
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIECTIVUL LECŢIEI 

Copiii vor înţelege că:  
1. Omul a fost creat fără păcat, dar cu putere de 

decizie. 
2. Când a fost ispitit a ales să nu-L asculte pe 

Dumnezeu.  

3. Dumnezeu l-a pedepsit pe om şi pe şarpe 
(Satan) pentru neascultarea lor.  

4. Noi trebuie să fim mereu sinceri şi să fim gata 

să ne asumăm responsabilitatea pentru 
păcatele noastre. (Exact reacţia opusă pe care 

a avut-o Adam şi Eva.) 

 

Povestirea biblică:  :   Grădina Edenului               
    (Genesa 3:1-24) 

 
Versetul de memorat:  

 „La început Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul” 
Genesa 1:1. 

 
 Vocabular:  Veşnic 

Cine Sunt Eu? 

Căderea 

Omului 
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 � INTRODUCEREA PENTRU PROFESOR 
  

     Algerea lui Adam şi a Evei de a nu-L asculta pe Dumnezeu a făcut să vină 
toate consecinţele păcatului cu care ne confruntăm. Chiar dacă primul cuplu 
de oameni a avut tot ce-şi putea dori cineva vreodată, Adam şi Eva au dorit 
mai mult. Doreau să fie ca Dumnezeu. Când i s-a dat ocazia Evei de a 
cunoaşte binele şi răul i s-a părut o idee bună. Şi Adam, şi Eva au ales să iasă 
de sub protecţia lui Dumnezeu în căutarea a ceea ce credeu ei că era bine. 
Ceea ce era adevărat atunci este şi acum. Departe de Dumnezeu nu este nimic 
bun.  

Satan a cunoscut fiinţa umană în grădină şi o cunoaşte şi acum. Copiii 
trebuie să înţeleagă că natura noastră păcătoasă ne va duce mereu departe de 
Dumnezeu. Dar noi putem birui acea natură păcătoasă dacă învăţăm să 
biruim ispitele pe care ni le pune Satan în faţă. El ne cunoaşte punctele slabe 
şi ne atacă acolo, dar noi slujim unui Dumnezeu Atotcunoscător şi 
Atotputernic. Dragostea Lui pentru noi ne dă dreptul să apelăm la 
înţelepciunea şi puterea Lui de a birui ispitele 

 � INTRODUCEREA PENTRU COPII 
 
 

 Materiale: Coală de 
împachetat, ziare, 5 
cutii mici sau pungi, 3 
bomboane, 2 pietricele 
(de aceeaşi dimensiune 
cu bomboanele) 
 
 

 
Obiectivul:  Să arate că Dumnezeu a creat fiinţele umane cu puterea de a 
alege. Fiecare este responsabil pentru alegerile pe care le face. 
 
Pregătirea:  Desfă două bomboane şi împachetează pietricelele cu hârtia lor. 
Vor arăta şi vor semăna exact cu nişte bomboane. Vei împacheta atât pietrele 
cât şi bomboanele ca pe nişte cadouri. Încearcă să le faci să fie cât mai 
asemănătoare.   

  Regulie jocului : 

1.Spune-le copiilor că trei dintre cadouri au bomboane în ele, iar două au 
pietre.  

2.Roagă cinci copii să iasă din clasă.  

3.Alge încă cinci care să ţină cadourile în mână (de preferat cinci din copiii 
mai mari). 

4.Cei cinci copii, care ţin cadourile, vor sta în faţa clasei.  

5. Spune-le celor care ţin cadourile că scopul lor este să-i convingă pe ceilalţi 
de afară să ia cadoul lor, de  

   aceea trebuie să fie foarte convingători, ca să-i facă pe cei de afară să ia 
cadoul lor.  

6.Cei cinci copii, care au fost afară, vor intra acum.  

7. Spune-le că trebuie să aleagă unul dintre cele cinci cadouri.  

8. După ce aceştia au ales cadourile dorite, cei care le ţineau se vor întoarce la 
locurile lor.   

9.Pe cei cinci copii cu cadouri îi vei întreba cine i-a determinat să aleagă 
cadoul pe care l-au ales. 
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10.Dacă spun că nimeni nu i-a determinat, spune-le că este foarte bine.  

11.Dacă arată către copilul care avea cadoul în mână, întreabă-i cum i-au 
convins să-l aleagă pe acela. 

12.Cere-le celor cinci copii să-şi deschidă cadourile.  

13.Restul copiilor trebuie să vadă ce anume au aceştia în ambalaj. 
 
    Spune: „Chiar dacă fiecare copil a avut pe cineva care să-l facă să ia 

cadoul lui, să-i influenţeze alegerea într-un fel, totuşi decizia finală a fost a 
lui. Nimeni nu i-a forţat să aleagă cadoul pe care l-au ales. Dumnezeu ne-a 
creat cu puterea de a alege. Putem alege să-l iubim şi să-l ascultăm pe 
Dumnezeu sau să nu-L ascultăm şi să-I întoarcem spatele.” 

 �       INTRODUCEREA VERSETULUI BIBLIC 
  

„ La început Dumnezeu a creat cerurile şi pământul.’’ Genesa 1:1. 
 
