a cărui 
albie s-a uscat, situat în zona Arabiei Saudite și a Kuweitului și al cărui traseu a fost pus în evidență de 
imaginile luate din satelit. Astfel, ei cred că Grădina Edenului era situată într-o vale foarte fertilă și 
joasă în ceea ce astăzi este Golful Persic și care a fost inundată odată cu creșterea nivelului oceanelor. 
A doua abordare ia în calcul Potopul din vremea lui Noe, eveniment care, cel mai probabil, a 
schimbat complet geografia lumii. Nu știm dacă râurile, munții și mările arătau la fel înainte de potop. 
Adepții acestei abordări spun că Tigrul și Eufratul așa cum le cunoaștem noi astăzi nu sunt aceleași 
râuri cu cele dinainte de potop, ci oamenii de după potop le-au numit așa după numele celor vechi. 
Dar nimeni nu poate spune cu exactitate unde s-a aflat Grădina Edenului. Există diverse locuri 
revendicate ca fiind locația grădinii Edenului, dar nimeni nu poate fi sigur. Este destul de probabil ca 
Grădina să fi fost distrusă de apele potopului. Chiar dacă locația ei ar fi descoperită în viitor, 
frumusețea inițială a grădinii plantate de Dumnezeu pentru om n-ar putea fi reconstituită. Așa că 
oamenii vor rămâne mai departe cu nostalgia acelei grădini în care Dumnezeu și primul om se 
întâlneau în adierea proaspătă a dimineții.  

(https://ro.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%83dina_Edenului, accesat în 29.12.2021) 
(https://biblediscoverytv.com/history/2020/the-location-of-the-garden-of-eden/, accesat în 29.12.2021) 

 

 

 

Geneza 3:1-24 
Completează „cuvântul corect” în fiecare spațiu liber din textul de mai jos folosind lista de cuvinte, 
conform paragrafului din Geneza 3:14-19, traducerea Dumitru Cornilescu (VDC). 

Geneza 3:14. Domnul Dumnezeu a _______________ șarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, 

_______________ ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp; în _______________ zilele vieții 

tale să te târăști pe pântece și să mănânci țărână. 

15. Vrăjmășie voi _______________ între tine și femeie, între _________________ ta și sămânța ei. 

Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei _______________ călcâiul.” 

16. Femeii i-a zis: „Voi mări foarte mult _________________ și însărcinarea ta; cu durere vei naște copii 

și __________________ tale se vor ține după __________________ tău, iar el va stăpâni peste tine.” 

17. Omului i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de glasul _________________ tale și ai mâncat din pomul despre 

care îți _______________: „Să nu mănânci deloc din el”, blestemat este acum pământul din pricina ta. 

Cu multă ____________________ să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale; 

18. spini și ___________________ să-ți dea, și să _______________ iarba de pe câmp. 

19. În ___________________ feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei ___________________ în 

pământ, căci din el ai fost luat; căci _________________ ești și în țărână te vei întoarce.” 

/ Adam / suferința / pălămidă / zis / bucurie / nevestei / omul / sămânța / întoarce / pir / poruncisem 
/ planurile / toate / necaz / mănânci / zdrobi / descompune / bărbatul / unele / pune / sudoarea / 
trudă / învățasem / blestemat / lut / dorințele / țărână / efort / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuvântul corect 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%83dina_Edenului
https://biblediscoverytv.com/history/2020/the-location-of-the-garden-of-eden/
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Geneza 3:1-24 
Căutând pe verticală, orizontală sau oblic, găsește în careul de mai jos cuvintele indicate: 

Geneza 3:22. Domnul Dumnezeu a zis: „Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele și răul. 
Să-l împiedicăm, deci, acum ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din 
el și să trăiască în veci.” 
23. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze pământul, din care 
fusese luat. 
24. 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. 
 

Z X C V B N M A A S D F G H J K 

L Î Ț Ă O Q W E R D T P Y U I O 

A Z S X D M D C F V A Ă G B H N 

J M Q A D R U M U L W M S E D R 

F T C G Y H M L U J I Â K G O L 

P Ș U Ă K Î N Â Z X C N V R B N 

M Ă N Â N C E M Q W E T R Ă T Y 

U I O O P Ă Z A H S D U F D G H 

J K S L Ș Q E D E N U L U I A W 

S E C D R S U F R T G Y H N U J 

I K Â O L P A Ș U Ă Ț Z S A X D 

C F N V G B H B V N J P M K A S 

S D D O M N U L I Z G O N I T F 

F G H J K Â L Ș M E Ă M Ț Z X C 

V B N M Â Ă N Q I W E U R T Y U 

I W S X E D C A R F V L T G B Y 

 

 

Geneza 3:1-24 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

Orizontal 
1. Ce au făcut Adam și Eva când au auzit glasul Domnului? (Geneza 3:8) 
2. Cui a dat Eva să mănânce din rodul pomului cunoștinței binelui și răului? (Geneza 3:6) 
3. Cum a fost numită Eva pentru toți cei vii? (Geneza 3:20) 

CAREU 

Aritmogrif 2 
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4. Ce este omul și se va întoarce în ea când va muri? (Geneza 3:19) 
5. Cine este blestemat din cauza neascultării lui Adam? (Geneza 3:17) 
6. Ce și-au făcut Adam și Eva din frunze de smochin, cunoscând că sunt goi? (Geneza 3:7) 
7. Ce învârteau heruvimii puși să păzească drumul care ducea la pomul vieții? (Geneza 3:24) 

Vertical 
Cine anume din partea femeii urma să zdrobească capul șarpelui? 

 
 

Geneza 3:1-24 
 

Ordonează cuvintele amestecate din prima coloană, scrie propoziția găsită în coloana liberă și 
stabilește apoi dacă este adevărată sau falsă. 

1. 
frunze, ele, cunoscut, au, erau, cusut, 
au, de, și, făcut, din, că, goi, laolaltă, 
șorțuri, smochin, și-au. 

 A  /  F 

2. a, surorii, Adam, numele, sale, Eva, pus.  A  /  F 

3. 
feței, sudoarea, în, tale, mănânci, te, 
întoarce, acasă, să-ți, pâinea, până, vei. 

 A  /  F 

4. 
luat, pe, Edenului, din, Domnul, izgonit, 
om, grădina, să, care, ca, lucreze, 
Dumnezeu, l-a, pământul, din, fusese. 

 A  /  F 

Găsește drumul corect! 

Adevărat sau Fals? 
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BD – Episodul 2 



LECȚIA 3 
GENEZA 4:1-5:32 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție Geneza 4:1-5:32. 

• Marchează în textul de mai jos toate referirile la Cain (C) și notează apoi 2 caracteristici ce țin de 
viața lui fizică și alte 2 ce se referă la caracterul lui. 

__________________________________________  __________________________________________ 

__________________________________________  __________________________________________ 

• Încercuiește în textul de mai jos cuvântul „frate”. De câte ori l-ai găsit? _______________________ 

Care crezi că este motivul pentru care este menționat atât de des? 

Geneza 4:1. Adam s-a împreunat cu nevastă-sa, Eva; ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a 

zis: „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!” 

2. A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. 

3. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. 

4. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi-născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul 

a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui; 

5. dar spre Cain și spre jertfa lui, n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât 

fața. 

6. Și Domnul i-a zis lui Cain: „Pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? 

7. 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.” 

8. Însă 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. 

9. Domnul i-a zis lui Cain: „Unde este fratele tău Abel?” El a răspuns: „Nu știu. Sunt eu păzitorul fratelui 

meu?” 

10. Și Dumnezeu a zis: „Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine. 

11. Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta, care și-a deschis gura ca să primească din mâna 

ta sângele fratelui tău! 

12. Când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui. Pribeag și fugar să fii pe pământ.” 

13. Cain a zis Domnului: „Pedeapsa mea e prea mare ca s-o pot suferi. 

14. Iată că Tu mă izgonești azi de pe fața pământului; eu va trebui să mă ascund de Fața Ta și să fiu 

pribeag și fugar pe pământ; și oricine mă va găsi, mă va omorî.” 

15. Domnul i-a zis: „Nicidecum; ci dacă va omorî cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de șapte ori.” Și 

Domnul a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi, să nu-l omoare. 

16. Apoi, Cain a ieșit din Fața Domnului și a locuit în țara Nod, la răsărit de Eden. 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a descoperi 
toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri din partea 
cititorului. 
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MEMOREAZĂ1 

 

• Completează în tabelul de mai jos care sunt consecințele faptelor noastre, așa cum afli din versetul 
de memorat. 

 Dacă faci 
bine →  

rău →  

• Ce face păcatul și ce trebuie să facă omul în privința lui? 

Păcatul  
→  OMUL 

→  

APROFUNDEAZĂ 
1. Găsește câteva sinonime pentru a se stăpâni, folosind ca ajutor un dicționar 
explicativ al limbii române (DEX) și/sau un dicționar de sinonime. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Citește cu atenție Geneza 1:26-27 și apoi Geneza 5:1-3 și notează prin ce se aseamănă și prin ce 
se diferențiază crearea omului și nașterea de fii. # Cine erau primii doi fii ai lui Adam și ai Evei și care 
era ocupația lor? (Geneza 4:1-2). 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Ce jertfe au adus cei doi frați, Cain și Abel, și care a fost reacția Domnului la jertfele lor? (Geneza 
4:3-5) # Care dintre cei doi frați are primul inițiativa jertfei și care este văzut mai întâi de Domnul 
Dumnezeu, conform textului biblic? 

Cain -  __________________________________________________________________ 
Abel -  __________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Modul în care Domnul Dumnezeu a privit spre jertfele celor doi a fost evident. Ce reacție a avut 
Cain? (Geneza 4:5) # Citește Geneza 4:6-7 și identifică motivul pentru care Dumnezeu nu a privit cu 
plăcere spre jertfa lui Cain. # Cum ai defini „a se mânia”? (același verb îl găsim și în Psalmul 37:8) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

5. Recitește dialogul dintre Dumnezeu și Cain din Geneza 4:6-16 și notează mai jos reacțiile și 
răspunsurile lui Cain. # Cum l-ai descrie pe Cain într-o frază sau două, ținând cont de ceea ce ai găsit 
în textul biblic? 

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

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. 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Recitește cuvintele pe care Dumnezeu i le spune lui Cain (Geneza 4:6-7, 10-12 și 15) și notează mai 
jos în ce fel își arată Dumnezeu dreptatea și în ce fel Își arată Dumnezeu bunătatea față de Cain? 

Dreptatea -_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Bunătatea -_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere personală; poate 
deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Transformă cuvintele din Psalmul 37:4-9 într-o rugăciune personală, la care să adăugi elemente din 
versetul de memorat. 
Doamne Isuse!  

Eu_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
Textul pe care l-am citit vorbește despre efectele păcatului în viața lui Cain, în viața 
oricărui om, deci și a ta, căci cine nu s-a mâniat vreodată? Citește cuvintele 

Domnului Isus din Matei 5:21-24. Cu ce este comparată mânia? Care sunt exemplele de cuvinte prin 
care omul își manifestă mânia? TU le-ai folosit vreodată? Ce spune versetul 24b că trebuie să faci față 
de fratele tău? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Citește și Efeseni 4:26-27 și 1 Petru 5:8-9a. Când trebuie rezolvată mânia și de ce? Care este pericolul 
și ce trebuie să faci pentru a-l evita? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
Notează mai jos numele persoanelor pe care te-ai mâniat, le-ai jignit (în gând sau cu vorba), poate le-
ai și lovit și de la care trebuie să-ți ceri iertare. 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 

 

 

Știai că... 
...jertfele animale, așa cum le-a poruncit Dumnezeu în Vechiul Testament, au o însemnătate și o 
simbolistică diferită de sacrificiile aduse de alte popoare?  

În cultura popoarelor antice, sacrificiile animale aveau rolul de a-i îmbuna pe zei și de a le 
cumpăra bunăvoința față cel ce aducea jertfa. În concepția lor, cu cât jertfa era mai valoroasă, cu 
atât mai multe șanse avea cel ce o aducea să se bucure de binecuvântarea zeilor. Tot plusând, 
s-a ajuns în timp chiar la sacrificii umane. Dacă vei ajunge să citești cartea Levitic, vei vedea că 
Dumnezeu nu poruncește jertfe cu o valoare din ce în ce mai mare, ci din contră, din ce în ce 
mai mică. Dacă un om păcătuia, el trebuia să aducă o jertfă pentru păcat. Dacă nu putea aduce 
o oaie, el putea aduce ca jertfă doi porumbei, iar dacă nu putea aduce nici porumbei, atunci el 
putea aduce o anumită cantitate de făină de cea mai bună calitate (cca. 2,40 l). Păcatul omului 
aduce moartea în lume. Iar când fiecare om păcătuiește, atunci răul se înmulțește, iar societatea 
ajunge coruptă și violentă. Sacrificiul animalului era un simbol fizic a ceea ce era cu adevărat în 
joc: viața sau moartea omului și a societății. Dar jertfele poruncite de Dumnezeu simbolizau mult 
mai mult: ele aveau rolul de-a înlocui în moarte pe cel ce a păcătuit. Pentru că Dumnezeu nu 
vrea moartea păcătosului, dar nici nu poate trece păcatul cu vederea, viața animalului era oferită 
simbolic ca o răscumpărare care să acopere, să ispășească păcatul celui ce aducea jertfa. Deloc 
întâmplător, după ce Adam și Eva au păcătuit, am putea spune că Dumnezeu a adus o jertfă și 
le-a făcut „haine din piele” prin care le-a acoperit nu doar trupurile, ci, simbolic vorbind, și 
păcatul (Geneza 3:21). Simbolismul sacrificiilor animalelor în Biblie este o expresie concretă a 
dreptății lui Dumnezeu pe de-o parte, dar și a harului Său pe de alta. Ele vorbeau despre 
gravitatea păcatului, dar și despre soluția pe care Dumnezeu a oferit-o omului pentru a trăi totuși. 
Ele erau simbolul adevăratei și unicei Jertfe de ispășire prin care Dumnezeu Și-a arătat dragostea 
pentru noi: „dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit 
pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre” (1 Ioan 4:10). Aceasta 
este adevărata simbolistică a jertfelor aduse în Vechiul Testament. 

(https://bibleproject.com/blog/animal-sacrifice-really/, accesat în 29.12.2021) 
 

 

 

PROVOCARE 
Descoperă ce s-a întâmplat cu unul din urmașii lui Set, despre care Biblia spune că „era 

un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui”. Oare cine este el? 
Citește în săptămâna ce urmează Geneza 6:1-8:22. 

https://bibleproject.com/blog/animal-sacrifice-really/
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Geneza 4:1-5:32 
Căutând pe verticală, orizontală sau oblic, găsește în careul de mai jos cuvintele indicate: 

Geneza 5:18. La vârsta de o sută șaizeci și doi de ani, Iared a născut pe Enoh. 
19. După nașterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani; și a născut fii și fiice. 
20. Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute șaizeci și doi de ani; apoi a murit. 
21. La vârsta de șaizeci și cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala. 
22. După nașterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; și a născut fii și fiice. 
23. Toate zilele lui Enoh au fost trei sute șaizeci și cinci de ani. 
24. Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. 
 

Q A W S E D R F T G Y H U J I K 

O L P Ș N Ă Ț Î Â A S D F F G H 

J K L I A R E D V Ș Q M U R I T 

Ț W Â Q Ș W E U R Ă T E Y U I I 

N Ă S C T O P M Ă Z Z T Î A Z S 

X D C F E V G N Ă S C U T B H N 

J M F K R L Ș E Q A Z S T X S W 

E Z I L E L E Z N D C A V F R T 

G B I N A H Y E U O J L M K O I 

F I C J N B H U U Y H A G V C F 

T F E C X D R E M S Z A V W Q Z 

W X E T C R V T B B Y N Â U M O 

M N I B R U V Y C T L X R R Z E 

Z X C V B Ă N M A S U A S D F G 

D U M N A H I J K L A Ș T Q Ț Q 

W E R T Y U I T O A T E A Â O Î 

 
 
 

 

Geneza 4:1-5:32 
 

Completează „cuvântul corect” în fiecare spațiu liber din textul de mai jos folosind lista de cuvinte, 
conform paragrafului din Geneza 5:1-8, traducerea Dumitru Cornilescu (VDC). 

Geneza 5:1. Iată cartea _____________________ lui Adam. În ziua când a __________________ 

Dumnezeu pe _______________, l-a făcut după _________________ lui Dumnezeu. 

2. I-a făcut ________________ bărbătească și parte femeiască, i-a _________________________ și le-a 

dat _____________________ de „om” în ziua când au fost făcuți. 

3. La __________________ de o sută treizeci de ani, Adam a _____________________ un fiu după 

_____________________ și asemănarea lui și i-a pus numele Set. 

4. După nașterea lui _______________, Adam a trăit opt sute de ani; și a născut ______________ și fiice. 

5. Toate _____________ pe care le-a trăit Adam, au fost de nouă sute treizeci de ani; apoi a 

______________. 

6. La vârsta de o _____________________ cinci ani, Set a născut pe _____________________. 

CAREU 

Cuvântul corect 
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7. După nașterea lui Enos, Set a mai ______________ opt sute șapte ani și a născut fii și ______________. 

8. Toate zilele lui Set au fost de ________________ sute doisprezece ani; __________________ a murit. 

/ Adam / nouă / murit / neamurilor / titlul / fii / chipul / călătorit / Enos / parte / păgânilor / blagoslovit 
/ vârsta / fizionomia / om / etatea / fiice / născut / binecuvântat / adormit / zilele / sută / făcut / 
similitudinea / trăit / numele / mie / Set / zămislit / asemănarea / apoi / 
 

Geneza 4:1-5:32 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

Orizontal 

1. Care era ocupația lui Cain? (Geneza 4:2) 
2. Ce au adus cei doi fii ai lui Adam înaintea lui Dumnezeu? (Geneza 4:3,4) 
3. Care era ocupația lui Abel? (Geneza 4:2) 
4. Ce urma să ajungă Cain pe pământ, ca urmare a pedepsei Domnului pentru păcatul lui? 

(Geneza 4:12) 
5. Cum se numea cel de-al treilea fiu al lui Adam și al Evei? (Geneza 4:25) 
6. Cum se numea urmașul lui Set care a trăit cel mai mult, adică 969 ani? (Geneza 5:27) 
7. Cum se numea urmașul lui Cain care și-a luat două neveste? (Geneza 4:19) 

Vertical 
Ce anume pândește la ușă și dorința lui se ține după om, dar trebui stăpânit?  

 
 

 

Geneza 4:1-5:32 
 

Ordonează cuvintele amestecate din prima coloană, scrie propoziția găsită în coloana liberă și 
stabilește apoi dacă este adevărată sau falsă. 

1. 
adus, turmei, Abel, a, oile, o, din, ale, 
născute, grăsimea, jertfă, lui și întâi, 
din, lor. 

 A  /  F 

2. 
faci, dacă, pândește, ești, bine, bine, la 
primit, dar faci, păcatul rău, dacă, ușă.  

 A  /  F 

3. 

I-a, parte, și, le-a, parte, i-a, femeiască, 
binecuvântat, și, care, dat, în, în, au, 
bărbătească, de, „om”, ziua, fost, 
născuți, numele, făcut. 

 A  /  F 

4. 
la, 400, vârsta, Ham, a, Noe, de, ani, 
născut, Iafet, pe, Set, și, de. 

 A  /  F 

Aritmogrif 3 

Adevărat sau Fals? 
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Geneza 4:1-5:32 
 

Bazându-te pe textul biblic, alege din variantele indicate răspunsurile care se potrivesc afirmațiilor de 
mai jos. Atenție! Pot fi mai multe variante de răspuns corecte, sau dimpotrivă, nici unul. 

• Adam și Eva au avut:   

(a) 3 copii. 
(b) 2 copii. 
(c) mulți copii. 

• Despre Cain ni se spune că:   

(a) era plugar. 
(b) a ajuns fugar. 
(c) a avut un fiu pe nume Enoh. 

• După uciderea lui Abel, Cain a locuit în țara 
Nod după ce a ieșit:   

(a) din Fața Domnului. 
(b) din Canaan. 
(c) din Eden. 

• Enoh a umblat cu Dumnezeu 300 de ani, apoi 
nu s-a mai văzut pentru că:   

(a) a plecat într-un alt ținut. 
(b) a murit. 
(c) l-a luat Dumnezeu. 

• La nașterea lui Set, Adam avea:   

(a) 100 ani. 
(b) 120 ani. 
(c) 130 ani. 

• Numele lui Noe înseamnă:   

(a) încurajare. 
(b) mângâiere. 
(c) înlocuit.

 

Găsește drumul corect! 

Alege corect! 
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BD – Episodul 3 



LECȚIA 4 
GENEZA 6:1-8:22 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție Geneza 6:1-8:22. 

• Subliniază în textul de mai jos toate expresiile care descriu starea omului și a pământului. 

• Notează în textul de mai jos toate referirile la „corabie/arcă1” (). Care erau dimensiunile 
corabiei? ____________________________________________________________________________ 

Geneza 6:5. 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. 

6. I-a părut rău Domnului că l-a făcut pe om pe pământ și S-a mâhnit în inima Lui. 

7. Și Domnul a zis: „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.” 

8. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. 

9. Iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui: Noe 

umbla cu Dumnezeu. 

10. Noe a născut trei fii: Sem, Ham și Iafet. 

11. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie. 

12. Dumnezeu S-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat; căci orice făptură își stricase calea 

pe pământ. 

13. Atunci Dumnezeu i-a zis lui Noe: „Sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au 

umplut pământul de silnicie; iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. 

14. Fă-ți o corabie din lemn de gofer (chiparos); corabia aceasta s-o împarți în cămăruțe și s-o 

tencuiești cu smoală pe dinăuntru și pe dinafară. 

15. 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. 

16. 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. 

17. Și, 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. 

18. Dar cu tine fac un legământ; să intri în corabie, tu și fiii tăi, nevastă-ta și nevestele fiilor tăi împreună 

cu tine. 

19. 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. 

 
1 Peste tot unde în text apare cuvântul „corabie” el poate fi tradus și cu „arcă” sau „chivot”. 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a descoperi 
toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri din partea 
cititorului. 
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20. 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. 

21. 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.” 

22. Așa a și făcut Noe: a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. 

MEMOREAZĂ2 

 

• Cum era Noe și ce făcea el? 

Cum era Noe? 
→  

→  

Ce făcea Noe? →  

• De ce era Noe un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui? 

_______________________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Găsește câteva sinonime pentru neprihănit, folosind ca ajutor un dicționar 
explicativ al limbii române (DEX) și/sau un dicționar de sinonime. Care este 
antonimul acestui cuvânt? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Pentru a înțelege vremea în care trăia Noe, citește atent Geneza 5:28-29 și Geneza 6:5-7, 11-12. 
Care erau caracteristicile acelor vremuri? # Ce era în inima lui Dumnezeu și ce a hotărât El să facă? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Citește cu atenție Geneza 6:8-10 și Geneza 7:1. În ce fel contrasta Noe cu cei din vremea în care a 
trăit? # Prepoziția „înaintea” o găsim atât în Geneza 7:1, cât și în Geneza 6:11. Ce ne spune această 
prepoziție despre referința față de care se definește binele și răul, neprihănirea și fărădelegea? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Când Biblia spune despre cineva că „umblă cu Dumnezeu”, aceasta înseamnă că relația dintre el și 
Dumnezeu este una foarte apropiată. Mai știi vreo altă persoană despre care Biblia spune că „a umblat 
cu Dumnezeu”? (Citește Geneza 5:21-24). Notează mai jos tot ce spune textul despre Noe. 

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

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

Dumnezeu. 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
5. Recitește Geneza 6:22 și notează ce a făcut Noe. Cum ai caracteriza un om care face ceea ce a făcut 
Noe? # Având în vedere ceea ce a făcut el, ce poți spune despre încrederea lui în Dumnezeu? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Citește cu atenție textul din Evrei 11:7. Cum erau lucrurile cu privire la care a fost înștiințat Noe? # 
Prin ce s-a văzut credința lui Noe în cuvintele lui Dumnezeu? # Care a fost scopul construirii 
arcei/chivotului? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere personală; poate 
deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 

Eu_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
Biblia folosește istorisirea potopului ca o imagine a felului în care un om poate fi 
mântuit. Dumnezeu nu aduce pedeapsa până când arca, mijlocul de salvare, de 

mântuire, nu este gata. Ba mai mult, mai așteaptă șapte zile după terminarea ei, timp în care ar fi putut 
intra în corabie, nu doar Noe, familia lui și animalele, ci și orice alt om. Dar, se pare că nu a mai dorit 
nimeni să urce în corabie! Nimeni nu a mai dorit să fie mântuit! 

Dacă ai fi trăit în vremea lui Noe, ce ar fi trebuit să faci pentru a fi salvat, mântuit? Ce-ar fi trebuit să se 
întâmple în inima ta, așa încât să faci acțiunea respectivă? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Dar tu nu trăiești în vremea lui Noe! Știi cine este astăzi „arca”, adică mijlocul prin care Dumnezeu 
mântuiește pe orice om? Ce trebuie să faci astăzi pentru a fi mântuit? (Ioan 3:16 și 1 Ioan 5:11-12) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
Crezi tu că Isus este Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu în care ai viața veșnică?  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 

 

 

Știai că... 
...arca lui Noe a fost una dintre cele mai mari corăbii din lemn? 

Dimensiunile ei erau de aproximativ 137 m (lungime) x 23 m (lățime) x 13,7 m (înălțime). Pentru 
a ne face o idee despre aceste dimensiuni este destul să spunem că lungimea ei este aproximativ 
o dată și jumătate lungimea unui teren de fotbal. Înălțimea ei este aproape cât un bloc cu 4 etaje. 
Arca avea un volum de peste 43 000 m3, ceea ce echivalează cu aproximativ 500 de semiremorci 
standard de tir. S-a calculat că în arca lui Noe ar fi putut încăpea cel puțin 120 000 de oi, 
considerându-se că dimensiunile medii ale animalelor din arcă sunt cele ale unei oi. În ciuda 
acestor dimensiuni, a greutății proprii și a greutății animalelor pe care le-a adăpostit, s-a calculat 
că arca ar fi putut să plutească. Se cunosc puține corăbii din lemn care să se fii apropiat de aceste 
dimensiuni impresionante. Am putea menționa totuși navele chinezești de comori ale amiralului 
Zheng He (1400 î. Cr.) și vestita triremă (navă de război) Tessarakonteres din Grecia antică. 
Dimensiunile arcei lui Noe sunt aproape de dimensiunea maximă cunoscută pentru o corabie 
ce poate fi construită din lemn. 

În plus, dacă ești foarte curios(oasă), ai putea vizita arca! Nu, nu arca făcută de Noe, ci o replică 
a ei construită la dimensiunile indicate în Biblie, în Williamstown, statul Kentucky din SUA. 
Construcția are funcțiunea de muzeu și se numește Ark Encouter. O poți vizita virtual accesând 
link-urile: https://www.youtube.com/watch?v=NM9nMWCgbA4,  
https://www.youtube.com/watch?v=uXlsOS23_II 

https://facerealumii.ro/arca-lui-noe-nava-imensa/, accesat în 29.30.2021) 

 
 
 

 

Geneza 6:1-8:22 
 

Completează „cuvântul corect” în fiecare spațiu liber din textul de mai jos folosind lista de cuvinte, 
conform paragrafului din Geneza 7:1-7, traducerea Dumitru Cornilescu (VDC). 

Geneza 7:1. Domnul i-a zis lui _______________: „Intră în ___________________, tu și toată casa ta; căci 

te-am _______________ fără prihană înaintea Mea în ____________________ acesta de oameni. 

PROVOCARE 
Dar oare cum a arătat lumea după potop? 

Citește în săptămâna ce urmează Geneza 9:1-11:32. 

Cuvântul corect 

https://www.youtube.com/watch?v=NM9nMWCgbA4
https://www.youtube.com/watch?v=uXlsOS23_II
https://facerealumii.ro/arca-lui-noe-nava-imensa/
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2. Ia cu tine câte _______________ perechi din toate dobitoacele curate, câte o parte bărbătească și 

câte o parte _____________________; o __________________ din dobitoacele care nu sunt curate, câte 

o parte _______________ și câte o parte femeiască; 

3. și câte șapte perechi de asemenea, din pasările cerului, câte o parte bărbătească și câte o parte 

femeiască, ca să le ții vie sămânța pe toată fața pământului. 

4. Căci după șapte _______________, voi face să plouă pe pământ ___________________ de zile și 

patruzeci de nopți; și voi _______________ astfel de pe fața pământului toate ____________________ 

pe care le-am făcut.” 

5. Noe a _______________ tot ce-i _____________________ Domnul. 

6. Noe era de _______________ sute de ani, când a venit _____________________ pe pământ. 

7. Și Noe a _______________ în corabie cu _______________ săi, cu nevastă-sa și cu __________________ 

fiilor săi, din __________________ apelor potopului. 

/ nouă / murit / neamurilor / titlul / fii / chipul / călătorit / Enos / parte / păgânilor / blagoslovit / vârsta 
/ fizionomia / om / etatea / fiice / născut / binecuvântat / adormit / zilele / sută / făcut / similitudinea / 
trăit / numele / mie / Set / zămislit / asemănarea / apoi / 

 

Geneza 6:1-8:22 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

Orizontal 

1. Unde a văzut Domnul că era mare răutatea oamenilor? (Geneza 6:5) 
2. Cum se numea cel de-al treilea fiu al lui Noe? (Geneza 6:10) 
3. Din ce fel de lemn a primit Noe poruncă să construiască arca? (Geneza 6:14) 
4. Din care animale trebuia Noe să ia câte șapte perechi pentru a le păstra cu viață? (Geneza 7:2) 
5. Ce s-a întâmplat cu toate făpturile vii de pe fața pământului în timpul potopului? (Geneza 7:23) 
6. Ce a făcut Domnul în inima Lui din pricina răutății oamenilor? (Geneza 6:6) 
7. Ce i-a spus Domnul lui Noe că va face cu el? (Geneza 6:18) 
8. De când sunt rele întocmirile gândurilor din inima omului? (Geneza 8:21) 
9. Cu ce au umplut oamenii pământul? (Geneza 6:13) 
10. Pe care munți s-a oprit arca după ce s-a oprit ploaia? (Geneza 8:4) 

Vertical 
Ce fel de om era Noe între cei din generația lui? 

 

Aritmogrif 4 
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Geneza 6:1-8:22 
Căutând pe verticală, orizontală sau oblic, găsește în careul de mai jos cuvintele indicate: 

Geneza 8:14. În luna a doua, în a douăzeci și șaptea zi a lunii, pământul era uscat de tot. 
15. Atunci Dumnezeu a vorbit lui Noe și i-a zis: 
16. „Ieși din corabie, tu și nevastă-ta, fiii tăi și nevestele fiilor tăi cu tine! 
17. Scoate afară împreună cu tine toate viețuitoarele de tot felul care sunt cu tine, atât păsările cât și 
vitele și toate târâtoarele care se târăsc pe pământ: să mișune pe pământ, să crească și să se 
înmulțească pe pământ.” 
18. Și Noe a ieșit afară cu fiii săi, cu nevastă-sa și cu nevestele fiilor săi. 
19. Toate dobitoacele, toate târâtoarele, toate păsările, tot ce se mișcă pe pământ, după soiurile lor, 
au ieșit din corabie. 

 

Z T E X D R C F T V G Y B H U N 

J I M K O V O R B I T L P Ș Ă Ț 

Q A Z W S I X E D C U S C A T R 

F Î M P R E U N Ă V T O G B Â Y 

H N U J M Ț I K O L P I Ș Ă R Ț 

A S D F D U M N E Z E U G H Â J 

K L Q W E I R T Y U I R O P T Z 

X C V B C T P Ă S Ă R I L E O N 

Q A W S E O D R F T G L Y H A U 

J I P K O A R L P Ș M E P Ț R N 

Ă Ț Ă L A R Z A S X D M C F E V 

G B M H N E J M B K V I T E L E 

O I Â J N L B H U I Y Ș G V E C 

F T N E V E S T E L E U R D X Z 

A S T D F G H J K L Ș N Z X C V 

B N M Q W Î N M U L Ț E A S C Ă 

 
 
 
 

 

Geneza 6:1-8:22 
 

Având în minte textul lecției de astăzi din cartea GENEZA, verifică în șirurile de mai jos care sunt 
cuvintele care nu se potrivesc. 

1. Noe Set Iafet Ham Sem 

2. răutate silnicie neprihănire fărădelege minciună 

3. ape izvoare ploaie potop uscat 

4. corabie vapor arcă avion barcă 

Ce nu se potrivește? 

CAREU 
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Geneza 6:1-8:22 
 

Bazându-te pe textul biblic, alege din variantele indicate răspunsurile care se potrivesc afirmațiilor de 
mai jos. Atenție! Pot fi mai multe variante de răspuns corecte, sau dimpotrivă, nici unul. 

• Câți ani avea Noe când a venit potopul pe 
pământ? 

(a) 150. 
(b) 600. 
(c) 500. 

• Noe a luat în corabie, la porunca Domnului:  
(a) animale 
(b) păsări 
(c) mâncare. 

• Ploaia a căzut peste pământ:  
(a) 40 de zile 
(b) 40 de nopți 
(c) 150 de zile. 

• Ce nu va înceta cât va fi pământul: 
(a) semănatul și seceratul. 
(b) frigul și căldura. 
(c) ziua și noaptea.

• Pentru a verifica dacă apele au început să 
scadă pe pământ, Noe a dat drumul din 
corabie:  

(a) unui corb. 
(b) unei rândunici. 
(c) unui porumbel. 

• Noe a ieșit din corabie împreună cu familia 
lui: 

(a) la porunca Domnului. 
(b) când s-a gândit el. 
(c) când i-a spus familia.

 

 

  

Găsește drumul corect! 

Alege corect! 
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BD – Episodul 4 



LECȚIA 5 
GENEZA 9:1-11:32 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție Geneza 9:1-11:32. 

• Încercuiește în textul de mai jos cuvântul „legământ” și marchează cuvintele „curcubeu” (C) și 
„semn” (S). De câte ori le-ai găsit în total? ________________________________________________ 

• Care este porunca care se repetă de mai multe ori în text? De câte ori ai găsit-o? ______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Geneza 9:1. Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi și le-a zis: „Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți 

pământul. 

2. S-apuce groaza și frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce 

se mișcă pe pământ și pe toți peștii mării: vi le-am dat în mâinile voastre! 

3. Tot ce se mișcă și are viață, să vă slujească de hrană: toate acestea vi le dau, ca și iarba verde. 

4. Numai carne cu viața ei, adică sângele ei, să nu mâncați. 

5. Căci voi cere înapoi sângele vieților voastre; îl voi cere înapoi de la orice dobitoc; și voi cere înapoi 

viața omului din mâna omului, din mâna oricărui om, care este fratele lui. 

6. Dacă varsă cineva sângele omului, și sângele lui să fie vărsat de om; căci Dumnezeu l-a făcut pe om 

după chipul Lui. 

7. Iar voi, creșteți și înmulțiți-vă; răspândiți-vă pe pământ și înmulțiți-vă pe el!” 

8. Dumnezeu a mai vorbit lui Noe și fiilor lui care erau cu el și a zis: 

9. „Iată, Eu fac un legământ cu voi și cu sămânța voastră, care va veni după voi; 

10. 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. 

11. 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.” 

12. Și 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: 

13. curcubeul Meu pe care l-am așezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine și 

pământ. 

14. Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor; 

15. și 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. 

16. Curcubeul va fi în nor; și Eu Mă voi uita la el, ca să-Mi aduc aminte de legământul cel veșnic dintre 

Dumnezeu și toate viețuitoarele de orice trup de pe pământ”. 

17. Și Dumnezeu i-a zis lui Noe: „Acesta este semnul legământului pe care l-am făcut între Mine și 

orice făptură de pe pământ.” 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a descoperi 
toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri din partea 
cititorului. 
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MEMOREAZĂ1 

 

• Între cine și cine este legământul? _____________________________________________ 

• Care este semnul acestui legământ și unde este el așezat?  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Găsește câteva sinonime pentru legământ, folosind ca ajutor un dicționar 
explicativ al limbii române (DEX) și/sau un dicționar de sinonime.  

Scrie 3 exemple de legăminte, în afară de cel din lecția de astăzi, 2 pe care le 
cunoști din Biblie și unul din viața de zi cu zi. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Citește atent Geneza 6:17-18 și notează ce mesaj transmitea Domnul Dumnezeu lui Noe, în fața 
potopului iminent. (Aceasta este prima menționare a cuvântului „legământ” în cartea Geneza.) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Citește Geneza 8:18-22. Ce a făcut Noe după ce a coborât din corabie, cu gândul la experiența 
potopului? #  Care a fost reacția Domnului Dumnezeu și ce a zis El în inima Lui? Ce știe Dumnezeu 
despre oameni? L-a obligat cineva sau ceva pe Dumnezeu să se angajeze la așa ceva?  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Citește atent Geneza 9:1-7. Ce a făcut Domnul Dumnezeu în raport cu Noe și toată casa lui? Ce 
porunci i-a dat Domnul Dumnezeu lui Noe și casei sale? # Ce înlesnire explicită a dat Domnul 
Dumnezeu lui Noe și celor de după el, cu privire la hrană? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
5. Recitește cu atenție paragraful din Geneza 9:8-17 și completează apoi tabelul de mai jos cu detaliile 
legate de legământul încheiat între Dumnezeu și oameni. 

Cine a avut inițiativa legământului?  

 
1 Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 4 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului. 

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.” 
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Beneficiarii legământului  

Cine are obligații în legământul acesta?  

Obligațiile legământului 
 
 

Valabilitatea legământului  
Semnul legământului  

6. Recitește cu atenție paragraful din Geneza 9:8-17. Care este semnul legământului? Cine îl alege și 
cui aparține el, în exclusivitate? Argumentează afirmația cu textul din paragraful recitit. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere personală; poate 
deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 

Eu_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
Cu siguranță ai văzut cel puțin o dată un curcubeu, dar poate, nu te-ai gândit 
niciodată ce reprezintă el. Biblia spune despre curcubeu că el este „semnul 

legământului” lui Dumnezeu cu omul și cu toate animalele de pe pământ, atât timp cât va exista 
pământul. Știm că nimeni nu-L poate obliga pe Dumnezeu să facă ceva. 

Ce spune această promisiune necondiționată despre cum este Dumnezeu? Din ce spune Biblia 
despre Dumnezeu, caută un text care să explice motivele pentru care Dumnezeu a luat o astfel de 
decizie, în ciuda faptului că știa că „întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinerețea lui”. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Tu ai beneficiat de această promisiune a lui Dumnezeu? Ai făcut ceva ca să beneficiezi de ea? Acum, 
că știi despre această decizie a lui Dumnezeu, care ar trebui să fie reacția ta? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
Ce însemnă curcubeul pentru tine, de acum înainte? 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 

 
 

 

Știai că... 
...curcubeul apare la întâlnirea dintre lumină și picăturile de ploaie? 

Raza de lumină „intră” în picătura de ploaie, se refractă și se descompune în cele 7 radiații 
colorate (violet, indigo, albastru, verde, galben, portocaliu, roșu), oferind ochiului un adevărat 
spectacol cromatic. Curcubeul poate fi văzut doar atunci când stai cu fața către zona în care 
plouă și cu spatele la zona în care strălucește soarele. De aceea, centrul unui curcubeu este 
indicat de direcția umbrei tale. Cu cât soarele este mai jos față de orizont, cu atât curcubeul este 
mai sus. Curcubeul poate fi văzut doar dacă soarele se află pe bolta cerească la un unghi mai 
mic de 42 de grade față de privitor, adică puțin mai jos de „jumătatea cerului”. Nu vei putea 
ajunge la capătul curcubeului, pentru că el va părea că se depărtează de tine pe măsură ce tu 
încerci să te apropii. De altfel, mișcându-te, tu vei vedea de fapt alt curcubeu pentru că vei vedea 
lumina refractată de alte picături de apă. Și pentru că noi privim de la nivelul terenului, curcubeul 
pe care noi îl vedem va avea forma unui arc de cerc. Dar dacă l-am privi din aer, de la bordul 
unui avion de exemplu, atunci l-am vedea sub forma unui cerc întreg. În anumite condiții se 
poate forma un curcubeu dublu sub forma a două arce concentrice, iar cel din exterior va avea 
ordinea culorilor inversată: roșu la interior și violet la exterior, va fi mai difuz și îl vedem cu 
întreruperi. Pe de altă parte, dacă picăturile de ploaie sunt mai mari atunci curcubeul va fi mai 
viu colorat și va predomina culoare roșie; dacă însă picăturile sunt mai mici, atunci curcubeul va 
fi mai puțin vizibil și va predomina culoarea violet. Dacă te poziționezi corect poți observa 
formându-se curcubeie în jeturile unor cascade sau fântâni arteziene. Iar din fraza anterioară 
tocmai ai aflat care este pluralul de la curcubeu 😊. 

De-a lungul timpului oamenii nu au devenit mai buni, ba chiar din contră! Și totuși Dumnezeu 
nu i-a mai pedepsit printr-un potop. De aceea, de fiecare dată când privești curcubeul ar trebui 
să-ți amintești că el este semnul bunăvoinței și credincioșiei lui Dumnezeu față de oameni. El a 
promis și Și-a ținut promisiunea. 

(https://webcultura.ro/10-curiozitati-legate-de-curcubeu/, accesat în 30.12.2021) 
(http://www.profudegeogra.eu/10-lucruri-interesante-despre-curcubeu/, accesat în 30.12.2021) 

 

 
 

 

Geneza 9:1-11:32 
 

Bazându-te pe textul biblic, alege din variantele indicate răspunsurile care se potrivesc afirmațiilor de 
mai jos. Atenție! Pot fi mai multe variante de răspuns corecte, sau dimpotrivă, nici unul. 

PROVOCARE 
Urmașii lui Noe s-au înmulțit și s-au împrăștiat pe fața pământului. Totuși, Biblia „pune 

reflectorul” pe urmașii unuia dintre fiii lui Noe. Oare despre cine este vorba? 
Citește în săptămâna ce urmează Geneza 12:1-14:24. 

Alege corect! 

https://webcultura.ro/10-curiozitati-legate-de-curcubeu/
http://www.profudegeogra.eu/10-lucruri-interesante-despre-curcubeu/
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• Iafet, unul din fiii lui Noe, a avut: 
(a) 7 fii. 
(b) 9 fii. 
(c) 5 fii. 

• Avram a fost un urmaș al lui:  
(a) Sem. 
(b) Nahor. 
(c) Terah. 

• După potop, hrana oamenilor trebuia să fie:  
(a) tot ce se mișcă și are viață. 
(b) rodul oricărui pom. 
(c) orice animal fără sânge. 

• Ca să nu fie împrăștiați pe pământ, oamenii 
au vrut să construiască la Babel: 

(a) o cetate și un turn. 
(b) un oraș. 
(c) un zid.

• Domnul Dumnezeu a făcut legământul de a 
nu mai nimici pământul printr-un potop cu:  

(a) toți oamenii. 
(b) toate viețuitoarele. 
(c) urmașii lui Noe. 

• Cel care a fost blestemat de Noe din cauza 
păcatului său a fost: 

(a) Sem. 
(b) Ham. 
(c) Iafet

 
 
 
 
 
 

 

Geneza 9:1-11:32 
Căutând pe verticală, orizontală sau oblic, găsește în careul de mai jos cuvintele indicate: 

Geneza 11:1. Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. 
2. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear; și au descălecat acolo. 
3. Și au zis unul către altul: „Haide să facem cărămizi și să le ardem bine în foc.” Și cărămida le-a ținut 
loc din piatră, iar smoala le-a ținut loc de var. 
4. Și au mai zis: „Haide să ne zidim 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.” 
5. Domnul S-a pogorât să vadă cetatea și turnul pe care-l zideau fiii oamenilor. 

 

A S D F G Z H J K D L Ș Z V X C 

V B N M Ț I Q W P O G O R Â T E 

R T Y U I D O P Â M Ă C Î R A Z 

S X D C C I F V G N B U H F N J 

M Q A P Ă M Â N T U L V W S E D 

R F N T R G Y H U L U I J I K O 

L P Ș U Ă Q A Z R X S N M W E D 

C V F P M R T G N B N T H B Y U 

J M K O I E I J Z I D E A U Ă N 

B H U Y Z A G V R S C F T R D X 

Z S E W I C T A Ă Q M Ă Z X C V 

B N M Â Ș Â A R S S D O F G H J 

K L Î Q Î M P R Ă Ș T I A Ț I W 

E R T Y U P I O R Â P Q Z L W X 

E C R V T I B Ș I N E A R Y A N 

U M Q A W E S E T D R F T G Y H 
 
 
 
 
 
 

CAREU 
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Geneza 9:1-11:32 
 

Completează „cuvântul corect” în fiecare spațiu liber din textul de mai jos folosind lista de cuvinte, 
conform paragrafului din Geneza 9:17-20, traducerea Dumitru Cornilescu (VDC). 

Geneza 9:17. Și __________________________ i-a zis lui _____________________: „Acesta este semnul 

_________________________ pe care l-am ___________________ între Mine și __________________ 

făptură de pe _____________________.” 

18. Fiii lui Noe, care au ieșit din ___________________, erau: ____________, Ham și _________________: 

Ham este tatăl lui _____________________. 

19. Aceștia au fost cei __________________ fii ai lui Noe, și din ei s-au _______________________  

oameni peste tot pământul. 

20. Noe a început să fie _____________________ de pământ și a _____________________ o vie. 

/ Canaan / Dumnezeu / zece / făcut / corabie / Adam / lucrător / orice / cioban / Iafet / cumpărat / Set 
/ legământului / răspândit / Domnul / Sem / casă / zilier / pământ / unele / trei / Cain / sădit / Noe / 

 
 
 

Geneza 9:1-11:32 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

Orizontal 

1. Ce nu trebuia să mănânce Noe și urmașii lui? (Geneza 9:4) 
2. Ce era curcubeul pentru legământul dintre Dumnezeu și oameni? (Geneza 9:13) 
3. Ce a făcut Noe în mijlocul cortului după ce s-a îmbătat? (Geneza 9:21) 
4. Ce anume avea o limbă și aceleași cuvinte? (Geneza 11:1) 
5. Cum se numea cel de-al doilea fiu al lui Iafet? (Geneza 10:2) 
6. Ce trebuia să facă Noe și urmașii lui pe tot pământul? (Geneza 9:7) 
7. Cum se numea cel de-al patrulea fiu al lui Ham? (Geneza 10:6)  
8. Ce era Nimrod înaintea Domnului? (Geneza 10:9) 

Vertical 
Pentru ce era curcubeul un semn? 

 
 
 
 

 

Geneza 9:1-11:32 
 

Având în minte textul lecției de astăzi din cartea GENEZA, verifică în șirurile de mai jos care sunt 
cuvintele care nu se potrivesc. 

Ce nu se potrivește? 

Aritmogrif 5 

Cuvântul corect 
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1. creșteți 
umpleți 

pământul 
adunați-vă într-

un loc 
înmulțiți-vă răspândiți-vă 

2. legământ semn curcubeu nimicire promisiune 

3. Nahor Terah Avram Gomer Haran 

4. 7 perechi animale curate pești păsări 
animale 
necurate 

 
 

Geneza 9:1-11:32 
 

Ordonează cuvintele amestecate din prima coloană, scrie propoziția găsită în coloana liberă și 
stabilește apoi dacă este adevărată sau falsă. 

1. 
potop, să, vor, nu, mai, se, un, ca, 
nimicească, orice, apele, făptură, face. 

 A  /  F 

2. trăit, după, Noe, a, potop, de, ani, 530.  A  /  F 

3. 
încurcat, cetatea, limba, Domnul, unde, 
întregului, pământ, a, se, Babilon, 
numea. 

 A  /  F 

4. 
Noe, lui, din, fiii, au, tot, neamuri, s-au, 
răspândit, care, pe, pământul, după, 
ieșit, potop. 

 A  /  F 

Găsește drumul corect! 

Adevărat sau Fals? 
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BD – Episodul 5 



LECȚIA 6 
GENEZA 12:1-14:24 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție Geneza 12:1-14:24. 

• Găsește în textul de mai jos toate cuvintele din familia lexicală a cuvântului „a binecuvânta”. 

• Marchează cu semnul cunoscut toate locurile amintite în textul de mai jos (țări, localități). De 
unde a plecat Avram împreună cu familia sa și în ce țară a ajuns? ____________   ____________ 

• Ce locuință a avut Avram în țara de origine, iar apoi în țara de destinație? ________   ________ 

Geneza 12:1. 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. 

2. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta; îți voi face un nume mare și vei fi o 

binecuvântare. 

3. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema; și toate 

familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. 

4. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea șaptezeci și 

cinci de ani când a ieșit din Haran. 

5. Avram a luat pe Sarai, nevastă-sa și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le 

strânseseră și cu toate slugile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în 

țara Canaan. 

6. Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Canaaniții erau atunci 

în țară. 

7. Domnul S-a arătat lui Avram și i-a zis: „Toată țara aceasta o voi da seminței tale.” Și Avram a zidit 

acolo un altar Domnului, care i Se arătase. 

8. De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel și și-a întins cortul, având Betelul la apus și Ai la 

răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat Numele Domnului. 

9. Avram și-a urmat drumul, înaintând mereu spre miazăzi. 

10. A venit însă o foamete în țară; și Avram s-a pogorât în Egipt, ca să locuiască pentru câtăva vreme 

acolo; căci era mare foamete în țară. 

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.” 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a descoperi 
toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri din partea 
cititorului. 
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• Versetul de memorat de astăzi este format dintr-o poruncă pe care Domnul i-o dă lui Avram, 
urmată de o promisiune pentru el. În tabelul de mai jos, notează cu majuscule acțiunile care 
formează porunca, respectiv promisiunea Domnului, iar apoi completează versetul cu ce a rămas. 

Domnul zisese 
lui Avraam: 

poruncă 
→  

→  

promisiune 
→  

→  

APROFUNDEAZĂ 
1. Găsește câteva sinonime pentru a binecuvânta, folosind ca ajutor un dicționar 
explicativ al limbii române (DEX) și/sau un dicționar de sinonime. Care este 
antonimul verbului „a binecuvânta”?  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Citește cu atenție Geneza 11:26-32 și fă apoi o schiță a arborelui genealogic a lui Avram. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Citește Geneza 11:26-12:1 și notează unde s-a născut Avram și unde s-a mutat împreună cu tatăl 
său. # Când (după ce eveniment) și unde a vorbit Domnul Dumnezeu lui Avram? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. După moartea tatălui său Terah, Domnul i-a vorbit lui Avram dându-i o poruncă și făcându-i o 
promisiune, așa cum ai aflat din versetul de memorat. Ce a făcut Avram la porunca Domnului? 
(Geneza 12:4-5) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
5. Unde ajunsese Avram împreună cu familia sa în țara Canaan când i-a vorbit Domnul pentru a doua 
oară? Ce i-a spus Domnul de această dată? (Geneza 12:6-7) # Care a fost reacția lui Avram la această 
arătare a Domnului? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Încotro a luat Avram drumul după ce i se arătase Domnul la Sihem? Unde s-a așezat el, între ce 
localități, și ce a făcut el acolo? (Geneza 12:8-9) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

 
 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere personală; poate 
deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 

Eu_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
Avram a pornit într-o lungă călătorie bazându-se doar pe cuvintele lui Dumnezeu. 
Credința lui nu a fost una declarativă, ci a fost una demonstrativă. El nu doar și-a 

afirmat credința, ci a demonstrat-o. Nu o zi, nu două, ci o viața întreagă.  

Gândindu-te la textul lecției de astăzi și citind apoi Evrei 11:8, notează care este dovada faptului că 
Avram a crezut Cuvântul lui Dumnezeu. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Crezi TU cuvintele, poruncile lui Dumnezeu? Oricare ar fi răspunsul tău, care este dovada acestui 
lucru? Notează mai jos 3 fapte din săptămâna care a trecut și care sunt o dovadă a credinței sau 
necredinței tale. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
Care sunt poruncile lui Dumnezeu pentru tine, astăzi și cum îți poți dovedi credința în El? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
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Știai că... 
...Avram a locuit într-una din cele mai prospere regiuni ale lumii antice? 

Ur a fost un oraș situat în sudul 
Mesopotamiei, în regiunea 
Sumer. Ruinele acestuia au fost 
descoperite parțial și ele se află 
în localitatea Tall al-Muqayyar, 
din sud-vestul Irak-ului. Ur a 
început probabil ca un mic sat 
situat în apropierea Eufratului, 
dar cu timpul a devenit un oraș-
port care a ajuns la un nivel de 
prosperitate pe care alte orașe 
din aceeași regiune nu l-au 
cunoscut. Epoca în care Ur-ul a 
atins apogeul este cuprinsă 
între anii 2047-1750 î.Cr. 
Aceasta este și perioada în care 
se presupune că a trăit Avram 
(2100-2000 î.Cr.). Unul din cei mai importanți regi ai Ur-ului a fost Ur-Nammu care a elaborat și 
primul sistem de legi al țării, cu aproximativ 300 sute de ani înainte ca Hammurabi să-l scrie pe 
al lui. A fost o perioadă în care comerțul a înflorit, iar tehnologia, pentru care sumerienii au fost 
faimoși, și artele s-au dezvoltat foarte mult. Mărturie a acestei dezvoltări sunt scrierile cuneiforme 
de pe miile de tăblițe de lut descoperite în zonă. Orașul a continuat să fie locuit până în jurul 
anului 300 î.Cr. În anul 1922, ruinele sale au fost descoperite de Sir Leonard Wooley iar astăzi 
pot fi vizitate rămășițele arheologice ale mormintelor regale sumeriene și cele ale ziguratului din 
Ur, parțial reconstruit.  