      Întreabă-i pe copii despre ce s-a vorbit la ultimele două lecţii. (Permite-le 
să răspundă.)    Spune:  Dacă ştiţi versetul de la ultimele două lecţii, ridicaţi 
mâna. Alege  3-4 copii care să-l spună. Haideţi să spunem versetul 
împreună.  
 
 

 �   JOCUL PENTRU VERSETUL BIBLIC 
 
 

Materiale:   
Tablă albă şi Marker 
 

 
Faceţi acest lucru cu toţii. Noi nu ne gândim prea des la ceea ce a creat 

Dumnezeu. Dar ne bucurăm zi de zi de ceea ce a creat. Haideţi să facem o 
scurtă listă cu ceea ce este scris în cartea Genesei că a creat Dumnezeu. 
(Scrie cuvânutl „pasăre”  pe tablă. Spune:) Câte tipuri de păsări cunoşteţi 
voi? (Permite-le să răspundă. Înainte ca cei mici să numească câteva din 
speciile de păsări,  invită-l pe  unul dintre ei la tablă.) Copilul care a venit la 
tablă, va desena câte o liniuţă pentru fiecare specie de pasăre numită de copii. 
După ce au epuizat toate variantele, vei merge la o altă categorie. Vei alege şi 
un alt copil care va desena liniile pe tablă. Unele dintre categoriile pe care le 
poţi alege sunt: copaci, animale, fructe, legume, peşti sau chiar insecte. Vei 
face acest lucru cu 3 - 4 categorii de lucruri. Spune: „Dumnezeu a dat 
omului în stăpânire toate animalele, peştii, plantele, păsările şi copacii. El 
le-a dat lui Adam şi Evei să le binecuvânteze. Dumnezeu le-a pus la 
dispoziţie tot ce aveau nevoie. Biblia spune că, după ce a terminat de creat 
totul, S-a uitat la ele şi a spus că sunt bune.”  

 
 � Learning Activity  
 

 Materiale:  
22 Bileţele de hârtie de 
3 cm x 15 cm, foarfecă, 
pix. 
 
 

 
Pregătirea:  Pe bileţele vei scrie una dintre propoziţile sau cuvintele de mai 
jos, inclusiv zilele creaţiei.  

 
    Prima zi (4)  lumina  ziua  noaptea  
   A doua zi (2) cerul  
   A treia zi (3)  pământul    plantele 
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Păcat:  
A nu asculta sau a nu 
împlini legea Domnului  
 

  Versetul de 
referin ţă: Romani 3:23  
 
 

   A patra zi (4) soarele     luna   stelele 
  A cincea zi (3) păsările    peştii  
  A şasea zi (4)  animalele   bărbatul   femeia 
  A şaptea zi (2) Dumnezeu S-a odihnit. 

 
     La final ar trebui să ai 22 de bileţele. Împachetează aceste bileţele astfel 
încât ceea ce este scris pe ele să nu se vadă. Numărul din paranteze reprezintă 
numărul de copii dintr-o grupă. (Ex. În grupa zilei întâi vor fi 4 copii, în 
grupa zilei a doua 2, etc.) 
 
     Regulile jocului:  

1. Împarte bileţele de hârtie la 22 de copii. Dacă nu sunt 22 de copii 
în grupă, va trebui să scrii cele 7 zile ale creaţiei pe tablă. În felul 
acesta poţi juca doar cu 15 copii. Dar vei folosi doar câte un copil 
pentru ziua a şaptea şi ziua a doua.  

2. La start copiii îşi vor desface bileţelele şi vor încerca să-i găsească 
pe cei care ar mai trebui să fie cu ei în echipă. Bileţelele cu ziua 
respectivă le spune câţi ar trebui să fie în acel grup. (Dacă alegi să 
joci doar cu 15 copii, trebuie să scrii numărul de copii din fiecare 
grupă pe tablă, în dreptul zilei respective.) Când echipele sunt 
complete, cel mai mare din echipă trebuie să se asigure că toţi 
coechipierii pot spune versetul biblic. Când echipa este gata să 
spună versetul, va ridica mâna.  Profesorul va numi pe rând cine 
să facă acest lucru.  

3.   După ce fiecare grup a spus versetul biblic, copiii se pot întoarce 
la locurile lor.  

 

 �    ILUSTRAŢIE CU OBIECT  

 
Imagine 1 

 
Imagine 2 

 
Scopul: Să introducă ideea de păcat şi consecinţele acestuia. 
 
Pregătirea:  Pentru ca desenarea imaginii de mai jos să nu fie o problemă, 
este bine ca profesorul să schiţeze uşor desenul de mai jos pe tablă înainte de 
program. În timpul ilustraţiei profesorul nu va face decât să îngroaşe liniile 
trasate mai devreme 

 
    Spune: Omul a fost creat curat şi pur. (Desenează prima imagine.) 