Așadar, Avram a trăit și a locuit într-unul dintre din cele mai importante și prospere orașe ale 
vremii sale. Totuși, aceasta nu l-a împiedicat să asculte chemarea lui Dumnezeu de a-l părăsi și 
de-a merge într-un loc pe care nu-l cunoștea și unde a locuit în cort, până la sfârșitul vieții sale. 
Dacă ar fi rămas în Ur sau în Haran, cel mai probabil tu nu ai fi citit astăzi despre el. Dar ascultarea 
de Dumnezeu l-a făcut mai cunoscut decât toți regii Sumerului. Dovadă este faptul că, probabil, 
ai citit pentru prima dată despre regele Ur-Nammu, dar știi mult mai multe despre Avram. 

(https://www.worldhistory.org/ur/, accesat în 30.12.2021) 

   
 

Geneza 12:1-14:24 
 

Completează „cuvântul corect” în fiecare spațiu liber din textul de mai jos folosind lista de cuvinte, 
conform paragrafului din Geneza 13:14-18, traducerea Dumitru Cornilescu (VDC). 

Geneza 13:14. Domnul i-a zis lui _____________________, după ce s-a despărțit _______________ de 

el: „Ridică-ți ___________________ și, din locul în care ești, _____________________ spre miazănoapte 

și spre _____________________, spre răsărit și spre _____________________; 

PROVOCARE 
Oare cum avea de gând să-l binecuvânteze Dumnezeu pe Avram? 

Citește în săptămâna ce urmează Geneza 15:1-21. 

Cuvântul corect 

(https://www.holyhome.nl/bible-atlas.pdf, accesat în 01.01.2022) 

https://www.worldhistory.org/ur/
https://www.holyhome.nl/bible-atlas.pdf
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15. căci toată __________________ pe care o vezi ți-o voi da ție și _____________________ tale în 

_____________________. 

16. Îți voi face sămânța ca _____________________ pământului de mare; așa că dacă poate număra 

_____________________ pulberea pământului, și sămânța ta va putea să fie _____________________. 

17. Scoală-te, _____________________ țara în _____________________ și în lat; căci ție ți-o voi 

_____________________”. 

18. Avram și-a _____________________ corturile și a venit de a _____________________ lângă stejarii lui 

_____________________, care sunt lângă _____________________. Și acolo a zidit un ________________ 

Domnului. 

/ Moise / împachetat / pulberea / miazăzi / toți / lung / ochii / numărată / șezut / țara / Hebron / da / 
veac / praful / Avram / locuit / urechile / seminței / ridicat / Mamre / privește / Adam / străbate / apus 
/ inventariată / cineva / ascultă / Lot / temporar / altar / 

 

Geneza 12:1-14:24 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

13.               

Orizontal 
1. Cum se numea localitatea care era la apus (vest) de locul în care s-a așezat Avram? (Geneza 

12:8) 
2. Cum se numea nevasta lui Nahor, unul din frații lui Avram? (Geneza 11:29) 
3. Cum se numea tatăl lui Lot? (Geneza 11:27) 
4. Unde a plecat Avram din cauza foametei din țara Canaan? (Geneza 12:10) 
5. Unde a plecat Avram cu familia lui din Haran? (Geneza 12:5) 
6. Cine i s-a arătat lui Avram? (Geneza 12:7) 
7. Cum este numit Avram când i s-a dat de știre că Lot și ai lui au fost luați prizonieri? (Geneza 

14:13)  
8. Unde a ales Lot să se ducă cu averile sale, atunci când s-a despărțit de Avram? (Geneza 13:11) 
9. Ce era Sarai pentru Avram? (Geneza 11:29) 
10. Cum se numea tatăl lui Avram, Nahor și Haran? (Geneza 11:27) 
11. Cum se numea locul în care preotul Melhisedec era împărat? (Geneza 14:18)  
12. Ce a zidit Avram la Sihem? (Geneza 12:6-7) 
13. Ce i-a dat Avram lui Melhisedec la întoarcerea de la înfrângerea împăraților? (Geneza 14:20) 

Vertical 
Ce i-a promis Domnul lui Avram că va fi pentru toate familiile pământului?  

Aritmogrif 6 
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Geneza 12:1-14:24 
Căutând pe verticală, orizontală sau oblic, găsește în careul de mai jos cuvintele indicate: 

Geneza 13:1. Avram s-a suit din Egipt în țara de la miazăzi, el, nevastă-sa și tot ce avea, împreună cu 
Lot. 
2. Avram era foarte bogat în vite, în argint și în aur. 
3. Din țara de la miazăzi s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la 
început, între Betel și Ai, 
4. în locul unde era altarul, pe care-l făcuse mai înainte. Și acolo, Avram a chemat Numele Domnului. 
5. Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi. 
6. Și ținutul acela nu-i încăpea să locuiască împreună; căci averile lor erau așa de mari, încât nu puteau 
să locuiască împreună. 

A L S D F B L G H J K D L Ș Z X 

Â O X C V B O N M A C O L O Q W 

E C H E M A T I R T Y M U I C Ț 

I U O P Ă V Q A W S E N D R Ă F 

T I G Î Y R H U J I N U M E L E 

K A O M I A Z Ă Z I L L P G Ă Ș 

Ă S Ț P A M L Z B S X U D I T C 

F C V R G B H T N O J I M P O K 

Q Ă M E R S A Z A R G I N T R W 

S X E U B D C R V R F A V T E G 

B Y H N N E U J E M U I T K A O 

L P Ș Ă Ă Ț T Z R X C L V B N M 

A S D F G H J E I K L O Ș Q Â W 

E R T C O R T U L Î N C Ă P E A 

Y U I O P Ă A Z E S X U D C F V 

G B H N J Ț I N U T U L Q A W S 
 

 
 

 
 

Geneza 12:1-14:25 
 

Ordonează cuvintele amestecate din prima coloană, scrie propoziția găsită în coloana liberă și 
stabilește apoi dacă este adevărată sau falsă. 

1. 
A, , ca, o, în, țară, și, Grecia, venit 
Avram, locuiască, foamete, s-a, 
coborât, în, să, pentru, acolo, o, vreme. 

 A  /  F 

2. 
Avram, sora, este, i-a, spus, sale, Sarai, 
să, ajuns, soției, spună, că, lui, atunci, 
când, au, în, Egipt. 

 A  /  F 

3. 
locuit, în, din, și-a, cetățile, Câmpie, și, 
corturile, până, la, Lot, a, întins, Ai. 

 A  /  F 

CAREU 

Adevărat sau Fals? 
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Geneza 12:1-14:24 
 

Bazându-te pe textul biblic, alege din variantele indicate răspunsurile care se potrivesc afirmațiilor de 
mai jos. Atenție! Pot fi mai multe variante de răspuns corecte, sau dimpotrivă, nici unul. 

• Când a ieșit din Haran, Avram avea: 
(a) 75 ani. 
(b) 100 ani. 
(c) 50 ani. 

• Lot s-a despărțit de Avram pentru că:  
(a) îi era dor de casă. 
(b) nu-i mai încăpea locul în care erau. 
(c) voia să locuiască cu prietenii. 

• În lupta cu Chedorlaomer, Avram a avut:  
(a) 218 viteji. 
(b) 318 viteji. 
(c) 115 viteji. 

• Despre Melhisedec știm că: 
(a) era preot și împărat al Salemului. 
(b) a adus pâine și vin. 
(c) a primit zeciuială de la Avram.

 
 
 
 

 

Geneza 12:1-14:24 
 

Având în minte textul lecției de astăzi din cartea GENEZA, verifică în șirurile de mai jos care sunt 
cuvintele care nu se potrivesc. 

1. 
Câmpia 

Iordanului 
Sodoma Betel Gomora Țoar 

2. Canaan Sihem Ai Ur Betel 

3. Avram Sarai Nahor Milca Faraon 

4. Chedorlaomer Terah Avram Nahor Haran 

 

 

Găsește drumul corect! 

Alege corect! 

Ce nu se potrivește? 



54  GENEZA / LECȚIA 6 

BD – Episodul 6 



LECȚIA 7 
GENEZA 15:1-21 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție Geneza 15:1-21. 

• Subliniază în textul de mai jos cuvintele lui Dumnezeu cu verde și cuvintele lui Avram cu roșu.  

• Care sunt cele 3 promisiuni pe care Domnul i le face lui Avram? 

(1) Geneza 15:1______________________________________________________________________ 

(2) Geneza 15:4______________________________________________________________________ 

(3) Geneza 15:7______________________________________________________________________ 

Geneza 15:1. După aceste întâmplări, 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.” 

2. Avram a răspuns: „Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii; și moștenitorul casei 

mele este Eliezer din Damasc.” 

3. Și Avram a zis: „Iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu.” 

4. Atunci Cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: „Nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, 

acela va fi moștenitorul tău.” 

5. Și, după ce l-a dus afară, i-a zis: „Uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri.” Și i-a zis: 

„Așa va fi sămânța ta.” 

6. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. 

7. Domnul i-a mai zis: „Eu sunt Domnul, care te-am scos din Ur din Haldea, ca să-ți dau în stăpânire 

țara aceasta.” 

8. Avram a răspuns: „Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște că o voi stăpâni?” 

9. Și Domnul i-a zis: „Ia o juncană de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea și un 

pui de porumbel.” 

10. 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. 

11. Păsările răpitoare s-au năpustit peste stârvuri; dar Avram le-a izgonit. 

12. La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Avram; și iată că l-a apucat o groază și un mare 

întuneric. 

13. Și Domnul i-a zis lui Avram: „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. 

14. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca Eu: și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. 

15. Tu vei merge în pace la părinții tăi; vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. 

16. În al patrulea neam, ea se va întoarce aici; căci nelegiuirea Amoriților nu și-a atins încă vârful.” 

17. După ce a asfințit soarele, s-a făcut un întuneric adânc și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și 

niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate. 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a descoperi 
toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri din partea 
cititorului. 
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18. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avram și i-a zis: „Seminței tale dau țara aceasta, de 

la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat, 

19. și anume țara Cheniților, a Cheniziților, a Cadmoniților, 

20. a Hetiților, a Fereziților, a Refaimiților, 

21. a Amoriților, a Canaaniților, a Ghirgasiților și a Iebusiților. 

MEMOREAZĂ1 

 

• Cine a vorbit și cui? Care a fost mesajul principal al vorbirii și care sunt argumentele pentru aceasta? 
Scrie răspunsurile tale în tabelul de mai jos și vei obține astfel și structura versetului de memorat.  

________________ a vorbit lui  

________________ și a zis: 

____________________________ 

Din ce cauză?  
Ce este Dumnezeu pentru Avram? 

→  

→  

APROFUNDEAZĂ 
1. Găsește câteva sinonime pentru răsplată, folosind ca ajutor un dicționar 
explicativ al limbii române (DEX) și/sau un dicționar de sinonime. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Capitolul 15 debutează cu „după aceste întâmplări”, făcând referire astfel la un anume context în 
care Domnul i-a vorbit lui Avram. Recitește Geneza 13:5-14:24 și rezumă în 2-3 fraze întâmplările 
relatate. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Avram tocmai se întorsese de la un război cu mai mulți împărați pe care i-a învins și care îi erau 
acum dușmani și, în plus, războiul s-a făcut cu cheltuială din partea lui, iar el nu a luat nici o pradă de 
război. În acest context, în ce fel a venit Domnul în întâmpinarea frământărilor din inima lui Avram prin 
vorbirea din Geneza 15:1b? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Cum pare răspunsul lui Avram din Geneza 15:2-3 față de ceea ce îi spune Dumnezeu? # Care era 
de fapt adevărata frământare din inima lui Avram? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
1 Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 5 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului. 

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.” 
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5. Care este răspunsul Domnului la frământarea lui Avram și ce comparație folosește El? (Geneza 
15:4-5). # Cum a reacționat Avram la promisiunea Domnului și cum numește Biblia reacția lui? 
(Geneza 15:6) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Care este a treia promisiune pe care Domnul i-a făcut-o lui Avram? (Geneza 15:7) # Avram I-a cerut  
lui Dumnezeu o garanție. Prin ce a garantat Dumnezeu că promisiunea Lui se va împlini și care este 
particularitatea acestei „garanții”? (Geneza 15:17-18) (Citește Știai că... pentru mai multe detalii.) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere personală; poate 
deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 

Eu_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
Dumnezeu îi promite lui Avram că este scutul și răsplata lui. Ce semnificație au 
aceste moduri în care Dumnezeu se prezintă pe Sine lui Avram? Dar oare acestea 
sunt adevărate doar pentru Avram, sau pot fi adevărate și pentru tine? Citește 
textele indicate în tabelul de mai jos și scrie apoi pentru cine sunt adevărate aceste 

promisiuni ale lui Dumnezeu. 
 

„nu te teme, Eu sunt scutul tău” „nu te teme, Eu sunt răsplata ta cea foarte mare” 

Semnificație: 

 

Semnificație:  

Psalmul 37:39 

Psalmul 7:10 

Psalmul 58:11 

Apocalipsa 22:12 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
Gândește-te care sunt lucrurile sau situațiile de care ți-e teamă și scrie apoi o rugăciune în care să 
mărturisești Domnului aceste temeri și în care să-I ceri să te ajute să nu-ți mai fie frică. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 

 

 

Știai că... 
...încheierea legămintelor era un lucru obișnuit în trecut? 

Încheierea unui legământ se asemăna, într-o anumită măsură, cu încheierea, adică semnarea 
contractelor din zilele noastre. Un legământ putea fi încheiat între două părți care se considerau 
egale, sau, din contră, între un superior, numit în general suzeran, și cineva inferior în rang, 
putere, bogăție sau poziție socială, numit vasal. Printr-un astfel de tratat fiecare parte își asuma 
niște responsabilități față de cealaltă. Asemeni contractelor din zile noastre, și legămintele din 
vechime aveau o anumită structură. Orice legământ începea cu un (1) preambul, sau 
introducere, în care erau prezentate cele două părți și era stipulată natura relației dintre ele. Apoi 
urma un (2) istoric al relației dintre cele două părți, urmată de secțiunea în care erau menționate 
(3) obligațiile fiecărei părți față de cealaltă. Spre final era prevăzut (4) locul de depozitare a 
documentului și cât de des trebuia recitit pentru a fi reamintit tuturor celor implicați în legământ. 
De obicei depozitarea legământului se făcea într-un templu pentru a sublinia importanța lui. 
Apoi urma o (5) listă a martorilor care vegheau ca legământul să fie respectat și care atestau 
autenticitatea lui. Documentul legământului se termina cu secțiunea de (6) binecuvântări și 
blesteme. Un astfel de legământ era marcat cu un (7) jurământ și o ceremonie solemnă. În cadrul 
ceremoniei erau sacrificate animale, iar cele două părți treceau printre ele. Astfel, fiecare din 
părți asuma faptul că dacă va încălca legământul va ajunge ca acele animale.  

Într-un mod asemănător a procedat și Dumnezeu în relația cu Avraam atunci când a încheiat un 
legământ cu el. Diferența o face faptul că Avraam nu a mai apucat să treacă printre animalele 
sacrificate deoarece doar „o torță aprinsă, [...] a trecut printre animalele despicate” (Geneza 
15:17b, NTR). Această torță Îl reprezenta pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a luat asupra 
Lui toate consecințele nerespectării acelui legământ, chiar dacă cel care ar fi călcat legământul 
ar fi fost Avraam. Aceasta este o imagine a ceea ce a făcut Domnul Isus Cristos, care atunci când 
a murit pe cruce „a luat asupra Lui povara nelegiuirilor lor” (Isaia 53:11b). Adică a noastră: a mea 
și a ta. 

(https://biblicalstudies.org.uk/article_covenant.html, accesat în 01.01.2022) 

 

 
 
 
   

 

Geneza 15:1-21 
 

Completează „cuvântul corect” în fiecare spațiu liber din textul de mai jos folosind lista de cuvinte, 
conform paragrafului din Geneza 15:9-16, traducerea Dumitru Cornilescu (VDC). 

Geneza 15:9. Și Domnul i-a zis: „Ia o _____________________ de trei ani, o capră de trei ani, un 

_____________________ de trei ani, o _____________________ și un pui de porumbel.” 

PROVOCARE 
Dumnezeu i-a promis lui Avram că va avea un moștenitor, pe cineva „ieșit din el”. Oare 

cum se potriveau planurile lui Avram cu cele ale Domnului? 
Citește în săptămâna ce urmează Geneza 16:1-17:27. 

Cuvântul corect 

https://biblicalstudies.org.uk/article_covenant.html
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10. Avram a luat _________________ dobitoacele acestea, le-a _____________________ în două și a pus 

fiecare _____________________ una în fața alteia; dar _____________________ nu le-a despicat. 

11. Păsările ________________________ s-au ___________________ peste stârvuri; dar _______________ 

le-a izgonit. 

12. La apusul ___________________, un somn adânc a _________________ peste Avram; și iată că l-a 

apucat o _____________________ și un mare întuneric. 

13. Și _____________________ i-a zis lui Avram: „Să știi _____________________ că sămânța ta va fi 

străină într-o _______________ , care nu va fi a ei; acolo va fi _____________________ și o vor apăsa 

greu, _____________________ de patru sute de ani. 

14. Dar pe _____________________ căruia îi va fi _____________________, îl voi judeca Eu: și pe urmă 

va ieși de acolo cu mari _____________________. 

15. Tu vei _________________ în pace la părinții tăi; vei fi _____________________ după o bătrânețe 

_____________________. 

16. În al ___________________ neam, ea se va _____________________ aici; căci _____________________ 

Amoriților nu și-a __________________ încă vârful.” 

/ Domnul / bucată / lipsuri / țară / patrulea / juncană / tranșat / pasările / neamul / roabă / toate / 
fericită / răpitoare / căzut / poporul / turturea / îngropat / Avram / unele / hotărât / despicat / Noe / 
năpustit / prădătoare / berbec / zecelea / timp / înhumat / soarelui / merge / întoarce / atins / sfințirea 
/ groază / țap / robită / împiedicat / bogății / nelegiuirea / 

 
 
 

Geneza 15:1-21 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

Orizontal 
1. Lângă ai cui stejari locuia Avram? (Geneza 13:18) 
2. Cine i-a vorbit lui Avram într-o vedenie? (Geneza 1:12) 
3. Al cui împărat era Amrafel? (Geneza 14:1) 
4. Ce i-a cerut Domnul lui Avram să numere pentru a-și da seama de mulțimea urmașilor săi? 

(Geneza 15:5) 
5. Cum se numea slujitorul lui Avram despre care el credea că îi va fi moștenitor? (Geneza 15:2-

3) 
6. Ce a făcut Dumnezeu cu Avram pentru a întări promisiunea pe care i-a făcut-o? (Geneza 15:18) 
7. Cum i-a socotit Dumnezeu credința lui Avram? (Geneza 15:6)  
8. Ce era Domnul Dumnezeu pentru Avram, ca un element de protecție? (Geneza 15:1) 
9. Un pui din ce fel de pasăre a luat Avram pe lângă celelalte animale pentru a le aduce înaintea 

lui Dumnezeu? (Geneza 15:9) 

Aritmogrif 7 
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10. Ce-i promite Domnul lui Avram că va avea și că va fi fericită? (Geneza 15:15) 

Vertical 
Ce-i promite Domnul lui Avram că va avea, unul care va ieși din el?  

 
 
 
 
 

 

Geneza 15:1-21 
Căutând pe verticală, orizontală sau oblic, găsește în careul de mai jos cuvintele indicate: 

Geneza 15:4. Atunci Cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: „Nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși 
din tine, acela va fi moștenitorul tău.” 
5. Și, după ce l-a dus afară, i-a zis: „Uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri.” Și i-a zis: 
„Așa va fi sămânța ta.” 
6. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. 
7. Domnul i-a mai zis: „Eu Sunt Domnul, care te-am scos din Ur din Haldea, ca să-ți dau în stăpânire 
țara aceasta.” 
8. Avram a răspuns: „Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște că o voi stăpâni?” 
 

A S D F G H J K L Ș Z Ț X Â Q W 

E D R A T Y U D I O P Ă Z C Î X 

M O Ș T E N I T O R U L X U C V 

B M N U M E Q A Z M X S W V E D 

C N V N F P R T D G N B N Â H Y 

U U J C C R E Z U T M U K N O I 

J L N I B I H U M Y G V L T C F 

T N L R D H X Z N S E W A U Q A 

W S U E D Ă S T E L E L E L I R 

F T C M G N Y H Z U J I K O A L 

Ț A R A E I P Ș E Ă Ț H Î A C Z 

S X U D C R F C U N O A Ș T E V 

G B L H N E I J L M Â L Q Z A W 

X E C R V T B Y E N U D M I S Z 

E X R S T Ă P Â N I R E C T T V 

Y B U N I M O Z X C V A B N A M 

 

 
 

Geneza 15:1-21 
 

Bazându-te pe textul biblic, alege din variantele indicate răspunsurile care se potrivesc afirmațiilor de 
mai jos. Atenție! Pot fi mai multe variante de răspuns corecte, sau dimpotrivă, nici unul. 

• Domnul i-a promis lui Avram că: 
(a) îi va da un moștenitor. 
(b) îi va da o țară. 
(c) îl va ocroti și răsplăti. 

• În legătură cu urmașii săi, Domnul îi spune lui 
Avram că:  

(a) vor fi străini într-o țară. 
(b) vor fi robiți. 
(c) se vor întoarce după 400 ani. 

CAREU 

Alege corect! 
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• Urmașii lui Avram urmau să se întoarcă abia 
după 4 generații în țara promisă pentru că:  

(a) nu era loc în Canaan pentru ei. 
(b) Domnul s-a mâniat pe ei. 
(c) nelegiuirea Amoriților nu și-a atins 
vârful. 

• Domnul l-a scos pe Avram din Ur, din Haldea: 
(a) ca să-i dea în stăpânire țara Canaan. 
(b) ca să-i testeze ascultarea. 
(c) ca să vadă dacă rezistă să trăiască toată 
viața în corturi.

 
 

Geneza 15:1-21 
 

Ordonează cuvintele amestecate din prima coloană, scrie propoziția găsită în coloana liberă și 
stabilește apoi dacă este adevărată sau falsă. 

1. 
Nu, va, moștenitorul, va, el, tine, fi, tău, 
ci, ieși, ce, cel, din. 

 A  /  F 

2. 
luat, Avram, a, fiecare, le-a, despicat, în, 
toate, aceste, și, a, pus, una, în, fața, 
bucată, dobitoace, trei, alteia. 

 A  /  F 

3. 
a, i-a, socotit, lucrul, crezut, pe, acesta, 
Domnul, ca, neprihănire, Avram, și, 
Domnul. 

 A  /  F 

4. 
În, Domnul, să, s-a, ziua, cu, răzgândit, 
facă, un, aceea, legământ, Avram. 

 A  /  F 

Găsește drumul corect! 

Adevărat sau Fals? 
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BD – Episodul 7 



LECȚIA 8 
GENEZA 16:1-17:27 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție Geneza 16:1-17:27. 

• Găsește personajele din textul de mai jos toate și marchează-le cu inițiala numelui, iar pentru 
personajele cu aceeași inițială adaugă și a 2-a literă a numelui. (Ex. Avram – Av) 

• Notează mai jos 3 lucruri pe care le afli din acest text despre Agar. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Geneza 16:1. Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită 

Agar. 

2. Și Sarai i-a zis lui Avram: „Iată, Domnul m-a făcut stearpă; intră, te rog, la roaba mea; poate că voi 

avea copii de la ea”. Avram a ascultat cele spuse de Sarai. 

3. Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe Egipteanca Agar, roaba ei, și a dat-o de nevastă bărbatului 

său Avram, după ce Avram locuise ca străin zece ani în țara Canaan. 

4. El a intrat la Agar și ea a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreț pe 

stăpână-sa. 

5. Și Sarai i-a zis lui Avram: „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!” 

6. Avram a răspuns Sarei: „Iată, roaba ta este în mâna ta; fă-i ce-ți place!” Atunci Sarai s-a purtat rău cu 

ea; și Agar a fugit de ea. 

7. Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustie, și anume lângă izvorul care este pe 

drumul ce duce la Șur. 

8. El a zis: „Agar, roaba Sarei, de unde vii și unde te duci?” Ea a răspuns: „Fug de stăpâna mea Sarai.” 

9. Îngerul Domnului i-a zis: „Întoarce-te la stăpână-ta și supune-te sub mâna ei.” 

10. Îngerul Domnului i-a zis: „Îți voi înmulți foarte mult sămânța și ea va fi atât de multă la număr că nu 

va putea fi numărată.” 

11. Îngerul Domnului i-a zis: „Iată, acum ești însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele 

Ismael; căci Domnul a auzit mâhnirea ta. 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a descoperi 
toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri din partea 
cititorului. 
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12. 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.” 

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!” 

14. De aceea fântâna aceea s-a numit „Fântâna Celui viu care mă vede”; ea este între Cades și Bared. 

15. Agar a născut lui Avram un fiu și Avram a pus fiului pe care i l-a născut Agar numele Ismael. 

16. Avram era de optzeci și șase de ani când i-a născut Agar pe Ismael. 

MEMOREAZĂ 

 

• Cum a numit Agar Numele Domnului?__________________________________________ 

• Care este motivul pentru care L-a numit așa?______________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Găsește câteva sinonime pentru a vedea, folosind ca ajutor un dicționar 
explicativ al limbii române (DEX) și/sau un dicționar de sinonime. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Care sunt personajele menționate în Geneza 16:1 și care sunt relațiile dintre ele? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Ce propunere i-a făcut Sarai lui Avram? Din ce cauză i-a făcut o asemenea propunere și care era 
logica lui Sarai pentru o astfel de inițiativă, ce spera ea? (Geneza 16:2-3) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Din ce motiv a apărut tensiune între Sarai și Agar și care au fost consecințele acestei tensiuni? 
(Geneza 16:4-6) # Care a fost atitudinea lui Avram în fața acestei situații? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

5. Cine o găsește pe Agar în fuga ei de la stăpâna Sarai? (Geneza 16:7) # Ce îndemn și ce promisiune 
primește Agar în acest context? (Geneza 16:9-10) # Ce detalii primește Agar despre copilul pe care 
îl aștepta? (Geneza 16:11-12) 

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!” 
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___________________________________  Detalii copil __________________________ 
Îndemn _____________________________  ___________________________________ 
___________________________________  ___________________________________ 
Promisiune___________________________  ___________________________________ 
___________________________________  ___________________________________ 

6. Ce a înțeles roaba Agar despre cine este și ce face persoana care i-a vorbit? # Ce a făcut Agar 
pentru a nu uita ce s-a întâmplat și ce a înțeles ea din această întâmplare? (Geneza 16:13-14) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 

 
 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere personală; poate 
deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 

Eu_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
Te-ai ascuns vreodată de ochii părinților, ai bunicilor sau ai fraților tăi? Probabil 
uneori ți-a reușit, iar alteori nu. Ceea ce ar trebui să știi este că nu te poți ascunde 
de Dumnezeu. Nu-ți poți ascunde nici faptele, nici vorbele și nici gândurile. El 

vede totul, este prezent tot timpul (omniprezent) și cunoaște totul despre tine (omniscient). 

Citește Psalmul 139:1-12, un psalm care Îl descrie pe „Dumnezeul care mă vede”. Ce știe Dumnezeu? 
Ce „ascunzători” a folosit psalmistul în încercarea lui de a fugi și de a se ascunde „de Fața Domnului”? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Știind că Dumnezeu te vede și atunci când tu nu vrei să te vadă, cum ar trebui să trăiești în fiecare zi? 
Care sunt lucrurile pe care nu ar trebui să le mai faci? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
Atunci când vei face o faptă rea, ce vei face? O vei mărturisi sau te vei ascunde? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

 

 
 
 

Știai că... 
...omniprezent înseamnă a fi prezent pretutindeni, tot timpul? 

Creștinii spun despre Dumnezeu că este omniprezent, adică nu există un loc în univers unde El 
să nu fie prezent. Cuvântul „omniprezent” nu există în Biblie. Cea mai veche scriere despre care 
știm și în care el a fost folosit datează din anul 1601. Provine din limba latină: „omnipraesens” și 
s-a format prin alăturarea dintre „omnis” care poate însemna tot, toți, toate, fiecare sau de orice 
fel și „praesens” care înseamnă prezent, la îndemână, imediat, instantaneu. Deși Dumnezeu este 
omniprezent, noi nu-L putem vedea și simți pentru că El nu are un trup ca al nostru. Dumnezeu 
este Duh, este Spirit (Ioan 4:24). Adeseori avem impresia că suntem complet singuri, dar nu este 
adevărat: Dumnezeu este prezent, este aproape, ne vede și ne aude chiar dacă noi nu-L vedem 
și nu-L auzim. 

Noi asociem de multe ori apropierea cu prietenia și depărtarea cu ostilitatea, cu dușmănia. Vrem 
să fim aproape de prieteni și departe de dușmani. Această apropiere sau depărtare o gândim 
chiar în termeni fizici: vrem să stăm la masă cu prietenii, dar nicidecum cu dușmanii. Și chiar dacă 
am sta la masă cu ei, în inima noastră am fi tot departe. Atunci când spunem despre om că s-a 
îndepărtat, că a „fugit” de Dumnezeu, nu ne gândim că a luat-o la sănătoasa cât îl țineau 
picioarele, ci că omul în inima și gândurile lui s-a îndepărtat de Dumnezeu. În acest sens, omul 
căzut în păcat este departe Dumnezeu precum este cineva față de dușmanul lui. Paradoxal, am 
putea spune că Dumnezeu este întotdeauna și pretutindeni aproape, doar că omul s-a 
îndepărtat de El. Când trecem printr-un necaz sau o problemă am vrea ca Dumnezeu să-Și 
manifeste prezența și să ne scape. Atunci L-am dori aproape. Dar atunci când facem ceva rău, 
am vrea ca Dumnezeu să nu fie prezent, să nu ne vadă pentru că în inima noastră știm că am 
păcătuit. Dar El este prezent și într-o situație și-n cealaltă. De aceea, Domnul Isus Cristos mai este 
numit Emanuel, adică „Dumnezeu cu noi”. 

Dumnezeu a văzut-o tot timpul pe Agar, dar numai atunci când îngerul i-a vorbit, Agar și-a dat 
seama că Dumnezeu este prezent și L-a numit pe Dumnezeu „El-Roi”, adică „Cel care mă vede”. 
Așa cum a văzut-o pe Agar, te vede și pe tine și pe mine, tot timpul, oriunde am fi. 

(https://www.etymonline.com/word/omnipresent, accesat în 01.01.2022) 
(https://www.merriam-webster.com/dictionary/omnipresence, accesat în 01.01.2022) 

(A.W. Tozer, Atributele lui Dumnezeu, Editura Perla Suferinței, Suceava, 2010, vol. 1, pag. 97-98 
(https://www.thegospelcoalition.org/essay/omnipotence-omniscience-omnipresence-god/, accesat în 01.01.2022) 

 

   
 

Geneza 16:1-17:27 
 

Completează „cuvântul corect” în fiecare spațiu liber din textul de mai jos folosind lista de cuvinte, 
conform paragrafului din Geneza 17:1-8, traducerea Dumitru Cornilescu (VDC). 

PROVOCARE 
Planul lui Avraam și al Sarei de a avea un fiu nu a fost și planul lui Dumnezeu.  

Oare cum plănuia Dumnezeu să-l facă pe Avraam un neam mare? 
Citește în săptămâna ce urmează Geneza 18:1-25:18. 

Cuvântul corect 

https://www.etymonline.com/word/omnipresent
https://www.merriam-webster.com/dictionary/omnipresence
https://www.thegospelcoalition.org/essay/omnipotence-omniscience-omnipresence-god/
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Geneza 17:1. Când a fost ___________________ în vârstă de nouăzeci și nouă ani, Domnul i S-a 

___________________ și i-a zis: „Eu Sunt Dumnezeul Cel ________________________. Umblă înaintea 

Mea și fii fără ___________________. 

2. Voi face un ___________________ între Mine și tine, și te voi înmulți ___________________ de mult”. 

3. Avram s-a ___________________ cu fața la pământ și ___________________ i-a vorbit astfel: 

4. „Iată legământul Meu pe care-l __________________ cu tine: vei fi tatăl multor ___________________. 

5. Nu te vei mai ___________________ Avram, ci numele tău va fi ___________________, căci te fac 

_________________ multor neamuri. 

6. Te voi ___________________ nespus de mult; voi face din tine neamuri ___________________ și din 

tine vor ieși ___________________. 

7. Voi pune legământul ______________________ între Mine și tine și ___________________ ta după 

tine din neam în _________________; acesta va fi un legământ ___________________ în puterea căruia 

Eu voi fi Dumnezeul tău și al seminței tale ___________________ tine. 

8. Ție și seminței ___________________ după tine îți voi da ___________________ în care locuiești acum 

ca străin, și ________________ îți voi da toată țara Canaanului în ______________________ veșnică; și Eu 

voi fi Dumnezeul lor.” 

/ anume / după / mama / Avraam / arătat / crește / neam / boieri / Dumnezeu / vostru / întregi / Adam 
/ prihană / sămânța / seminție / numi / înțelegere / nespus / Domnul / împărați / semnez / Atotputernic 
/ murdărie / Meu / neamuri / tale / casa / aruncat / foarte / folosință / înmulți / Atotcunoscător / țara / 
legământ / stăpânire / multiplica / fac / văzut / veșnic / Agar / Avram / jumătăți / tatăl /  
 

 

 

Geneza 16:1-17:27 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

13.               

14.               

15               

Orizontal 

1. Ce era Sarai pentru Agar? (Geneza 16:8) 
2. Ce spune Îngerul Domnului că a făcut Domnul în legătură cu mâhnirea lui Agar? (Geneza 16:11) 

Aritmogrif 8 
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3. Cine avea 86 de ani când s-a născut Ismael? (Geneza 16:16) 
4. Cum era Sarai de nu putea avea copii? (Geneza 16:2) 
5. Ce nume trebuia să pună Agar fiului ei? (Geneza 16:11) 
6. Ce naționalitate avea Agar? (Geneza 16:1) 
7.  
8. Cum a privit Agar pe Sarai știindu-se însărcinată? (Geneza 16:5) 
9. Unde a găsit-o Îngerul Domnului pe Agar, lângă ce? (Geneza 16:7) 
10. Cum i-a schimbat Domnul numele lui Avram? (Geneza 17:5) 
11. Ce fel de legământ a încheiat Domnul cu Avraam? (Geneza 17:7) 
12. Câți ani avea Sara când Domnul i-a promis că va naște un fiu? (Geneza 17:17) 
13. Pentru ce era tăierea împrejur un semn? (Geneza 17:11) 
14. Ce a promis Domnul că va face pentru Sara? (Geneza 17:16) 
15. Care era numele Sarei înainte ca Domnul să-i schimbe numele? (Geneza 17:15) 

Vertical 
Pe cine a numit Agar „El-Roi”, adică „Tu ești Dumnezeu care mă vede”?  

 

 

Geneza 16:1-17:27 
Căutând pe verticală, orizontală sau oblic, găsește în careul de mai jos cuvintele indicate: 

Geneza 17:22. Când a isprăvit de vorbit cu el, Dumnezeu S-a înălțat de la Avraam. 
23. Avraam 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. 
24. Avraam era în vârstă de nouăzeci și nouă de ani, când a fost tăiat împrejur în carnea prepuțului 
său. 
25. Fiul său Ismael era în vârstă de treisprezece ani când a fost tăiat împrejur în carnea prepuțului său. 
26. Avraam și fiul său Ismael au fost tăiați împrejur chiar în ziua aceea. 
27. Și toți oamenii din casa lui: robi născuți în casa lui sau cumpărați cu bani de la străini au fost tăiați 
împrejur împreună cu el. 

 

Z X C V B N M Q W I E R V T Y U 

I B Ă R B Ă T E A S C Ă Â O P Ș 

Ă Ț Z A S D F G H M Â A R Î H J 

K L Q I A W Î S E A D R S F T G 

Y H U D U M N E Z E U J T A I K 

O L P A Ș A Ă Ă Ț L Z X Ă C V B 

N M A F V Z L S X D C F V G S B 

H R N I J R Ț M K V O R B I T Q 

P O R U N C A W E R T Y U I R O 

P B A L Q Z T A W X N E C R Ă V 

T I B M Y N C U M P Ă R A Ț I U 

M I Q A E Z X S W E S D C V N F 

R T G B N N H Y U J C M K O I I 

J N B H U Y I D Ă D U S E G V C 

F T R D X Z S I E W Ț A S D F G 

H J K L I S P R Ă V I T Z X C V 

 

CAREU 
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Geneza 16:1-17:27 
 

Bazându-te pe textul biblic, alege din variantele indicate răspunsurile care se potrivesc afirmațiilor de 
mai jos. Atenție! Pot fi mai multe variante de răspuns corecte, sau dimpotrivă, nici unul. 

• Agar a fugit de la Sarai pentru că: 
(a) Sarai a alungat-o. 
(b) Sarai s-a purtat rău cu ea. 
(c) Avram nu i-a mai dat atenție. 

• Când s-a născut Ismael, Avram avea:  
(a) 99 ani. 
(b) 86 ani. 
(c) 75 ani. 

• Avraam, numele primit de Avram, înseamnă:  
(a) neprihănitul lui Dumnezeu. 
(b) tată al unei mulțimi. 
(c) Dumnezeu aude. 

• Tăierea împrejur, semnul legământului dintre 
Dumnezeu și urmașii lui Avraam, se făcea: 

(a) când bărbații împlineau 18 ani. 
(b) când voia fiecare. 
(c) când băiatul avea opt zile.

• Când Domnul i-a schimbat numele și i-a 
promis că va fi mama unor neamuri întregi, 
Sara avea:  

(a) 70 ani. 
(b) 90 ani. 
(c) 99 ani. 

• Când Domnul a reînnoit promisiunea unui fiu 
prin Sara, Avraam: 

(a) a mulțumit. 
(b) a râs. 
(c) a crezut. 

• Ismael înseamnă:  
(a) Dumnezeu mă vede. 
(b) Dumnezeu este cu noi. 
(c) Dumnezeu aude. 

• Domnul a spus despre Ismael că: 
(a) mâna lui va fi împotriva tuturor. 
(b) mâna tuturor va fi împotriva lui. 
(c) 12 voievozi vor ieși din el. 

Găsește drumul corect! 

Alege corect! 
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BD – Episodul 8 



LECȚIA 9 
GENEZA 18:1-25:18 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție Geneza 18:1-25:18. 

• Subliniază cu culori diferite toate referirile la Avraam și Dumnezeu și notează apoi de câte ori 
le-ai găsit.           Avraam ___________ / Dumnezeu, Domnul ___________ 

• Ce știa Avraam despre Dumnezeu? (Geneza 22:8) ________________________________________ 

Încercuiește în textul de mai jos această expresie și notează de câte ori ai găsit-o.  _____________ 

Geneza 22:1. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam și i-a zis: „Avraame!” „Iată-

mă” a răspuns el. 

2. Dumnezeu i-a zis: „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.” 

3. 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. 

4. A treia zi, Avraam a ridicat ochii și a văzut locul de departe. 

5. Și 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.” 

6. 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. 

7. Atunci 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?” 

8. „Fiule”, a răspuns Avraam, „Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea-de-tot.” Și au 

mers amândoi împreună înainte. 

9. Când au ajuns la locul pe care i-l spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar și a așezat 

lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar, deasupra lemnelor. 

10. Apoi Avraam a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghie pe fiul său. 

11. Atunci Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri și a zis: „Avraame! Avraame!” „Iată-mă!” a răspuns el. 

12. Îngerul a zis: „Să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic; căci știu acum că te temi de Dumnezeu, 

întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine.” 

13. Avraam a ridicat ochii și a văzut înapoia lui un berbec, încurcat cu coarnele într-un tufiș; și Avraam 

s-a dus de a luat berbecul și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. 

14. 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.” 

15. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avraam 

16. și a zis: „Pe Mine însumi jur” zice Domnul „pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, 

pe singurul tău fiu, 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a descoperi 
toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri din partea 
cititorului. 

 



72  GENEZA / LECȚIA 9 

17. 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. 

18. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca 

Mea!” 

MEMOREAZĂ 

 

• Ce i-a promis Domnul Dumnezeu lui Avraam? 

_______________________________________________________________________ 

• De ce i-a promis acest lucru? 

_______________________________________________________________________ 

• Care este garanția împlinirii promisiunii lui Dumnezeu?  

_______________________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Găsește câteva sinonime pentru a jura, folosind ca ajutor un dicționar explicativ 
al limbii române (DEX) și/sau un dicționar de sinonime. Ce alte cuvinte fac parte 
din familia lexicală a acestui verb? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Cu ce intenție, cu ce scop a vorbit Domnul Dumnezeu lui Avraam, conform Geneza 22:1? Cum ai 
spune același lucru în cuvintele tale? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Citește Geneza 22:2 și notează mai jos, unele sub altele, acțiunile poruncite de Dumnezeu lui 
Avraam. # Pe cine trebuia Avraam să ia cu el și cum este descrisă această persoană? 

Acțiunile poruncite Descrierea persoanei 

•   

•   

•   

4. Ce a făcut Avraam în fața unei astfel de cereri nemaiauzite, greu de înțeles, parcă contradictorie cu 
promisiunile primite? (Geneza 22:3-4) # Citește Geneza 17:15-16,19,21 și Geneza 21:1-4,12 și explică 
de ce nu a negociat Avraam cu Dumnezeu? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

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 [...]”. 
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5. Cât de departe a fost gata Avraam să meargă în ascultarea lui față de Domnul Dumnezeu? (Geneza 
22:5-10). # Ce a stat la baza ascultării lui Avraam de Dumnezeu? (Evrei 11:17-19) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Privind spre credința și ascultarea lui, ce a spus Îngerul Domnului despre Avraam? (Geneza 22:12) 
# Care a fost deznodământul acestei situații și cum a numit Avraam locul acela ca urmare a acestui 
deznodământ? (Geneza 22:12-14) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere personală; poate 
deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 

Eu_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
Avraam a primit din partea lui Dumnezeu porunca de a-l aduce ca jertfă pe Isaac, 
pe fiul său promis de Dumnezeu și așteptat foarte mulți ani. Iar Avraam L-a ascultat 
pe Dumnezeu împlinind întocmai și îndată această poruncă. Evrei 11:17-19 ne 

spune că ceea ce a determinat ascultarea lui Avraam a fost credința lui în Dumnezeu: Avraam nu doar 
a știut ce a promis Dumnezeu și cine este El, ci și-a dovedit încrederea în Dumnezeu prin acțiunile lui.  

Citește Iacov 2:18-24 și notează cum poate fi arătată credința unui om și de ce trebuie dovedită ea în 
acest fel? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Gândește-te la faptele tale din ultima săptămână. Ce spun ele despre credința ta? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
Care sunt faptele de săptămâna trecută pe care nu ai vrea să le mai faci săptămâna următoare? Dar 
cele pe care le-ai repeta? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

 

 
 

 

Știai că... 
...localizarea țării Moria a stârnit destule controverse și imaginația multora? 

De exemplu samaritenii, care nu acceptă Ierusalimul ca loc de închinare, au transcris numele 
locului „Moorah” și astfel au făcut legătura cu „stejarul lui More” (Geneza 12:6), locul unde s-a 
oprit Avraam pentru prima dată când a ajuns în Canaan. Locul este situat în apropiere de cetatea 
Sihem și de aceea tradiția samariteană spunea că locul unde Dumnezeu i-a poruncit lui Avraam 
să-l aducă pe Isaac ca jertfă este muntele Garizim de lângă Sihem. Apoi unele documente ale 
tradiției ebraice târzii sugerează, destul de surprinzător, că Muntele Moria este Muntele Sinai. 
Pentru a ajunge la această concluzie ei au folosit un joc de cuvinte. Au făcut o asociere între 
numele „Moria” și termenul ebraic pentru profesor – „moreh” sau „morah” – care  provine din 
aceeași rădăcină. Astfel, numele „Moria” înseamnă „țara învățăturii” sau chiar „țara Torei (a Legii)”. 
O altă ramură a tradiției ebraice spunea că numele „Moria” înseamnă „țara mirului”, adică țara 
închinării, deoarece atunci când preotul se închina lui Dumnezeu el ardea mir sau tămâie în 
timpul ritualului închinării. Septuaginta (o traducere a Bibliei de către 70 de erudiți evrei) 
folosește termenul de „Amoria” pentru Moria, ceea ce s-ar traduce prin Țara Amoriților. Acest 
termen oferă o localizare destul de precisă a țării Moria undeva în sud-estul Mării Moarte, dar nu 
și a muntelui unde Dumnezeu i-a poruncit lui Avraam să-l aducă pe Isaac ca jertfă. În sfârșit, 
trebuie să spunem că în Biblie mai găsim într-un singur loc acest nume Moria. În 1 Cronici 3:1 se 
spune că „Solomon a început zidirea Casei Domnului la Ierusalim, pe muntele Moria, care fusese 
arătat tatălui său David, în locul pregătit de David în aria lui Ornan, Iebusitul”. De aceea tradiția 
evreiască asociază Muntele Moria cu Muntele Sionului din Ierusalim, care este locul unde 
Solomon a construit Templul. Aceasta este cea mai veche și singura referință biblică care 
asociază locul unde l-a trimis Dumnezeu pe Avraam să-l jertfească pe Isaac cu Muntele 
Templului. 

(https://www.encyclopedia.com/philosophy-and-religion/bible/biblical-proper-names/moriah, (https://www.jtsa.edu/torah/examining-the-word-
moriah/, (https://www.thetorah.com/article/the-mysterious-land-of-moriah, accesat în 01.01.2022) 

 
 

   
 

Geneza 18:1-25:18 
 

Completează „cuvântul corect” în fiecare spațiu liber din textul de mai jos folosind lista de cuvinte, 
conform paragrafului din Geneza 24:1-8, traducerea Dumitru Cornilescu (VDC). 

Geneza 24:1. Avraam era __________________, înaintat în vârstă; și Domnul _______________________ 

pe Avraam în ________________ lucru. 

PROVOCARE 
Descoperă ce s-a întâmplat cu familia lui Isaac, fiul lui Avraam. 

Citește în săptămâna ce urmează Geneza 25:19-28:22. 

Cuvântul corect 

https://www.encyclopedia.com/philosophy-and-religion/bible/biblical-proper-names/moriah
https://www.jtsa.edu/torah/examining-the-word-moriah/
https://www.jtsa.edu/torah/examining-the-word-moriah/
https://www.thetorah.com/article/the-mysterious-land-of-moriah
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2. Avraam a zis celui mai bătrân ________________ din casa lui, care era ______________________ 

tuturor _____________________ lui: „Pune-ți, te rog, mâna sub coapsa mea; 

3. și te voi pune să juri, pe Domnul, _______________________ cerului și Dumnezeul 

_____________________, că nu vei lua fiului meu o _____________________ dintre fetele Canaaniților, 

în mijlocul cărora locuiesc, 

4. ci te vei duce în ______________ și la rudele mele să iei nevastă _____________________ meu Isaac.” 

5. Robul i-a răspuns: „Poate că ________________ n-o să vrea să mă _____________________ în țara 

aceasta; va __________________ să duc oare pe fiul tău în țara de unde ai ieșit tu?” 

6. _________________ i-a zis: „Să nu care __________________ să duci pe fiul meu acolo! 

7. _____________________, Dumnezeul cerului, care m-a _________________ din casa tatălui meu și din 

__________________ mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat, zicând: „____________________ tale voi da țara 

aceasta” va trimite pe _____________________ Său înaintea ta; și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. 

8. Dacă femeia nu va vrea să te urmeze, vei fi ____________________ de ______________________ 

acesta pe care te __________ să-l faci. Cu nici un chip să nu duci însă __________________ pe fiul meu.” 

/ Avraam / fiului / jurământul / răsplătise / bătrân / trebui / muiere / averilor / seminței / moștenitorului 
/ femeia / contract / rob / poate / cumva / conturilor / Dumnezeul / soția / pun / țara / Abimelec / 
Îngerul / orice / experimentat / patria / oblig / pământului / însoțească / scos / îngrijitorul / 
Arhanghelul / acolo / nevastă / cetatea / Domnul / universului / binecuvântase / urmeze / dezlegat / 

 

Geneza 18:1-25:18 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

Orizontal 
1. Ce a fost gata să facă Avraam față de fiul său Isaac? (Geneza 22:10) 
2. Cum s-a numit soția pe care și-a luat-o Avraam după moartea Sarei? (Geneza 25:1) 
3. Cum se numea fiica lui Betuel, cea care a ajuns soția lui Isaac? (Geneza 24:15) 
4. Pentru cine a mai scos apă Rebeca, în afară de slujitorul lui Avraam? (Geneza 24:19-20) 
5. Cum se numea ogorul din țara Canaan unde a îngropat Avraam pe Sara? (Geneza 23:19) 
6. Ce a încheiat Avraam cu Abimelec la Beer-Șeba? (Geneza 21:32) 
7. Când i-a născut Sara un fiu lui Avraam? (Geneza 21:7)  
8. Unde a fost izgonită Agar împreună cu Ismael? (Geneza 21:14,21) 

 

Vertical 
Cum a promis slujitorul că va aduce pentru Isaac o soție din rudele lui Avraam?  

 
 
 
 
 

Aritmogrif 9 
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Geneza 18:1-25:18 
 

Ordonează cuvintele amestecate din prima coloană, scrie propoziția găsită în coloana liberă și 
stabilește apoi dacă este adevărată sau falsă. 

1. 
înapoi, prefăcut, s-a, lui, Lot, uitat, și, s-
a, Nevasta, stâlp, într-un, de, sare. 

 A  /  F 

2. 
în, lui, cetatea, Țoar, a, împreună, fugit, 
cu, tot, Lot, neamul. 

 A  /  F 

3. 
În, Gherar, fi, a, cerut, sora, soției, să, 
spună, că, lui, Avraam, este, nu, lui, 
pentru, a, omorât. 

 A  /  F 

4. 
Avraam, numele, a, pus, născuse, fiului, 
născut, nou, pe, său, care, îl, Sara, Isaac. 

 A  /  F 

 

Geneza 18:1-25:18 
Căutând pe verticală, orizontală sau oblic, găsește în careul de mai jos cuvintele indicate: 

Geneza 23:1. Viața Sarei a fost de o sută douăzeci și șapte de ani; aceștia sunt anii vieții Sarei. 
2. Sara a murit la Chiriat-Arba, adică Hebron, în țara Canaan; și Avraam a venit să jelească pe Sara și 
s-o plângă. 
3. Avraam s-a sculat apoi dinaintea moartei sale și a vorbit astfel fiilor lui Het: 
4. „Eu sunt străin și venetic printre voi, dați-mi un ogor ca loc de îngropare la voi, ca să-mi îngrop 
moarta și s-o ridic dinaintea mea.” 
5. Fiii lui Het au răspuns astfel lui Avraam: 
6. „Ascultă-ne, domnule! Tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru; îngroapă-ți moarta 
în cel mai bun dintre mormintele noastre! Nici unul din noi nu te va opri să-ți îngropi moarta în 
mormântul lui.” 
 

A S D F G H J K Ș L Â Q Ț W Ș E 

R T Y U J E L E A S C Ă I O P Ă 

Z X C V B N F M P Q A Z W S X E 

D C M O R M I N T E L E R F V T 

Z A X S U D I F E G N H M J A Q 

S Î U S C U L A T W S E D R F T 

G Y N H A U O I K O L P D Ș A S 

D F U G V R R G H J Î V I A Ț A 

D J L K R C A N A A N L N Ș Ă Ț 

O P R I A O Q A O W G S A E D V 

M R I F A H P T H G R G I Y H E 

N U D U M N E Z E U O J N I K N 

I O I L P Ș Z T B X P R T C V E 

T B C N M Q W E R R A V E N I T 

O T Y U I O P M O A R T A Ă Z I 

R Â Z R Ă S P U N S E D F G H C 

CAREU 

Adevărat sau Fals? 
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Geneza 18:1-25:18 
 

Bazându-te pe textul biblic, alege din variantele indicate răspunsurile care se potrivesc afirmațiilor de 
mai jos. Atenție! Pot fi mai multe variante de răspuns corecte, sau dimpotrivă, nici unul. 

• Când a auzit că urma să aibă un fiu într-un an, 
Sara: 

(a) s-a mirat 
(b) a râs 
(c) a plâns. 

• Când a mijlocit Avraam pentru Lot și familia 
lui, la ce număr de persoane s-a oprit el?  

(a) 10. 
(b) 15. 
(c)  5. 

• Câți ani aveau Avraam și Sara când li s-a 
născut Isaac?  

(a) Avraam 99, Sara 89. 
(b) Avraam 75, Sara 70. 
(c) Avraam 100, Sara 90. 

• Cum se numea țara unde trebuia să meargă 
Avraam pentru a jertfi acolo pe Isaac? 

(a) Sinai. 
(b) Moria. 
(c) Canaan.

• Unde a plecat slujitorul lui Avraam pentru a 
aduce o soție pentru Isaac?  

(a) Mesopotamia. 
(b) la Nahor, fratele lui Avraam. 
(c) Padan-Aram. 

• Când s-au născut Esau și Iacov, Isaac avea: 
(a) 60 ani. 
(b) 40 ani. 
(c) 80 ani.

 

 

Găsește drumul corect! 

Alege corect! 
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BD – Episodul 9 



LECȚIA 10 
GENEZA 25:19-28:22 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție Geneza 25:19-28:22. 

• Marchează cu semnul cunoscut toate locurile geografice menționate în textul de mai jos. Care 

a fost traseul lui Iacov de la plecare la destinație? __________-_________-____________ 

• Subliniază în textul de mai jos și marchează cu semnul cunoscut toate acțiunile lui Dumnezeu. 

Geneza 28:1. Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvântat și i-a dat porunca aceasta: „Să nu-ți iei nevastă 

dintre fetele lui Canaan. 

2. 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. 

3. Dumnezeul cel Atotputernic să te binecuvânteze, să te facă să crești și să te înmulțești, ca să ajungi 

o ceată de noroade! 

4. 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.” 

5. Și Isaac a trimis pe Iacov, care s-a dus la Padan-Aram, la Laban, fiul lui Betuel, Arameul, fratele 

Rebecii, mama lui Iacov și a lui Esau. 

6. Esau a văzut că Isaac binecuvântase pe Iacov, și-l trimisese la Padan-Aram, ca să-și ia nevastă de 

acolo, și că, binecuvântându-l, îi dăduse porunca aceasta: „Să nu-ți iei nevastă dintre fetele lui 

Canaan.” 

7. A văzut că Iacov ascultase de tatăl său și de mama sa și plecase la Padan-Aram. 

8. Esau a înțeles astfel că fetele lui Canaan nu-i plăceau tatălui său Isaac. 

9. Și Esau s-a dus la Ismael. El a mai luat de nevastă, pe lângă nevestele pe care le avea, pe Mahalat, 

fata lui Ismael, fiul lui Avraam, și sora lui Nebaiot. 

10. Iacov a plecat din Beer-Șeba și a luat drumul spre Haran. 

11. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci asfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a 

pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. 

12. Și 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. 

13. Și 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. 

14. 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. 

15. 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.” 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a descoperi 
toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri din partea 
cititorului. 
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16. Iacov s-a trezit din somn și a zis: „Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut.” 

17. I-a fost frică și a zis: „Cât de înfricoșat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este 

poarta cerurilor!” 

18. Și Iacov s-a sculat dis-de-dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de 

aducere aminte și a turnat untdelemn pe vârful ei. 

19. A dat locului acestuia numele Betel; dar mai înainte cetatea se chema Luz. 

20. Iacov a făcut o juruință și a zis: „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, 

21. și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu; 

22. 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.” 

MEMOREAZĂ1 

 

• Cum se prezintă Dumnezeu pe Sine înaintea lui Iacov? 

_______________________________________________________________________ 

• Ce promisiune îi face Domnul lui Iacov?  

_______________________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Găsește câteva sinonime pentru a păzi, folosind ca ajutor un dicționar explicativ 
al limbii române (DEX) și/sau un dicționar de sinonime. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Unde, la cine și cu ce scop l-a trimis Isaac pe Iacov? (Geneza 28:1-2) 

Unde? – _________________________________________________________________ 

La cine? – ________________________________________________________________ 

De ce? - _________________________________________________________________ 

3. În ce fel l-a binecuvântat Isaac pe fiul său Iacov la plecarea spre Padan-Aram? (Geneza 28:3-4) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. În călătoria sa din Beer-Șeba spre Padan-Aram, Iacov s-a oprit într-un loc să înnopteze. Ce a visat în 
acea noapte? (Geneza 28:12-13) # Care a fost reacția lui Iacov după ce s-a trezit din somn și cum a 
numit locul acela? (Geneza 28:16-19) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
1 Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 6 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului. 

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.” 
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5. Ce promisiuni i-a făcut Dumnezeu lui Iacov în această vedenie? # Cui i-a mai făcut Dumnezeu 
promisiuni asemănătoare? Completează în tabelul de mai jos persoanele și promisiunile făcute lor de 
Dumnezeu. # Ce observi? 

________________ 
(Geneza 28:10-15) 

________________ 
(Geneza 26:1-6, 24) 

________________ 
(Geneza 12:1-3, 17:1-8) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 

6. Ce promisiuni i-a făcut Iacov lui Dumnezeu la Betel? (Geneza 28:20-22) # Cum sunt aceste 
promisiuni în comparație cu promisiunile lui Dumnezeu? Cum ai caracteriza atitudinea lui Iacov? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere personală; poate 
deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 

Eu_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat 
Dumnezeu se prezintă pe Sine ca fiind Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui 
Isaac, dar nu spune că este și Dumnezeul lui Iacov. Ba mai mult, Iacov spune că 
doar în anumite condiții Dumnezeul strămoșilor săi va fi 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? Dacă știi, scrie mai jos 
răspunsul tău, iar dacă nu știi, întreabă-i pe părinții tăi și apoi scrie mai jos ce ai aflat. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
Dacă vrei ca „Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul” să fie și Dumnezeul tău, scrie mai jos 
rugăciunea ta. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Iacov 
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SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

 
 

Știai că... 
...scara lui Iacov este o expresie foarte folosită și astăzi? 
Îți mai amintești visul pe care l-a avut Iacov la Betel? A visat o scară, rezemată pe pământ, al cărei 
vârf ajungea până la cer. Deasupra scării stătea însuși Dumnezeu, care a reînnoit față de Iacov 
promisiunile făcute strămoșilor săi, iar îngerii lui Dumnezeu urcau și coborau de-a lungul scării. 
Astăzi denumirea de „Jacob's Ladder„ (Scara lui Iacov) este folosită pentru localități, șosele sau 
trasee turistice, opere literare, piese muzicale, filme, sculpturi sau picturi, dar și pentru obiecte 
dintre cele mai diverse cum ar fi: aparat electric care produce descărcări electrice, un tip de cuțit, 
jucărie pentru copii, scări făcute din frânghii și folosite în trecut pentru a urca pe catarg, o specie 
de plantă, sau chiar un fenomen natural. Totul pare să fi pornit de la visul pe care Iacov l-a avut 
la Betel când fugea de fratele său Esau. 

Mulți și-au pus întrebarea oare ce înseamnă această scară care unește pământul cu cerul? 
Răspunsurile sunt foarte variate, iar unele dintre ele sunt pline de imaginație. Scara a fost pentru 
unii un simbol al istoriei lumii, pentru alții un simbol al istoriei lui Israel. Pentru unii scara a fost 
simbolul progresului omenirii, pentru alții a fost simbolul unei ascensiuni spirituale. Unii au 
înțeles-o ca pe o scară a virtuților spre Rai, iar alții au vorbit de un mecanism sofisticat de 
comunicare cu extratereștrii 😊 - sunt curios ce-ar fi spus Iacov de această ultimă interpretare. 
Cei mai mulți, însă, au înțeles-o ca pe o legătură dintre cer și pământ, ca pe un simbol al faptului 
că Dumnezeu comunică cu oamenii. Biblia nu ne explică visul, ci doar ne spune că Iacov a înțeles 
că acolo este Dumnezeul părinților Săi, care a reînnoit față de el, un fugar, promisiunile făcute 
lui Avraam și lui Isaac. Chiar Domnul Isus face o aluzie la scara lui Iacov, identificându-se pe Sine 
cu ea când spune: „veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-
se peste Fiul Omului” (Ioan 1:51). Nu vom ști cu siguranță ce simbolizează scara, dar imaginația 
artistică a fost stârnită de această ambiguitate. Iată două exemple:  

(https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob%27s_Ladder_(disambiguation), accesat în 03.01.2022) 
 

 

„Jacob's Dream”, pictură de William Blake (cca. 1799-1806), 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea

/Blake_jacobsladder.jpg/804px-Blake_jacobsladder.jpg, 
accesat în 03.01.2022) 

„Scara lumii”, sculptură în metal de Liviu Mocan (n. 1955) 
(https://www.liviumocan.ro/the-ladder-of-the-world.html, 

accesat în 03.01.2022) 

PROVOCARE 
Descoperă ce s-a întâmplat cu Iacov în timpul șederii sale în Padan-Aram, locul în care 

s-a îndrăgostit, și-a făcut o familie și a adunat bogății. 
Citește în săptămâna ce urmează Geneza 29:1-31:55. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob%27s_Ladder_(disambiguation)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Blake_jacobsladder.jpg/804px-Blake_jacobsladder.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Blake_jacobsladder.jpg/804px-Blake_jacobsladder.jpg
https://www.liviumocan.ro/the-ladder-of-the-world.html
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Geneza 25:19-28:22 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

Orizontal 
1. Cine se suiau și se coborau pe scara rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer? 

(Geneza 28:12) 
2. De unde nu trebuia Iacov să-și ia o soție? (Geneza 28:1) 
3. Ce a făcut Esau față de dreptul lui? (Geneza 25:34) 
4. Ce a ajuns Esau la maturitate? (Geneza 25:27) 
5. Cum s-a numit prima soție a lui Esau? (Geneza 26:34) 
6.  
7. Unde a fost sfătuit Iacov să se ducă pentru a-și lua o nevastă? (Geneza 28:2) 
8. Ce a prins Esau față de Iacov, din pricina binecuvântării? (Geneza 27:41) 
9. Dintre fetele cui și-a mai luat Esau o nevastă? (Geneza 28:9) 
10. Despre cine spunea Isaac că este sora lui, atunci când se afla la Gherar? (Geneza 26:7) 
11. Al cui fiu era Laban, cel la care a fost trimis Iacov de către Isaac? (Geneza 28:5) 
12. Ce și-a pus Iacov la căpătâi când a rămas peste noapte la Beer-Șeba? (Geneza 28:11) 

Vertical 
Ce drept și-a nesocotit Esau pentru o ciorbă de linte?  

 
 
 
 
 

Geneza 25:19-28:22 
Căutând pe verticală, orizontală sau oblic, găsește în careul de mai jos cuvintele indicate: 

Geneza 26:18. Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii tatălui său Avraam și 
pe care le astupaseră Filistenii după moartea lui Avraam; și le-a pus iarăși aceleași nume pe care le 
pusese tatăl său. 
19. Robii lui Isaac au mai săpat în vale și au dat acolo peste o fântână cu apă de izvor. 
20. Păstorii din Gherar s-au certat însă cu păstorii lui Isaac, zicând: „Apa este a noastră.” Și a pus 
fântânii numele Esec, pentru că se certaseră cu el. 
21. Apoi au săpat o altă fântână, pentru care au făcut iarăși gâlceavă, de aceea a numit-o Sitna. 
22. Pe urmă s-a mutat de acolo și a săpat o altă fântână pentru care nu s-au mai certat; și a numit-o 
Rehobot „căci” a zis el „Domnul ne-a făcut loc larg ca să ne putem întinde în țară.” 
23. De acolo s-a suit la Beer-Șeba. 

CAREU 

Aritmogrif 10 
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24. Domnul i S-a arătat chiar în noaptea aceea și i-a zis: „Eu Sunt Dumnezeul tatălui tău Avraam; nu te 
teme, căci Eu Sunt cu tine; te voi binecuvânta și îți voi înmulți sămânța, din pricina robului Meu, 
Avraam.” 
25. Isaac a zidit acolo un altar, a chemat Numele Domnului și și-a întins cortul acolo. Robii lui Isaac au 
săpat acolo o fântână.” 
 

Q A Z X C E R T A S E R Ă S W E 

D C V F R T O G B N Y U J M O V 

J N B H U Y B G R V C F T R D A 

X Z S F I L I S T E N I I E W L 

A Q Z W S X I Ă E C H D R V T E 

B Y N U A M Z M E X C O R T U L 

G H E R A R R Â C T V M B Y B U 

N Â A I C V M N O L P N A O S D 

F G L H J K R Ț L Ș Ă U Z X T C 

V B T C N N M A Ț Q F L W E R T 

Y U A I E O O P A Ă Â I Â A Z S 

X D R Z C A F D U M N E Z E U L 

V G B I H P V N J M T Q A V W L 

S E D D R T F Ă T G Â Y H U O A 

J I B I N E C U V Â N T A K O R 

L P A T S A D F G H Ă J K L Ț G 

 

  
 

Geneza 25:19-28:22 
 

Completează „cuvântul corect” în fiecare spațiu liber din textul de mai jos folosind lista de cuvinte, 
conform paragrafului din Geneza 25:27-34, traducerea Dumitru Cornilescu (VDC). 

Geneza 25:27. Băieții aceștia s-au făcut mari. ________________ a ajuns un ________________ 

îndemânatic, un om care își __________________ vremea mai mult pe câmp; dar ________________ era 

un om liniștit, care stătea acasă în corturi. 

28. Isaac îl ________________ pe Esau pentru că mânca din ________________ lui; ___________________ 

însă iubea mai mult pe Iacov. 

29. Odată, pe când ________________ Iacov o ________________, Esau s-a întors de la câmp rupt de 

__________________. 

30. Și Esau i-a zis lui Iacov: „Dă-mi, te ____________, să mănânc din ciorba aceasta __________________, 

fiindcă sunt ________________ de oboseală.” De aceea s-a dat lui Esau numele ________________. 

31. Iacov a zis: „Vinde-mi azi __________________ tău de întâi-născut!” 

32. Esau a __________________: „Iată-mă, sunt pe ________________; la ce-mi slujește dreptul acesta 

de întâi-născut?” 

33. Și Iacov a zis: „Jură-mi __________________.” Esau i-a _____________ și astfel și-a . ________________ 

dreptul de întâi-născut lui Iacov. 

34. Atunci Iacov a dat lui Esau ________________ și ciorbă de ________________. El a mâncat și a băut; 

apoi s-a ________________ și a plecat. Astfel și-a ___________________ Esau dreptul de întâi-născut. 

Cuvântul corect 
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/ Domnul / moarte / Esau / linte / străvezie / rog / jurat / varză / petrecea / mămăligă / dreptul / fasole 
/ iubea / concesionat / roșiatică / Rahela / pistolar / întâi / ciorbă / forfotea / vânatul / nesocotit / 
oboseală / pâine / Iacov / cocoloși / răspuns / zamă / vândut / Rebeca / zarzavat / Edom / înjurat / 
vânător / sculat / rupt / fierbea / 

 
 

Geneza 25:19-28:22 
 

Ordonează cuvintele amestecate din prima coloană, scrie propoziția găsită în coloana liberă și 
stabilește apoi dacă este adevărată sau falsă. 

1. 
Iacov, pentru, mai, iubea, Esau, vânatul, 
mult, pe, că, mânca, din, lui. 

 A  /  F 

2. 
Rebeca, Iacov, fratelui, l-a, pe, 
binecuvântarea, să, ia, ajutat, său, Esau. 

 A  /  F 

3. 
Esau, a, tatălui, că, lui, Ismael, nu-i, 
plăceau, înțeles, fetele, său, Isaac. 

 A  /  F 

4.  
Avraam, după, duhul, și-a, fericită, dat, 
și, a, murit, o, poporul, bătrânețe, și, 
adăugat, a, fost, la, său. 

 A  /  F 

 

Care este drumul corect spre Isaac și Iacov? Și cum poate ajunge apoi Iacov la Betel?

Găsește drumul corect! 

Adevărat sau Fals? 
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BD – Episodul 10 



LECȚIA 11 
GENEZA 29:1-31:55 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție Geneza 29:1-31:55. 

• Subliniază în textul de mai jos „a întoarce”. Unde se afla Iacov cu familia lui și unde îi poruncește 

Dumnezeu să se întoarcă? ________________________________________________ 

• Găsește și subliniază în textul de mai jos tot ceea ce spune Iacov că a făcut Dumnezeu față de 
el în timpul cât a locuit la Laban, în Padan-Aram. 

Geneza 31:1. Iacov a auzit vorbele fiilor lui Laban, care ziceau: „Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru 

și cu averea tatălui nostru și-a agonisit el toată bogăția aceasta.” 

2. Iacov s-a uitat și la fața lui Laban; și iată că ea nu mai era ca înainte. 

3. Atunci Domnul i-a zis lui Iacov: „Întoarce-te în țara părinților tăi și în locul tău de naștere; și Eu voi fi 

cu tine.” 

4. Iacov a trimis de a chemat pe Rahela și pe Lea, la câmp la turma lui. 

5. El le-a zis: „După fața tatălui vostru, văd bine că el nu mai este ca înainte; dar Dumnezeul tatălui 

meu a fost cu mine. 

6. Voi înșivă știți că am slujit tatălui vostru cu toată puterea mea. 

7. Și tatăl vostru m-a înșelat: de zece ori mi-a schimbat simbria; dar Dumnezeu nu i-a îngăduit să mă 

păgubească. 

8. Ci 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. 

9. Dumnezeu a luat astfel toată turma tatălui vostru și mi-a dat-o mie. 

10. Pe vremea când se înfierbântau oile, eu am ridicat ochii și am văzut în vis că țapii și berbecii care 

săreau pe capre și pe oi, erau bălțați, pestriți și seini. 

11. Și Îngerul lui Dumnezeu mi-a zis în vis: „Iacove!” „Iată-mă” am răspuns eu. 

12. El a zis: „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. 

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.” 

14. Rahela și Lea au răspuns și i-au zis: „Mai avem noi oare parte și moștenire în casa tatălui nostru? 

15. Nu suntem noi oare privite de el ca niște străine, fiindcă ne-a vândut și ne-a mâncat și banii? 

16. Toată bogăția pe care a luat-o Dumnezeu de la tatăl nostru este a noastră și a copiilor noștri. Fă 

acum tot ce ți-a spus Dumnezeu.”  

17. Iacov s-a sculat și a pus pe copiii și nevestele sale călare pe cămile. 

18. Și-a 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. 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a descoperi 
toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri din partea 
cititorului. 
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MEMOREAZĂ 

 

• Cum se prezintă Dumnezeu lui Iacov de această dată? _______________________________ 

• Ce a făcut Iacov la Betel? ___________________________________________________ 

• Ce porunci primește Iacov din partea lui Dumnezeu? 

_______________________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Găsește câteva sinonime pentru a se întoarce, folosind ca ajutor un dicționar 
explicativ al limbii române (DEX) și/sau un dicționar de sinonime. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Care este contextul în care Domnul i s-a arătat lui Iacov și i-a poruncit să se întoarcă în țara părinților 
săi? (Geneza 31:1-3) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Citește Geneza 31:4-7 și notează ce spune Iacov despre sine, despre Laban și despre Dumnezeu? 

Iacov - __________________________________________________________________ 
Laban -  _________________________________________________________________ 
Dumnezeu - ______________________________________________________________ 

4. La plecarea în Padan-Aram, Domnul i s-a arătat lui Iacov și i-a făcut mai multe promisiuni, iar acum, 
după 20 de ani în slujba lui Laban, Iacov recunoaște că Dumnezeu și-a ținut cuvântul. Care din 
promisiunile lui Dumnezeu au fost împlinite până în acest moment și care nu? Folosește tabelul de 
mai jos pentru a răspunde. 

Promisiunile lui Dumnezeu (Geneza 28:13-15) Împlinirea promisiunilor (Geneza 31:5-13) 

  

  

  

  

5. După 20 de ani în Padan-Aram, a rămas ceva neîmplinit din ceea ce Iacov I-a cerut lui Dumnezeu 
la Betel? Citește Geneza 28:20-21 și Geneza 31:5,13. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. La plecarea în Padan-Aram, Dumnezeu s-a prezentat lui Iacov ca „Domnul Dumnezeul tatălui tău 
Avraam și Dumnezeul lui Isaac”, iar acum, la întoarcerea în țara Canaan i se prezintă ca „Dumnezeul 
din Betel”, căruia Iacov i-a făcut o juruință. De ce, cu ce scop crezi că îi amintește Dumnezeu acest 
lucru lui Iacov? 

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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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere personală; poate 
deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 

Eu_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat 
La plecarea lui în Padan-Aram, Iacov a făcut un târg cu Dumnezeu, iar Domnul 
Dumnezeu și-a făcut partea față de Iacov împlinind tot ce a cerut. Când Dumnezeu 

i se prezintă lui Iacov „Eu sunt Dumnezeul din Betel, unde ai uns un stâlp de aducere aminte, unde Mi-
ai făcut o juruință”, practic îl invită cu delicatețe să își țină partea de înțelegere. Dar Iacov, deși 
recunoaște că Dumnezeu și-a împlinit partea, Îl numește în continuare „Dumnezeul tatălui meu” și nu 
„Dumnezeul meu”, așa cum I-a promis la Betel. 

Tu ai făcut vreo promisiune lui Dumnezeu pe care nu ai ținut-o? Nu te grăbi să spui că nu, pentru că, 
de exemplu, atunci când promiți părinților că îi vei asculta ești înaintea lui Dumnezeu... Gândește-te 
la o situație concretă și amintește-ți în ce fel te-a „provocat” Dumnezeu să-ți ții promisiunea. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
Scrie o rugăciune de mărturisire prin care să-ți ceri iertare pentru o situație concretă în care ai spus că 
faci ceva și nu ai făcut. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

 

PROVOCARE 
Descoperă cum a decurs întoarcerea lui Iacov în Canaan și întâlnirea cu fratele său 

Esau, pe care îl înșelase. 
Citește în săptămâna ce urmează Geneza 32:1-36:43. 
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Știai că... 
...că Haran este una dintre cele localitățile cu locuire neîntreruptă de aproximativ 5000 de ani? 

Iacov a locuit 20 de ani în regiunea Padan-Aram în localitatea Haran. Astăzi Haranul este un mic 
sat situat în sud-estul Turciei, dar ruinele lui datează din mileniul al III-lea î.Cr. În trecut el a fost 
un oraș prosper, un important centru cultural, religios și economic. Zidurile care înconjurau 
cetatea aveau o lungime de 4 km și aveau șase porți. Singura poartă ale cărei ruine se pot vedea 
și astăzi este poarta Alep. Orașul Haran este renumit pentru casele sale în formă de „stup”, cu 
acoperișul în formă de con, construite din cărămizi de lut, lipite una de alta, așa încât spațiul din 
interior astfel format este foarte mare. Ele au o înălțime de 4-5 m și fiecare are o gaură în partea 
de sus, pe unde pătrunde lumina și iese fumul. În plus această formă neobișnuită permite o 
excelentă circulație a aerului, ceea ce este esențial într-o zonă destul de caldă. Deoarece lutul se 
degradează în timp, ele au fost reconstruite de-a lungul timpul și pot fi vizitate și astăzi. De 
asemenea, printre ruinele de astăzi ale orașului Haran, se pot vedea ruinele Marii Moschei (104 
x 107 m) și ale minaretului care-o însoțea (29 m înălțime). Între pietrele care au fost folosite 
pentru treptele intrării în moschee, arheologii au identificat stele babiloniene din sec. VI-lea î.Cr. 
despre care se crede că inițial au făcut parte din templul unei zeități babiloniene. 

Dar oare locul acesta a păstrat vreo legătură cu cele relatate în Biblie? Ar putea fi făcută o 
asociere de acest fel, deoarece la nord-vest de Haran există o fântână numită Yakup Kuyusu, 
adică Fântâna lui Iacov. Să fie oare aceasta fântâna unde Rebeca a scos apă pentru slujitorul lui 
Avraam și pentru cămilele lui (Geneza 24:17-20), iar mai târziu Iacov a întâlnit-o pentru prima 
dată pe Rahela când ea a scos apă pentru turmele lui Laban (Geneza 29:10-12)? Nu știm, dar ar 
putea fi... 

(https://www.bibleplaces.com/haran/, https://turkisharchaeonews.net/site/harran, accesat în 02.01.2022) 

 

 
 

 

 
 

 

Geneza 29:1-31:55 
 

Completează „cuvântul corect” în fiecare spațiu liber din textul de mai jos folosind lista de cuvinte, 
conform paragrafului din Geneza 29:1-10, traducerea Dumitru Cornilescu (VDC). 

Geneza 29:1. Iacov a pornit la ____________ și s-a dus în țara celor ce locuiesc la ___________________. 

2. S-a uitat înainte și iată că pe ___________________ era o fântână; și lângă ea erau trei 

___________________ de oi, care se odihneau; căci la ___________________ aceasta obișnuiau ciobanii 

să-și adape turmele. Și ___________________ de pe gura fântânii era mare. 

3. Toate turmele se ___________________ acolo; ciobanii ___________________ piatra de pe gura 

fântânii, ___________________ turmele și apoi puneau piatra iarăși la loc pe gura fântânii. 

4. Iacov a zis păstorilor: „___________________, de unde sunteți?” „Din ______________” au răspuns ei. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Harran#/media/File:Harran_
beehive_houses_(2).JPG, accesat în 02.01.2022) 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Harran#/media/File:Historical_
Harran_University.jpg, accesat în 02.01.2022) 

Cuvântul corect 

https://www.bibleplaces.com/haran/
https://turkisharchaeonews.net/site/harran
https://en.wikipedia.org/wiki/Harran#/media/File:Harran_beehive_houses_(2).JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Harran#/media/File:Harran_beehive_houses_(2).JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Harran#/media/File:Historical_Harran_University.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Harran#/media/File:Historical_Harran_University.jpg
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5. El le-a zis: „Cunoașteți pe ______________, fiul lui Nahor?” „Îl ___________________ ” i-au răspuns ei. 

6. El le-a zis: „Este ___________________?” „Sănătos” au răspuns ei. Și tocmai atunci venea 

___________________ , fata lui, cu oile. 

7. El a zis: „Iată,  ________________ este încă sus și e prea ___________________ ca să strângeți vitele: 

adăpați oile, apoi duceți-vă și pașteți-le iarăși.” 

8. Ei au ___________________: „Nu putem, până nu se vor strânge ___________________ turmele; 

atunci se prăvălește piatra de pe ___________________ fântânii și vom adăpa oile.” 

9. Pe când le _________________ el încă, vine Rahela cu oile ___________________ său; căci ea le păzea. 

10. Când a văzut ___________________ pe Rahela, fata lui Laban, ___________________ mamei sale, și 

turma lui Laban, fratele ___________________ sale, s-a ___________________, a prăvălit piatra de pe 

gura fântânii și a adăpat turma lui Laban, fratele mamei sale. 

/ Laban / turme / vorbea / răspuns / capacul / drum / mamei / Canaan / prăvăleau / fratele / toate / 
stelele / piatra / cirezi / rostogoleau / fraților / tovarășul / Apus / câmp / Rebeca / devreme / strângeau 
/ Iacov / tatălui / fântâna / băieților / sănătos / izlaz / cunoaștem / târziu / soarele / mulgeau / Răsărit / 
unchiului / Rahela / apropiat / adăpau / bogat / gura / Haran / 

 

Geneza 29:1-31:55 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

13.               

14.               

Orizontal 
1. Al cui fiu era Laban? (Geneza 29:5) 
2. Care era numele celui de-al 4-lea fiu al Leei, ce înseamnă „Lăudat fie Domnul”? (Geneza 29:35) 
3. Care este semnificația numelui Dinei, fiica Leei? (Geneza 30:21) 
4. Unde a plecat Iacov din Padan-Aram împreună cu tot ce avea? (Geneza 31:18) 
5. Cum se numea soția lui Iacov pe care o iubea mult? (Geneza 29:30) 
6. Ce s-a hotărât Laban să-i dea lui Iacov pentru munca lui? (Geneza 29:15) 
7. Ce înseamnă Așer, numele unuia dintre fiii Leei? (Geneza 30:13)  
8.  
9. Unde l-a ajuns Laban pe Iacov după un drum de 7 zile? (Geneza 31:23) 
10. Cum se mai numește Galed, locul unde Iacov și Laban au ridicat „movila mărturiei”? (Geneza 

31:48-49) 

Aritmogrif 11 
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11. Ce a furat Rahela de la tatăl său, Laban? (Geneza 31:19) 
12. Cine i-a schimbat lui Iacov simbria de 10 ori? (Geneza 31:7) 
13. Câți ani s-a învoit Iacov să slujească pentru Rahela, fata cea mică a lui Laban? (Geneza 29:18) 
14. Cum se numea cel de-al treilea fiu al lui Iacov? (Geneza 29:34) 

Vertical 
Ce fel de stâlp a uns Iacov la Betel? 

 
 

Geneza 29:1-31:55 
Căutând pe verticală, orizontală sau oblic, găsește în careul de mai jos cuvintele indicate: 

Geneza 31:2. Iacov s-a uitat și la fața lui Laban; și iată că ea nu mai era ca înainte. 
3. Atunci Domnul i-a zis lui Iacov: „Întoarce-te în țara părinților tăi și în locul tău de naștere; și Eu voi fi 
cu tine.” 
4. Iacov a trimis de a chemat pe Rahela și pe Lea, la câmp la turma lui. 
5. El le-a zis: „După fața tatălui vostru, văd bine că el nu mai este ca înainte; dar Dumnezeul tatălui 
meu a fost cu mine. 
6. Voi înșivă știți că am slujit tatălui vostru cu toată puterea mea. 
7. Și tatăl vostru m-a înșelat: de zece ori mi-a schimbat simbria; dar Dumnezeu nu i-a îngăduit să mă 
păgubească. 
8. Ci 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. 
9. Dumnezeu a luat astfel toată turma tatălui vostru și mi-a dat-o mie. 
 

A Z S X D C F V G B H N J M Q A 

W S E D R F R T G Y H T U J I K 

O C L P Î Ș T A T Ă L U I Z X C 

V Â B N L M A S H D F R G H S J 

K M L N A Ș T E R E Ș M I E I Ț 

Â P Q I B W E R T Y L A U Î M U 

B Ă L Ț A Ț I U I O P A Ă Q B X 

S R W C N C E R V D T N Y M R Q 

A I Z W S D O M N U L X E D I C 

R N M F V T G V B M Y H P N A S 

U Ț J B T M I K O N L P U Ș Ă L 

Ț I Î Z R S Î N Ș E L A T E X U 

D L E A I I R C F Z T V E G Y J 

B O H U M N A J P E S T R I Ț I 

I R M K I O L P Ș U A S E D F T 

G H J K S L P Ă G U B E A S C Ă 
 

 

 
 

Geneza 29:1-31:55 
 

Bazându-te pe textul biblic, alege din variantele indicate răspunsurile care se potrivesc afirmațiilor de 
mai jos. Atenție! Pot fi mai multe variante de răspuns corecte, sau dimpotrivă, nici unul. 

CAREU 

Alege corect! 
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• Soțiile lui Iacov au fost: 
(a) Lea 
(b) Bilha 
(c) Rahela și Zilpa. 

• Iacov a lucrat pentru Laban: 
(a) 7 ani. 
(b) 20 ani. 
(c) 14 ani. 

• Fiii Bilhei, roaba Rahelei au fost:  
(a) Gad și Așer. 
(b) Dan și Neftali. 
(c) Isahar și Zabulon. 

• Când s-a gândit Iacov prima dată să plece 
de la Laban?  

(a) după ce s-a însurat cu Rahela. 
(b) după ce Rahela l-a născut pe Iosif. 
(c) când s-a săturat de Laban.

• Iacov a fugit de la Laban pentru că:  
(a) îi era frică că Laban îi va lua înapoi fetele. 
(b) fața lui Laban nu mai era ca înainte. 
(c) pentru că Domnul i-a zis să se întoarcă în 
Canaan. 

• Câți copii avea Iacov când a plecat spre 
Canaan: 

(a) 12. 
(b) 11. 
(c) 10.

 
 

 

Geneza 29:1-31:55 
 

Având în minte textul lecției de astăzi din cartea GENEZA, verifică în șirurile de mai jos care sunt 
cuvintele care nu se potrivesc. 

1. Dina Lea Rahela Bilha Zilpa 

2. Ruben Simeon Laban Levi Iuda 

3. Așer Neftali Dan Gad Iosif 

Găsește drumul corect! 

Ce nu se potrivește? 
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BD – Episodul 11 



LECȚIA 12 
GENEZA 32:1-36:43 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție Geneza 32:1-36:43. 

• Identifică în textul de mai jos toate acțiunile lui Iacov în vederea întâlnirii cu fratele său Esau și 
marchează-le cu semnul cunoscut (). 

• Subliniază în textul de mai jos toate referirile la „a lupta” și „a binecuvânta”. 

Geneza 32:9. Iacov a zis: „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! 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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.” 

13. Iacov a petrecut noaptea în locul acela. A luat din ce mai avea cu el și a pus de-o parte, ca dar 

pentru fratele său Esau: 

14. două sute de capre și douăzeci de țapi, două sute de oi și douăzeci de berbeci, 

15. treizeci de cămile alăptătoare cu mânjii lor, patruzeci de vaci și zece tauri, douăzeci de măgărițe 

și zece măgăruși. 

16. Le-a dat robilor săi, turmă cu turmă, deosebit, și a poruncit robilor săi: „Treceți înaintea mea și 

lăsați o depărtare între fiecare turmă.” 

17. A dat celui dintâi porunca următoare: „Când te va întâlni fratele meu Esau și te va întreba: ‘Al cui 

ești? Unde te duci? Și a cui este turma aceasta dinaintea ta?’ 

18. să răspunzi: ‘A robului tău Iacov; ea este un dar trimis domnului meu Esau, și el însuși vine în urma 

noastră.’” 

19. A dat aceeași poruncă celui de al doilea, celui de al treilea și tuturor celor ce mânau turmele: „Așa 

să vorbiți domnului meu Esau când îl veți întâlni. 

20. Să spuneți: ‘Iată, robul tău Iacov vine și el după noi.’” Căci își zicea el: „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.” 

21. Astfel darul a trecut înainte, iar el a rămas în tabără în noaptea aceea. 

22. Tot în noaptea aceea s-a sculat, a luat pe cele două neveste ale lui, pe cele două roabe și pe cei 

unsprezece copii ai lui și a trecut vadul Iabocului. 

23. I-a luat, i-a trecut pârâul și a trecut tot ce avea. 

24. Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a descoperi 
toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri din partea 
cititorului. 
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25. 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. 

26. Omul acela a zis: „Lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile.” Dar Iacov a răspuns: „Nu Te voi lăsa să 

pleci până nu mă vei binecuvânta.” 

27. Omul acela i-a zis: „Cum îți este numele?” „Iacov” a răspuns el. 

28. Apoi a zis: „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.” 

29. Iacov l-a întrebat: „Spune-mi, Te rog, numele Tău.” El a răspuns: „Pentru ce Îmi ceri numele?” Și l-

a binecuvântat acolo. 

30. 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.” 

31. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel. Însă Iacov șchiopăta din coapsă. 

32. Iată de ce, până în ziua de azi, Israeliții nu mănâncă vâna de la încheietura coapsei; căci Dumnezeu 

a lovit pe Iacov la încheietura coapsei în vână. 

MEMOREAZĂ 

 

• Ce nume a primit Iacov și ce înseamnă el?  

_______________________________________________________________________ 

• De ce, din ce cauză a schimbat Dumnezeu numele lui Iacov? 

_______________________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Găsește câteva sinonime pentru a lupta folosind ca ajutor un dicționar explicativ 
al limbii române (DEX) și/sau un dicționar de sinonime. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. În drumul lui spre Canaan împreună cu familia și averile sale, Iacov are parte de o întâlnire 
deosebită. Pe cine a întâlnit Iacov și ce a înțeles Iacov din această întâlnire? (Geneza 32:1-2) # Cum  a 
reacționat Iacov la vestea că Esau, fratele său pe care îl înșelase, venea înaintea lui cu 400 de oameni? 
(Geneza 32:6-8) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Ce altceva a mai făcut Iacov după ce a întreprins tot ceea ce știa și putea ca să-și protejeze familia? 
(Geneza 32:9-12) # Cum Îl numește Iacov pe Dumnezeu și ce recunoaște în rugăciunea sa cu privire 
la El? (Geneza 32:9-10) # Ce a cerut Iacov lui Dumnezeu și pe ce se baza cererea lui? (Geneza 32:11-
12) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

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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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Apropiindu-se de casa părintească, Iacov a devenit conștient de întâlnirea cu fratele său Esau. 
Rezumă ce a făcut Iacov cu gândul la această inevitabilă întâlnire, folosindu-te de observările făcute. 
# Care era scopul pregătirilor făcute de Iacov? (Geneza 32:20) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
5. După ce a finalizat pregătirile pentru întâlnirea cu Esau, Iacov a rămas singur (Geneza 32:24). Ce 
eveniment neașteptat a avut loc și cât a durat? Care a fost deznodământul acestei întâlniri? (Geneza 
32:24-29).  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Iacov a furat binecuvântarea fratelui său Esau (Geneza 27), iar acum Iacov cere binecuvântarea 
omului misterios (Geneza 32:24-28). Prin ce era Iacov diferit după lupta cu omul misterios față de 
Iacov de dinaintea acestei lupte? (recitește Geneza 32:24-30) # Ce a înțeles Iacov din confruntarea 
din acea noapte? (Geneza 32:30) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere personală; poate 
deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 

Eu_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat 
Schimbarea numelui a însemnat pentru Iacov o schimbare radicală: dintr-un om 
care nu s-a dat înapoi de la a înșela pentru a obține ceea ce și-a dorit, într-un om 
care a ajuns să-și dea seama că, oricât de mult s-ar strădui, nu-și poate apăra și 

păstra nici viața lui, nici a familiei sale și nici avuția lui. Teama de viitoarea întâlnire cu Esau l-a ajutat 
să conștientizeze cât de mult depinde de Dumnezeu și astfel a ajuns să se teamă de Dumnezeu. 

Citește Psalmul 34:6-10. Cine sunt beneficiarii afirmațiilor din acest pasaj și care sunt beneficiile de 
care pot avea ei parte? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Ce trebuie să faci ca să ai și tu parte de ceea ce afirma psalmistul David în Psalmul 34:6-10? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
În ce fel ai experimentat în viața ta faptul că Dumnezeu ți-a purtat de grijă? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

 

 

Știai că... 
...Dumnezeu schimbă numele a trei persoane de-a lungul cărții Geneza? 

Prima persoană căreia Dumnezeu i-a schimbat numele este Avraam. Inițial numele de Avram 
însemna: „tată înălțat” și el a fost schimbat în Avraam: „tatăl unei mulțimi”. Dumnezeu a schimbat 
și numele soției lui Avraam, din Sarai care însemna „prințesa mea”, în Sara, adică „prințesă”. Dar 
poate cea mai radicală schimbare de nume este cea a lui Iacov în Israel. Iacov înseamnă „cel ce 
ține de călcâi” sau „înlocuitor”, iar Israel înseamnă „cel ce luptă cu Dumnezeu”. Singura persoană 
din Noul Testament căreia Dumnezeu îi schimbă numele este Simon, care însemna „Dumnezeu 
a auzit”, iar Domnul Isus îl numește Chifa sau Petru (în limba greacă), adică „piatră”. Mai sunt și 
alte persoane despre care ni se spune că le-a fost schimbat numele (de ex. numele lui Daniel și 
al prietenilor săi au fost schimbate de Nebucadnețar, iar Saul a fost numit Pavel după convertire), 
dar numai despre cele 4 menționate mai sus ni se spune că Dumnezeu Însuși le-a schimbat 
numele.  

În general, schimbarea numelui marchează o nouă etapă în viață. De exemplu, există obiceiul ca 
fata care se căsătorește să-și schimbe numele de familie după căsătorie. Biblia nu ne spune de 
ce a schimbat Dumnezeu numele acestor persoane, dar probabil că, în intenția lui Dumnezeu 
schimbarea de nume trebuia să marcheze noul scop pe care El îl avea de împlinit prin acele 
persoane. Iar pentru împlinirea acelui scop Dumnezeu avea nevoie de un om transformat, un 
om cu o nouă identitate. Cel puțin în cazul lui Iacov, transformarea acestuia este evidentă.  

Această practică a schimbării numelui a fost folosită și de primii creștini, care primeau un nume 
de botez după ce se botezau, nume care marca nașterea lor din nou și intrarea în familia lui 
Dumnezeu. Dar să știi că Dumnezeu a promis ca va mai schimba și numele altor persoane. La 
finalul istoriei, Dumnezeu promite tuturor celor care Îi vor fi fost credincioși până la sfârșitul 
vieților lor o piatră albă pe care „este scris un nume nou” (Apocalipsa 2:17). Ai putea fi și tu una 
dintre acele persoane. 

(https://clickbible.org/dictionar-biblic/?letsearch=avraam, accesat în 03.01.2022) 
(https://www.biblestudytools.com/bible-study/topical-studies/whats-in-a-name-5-times-god-changed-a-person-s-name.html, accesat în 02.01.2022) 

   

PROVOCARE 
Descoperă ce s-a întâmplat în familia lui Iacov după ce s-a așezat în Canaan. 

Citește în săptămâna ce urmează Geneza 37:1-38:30. 

https://clickbible.org/dictionar-biblic/?letsearch=avraam
https://www.biblestudytools.com/bible-study/topical-studies/whats-in-a-name-5-times-god-changed-a-person-s-name.html
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Geneza 32:1-36:43 
 

Completează „cuvântul corect” în fiecare spațiu liber din textul de mai jos folosind lista de cuvinte, 
conform paragrafului din Geneza 32:1-8, traducerea Dumitru Cornilescu (VDC). 

Geneza 32:1. Iacov și-a văzut de _______________; și l-au întâlnit ____________________ lui Dumnezeu. 

2. Când i-a văzut, _______________ a zis: „Aceasta este _______________ lui Dumnezeu!” De aceea a 

pus locului aceluia numele __________________ (Tabără îndoită). 

3. Iacov a _______________ înainte niște _______________ la fratele său Esau, în țara _______________, 

în ținutul lui Edom. 

4. El le-a dat _______________ următoare: „Iată ce să spuneți domnului meu _______________: „Așa 

vorbește _______________ tău Iacov: „Am locuit la _______________ și am rămas la el până acum; 

5. am boi, _______________, oi, robi și roabe, și trimit să dea de _______________ lucrul acesta 

domnului meu, ca să capăt _______________ înaintea ta.” 

6. Solii s-au _______________ înapoi la Iacov și au zis: „Ne-am dus la _______________ tău Esau; și el 

vine înaintea ta, cu _______________ sute de oameni.” 

7. Iacov s-a ______________________ foarte mult și l-a apucat groaza. A  ___________________ în două 

_______________ oamenii pe care-i avea cu el, oile, boii și cămilele, 

8. și a zis: „Dacă vine Esau ___________________ uneia din tabere și o _______________, tabăra care va 

rămâne, va putea să _______________.” 

/ Isaac / patru / trimis / cămile / împotriva / Seir / prietenul / tabere / Iacov / heruvimii / întors / porunca 
/ îngăduință / Laban / Canaan / tabăra / corturi / mesajul / Esau / bate / cinci / drum / spioni / știre / 
Nahor / soli / sclavul / înspăimântat / slujitorul / Mahanaim / știrea / trecere / robul / cale / scape / 
îngerii / înfricoșat / împărțit / fratele / separat / măgari / 

 
 
 

Geneza 32:1-36:43 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

Orizontal 
1. Unde locuia Isaac, tatăl lui Iacov? (Geneza 35:27) 
2. Ce nume a pus Iacov locului unde s-a luptat cu Dumnezeu pentru că văzuse acolo Fața lui 

Dumnezeu? (Geneza 32:30) 
3. Ce nume a primit Iacov, nume care înseamnă „Cel ce luptă cu Dumnezeu”? (Geneza 32:28) 
4. Cine a alergat înaintea lui Iacov și l-a îmbrățișat? (Geneza 33:4) 
5. Cum se numea cel mai mic fiu al lui Iacov, la nașterea căruia a murit Rahela? (Geneza 35:18-19) 
6. Cum se numea locul în care a ajuns Iacov în drumul său spre Canaan, loc în care și-a făcut 

colibe? (Geneza 33:17) 

Cuvântul corect 

Aritmogrif 12 
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7. Unde a fost lovit Iacov, așa încât șchiopăta în urma luptei? (Geneza 32:25, 31)  
8. Cum se numește muntele unde s-a așezat Esau cu tot ce avea? (Geneza 36:8) 

Vertical 
Cum a fost Iacov în lupta cu Dumnezeu și cu oameni?  

 

 

Geneza 32:1-36:43 
Căutând pe verticală, orizontală sau oblic, găsește în careul de mai jos cuvintele indicate: 

Geneza 32:24. Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. 
25. 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. 
26. Omul acela a zis: „Lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile.” Dar Iacov a răspuns: „Nu Te voi lăsa să 
pleci până nu mă vei binecuvânta.” 
27. Omul acela i-a zis: „Cum îți este numele?” „Iacov” a răspuns el. 
28. Apoi a zis: „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.” 
29. Iacov l-a întrebat: „Spune-mi, Te rog, numele Tău.” El a răspuns: „Pentru ce Îmi ceri numele?” Și l-
a binecuvântat acolo. 
30. 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.” 

Z X C Î N C H E I E T U R A V B 

N M A S D F G H J K L Ș E Â C Ț 

Q W R S I N G U R E I T V Y O U 

I O P Ă D A Î Q A W S S Ă E A D 

R F T G U Y C H U J I K R O P L 

P Ș Ă Z M A S O X D Î C S A S F 

T V B I N E C U V Â N T A G E B 

O H I N E J M K I L T Ș T Â I L 

T M R P Z F A Ț A Ț R Q U A L Z 

U W U S E X E D Ț C E R L F O V 

Ș T I L U N G B Ă Y B H N U V J 

I M T I K U I O L O A M E N I P 

Ș Ă O Ț A M W E Z S T E X D T R 

Z O R I L E C F L T V G Y B H U 

N J I M K L O C U L U I O L P Ș 

Z X C V B E N M A S D F G H J K 

 
 

 
 

Geneza 32:1-36:43 
 

Mama mi-a dat un nume la naștere, dar tata l-a schimbat. Cine sunt eu? 

__________________________________________________________ 

CAREU 

Ghici cine sunt! 
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Geneza 32:1-36:43 
 

Ordonează cuvintele amestecate din prima coloană, scrie propoziția găsită în coloana liberă și 
stabilește apoi dacă este adevărată sau falsă. 

1. 
După, Sihem, vrut, ce, a, necinstit-o, ia, 
Dina, pe, a, să, o, de, nevastă. 

 A  /  F 

2. 

Simeon, și, Levi, tăierii, năpustit, cu, 
sabia, s-au, asupra, Sihem, locuitorilor, 
din, pe, când, sufereau, în, urma, 
împrejur. 

 A  /  F 

3. 
Ajuns, la, scoată, erau, Betel, a, cerut, 
tuturor, Iacov, să, celor, care, cu, el, să, 
dumnezeii, străini, și, se, curățească. 

 A  /  F 

4. 
Esau, mai, pentru, s-a, dus, țară, într-o, 
altă, suporta, că, nu-l, pe, Iacov. 

 A  /  F 

5. 
De, spaima, cu, Iacov, a, împărțit, în, 
Esau, întâlnirii, trei, tabere, împreună, 
tot, ce, avea, cu, el. 

 A  /  F 

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

Găsește drumul corect! 

Adevărat sau Fals? 
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BD – Episodul 12 



LECȚIA 13 
GENEZA 37:1-38:30 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție Geneza 37:1-38:30. 

• Încercuiește în textul de mai jos toate cuvintele din familia lexicală a cuvântului „vis”. 

• Subliniază în textul de mai jos toate acțiunile fraților lui Iosif față de el și marchează-le cu semnul 
cunoscut (). 

Geneza 37:1. Iacov a locuit în țara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. 

2. Iată istoria lui Iacov: Iosif, la vârsta de șaptesprezece ani, păștea oile cu frații lui; băiatul acesta era 

cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. 

3. Israel 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. 

4. 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 nicio vorbă prietenească. 

5. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. 

6. El le-a zis: „Ia ascultați ce vis am visat! 

7. 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.” 

8. Frații lui i-au zis: „Doar n-ai să împărățești tu peste noi? Doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi?” Și l-

au urât și mai mult din pricina viselor lui și din pricina cuvintelor lui. 

9. Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis: „Am mai visat un vis! Soarele, luna și 

unsprezece stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea.” 

10. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și i-a zis: „Ce înseamnă 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?” 

11. Frații săi au început să-l pizmuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. 

12. Frații lui Iosif se duseseră la Sihem, ca să pască oile tatălui lor. 

13. Israel i-a zis lui Iosif: „Frații tăi pasc oile la Sihem! Vino, căci vreau să te trimit la ei.” „Iată-mă, Sunt 

gata” a răspuns el. 

14. Israel i-a zis: „Du-te, rogu-te, și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine; și adu-mi 

vești.” L-a trimis astfel din valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. 

15. Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat: „Ce cauți?” 

16. „Caut pe frații mei” a răspuns Iosif „spune-mi, te rog, unde pasc ei oile?” 

17. Și omul acela a zis: „Au plecat de aici; căci i-am auzit spunând: „Haide la Dotan.” Iosif s-a dus după 

frații săi și i-a găsit la Dotan. 

18. Ei l-au zărit de departe și, până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare.” 

19. Ei au zis unul către altul: „Iată că vine făuritorul de visuri! 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a descoperi 
toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri din partea 
cititorului. 
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20. Veniți acum, să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi; vom spune că l-a mâncat o 

fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visurile lui.” 

21. Ruben a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis: „Să nu-i luăm viața!” 

22. Ruben le-a zis: „Să nu vărsați sânge; ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta care este în pustie și 

nu puneți mâna pe el.” Căci avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l aducă înapoi la tatăl său. 

23. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță pe care o 

avea pe el. 

24. L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală: nu era apă în ea. 

25. „Apoi au șezut să mănânce. Ridicându-și ochii, au văzut o ceată de ismaeliți venind din Galaad; 

cămilele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător și smirnă pe care le duceau în Egipt. 

26. Atunci Iuda a zis fraților săi: „Ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? 

27. Veniți mai bine să-l vindem ismaeliților și să nu punem mâna pe el, căci este fratele nostru, carne 

din carnea noastră.” Și frații lui l-au ascultat. 

28. 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. 

29. Ruben s-a întors la groapă; și iată că Iosif nu mai era în groapă. El și-a rupt hainele, 

30. s-a întors la frații săi și a zis: „Băiatul nu mai este! Ce mă voi face eu?”  

31. Ei au luat atunci haina lui Iosif și, junghiind un țap, i-au muiat haina în sânge. 

32. Au trimis tatălui lor haina cea pestriță, punând să-i spună: „Iată ce am găsit! Vezi dacă este haina 

fiului tău sau nu.” 

33. Iacov a cunoscut-o și a zis: „Este haina fiului meu! O fiară sălbatică l-a mâncat! Da, Iosif a fost făcut 

bucăți!” 

34. Și și-a rupt hainele, și-a pus un sac pe coapse și a jelit multă vreme pe fiul său. 

35. Toți fiii și toate fiicele lui au venit ca să-l mângâie; dar el nu voia să primească nici o mângâiere, ci 

zicea: „Plângând mă voi pogorî la fiul meu în locuința morților.” Și plângea astfel pe fiul său. 

36. Madianiții l-au vândut în Egipt lui Potifar, un dregător al lui Faraon, și anume căpetenia străjerilor. 

MEMOREAZĂ 

 

• Ce și când au făcut frații lui Iosif?  

_______________________________________________________________________ 

• Cine și unde l-au dus pe Iosif?  

_______________________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Găsește câteva sinonime pentru a vinde, folosind ca ajutor un dicționar 
explicativ al limbii române (DEX) și/sau un dicționar de sinonime. 
Scrie câte o propoziție în care să folosești verbul „a vinde”, o dată cu sens propriu 
și o dată cu sens figurat. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

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. 
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2. Notează în tabelul de mai jos care au fost copiii lui Avraam, Isaac și Iacov, grupându-i după numele 
mamelor lor. 

Avraam 
(Geneza 16:15, 21:2, 25:1-2) 

Isaac 
(Geneza 25:21, 24-26) 

Iacov 
(Geneza 35:22b-26) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

3. Ce ne spune cartea Geneza despre Iosif, penultimul fiu al lui Iacov și întâiul născut al Rahelei? 
Citește Geneza 37:1-4, 12-17 și notează mai jos aceste detalii. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Folosind tabelul de mai jos, relatează pe scurt visele pe care le-a avut Iosif, dă-le câte un titlu și 
notează reacțiile familiei lui când a auzit istorisirea lor. 

Visul 1 - ___________________________ 
(Geneza 37:5-8) 

Visul 2 - ___________________________ 
(Geneza 37:9-11) 

 
 
 

 
 

 

Reacție: Reacție: 

5. Care a fost atitudinea fraților lui Iosif față de el și care are au fost cauzele acestei atitudini? (Geneza 
37:3-4, 8, 11) # Ce consecințe a avut această atitudine a fraților lui Iosif față de el? (Geneza 37:18-28) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Care a fost modul josnic în care frații lui Iosif au ales să-și ascundă fapta? # Având în vedere cele 
întâmplate, cum ai caracteriza mângâierile fraților lui Iosif, pentru tatăl lor, Iacov? Citește cu atenție 
Geneza 37:31-35. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

7. Identifică și notează păcatele fraților lui Iosif față de el și față de Dumnezeu, în ordinea în care apar 
în această istorisire. # Cum s-ar fi putut evita această istorie tragică? (Geneza 4:7) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere personală; poate 
deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 
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Eu_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
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 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) 

Citește 1 Corinteni 13:4 și notează care este primul lucru pe care dragostea nu-l face. 

_______________________________________________________________________ 

Scrie mai jos cum ai caracteriza relația cu frații tăi. Ai invidiat vreodată pe fratele sau sora ta? Dar pe 
altcineva (verișor, coleg, prieten, etc.)? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
Cere-ți iertare pentru invidie și cere de la Dumnezeu, în rugăciune, o binecuvântare pentru persoana 
pe care ai invidiat-o. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

Geneza 37:1-38:30 
 

Completează „cuvântul corect” în fiecare spațiu liber din textul de mai jos folosind lista de cuvinte, 
conform paragrafului din Geneza 37:2-8, traducerea Dumitru Cornilescu (VDC). 

PROVOCARE 
Descoperă ce s-a întâmplat cu Iosif în Egipt, după ce a fost vândut de frații săi. 

Citește în săptămâna ce urmează Geneza 39:1-41:57. 

Cuvântul corect 

https://dexonline.ro/definitie/invidie


GENEZA / LECȚIA 13   107 

 

Geneza 37:2. Iată istoria lui ______________. Iosif, la vârsta de șaptesprezece ani, păștea 

______________ cu frații lui; băiatul acesta era cu fiii ______________ și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui 

său. Și Iosif ______________ tatălui lor vorbele lor cele rele. 

3. Israel îl iubea pe ______________ mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la 

____________________; și i-a făcut o haină ________________. 

4. Frații lui au văzut că ______________ lor îl iubea mai ______________ decât pe ei toți și au început 

să-l __________________. Nu puteau să-i spună nici o ______________ prietenească. 

5. Iosif a ____________ un vis și l-a istorisit __________________ săi, care l-au _____________ și mai mult. 

6. El le-a zis: „Ia ___________________ ce vis am visat! 

7. Noi eram la legatul ___________________ în mijlocul câmpului; și iată că snopul meu s-a ridicat și a 

stat în ____________________; iar snopii voștri l-au _______________________ și s-au aruncat cu fața la 

____________________ înaintea lui.” 

8. Frații lui i-au zis: „Doar n-ai să _______________________ tu peste noi? Doar n-ai să ne 

____________________ tu pe noi?” Și l-au urât și mai mult din ______________ visurilor lui și din pricina 

cuvintelor lui. 

/ Iuda / visat / Iosif / caprele / snopilor / tatăl / Sarei / spunea / pricina / fraților / pământ / roșiilor / 
bătrânețe / pâra / vorbă / podea / Iacov / înconjurat / plăsmuit / urască / surorilor / împărățești / 
pestriță / pensie / urât / cauza / Bilhei / picioare / încercuit / ascultați / Israel / mult / vertical / puțin / 
oile / veche / cârmuiești / 

 

Știai că... 
...în trecut primul băiat născut într-o familie avea responsabilități și drepturi deosebite de ceilalți 
frați ai lui? 

Poate ai auzit de dreptul de întâi născut. Aceasta însemna că primul băiat al unei familii avea 
drepturi pentru a putea împlini anumite responsabilități. El se bucura de respect și avea o 
autoritate mai mare între frații lui. El devenea capul familiei la moartea tatălui. Primea o parte 
dublă ca moștenire comparativ cu frații lui, iar odată cu aceasta trebuia să-și asume și 
responsabilitatea de-a avea grijă de văduvele din familie, de frații mai mici care nu erau adulți și 
de surorile necăsătorite. De asemenea, în cazul în care vreunul din membrii familiei ajungea rob, 
el avea dreptul și datoria de a-l răscumpăra și de a-l ajuta să-și redobândească libertatea. În plus, 
asupra primului născut se transfera autoritatea judecătorească sau preoția tatălui. În unele 
culturi, primul născut al regelui devenea automat și moștenitorul de drept al tronului. Tatăl nu 
putea să-i ia în mod arbitrar dreptul de întâi născut, ci trebuia să existe motive întemeiate precum 
fapte de natură imorală care i-ar fi discreditat autoritatea între frați, probleme grave de sănătate 
sau pur și simplu refuzul acestuia de a-și asuma responsabilitățile care decurgeau din aceste 
drepturi. Întâiul născut putea renunța la acest drept sau îl putea vinde, așa cum a făcut Esau. În 
poporul Israel fiecare întâi născut aparținea Domnului și trebuia răscumpărat plătindu-se o taxă 
de 5 sicli de argint, cu excepția celor din tribul lui Levi care erau închinați Domnului și slujeau la 
Templu. Întâiul născut era considerat reprezentantul întregii familii și era responsabil de toată 
familia. Așa se explică de ce Ruben, când a văzut că Iosif fusese vândut și-a rupt hainele și a 
strigat: „Ce mă voi face eu?” – el știa că trebuie să dea socoteală înaintea tatălui său de cele 
întâmplate. În Noul Testament, despre Domnul Isus Cristos ni se spune că El este „Cel întâi născut 
dintre mai mulți frați” (Romani 8:29b). Pentru toți cei ce cred că El este Fiul lui Dumnezeu, 
Domnul Isus Cristos devine în acest sens, fratele lor mai mare, Cel care-i reprezintă în moarte și 
în înviere, Cel care-i răscumpără și care mijlocește pentru ei. 

(https://www.biblestudytools.com/dictionary/birthright/, accesat în 03.01.2022) 
 

 
 
 
 

https://www.biblestudytools.com/dictionary/birthright/
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Geneza 37:1-38:30 
Căutând pe verticală, orizontală sau oblic, găsește în careul de mai jos cuvintele indicate: 

Geneza 37:29. Ruben s-a întors la groapă; și iată că Iosif nu mai era în groapă. El și-a rupt hainele, 
30. s-a întors la frații săi și a zis: „Băiatul nu mai este! Ce mă voi face eu?” 
31. Ei au luat atunci haina lui Iosif și, junghiind un țap, i-au muiat haina în sânge. 
32. Au trimis tatălui lor haina cea pestriță, punând să-i spună: „Iată ce am găsit! Vezi dacă este haina 
fiului tău sau nu.” 
33. Iacov a cunoscut-o și a zis: „Este haina fiului meu! O fiară sălbatică l-a mâncat! Da, Iosif a fost făcut 
bucăți!” 
34. i și-a rupt hainele, și-a pus un sac pe coapse și a jelit multă vreme pe fiul său. 
35. Toți fiii și toate fiicele lui au venit ca să-l mângâie; dar el nu voia să primească nici o mângâiere, ci 
zicea: „Plângând mă voi pogorî la fiul meu în locuința morților.” Și plângea astfel pe fiul său. 
 

A Z S X D C F V G J E L I T F B 

H S Â N G E N J M K O O N J I I 

B Ă F G H U V M G B U C Ă Ț I Y 

C L F R T X D Â R Z S U E A C W 

T B A O A J U N G H I I N D E S 

D A F A G Ț H G J K L N O Ș L Ț 

Â T T P Q W I Â E R T Ț Y S E U 

I I G Ă S I T I I O F A P Ă I Î 

Z C S X L C P E S T R I Ț Ă V F 

B Ă I A T U L R B N M Q U P A W 

S E D R C F I E U T G Y H L U J 

I K O L I P Ș W A B Z E S Â U F 

X R D C H A I N E L E T F N V I 

Y G B U H N C I J M O N K G P A 

L W S Z E D C O A P S E X E R R 

C T G V Y H B U V N I K M A O Ă 

 

 
 

Geneza 37:1-38:30 

Bazându-te pe textul biblic, alege din variantele indicate răspunsurile care se potrivesc afirmațiilor de 
mai jos. Atenție! Pot fi mai multe variante de răspuns corecte, sau dimpotrivă, nici unul. 

• Iosif i-a găsit pe frații săi păscând turmele la: 
(a) Sihem. 
(b) Beer-Șeba. 
(c) Dotan. 

• Iuda a lăsat drept garanție pentru Tamar: 
(a) un inel. 
(b) un toiag. 
(c) un lanț. 

• Ruben a propus să fie aruncat Iosif în groapă 
pentru că:  

(a) voia să-i scape viața. 
(b) voia să-l ducă înapoi acasă. 
(c) avea alte planuri pentru el. 

• Copiii pe care i-a avut Tamar de la Iuda au 
fost:  

(a) Zabulon și Neftali. 
(b) Pereț și Zerah. 
(c) Așer și Gad.

CAREU 

Alege corect! 
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Geneza 37:1-38:30 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

OrizontaI 
1. Cum era haina făcută de Iacov pentru Iosif? (Geneza 37:3) 
2. La trecerea căror negustori l-au scos frații lui pe Iosif din groapa în care era? (Geneza 37:28) 
3. Cum se numește cel care a ținut minte lucrurile pe care le-a istorisit Iosif din visele sale? (Geneza 

37:10-11) 
4. Ce nu a vrut Iacov să primească din partea nimănui atunci când l-a jelit pe Iosif? (Geneza 37:35) 
5. Cine a părăsit pe frații săi și s-a dus în Adulam? (Geneza 38:1) 
6. Ce a lăsat Iuda ca zălog Tamarei pe lângă inelul și lanțul său? (Geneza 38:18)  
7. Unde a fost dus și vândut Iosif? (Geneza 37:28) 

Vertical 
Ce sentiment i-a cuprins pe frații lui Iosif față de acesta? 

 

Găsește drumul corect! 

Aritmogrif 13 
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BD – Episodul 13 



LECȚIA 14 
GENEZA 39:1-41:57 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție Geneza 39:1-41:57. 

• Subliniază în textul de mai jos toate acțiunile lui Dumnezeu cu privire la Iosif și marchează-le 
corespunzător (D ). 

• Identifică și încercuiește acțiunile lui Iosif în contextul ispitirii din partea soției lui Potifar. 

Geneza 39:1. Iosif a fost dus în Egipt; și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un 

Egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care-l aduseseră acolo. 

2. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine; el locuia în casa stăpânului său, Egipteanul. 

3. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. 

4. 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. 

5. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat 

casa Egipteanului din pricina lui Iosif; și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, 

fie la câmp. 

6. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea, și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. 

Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. 

7. După câtăva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis: „Culcă-te cu 

mine!” 

8. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său: „Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din 

casă și mi-a dat pe mână tot ce are. 

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

10. Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreuneze cu ea. 

11. Într-o zi, pe când intrase în casă ca să-și facă lucrul, și pe când nu era acolo nici unul din oamenii 

casei, 

12. ea l-a apucat de haină, zicând: „Culcă-te cu mine!” El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din 

casă. 

13. Când a văzut ea că-i lăsase haina în mână și fugise afară, 

14. a chemat oamenii din casă și le-a zis: „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. 

15. Și, când a văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară.” 

16. Și a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui.  

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a descoperi 
toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri din partea 
cititorului. 
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17. Atunci i-a vorbit astfel: „Robul acela evreu pe care ni l-ai adus, a venit la mine ca să-și bată joc de 

mine. 

18. Și cum am ridicat glasul și am țipat, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară.” 

19. După ce a auzit cuvintele nevestei sale, care-i zicea: „Iată ce mi-a făcut robul tău” stăpânul lui Iosif 

s-a mâniat foarte tare. 

20. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță în locul unde erau închiși întemnițații împăratului; și astfel 

Iosif a stat acolo, în temniță. 

21. Domnul a fost cu Iosif și Și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai-

marelui temniței. 

22. Și mai-marele temniței a pus sub privegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță. Și nimic 

nu se făcea acolo decât prin el. 

23. Mai-marele temniței nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era 

cu el. Și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. 

MEMOREAZĂ1 

 

•  Ce nu putea să facă Iosif? Cum vede el această acțiune în raport cu Dumnezeu? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Găsește câteva sinonime pentru a păcătui, folosind ca ajutor un dicționar 
explicativ al limbii române (DEX) și/sau un dicționar de sinonime. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Experiența dramatică a lui Iosif este că a fost vândut pe când avea 17 ani. Cine l-a vândut și cui? 
(Geneza 37:28) # În ce țară a ajuns Iosif și cine l-a cumpărat acolo? (Geneza 39:1) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Ce aflăm despre Iosif din Geneza 39:2-5,21,23, în ciuda faptului că Iosif a ajuns un sclav în casa lui 
Potifar? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
1 Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 7 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului. 

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

Dumnezeu?” 
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4. Cum a reacționat Iosif în fața ispitei, care au fost acțiunile lui? (Geneza 39:8-12) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
5. Care a fost prețul pe care a trebuit să-l plătească Iosif pentru că a ales să spună NU păcatului? 
(Geneza 39:19-20) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

6. Iosif era singur în Egipt, despărțit de tatăl său, de frații săi și de toată familia sa. Totuși, cine a fost 
cu Iosif în Egipt? # Împotriva cui a refuzat el să păcătuiască? Ce îți spune acest lucru despre relația lui 
Iosif cu această persoană? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere personală; poate 
deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 

Eu_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat 
Adeseori credem că atunci când suntem singuri și nu ne vede nimeni, nici părinții, 
nici profesorii, nici colegii sau altcineva, nu este o problemă să facem anumite 
lucruri. Totuși este cineva de care nu ne putem ascunde nicăieri.  

Împotriva cui este îndreptat întotdeauna păcatul? (Psalmul 41:4; Psalmul 51:1-4) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Ce resurse are la îndemână un tânăr pentru a nu cădea în păcat? (Psalmul 119:9-11 și 2 Timotei 2:22) 
# Tu le folosești? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
Numește un păcat pe care l-ai făcut. Mărturisește-l și cereți iertare pentru el. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

Geneza 39:1-41:57 
 

Completează „cuvântul corect” în fiecare spațiu liber din textul de mai jos folosind lista de cuvinte, 
conform paragrafului din Geneza 40:1-8, traducerea Dumitru Cornilescu (VDC). 

Geneza 40:1. După câtăva ___________________ s-a întâmplat că paharnicul și ___________________  

împăratului Egiptului au supărat pe ___________________ lor, împăratul Egiptului. 

2. Faraon s-a ___________________ pe cei doi dregători ai săi: pe mai marele _____________________  

și pe mai marele pitarilor. 

3. Și i-a pus sub _____________  în casa căpeteniei ________________________, în temniță, în locul unde 

fusese închis ___________________. 

4. Căpetenia străjerilor i-a pus sub _________________________ lui Iosif, care făcea de _______________ 

lângă ei; și au stat mai multă vreme în ___________________. 

5. Paharnicul și pitarul _________________________ Egiptului, care erau ___________________ în 

temniță, au ___________________ într-o noapte amândoi câte un vis, și anume fiecare câte un vis care 

putea să ___________________ o tălmăcire deosebită. 

6. Iosif, când a venit ___________________ la ei, s-a uitat la ei; și i-a văzut ___________________. 

7. Atunci a ___________________ pe dregătorii lui ___________________, care erau cu el în temnița 

stăpânului său și le-a zis: „Pentru ce aveți o _____________ așa de posomorâtă _____________?” 

8. Ei i-au răspuns: „Am visat un ______________ și nu este ___________________  care să-l tălmăcească.” 

Iosif le-a zis: „______________________ sunt ale lui ___________________. Istorisiți-mi, deci, visul vostru.” 

/ Faraon / dimineața / temniță / chestionat / vreme / măcelarul / față / mâine / pază / ospătarul / 
capete / Potifar / mâniat / seara / împăratului / traducerile / Iosif / inventat / triști / vis / stăpânul / 
oripilat / Dumnezeu / supravegherea / Ruben / străjerilor / bucuroși / închiși / patronul / nimeni / 
paharnicilor / comanda / visat / polițiștilor / supravegherea / poveste / azi / patisierul / pitarul / 
tălmăcirile / întrebat / frizerul / 

PROVOCARE 
Descoperă ce s-a întâmplat cu Iosif după ce a stat ani de zile în închisoare.  

Oare ce planuri avea Dumnezeu pentru el? 
Citește în săptămâna ce urmează Geneza 42:1-47:31. 

Cuvântul corect 
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 Știai că... 
...Iosif este o prefigurare a Domnului Isus Cristos? 

Iată câteva lucruri prin care Iosif se aseamănă cu Domnul Isus. Ambii se bucură de o iubire 
specială din partea taților lor. Ambii au primit promisiunea unei înălțări: Iosif prin visele sale, iar 
Domnul Isus prin promisiunea Tatălui Ceresc. Atât Iosif, cât și Domnul Isus au fost batjocoriți de 
cei din familie, au fost vânduți pe arginți, au fost predați unor străini, au fost dezbrăcați de hainele 
lor, au fost acuzați pe nedrept, au fost credincioși în mijlocul ispitelor, au avut parte de multe 
suferințe pe nedrept și au hrănit mulțimi flămânde. Ambii au ajuns să fie conducători după ce au 
fost umiliți și au suferit. Atât Domnul Isus, cât și Iosif au acceptat să fie instrumentele prin care 
Dumnezeu să-Și împlinească planurile și i-au iertat pe cei care le-au făcut rău și le-au produs 
suferință. De altfel Geneza începe cu uciderea unui frate și se termină cu un alt frate care după 
ce a fost aproape ucis de frații lui îi iartă pe aceștia. Acest conflict fratern este prezent pe tot 
parcursul cărții: Cain îl ucide pe Abel, Ismael îl batjocorește pe Isaac, Esau îl urăște și vrea să-l 
omoare pe Iacov, frații lui Iosif îl vând ca sclav. Toate acestea sunt imagini ale dușmăniei care s-
a născut în urma neascultării din Eden între sămânța femeii și sămânța șarpelui. În Iosif vedem o 
primă imagine dintr-o expoziție de tablouri, niciunul complet, care îl prefigurează pe Domnul 
Isus Cristos care ca sămânță a lui Avraam va fi o binecuvântare pentru toate familiile pământului, 
iar ca sămânță a femeii va birui ispitele și va zdrobi capul șarpelui. Așa cum Iosif a fost înălțat 
peste toată țara Egiptului și oameni din multe popoare au venit și s-au închinat înaintea lui, tot 
așa va veni o zi când orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi că „Isus Cristos este 
Domnul”. 

(https://www.thegospelcoalition.org/blogs/erik-raymond/wonderful-similarities-joseph-jesus/, accesat în 04.01.2022) 
(https://www.thegospelcoalition.org/article/joseph-type-foreshadow-jesus/, accesat în 04.01.2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Geneza 39:1-41:57 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

Orizontal 

1. Cum se numea dregătorul lui Faraon căruia a fost vândut Iosif ca sclav? (Geneza 39:1) 
2. Ce urma să vină peste țara Egiptului așa încât să ajungă să fie uitat tot belșugul din țară? 

(Geneza 41:30) 
3. Cine a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el? (Geneza 39:21) 
4. Ce a făcut Dumnezeu față de casa egipteanului, din pricina lui Iosif? (Geneza 39:5) 
5. Ce a avut Iosif față de toți întemnițații din închisoare? (Geneza 39:22) 
6. Ce a organizat Faraon de ziua sa, la 3 zile după ce Iosif a descoperit visele paharnicului și 

pitarului în închisoare? (Geneza 40:20) 
7. Ce nu putea face Iosif împotriva lui Dumnezeu? (Geneza 39:9)  

Vertical 
Unde a ajuns Iosif ca urmare a acuzațiilor soției lui Potifar?  

Aritmogrif 14 

https://www.thegospelcoalition.org/blogs/erik-raymond/wonderful-similarities-joseph-jesus/
https://www.thegospelcoalition.org/article/joseph-type-foreshadow-jesus/
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Geneza 39:1-41:57 
Căutând pe verticală, orizontală sau oblic, găsește în careul de mai jos cuvintele indicate: 

Geneza 41:15. Faraon i-a zis lui Iosif: „Am visat un vis. Nimeni nu l-a putut tălmăci; și am aflat că tu 
tălmăcești un vis, îndată după ce l-ai auzit.” 
16. Iosif a răspuns lui Faraon: „Nu eu! Dumnezeu este Acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon!” 
17. Faraon a început să istorisească atunci lui Iosif: „În visul meu, se făcea că stăteam pe malul râului. 
18. Și deodată șapte vaci grase la trup și frumoase la chip s-au suit din râu și au început să pască prin 
mlaștini. 
19. După ele s-au suit alte șapte vaci, slabe, foarte urâte la chip și sfrijite: n-am mai văzut altele atât de 
urâte în toată țara Egiptului. 
20. Vacile cele sfrijite și slabe au mâncat pe cele șapte vaci dintâi, care erau grase. 
21. Le-au înghițit, fără să se poată cunoaște că intraseră în pântecele lor; ba încă înfățișarea lor era tot 
așa de urâtă ca și înainte. Și m-am deșteptat. 
22. Am mai văzut în vis șapte spice pline și frumoase care creșteau pe același pai. 
23. Și după ele au răsărit șapte spice goale, slabe, arse de vântul de răsărit. 
24. Spicele slabe au înghițit pe cele șapte spice frumoase. Am spus aceste lucruri magilor, dar nimeni 
nu mi le-a putut tălmăci.” 
 

Q A Z W S E G I P T U L U I X E 

D C R F V T G B Y R P H N S U J 

M I K Î O L P Ș U R Â T E T Ă Z 

Ț V Â N T U L Î X C N U Â O Q W 

E R T F Y R U I O P T Ă L R A S 

D F G Ă T Ă L M Ă C E Ș T I H J 

K L Î Ț S S Ș M Ț V C Â Z S X C 

V B N I M P Q Â A W E I S E E D 

R F T Ș F U I N T G L Y O A H U 

J R A A I N K C O L E P Ș S Ă Ț 

W U G R A S E A E A Z T E C I S 

X M R E A D C T T L F Ă R Ă F F 

V O V A Y O G B U S E H N U I J 

M A O D U M N E Z E U K P L P Ă 

Ș S C W S Z E D X R F I C T G V 

Y E D I N T Â I H B U J T N I K 

 

 
 

Geneza 39:1-41:57 
 

Având în minte textul lecției de astăzi din cartea GENEZA, verifică în șirurile de mai jos care sunt 
cuvintele care nu se potrivesc. 

1. vaci slabe spice goale vaci grase secetă foamete 

2. Egipt Potifar  Faraon Asnat Sihem 

3. Manase Paharnic Efraim Uitare Rodire 

CAREU 

Ce nu se potrivește? 
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Geneza 39:1-41:57 

Bazându-te pe textul biblic, alege din variantele indicate răspunsurile care se potrivesc afirmațiilor de 
mai jos. Atenție! Pot fi mai multe variante de răspuns corecte, sau dimpotrivă, nici unul. 

• Pentru că a văzut că Domnul era cu Iosif și că 
Domnul făcea să-i meargă bine în tot lucrul 
lui, Potifar : 

(a) l-a invidiat. 
(b) l-a pus mai mare peste casa lui. 
(c) i-a încredințat tot ce avea. 

• Când s-a înfățișat înaintea lui Faraon, Iosif 
avea: 

(a) 21 ani. 
(b) 30 ani. 
(c) 40 ani. 

• Cele șapte spice din visul lui Faraon 
însemnau:  

(a) 7 hotare. 
(b) 7 ani. 
(c) 7 oameni. 

• Manase și Efraim, fiii lui Iosif, s-au născut:  
(a) înaintea anilor de foamete. 
(b) înaintea anilor de belșug. 
(c)  în timpul anilor de belșug.

• Numele pe care Faraon i l-a dat lui Iosif 
(Țafnat-Paeneah) înseamnă:  

(a) făuritor de vise. 
(b) descoperitor de taine. 
(c) visător. 

• Pentru a-l pune în fruntea țării, Faraon trebuia 
să aleagă un om:  

(a) priceput și înțelept. 
(b) descurcăreț și cu inițiativă. 
(c) bun de gură și lăudăros. 

Găsește drumul spre închisoarea lui Iosif, iar apoi spre curtea lui Faraon! 

Găsește drumul corect! 

Alege corect! 
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BD – Episodul 14 



LECȚIA 15 
GENEZA 42:1-47:31 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție Geneza 42:1-47:31. 

• Subliniază în textul de mai jos acțiunile lui Iosif față de frații săi atunci când i-a trimis în Canaan 
după tatăl lor, Iacov. Ce rol aveau aceste lucruri? _________________________________________ 

• Dumnezeu i-a schimbat lui Iacov numele în Israel (Geneza 32:28). Subliniază numele „Israel” și 
„Iacov” în textul de mai jos. Cum îl strigă Dumnezeu în vedenia de la Beer-Șeba? ______________ 

Geneza 45:16. S-a răspândit vestea în casa lui Faraon că au venit frații lui Iosif; lucrul acesta a plăcut 

lui Faraon și slujitorilor lui. 

17. Faraon i-a zis lui Iosif: „Spune fraților tăi: „Iată ce să faceți: Încărcați-vă dobitoacele și plecați în țara 

Canaanului; 

18. luați pe tatăl vostru și familiile voastre și veniți la mine. Eu vă voi da ce este mai bun în țara Egiptului 

și veți mânca grăsimea țării. 

19. Ai poruncă să le spui: „Așa să faceți! Luați-vă din țara Egiptului care pentru pruncii voștri și pentru 

nevestele voastre; aduceți pe tatăl vostru și veniți. 

20. Să nu vă pară rău de ceea ce veți lăsa; căci tot ce este mai bun în țara Egiptului va fi pentru voi.” 

21. Fiii lui Israel au făcut așa. Iosif le-a dat care, după porunca lui Faraon; le-a dat și merinde pentru 

drum. 

22. Le-a dat la toți haine de schimb, iar lui Beniamin i-a dat trei sute de sicli din argint și cinci haine de 

schimb. 

23. Tatălui său i-a trimis zece măgari încărcați cu ce era mai bun în Egipt și zece măgărițe încărcate cu 

grâu, pâine și merinde, ca să aibă pe drum. 

24. Apoi a dat drumul fraților săi, care au plecat; și le-a zis: „Să nu vă certați pe drum.” 

25. Ei au ieșit din Egipt și au ajuns în țara Canaanului, la tatăl lor Iacov. 

26. Și i-au spus: „Iosif trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului.” Dar inima lui Iacov a rămas 

rece, pentru că nu-i credea. 

27. Când i-au istorisit însă tot ce le spusese Iosif și a văzut carele pe care le trimisese Iosif ca să le ducă, 

duhul tatălui lor, Iacov, s-a înviorat. 

28. Și Israel a zis: „Destul! Fiul meu Iosif trăiește! Vreau să mă duc să-l văd înainte să mor.” 

Geneza 46:1. Israel a plecat, cu tot ce avea. A ajuns la Beer-Șeba și a adus jertfe Dumnezeului tatălui 

său Isaac. 

2. Dumnezeu a vorbit lui Israel, într-o vedenie noaptea și a zis: „Iacove! Iacove!” Israel a răspuns: „Iată-

mă!” 

3. Și Dumnezeu a zis: „Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău. Nu te teme să te pogori în Egipt, 

căci acolo te voi face să ajungi un neam mare. 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a descoperi 
toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri din partea 
cititorului. 
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4. Eu însumi Mă voi pogorî cu tine în Egipt și Eu însumi te voi scoate iarăși de acolo; iar Iosif îți va 

închide ochii.” 

5. Iacov a părăsit Beer-Șeba; și fiii lui Israel au pus pe tatăl lor Iacov, cu copilașii și nevestele lor, în 

carele pe care le trimisese Faraon ca să-l ducă. 

6. Și-au luat și turmele și averile pe care le agonisiseră în țara Canaanului. Și Iacov s-a dus în Egipt cu 

toată familia lui. 

7. A luat cu el în Egipt pe fiii lui și pe fiii fiilor lui, pe fiicele lui și pe fiicele fiilor lui și pe toată familia lui. 

MEMOREAZĂ1 

 

• Cine este cel care îi vorbește lui Iacov și cum se prezintă pe sine înaintea lui? 

_______________________________________________________________________ 

• Ce promisiuni primește Iacov? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Găsește câteva sinonime pentru a pogorî, folosind ca ajutor un dicționar 
explicativ al limbii române (DEX) și/sau un dicționar de sinonime. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Ce propunere și ce promisiune i-a făcut Faraon lui Iosif cu privire la familia lui? (Geneza 45:17-20) 
# Ce îndemn le-a dat Iosif fraților săi la plecarea lor spre Canaan? (Geneza 45:24) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Care a fost reacția lui Iacov când fiii săi i-au spus că Iosif trăiește? (Geneza 45:26) # Ce l-a motivat 
pe Iacov să plece în Egipt? (Geneza 45:27-28)  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Unde s-a oprit Iacov în călătoria sa spre Egipt împreună cu toată familia lui și de ce? (Geneza 46:1) 
# Care erau câteva din semnificațiile acestui loc pentru cei din neamul lui Avraam? (Geneza 21:29-34; 
22:19; 26:19-25 și 28:10) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 
1 Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 8 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului. 

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 [...].” 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

5. Ce poruncă a primit Iacov din partea lui Dumnezeu în timpul vedeniei pe care a avut-o la Beer-
Șeba? (Geneza 46:3) # În ce fel l-a încurajat Dumnezeu pe Iacov să urmeze această poruncă, ce 
promisiuni i-a făcut Domnul? (Geneza 46:3-4) 

Poruncă:  ________________________________________________________________ 
Promisiuni:   ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Dumnezeu i-a vorbit lui Iacov la Beer-Șeba într-un moment de cotitură din viața lui, tot așa cum i-a 
vorbit și bunicului său Avraam când a plecat spre Canaan, așa cum am aflat din Geneza 12:1-5. Care 
sunt asemănările dintre cele 2 vorbiri ale lui Dumnezeu? # Cum au acționat atât Avraam, cât și Iacov 
ca urmare a vorbirii lui Dumnezeu? (Geneza 12:4-5 și 46:5-7) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere personală; poate 
deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 

Eu_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
Iacov nu a coborât în Egipt până când Dumnezeu nu i-a vorbit, așa cum găsim scris 
în Geneza 46:1-4. Înțelegem că Iacov nu a dorit să facă ceva care să nu fie după 
voia lui Dumnezeu, chiar dacă dorința de a-l vedea pe Iosif, fiul lui, era foarte mare. 

Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu este interesat de deciziile pe care le iei? Ce trebuie să cunoști ca 
să poți lua decizii după voia lui Dumnezeu? Cum poți cunoaște acest lucru? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Citește Iacov 4:13-17. Ce descuraja și ce încuraja apostolul Iacov în ce privește luarea deciziilor? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
Gândește-te la o situație în care ai știut clar care este voia lui Dumnezeu și ai ascultat, dar și o alta în 
care nu ai ascultat. 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

 

 
 
 

Știai că... 
...există ipoteza să fi fost descoperit mormântul din Egipt al lui Iosif? 

De-a lungul timpului arheologii au căutat dovezi ale prezenței poporului Israel pe teritoriul 
Egiptului, în estul Deltei Nilului, acolo unde se crede că este localizată regiunea Gosen. La 
sfârșitul secolului trecut a fost descoperită în această zonă (Tell el-Daba) o așezare rurală 
nefortificată. Majoritatea locuințelor descoperite sunt colibe dreptunghiulare făcute din cărămizi 
de nisip. Existau și ziduri în incintă, dar acestea, cel mai probabil, adăposteau animalele. Dar nu 
toți locuitorii trăiau în colibe, ci unul dintre ei locuia într-o vilă mică (10x12 m) cu două niveluri. 
Special la această casă este faptul ea nu este specifică Egiptului, ci planul etajului ei este identic 
cu „casa cu patru camere” israelită din epoca târzie a fierului găsită pe teritoriile locuite de evrei 
în Palestina. Lângă ea au fost găsite alte case mai modeste de două camere. Dar lucrurile 
interesante nu se opresc aici. Această vilă avea un portic cu 12 stâlpi, iar în spatele ei arheologii 
au găsit 12 morminte cu camere funerare deasupra. În morminte au fost găsite arme de tip 
palestinian. Unul dintre ele iese în evidență deoarece este un mormânt piramidal. În sine lucrul 
acesta este neobișnuit pentru că doar faraonii aveau morminte piramidale. Deși cel care fusese 
înmormântat nu era un rege, totuși a fost onorat ca un rege. În interiorul acestui mormânt a fost 
descoperită o statuie care înfățișează un demnitar, cu pielea galbenă cu o coafură specifică 
popoarelor semitice în arta egipteană. Haina era una colorată și pe umăr purta hieroglifa 
egipteană pentru străin. Deci cel onorat nu era un egiptean, ci era o persoană de origine 
semitică, familie de popoare din care face parte și poporul evreu. În plus, dacă în celelalte 
morminte au fost găsite trupurile celor îngropați, din acest mormânt lipsește, lucru foarte 
neobișnuit, deoarece jefuitorii de morminte luau obiectele de valoare, dar niciodată cadavrul. În 
cartea sa „Pharaohs and Kings: A Biblical Quest” (Faraoni și Regi: o cercetare biblică) egiptologul 
David Rohl sugerează că acesta este mormântul lui Iosif. Biblia este foarte specifică cu privire la 
ceea ce s-a întâmplat cu trupul lui Iosif: „așa că Iosif a murit la vârsta de 110 ani. Și după ce l-au 
îmbălsămat, a fost pus într-un sicriu în Egipt” (Geneza 50:26). „Moise a luat cu el oasele lui Iosif; 
căci Iosif îi pusese pe fiii lui Israel să jure, zicând «când vă va cerceta Dumnezeu, să luați cu voi 
oasele mele de aici»” (Exod 13:19). Dovezile par să susțină ipoteza că acesta ar putea fi 
mormântul lui Iosif. 

(https://biblearchaeology.org/research/patriarchal-era/3317-the-sons-of-jacob-new-evidence-for-the-presence-of-the-israelites-in-
egypt, accesat în 04.01.2022) 

(https://www.express.co.uk/news/world/1281783/egypt-bible-discovery-joseph-coat-jacob-jesus-christ-tomb-goshen-nile-god-
proof-spt, accesat în 04.01.2022) 

 

 

PROVOCARE 
Descoperă ce s-a întâmplat cu Iacov și familia lui în Egipt. 

Citește în săptămâna ce urmează Geneza 48:1-50:26. 

https://biblearchaeology.org/research/patriarchal-era/3317-the-sons-of-jacob-new-evidence-for-the-presence-of-the-israelites-in-egypt
https://biblearchaeology.org/research/patriarchal-era/3317-the-sons-of-jacob-new-evidence-for-the-presence-of-the-israelites-in-egypt
https://www.express.co.uk/news/world/1281783/egypt-bible-discovery-joseph-coat-jacob-jesus-christ-tomb-goshen-nile-god-proof-spt
https://www.express.co.uk/news/world/1281783/egypt-bible-discovery-joseph-coat-jacob-jesus-christ-tomb-goshen-nile-god-proof-spt
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Geneza 42:1-47:31 
 

Completează „cuvântul corect” în fiecare spațiu liber din textul de mai jos folosind lista de cuvinte, 
conform paragrafului din Geneza 46:28-34, traducerea Dumitru Cornilescu (VDC). 

Geneza 46:28. Iacov a trimis pe ____________________ înainte la ____________________ ca să-i dea de 

____________________  să-i iasă înainte în Gosen. 

29. Și au venit în ținutul ____________________. Iosif și-a pregătit ____________________ și s-a suit ca 

să se ducă în Gosen, în ___________________________ tatălui său ____________________. Cum l-a 

văzut, s-a aruncat pe ____________________  lui și a plâns multă vreme pe gâtul lui. 

30. Israel i-a zis lui Iosif: „____________ pot să mor, fiindcă ți-am văzut ___________  și tu tot mai trăiești.” 

31. Iosif a zis ____________________ săi și familiei tatălui său: „Mă duc să _______________________ pe 

Faraon și să-i spun: „Frații mei și ____________________ tatălui meu, care erau în țara 

____________________, au venit la mine. 

32. Oamenii aceștia sunt ____________________, căci cresc vite; ei și-au adus ____________________ și 

boii și tot ce este al lor.” 

33. Și, când vă va chema __________________ și vă va ____________________: „Cu ce vă îndeletniciți?”, 

34. voi să ________________________: „Robii tăi au crescut vite, din ____________________ noastră 

până acum, atât noi cât și ____________________ noștri.” În felul acesta veți locui în ținutul Gosen, căci 

toți păstorii sunt o _________________________ pentru ____________________.” 

/ Faraon / fraților / unchii / urâciune / Iuda / chestiona / oile / clanul / acum / Simeon / răspundeți / 
Potifar / Gosen / cămilele / mâine / Egipteni / gâtul / bucurie / adolescența / Canaan / spatele / știre 
/ Filistenii / tinerețea / bunicii / Israel / explodați / înștiințez / noutate / cere / carul / Haran / păstori / 
cerceta / fața / cândva / familia / obrajii / Iosif / trăsura / întreba / fata / întâmpinarea / părinții / 

 

Geneza 42:1-47:31 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

Orizontal 
1. Ce i-a acuzat Iosif pe frații săi că ar fi? (Geneza 42:9) 
2. Ce a început Iosif să facă, retrăgându-se într-o odaie separată pentru a nu fi văzut de frații săi? 

(Geneza 42:24) 
3. Ce au găsit frații lui Iosif în sacii cu grâu? (Geneza 42:35) 
4. În ce ținut a dat Iosif o moșie familiei lui, așa cum poruncise Faraon? (Geneza 47:11) 
5. Cine a mijlocit pentru Beniamin înaintea lui Iosif? (Geneza 44:30-34) 
6. Pe cine nu a lăsat Iacov să plece în Egipt? (Geneza 42:4) 

Cuvântul corect 

Aritmogrif 15 
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7. Cine l-au auzit pe Iosif plângând înaintea fraților săi? (Geneza 45:2)  
8. Cine a fost legat cu lanțuri și pus în închisoare până la întoarcerea fraților lui Iosif? (Geneza 

42:24) 
9. Cine erau o urâciune pentru egipteni? (Geneza 46:34) 

Vertical 
Ce ajunsese Iosif să fie în țara Egiptului?  

 

 

Geneza 42:1-47:31 
Căutând pe verticală, orizontală sau oblic, găsește în careul de mai jos cuvintele indicate: 

Geneza 47:7. Iosif a adus pe tatăl său Iacov și l-a înfățișat înaintea lui Faraon. Și Iacov a binecuvântat 
pe Faraon. 
8. Faraon a întrebat pe Iacov: „Care este numărul zilelor anilor vieții tale?” 
9. 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.” 
10. Iacov a binecuvântat iarăși pe Faraon și a plecat dinaintea lui Faraon. 
11. Iosif a așezat pe tatăl său și pe frații săi și le-a dat o moșie în țara Egiptului, în cea mai bună parte 
a țării, în ținutul lui Ramses, cum poruncise Faraon. 
12. Iosif a hrănit cu pâine pe tatăl său, pe frații săi și pe toată familia tatălui său, după numărul copiilor. 
 

A Z S X D F C F E V G B H N J M 

K A W A Z A E S G P L E C A T X 

R N U M Ă R U L I D C T Ă F V Y 

G I B U H A N I P J M O L K S P 

L L Ă W S O Z E T D P X Ă R U Â 

F O C B I N E C U V Â N T A T T 

G R V N Y O H B L U I J O N Ă I 

K M A U O L S P U Ș N Ă R Ț Î A 

Z P S M X D C I I F E V I G B H 

N U A Ă S J M K F V Q A E Z M W 

S Ț X R E E P Ă R I N Ț I L O R 

D I C U T R S F V E A T G B Ș Y 

R N H L N E U J M Ț I C K O I L 

P E Z X C V C O P I I L O R E B 

N M L A S D F G H I J K L V Ș Q 

Â T R E I Z E C I W E R T Y U I 

 
 

 
 

Geneza 42:1-47:31 
 

Am fost fiu, frate, sclav, tată, soț și prim ministru. Cine sunt eu? 

__________________________________________________________ 

CAREU 

Ghici cine sunt! 
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Geneza 42:1-47:31 

Bazându-te pe textul biblic, alege din variantele indicate răspunsurile care se potrivesc afirmațiilor de 
mai jos. Atenție! Pot fi mai multe variante de răspuns corecte, sau dimpotrivă, nici unul. 

• Când le-a cerut fraților săi să-l aducă pe 
Beniamin în Egipt, Iosif a vrut: 

(a) să fie sigur că Beniamin trăiește. 
(b) să-i pună pe frații săi la încercare. 
(c) să-i chinuie pe frații săi. 

• Iacov a trăit în Egipt:  
(a) 17 ani. 
(b) 20 ani. 
(c) 30 ani. 

• Când și-au găsit argintul pus la gura sacilor cu 
grâu, frații lui Iosif:  

(a) s-au bucurat. 
(b) s-au temut. 
(c) l-au dus imediat înapoi lui Iosif. 

• Paharul de argint al lui Iosif a fost găsit la gura 
sacului lui:  

(a) Iuda. 
(b) Simeon. 
(c) Levi.

• Pentru a-l convinge pe Iacov să-l lase pe 
Beniamin să plece în Egipt:  

(a) Ruben a promis că-l va aduce înapoi. 
(b) Simeon a promis că va sluji tatălui său 
pentru tot restul vieții. 
(c) Iuda a mijlocit înaintea tatălui său 
pentru Beniamin. 

• Când au plecat a doua oară spre Egipt, fiii lui 
Iacov au luat cu ei: 

(a) argint îndoit. 
(b) un dar din cele mai bune bunuri ale țării 
Canaan. 
(c) pe Beniamin. 

Găsește drumul către Iosif, cel care a ajuns să împartă hrana în Egipt în timpul secetei! 

 

Găsește drumul corect! 

Alege corect! 
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BD – Episodul 15 



 

LECȚIA 16 
GENEZA 48:1-50:26 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție Geneza 48:1-50:26. 

• Identifică în textul de mai jos cuvintele pe care le folosesc frații lui Iosif în legătură cu faptele lor 
față de el. 

• Subliniază în textul de mai jos ce a făcut și ce a zis Iosif ca reacție la cuvintele fraților săi. 

Geneza 50:14. Iosif, după ce a îngropat pe tatăl său, s-a întors în Egipt împreună cu frații săi și cu toți 

cei ce se suiseră cu el ca să îngroape pe tatăl său. 

15. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis: „Dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va 

întoarce tot răul pe care i l-am făcut?” 

16. Și au trimis să spună lui Iosif: „Tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de a muri: 

17. „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!” Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. 

18. Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și i-au zis: „Suntem robii tăi.” 

19. Iosif le-a zis: „Fiți fără teamă; căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? 

20. 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. 

21. Fiți, deci, fără teamă, căci eu vă voi hrăni, pe voi și pe copiii voștri.” Și i-a mângâiat și le-a îmbărbătat 

inimile. 

22. Iosif a locuit în Egipt, el și casa tatălui său; și a trăit o sută zece ani. 

23. Iosif a văzut pe fiii lui Efraim până la al treilea neam; și fiii lui Machir, fiul lui Manase, s-au născut pe 

genunchii lui. 

24. Iosif a zis fraților săi: „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.” 

25. Iosif a pus pe fiii lui Israel să jure, zicând: „Când vă va cerceta Dumnezeu, să luați și oasele mele 

de aici.” 

26. Iosif a murit, în vârstă de o sută zece ani. L-au îmbălsămat și l-au pus într-un sicriu în Egipt. 

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.” 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a descoperi 
toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri din partea 
cititorului. 
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• Ce s-au gândit să facă frații lui Iosif față de el? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

• Ce a făcut Dumnezeu și cu ce scop? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Găsește câteva sinonime pentru a schimba, folosind ca ajutor un dicționar 
explicativ al limbii române (DEX) și/sau un dicționar de sinonime. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Ce a determinat cererea de iertare a fraților lui Iosif? (Geneza 50:15) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Ce au făcut frații lui Iosif ca să-și dovedească părerea de rău? (Geneza 50:18) # De ce episod din 
tinerețea lui Iosif și a fraților lui îți amintește această situație? (Geneza 37:5-8) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Cum este văzută din perspectiva lui Dumnezeu acțiunea fraților lui Iosif de a-l vinde? (Geneza 45:5) 
# Care a fost scopul pe care Dumnezeu l-a împlinit folosindu-se de acțiunea lor rea? (Geneza 45:4-8 
și 50:20) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

5. Cum a reacționat Iosif la cererea lor de iertare? (Geneza 50:17-21) # Care este îndemnul pe care îl 
adresează Iosif fraților săi de 2 ori? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Ce a știut Iosif despre Dumnezeu când a răspuns fraților săi: „Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu?”? 
(Deuteronom 32:35a) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul Isus. 
Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere personală; poate 
deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 

Eu_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
Iosif a înțeles că nu are dreptul să se răzbune pe frații lui, în ciuda faptului că ei îi 
făcuseră un mare rău și că cererea lor de iertare era motivată de teamă și nu de 

părere de rău. Iosif refuză să se răzbune, deși ar fi putut s-o facă. El a văzut răul pe care i l-au făcut 
frații lui, dar a văzut și felul în care Dumnezeu a folosit acel rău pentru a aduce binecuvântare. Când 
cineva ne face rău, ni se pare drept să-l pedepsim și să-i facem și noi rău. Dar singurul care are dreptul 
de a judeca și pedepsi este Dumnezeu. 

Citește cu atenție Romani 12:19-21. Ce nu trebuie să faci niciodată și de ce? # Cum poate fi biruit răul 
și ce exemple găsești în acest text pentru acest principiu? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
Amintește-ți de o situație concretă în care cineva ți-a făcut rău și notează mai jos câteva acțiuni 
concrete prin care ai fi putut „birui răul prin bine”. Roagă-l apoi pe Dumnezeu să te ajute să faci binele, 
chiar și atunci când ți se face rău. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

 

PROVOCARE 
Acum că ai ajuns la finalul cărții Geneza și probabil ai citit-o în întregime, ai o imagine de 

ansamblu asupra ei. Alege un personaj care te-a impresionat în mod deosebit și descrie în 
câteva rânduri relația acestuia cu Dumnezeu. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Știai că... 
...binecuvântarea tatălui era cea mai valoroasă moștenire pe care părinții o puteau lăsa copiilor 
lor? 
Noi astăzi nu mai suntem atât de conștienți de importanța pe care o au cuvintele în viața noastră. 
Dar Biblia ne spune că prin cuvinte putem zidi sau putem ucide. A spune: „doar vorbe” este ca 
și când ai spune „doar dinamită”. Oamenii a căror viață ne-o descrie Biblia știau acest lucru. Așa 
se explică faptul că Rebeca depune toate eforturile ca fiul ei preferat, Iacov, să obțină 
binecuvântarea. Același lucru se vede și din strigătul disperat al lui Esau: „N-ai păstrat nici o 
binecuvântare pentru mine?” Binecuvântarea, deși obținută prin înșelăciune, nu putea fi retrasă 
și nici repetată identic pentru toți copiii. Glasul tatălui era considerat instrumentul prin care 
vorbea Dumnezeu, iar cuvintele odată rostite erau considerate declarația lui Dumnezeu. De 
aceea binecuvântările finale, cum este cea pe care Iacov a dat-o fiilor săi, includ declarații 
profetice și dezvăluie rolul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru fiecare în planul Său. Obiceiul 
ca părinții să-și binecuvânteze copiii la toate ocaziile speciale a fost păstrat în familiile evreilor 
până în zilele noastre. Cuvintele pe care ei le rostesc sunt inspirate din cuvintele prin care Iacov 
îi binecuvântează pe cei doi fii ai lui Iosif: Efraim și Manase. Când un tată evreu își binecuvântează 
fiul spune: „Dumnezeu să te facă precum Efraim și Manase” (Geneza 48:20), iar când își 
binecuvântează fiica spune: „Dumnezeu să te facă ca Sara, Rebeca, Rahela și Lea”, după care 
poate adăuga ceea ce dorește. Valoarea acordată binecuvântării rostite de părinți a fost o 
constantă în viața evreilor încă din vremuri străvechi. Dacă ceea ce spunem este atât de 
important, ar trebui să fim mult mai atenți atunci când vorbim.  

(https://bible.org/seriespage/lesson-82-father-s-blessing-genesis-4922-28, accesat în 04.01.2022) 
(https://www.jewishencyclopedia.com/articles/3368-blessing-of-children, accesat în 04.01.2022) 

 

 

Geneza 48:1-50:26 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

Orizontal 

1. Despre care din fiii lui a spus Iacov că este „năvalnic ca apele”? (Geneza 49:3-4) 
2. Cu ce a fost asemănat Iosif când l-a binecuvântat Iacov? (Geneza 49:22) 
3. Despre care din fiii lui a spus Iacov că „își pleacă umărul sub povară și se supune birului”? 

(Geneza 49:15) 
4. Ce a ajuns Iosif pentru Israel? (Geneza 49:24) 
5. Despre care din fiii lui a spus Iacov că „rostește cuvinte frumoase”? (Geneza 49:21) 
6. Înaintea cui a pus Iacov pe Efraim atunci când l-a binecuvântat? (Geneza 48:20) 
7. Câte zile au fost întrebuințate pentru îmbălsămarea lui Iacov în Egipt? (Geneza 50:3)  
8. Ce s-a făcut trupului lui Iosif când a murit, înainte de a fi pus într-un sicriu? (Geneza 50:26) 

Vertical 
Ce va primi fiecare de la Dumnezeu, după binele sau răul pe care l-a făcut pe când trăia în trup? 

 
 
 
 

Aritmogrif 16 

https://bible.org/seriespage/lesson-82-father-s-blessing-genesis-4922-28
https://www.jewishencyclopedia.com/articles/3368-blessing-of-children
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Geneza 48:1-50:26 
 

Completează „cuvântul corect” în fiecare spațiu liber din textul de mai jos folosind lista de cuvinte, 
conform paragrafului din Geneza 48:8-16, traducerea Dumitru Cornilescu (VDC). 

Geneza 48:8. Israel s-a uitat la fiii lui _____________________ și a zis: „Cine sunt ___________________?” 

9. Iosif a _____________________ tatălui său: „Sunt fiii mei pe care mi i-a dat Dumnezeu aici.” 

_____________________ a zis: „Apropie-i, te rog, de mine, ca să-i ______________________________.” 

10. Ochii lui Israel erau _________________________ de bătrânețe, așa că nu mai ________________ să 

vadă. Iosif i-a _____________________ de el; și Israel i-a _____________________ și i-a îmbrățișat. 

11. Israel i-a zis lui Iosif: „Nu _____________________ că am să-ți mai văd fața și iată că 

__________________________ m-a făcut să-ți văd și sămânța.” 

12. Iosif i-a dat la o parte de lângă _________________________ tatălui său și s-a ____________________ 

cu fața la _____________________ înaintea lui. 

13. Apoi Iosif i-a luat pe amândoi, pe _____________________ cu mâna dreaptă, la stânga lui Israel, și 

pe Manase cu mâna ____________________, la dreapta lui Israel, și i-a adus __________________ de el. 

14. Israel și-a întins ___________________ dreaptă și a pus-o pe____________________ lui Efraim, care 

era cel mai tânăr, iar mâna stângă a pus-o pe capul lui _____________________; înadins și-a 

________________________ mâinile astfel, căci Manase era cel dintâi născut. 

15. A binecuvântat pe Iosif și a zis: „Dumnezeul, înaintea căruia au _____________________ părinții mei, 

________________ și Isaac, Dumnezeul care m-a ________________________ de când m-am 

_________________ până în ziua aceasta, 

16. _____________________, care m-a _____________________ de orice rău, să binecuvânteze pe copiii 

aceștia! Ei să poarte _____________________ meu și numele părinților mei, Avraam și 

_____________________, și să se ____________________________ foarte mult în mijlocul țării!” 

/ Efraim / îmbogățească / îngreuiați / încrucișat / aruncat / izbăvit / Iosif / mângâiat / călăuzit / 
genunchii / încurcat / capul / binecuvântez / culcat / numele / apropiat / născut / Isaac / răspuns / 
călătorit / umblat / credeam / degetul / putea / Avraam / aproape / constrâns / Israel / însurat / 
Dumnezeu / scăpat / mâna / aceștia / Îngerul / pământ  / sărutat / stângă / Manase / înmulțească / 

 
 

Geneza 48:1-50:26 

Bazându-te pe textul biblic, alege din variantele indicate răspunsurile care se potrivesc afirmațiilor de 
mai jos. Atenție! Pot fi mai multe variante de răspuns corecte, sau dimpotrivă, nici unul. 

• Când a pus Iacov pe Efraim înaintea lui 
Manase: 

(a) lui Iosif nu i-a venit bine. 
(b) Iosif s-a bucurat. 
(c) Iosif a fost indiferent. 

• Iosif a murit în Egipt la vârsta de: 
(a) 120 ani. 
(b) 100 ani. 
(c) 110 ani. 

• Iacov a cerut să fie îngropat:  
(a) în Egipt, în Gosen. 
(b) în Canaan. 
(c) în peștera din ogorul Macpela. 

• După moartea lui Iacov, Iosif: 
(a) a promis fraților săi că-i va hrăni. 
(b) i-a mângâiat pe frații săi. 
(c) a îmbărbătat inimile fraților săi.

Cuvântul corect 

Alege corect! 
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Geneza 48:1-50:26 
Căutând pe verticală, orizontală sau oblic, găsește în careul de mai jos cuvintele indicate: 

Geneza 49:22. Iosif este vlăstarul unui pom roditor, vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor; 
ramurile lui se înalță deasupra zidului. 
23. Arcașii l-au ațâțat, au aruncat săgeți și l-au urmărit cu ura lor. 
24. 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. 
25. 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. 
26. 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! 
27. Beniamin este un lup care sfâșie; dimineața, mănâncă prada, iar seara, împarte prada răpită.” 
 

W S Z E D X R F C T G B V Y H B 

U A T O T P U T E R N I C J N I 

K R M O L P Ș Ă S Z X N O C V B 

N C A P U L M Q T A W R S S E D 

R U F T D G Y H Â U J C I K I O 

L L P P U T E R N I C U L U I F 

Q A Z W M S X E C D C V R F V T 

G B Y B N I S R A E L Â T A R E 

H N U J E M I E K O L N P Ș O Ă 

A S D F Z N G H A J K T L Ș D W 

Z S Ă G E Ț I A E R S Ă X R I D 

C T F V U P R A D A A R Y P T G 

B U H L L N I J M V M I Z V O R 

D O M N U L U I O I K L P L R M 

Ă Ș Q W I P E R T N N E Y U I O 

P Ă A S D F G H P Ă S T O R U L 

 
 

 
 

Geneza 48:1-50:26 
 

Având în minte textul lecției de astăzi din cartea GENEZA, verifică în șirurile de mai jos care sunt 
cuvintele care nu se potrivesc. 

1. Ruben Simeon Manase Levi Iuda 

2. Așer  Gad Neftali Zabulon Iacov 

3. Levi păstor stânca Iosif vlăstar 

4. Macpela Avraam Isaac Rahela Iacov 

Ce nu se potrivește? 

CAREU 
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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? 

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

E I V N T Â E B N U R A C 
49:7 24:8 21-8 45:9 38:2 45:3 50:2 9:9 8+9 6+5 17+6 7x3 72:8 

             

 
 

Geneza 48:1-50:26 
 

Numele meu dă numele unei țări. Cine sunt eu? 

__________________________________________________________ 

Găsește drumul corect! 

Ordonează! 

Ghici cine sunt! 
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BD – Episodul 16 



 

ANEXE 
Partituri 
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Geneza 1:27 (După Chipul Său) 

 

 

 

 

PARTITURA 1 
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Geneza 4:7 (Dacă faci bine) 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

PARTITURA 2 

PARTITURA 3 
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Geneza 9:12a-13 (Curcubeul) 

 

PARTITURA 4 
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Geneza 15:1 (Scutul și răsplata) PARTITURA 5 
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Geneza 28:13b,15a (Iată, Eu sunt cu tine) 

 

 

 

 

 

 

Geneza 39:9b (Cum aș putea) 

 

 

PARTITURA 6 

PARTITURA 7 
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Geneza 46:3-4 (În Egipt) (Canon) 

 

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

PARTITURA 8 