Acesta este un măr bun. Este dulce şi plin de suc, numai bun de mâncat. 
Păcatul încă nu intrase în lume. Ce este păcatul? (Păcatul: încălcarea sau 
neîmplinirea legii lui Dumnezeu.) (Permite-le copiilor să răspundă.) Într-o 
bună zi, bărbatul şi femeia au ales să păcătuiască. Ei au ales să nu-l 
asculte pe Dumnezeu şi păcatul a intrat în inima lor. (Desenează cel de-al 
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Imagine 3 

 
Imagine 4 

 
 

doilea desen.) Acum mărul nostru nu mai este perfect. Este lovit şi nu mai 
arată aşa de frumos. Odată ce păcatul a intrat în lume, omul nu-I mai 
putea ţine companie lui Dumnezeu. Nu mai putea să aibă acea relaţie 
intimă cu Dumnezeu pe care o avea înainte. Dumnezeu este sfânt. Asta 
înseamnă că nu poate sta lângă păcat. Oamenii au ales mai departe să 
păcătuiască. Au ales  să facă ce era rău, în loc să-L urmeze pe Dumnezeu. 
(Desenează cea de-a treia imagine.) Uau, priviţi mărul nostru acum. Este 
murdar şi stricat. Nici măcar nu mai semănă cu un măr. Biblia ne spune 
,,că toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23) 
TOŢI au păcătuit. Nimeni nu este perfect. (Desenează şi cea de-a patra 
imagine.) Biblia mai spune că păcatul aduce moartea. Asta înseamnă că 
pedeapsa pentru păcatele noastre este moartea şi depărtarea de Dumnezeu 
pentru veşnicie. În Noul Testament învăţăm că Dumnezeu L-a trimis pe 
Fiul Său, Isus, pe pământ ca păcatele noastre să poată fi iertate. Isus nu a 
păcătuit niciodată. Şi cu toate că nu a păcătuit, a murit în locul nostru 
pentru păcatele noastre. Dumnezeu ne iubeşte aşa de mult, încât doreşte să-
L cunoaştem şi să trăim vieţile nostre în binecuvântările Lui. Când îi cerem 
lui Isus să ne ia păcatele, Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu. Când vom pleca 
de pe pământ, vom fi în cer cu Dumnezeu. 

 � POVESTIREA BIBLIC Ă 
 

♦  Materiale: Hârtie, 
cretă, aţă, un pahar cu 
oţet şi un pahar cu suc 
de culoare albă 
(Sprite /suc de mere.) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
“Adam şi Eva nu ascultă de Dumnezeu” 
 
 Pregătirea: Scrie cuvântul „PĂCAT”  pe o coală de hârtie. Pe partea 
cealaltă vei scrie cuvântul „PEDEAPSĂ” .   

 

   Spune: Care era numele primului om pe care L-a creat Dumnezeu? 
Cine era prima femeie? (Permite-le să răspundă.) Unde locuiau ei? 
(Permite-le să răspundă.) 

   Grădina aceea era un loc minunat. Era perfect. Vă puteţi imagina 
cum este să mângâi un tigru sau să călăreşti un leu? (Mimează că mângâi 
un animal.) Dar să stai pe spatele unui crocodil şi să pluteşti pe un râu? 
(Pune-ţi mâna la ceafă ca şi cum ai sta foarte relaxat pe canapea.) În grădina 
Edenului nici ţânţarii, nici albinele nu înţepau. Nu erau spini cu care să te 
poţi răni şi nici unul dintre şerpii de acolo nu erau veninoşi.   

    Într-o zi Adam şi Eva se plimbau prim mijlocul grădinii aproape de locul 
unde creşteau cei doi pomi foarte speciali. Numele unuia dintre ei era 
„Pomul vieţii”, iar numele celui de-al doilea era „Pomul cunoştinei binelui 
şi răului.” Dumnezeu îi spusese lui Adam că poate mânca din rodul tuturor 
pomilor din grădină, în afară de unul singur. Acesta era „Pomul 
cunoştinţei binelui şi răului”. Dumnezeu a spus că vor muri în ziua în care 
vor mânca din acest pom. În timp ce Eva era în apropierea acestui pom, s-a 
întâmplat ceva ce a schimbat lumea întreagă. Cred că Eva a auzit o voce 
care vorbea foarte încet. (Mimează că auzi ceva în depărtare.) Era un sunet 
diferit de acela al paşilor lui Dumnezeu prin grădină. Acest lucru era 
ciudat, părea că este doar o şoaptă. (Spune în şoaptă: Sss!) Aţi auzit? Ce 
este? (Priveşte în jur.)  Ssss! S-a auzit din nou! De unde vine oare? 
(Priveşte în jur, pe sub mese, scaune, pe geam în timp ce se aude iarăşi: Sss! 

În timp ce spui 
povestirea 
biblică trebuie 
să-ţi schimbi 
vocea atunci 
când spui 
replicile 
şarpelui. 
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Sss!) Biblia spune că sunetul venea de la cel mai şiret animal din grădină. 
Ştiţi care era acesta? (Permite-le să răspundă.) Satan, duşmanul lui 
Dumnezeu a intrat ca un şarpe. Satan dorea să distrugă creaţia lui 
Dumnezeu.  Satan a întrebat-o pe Eva: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: 
‚,Să nu mâncaţi din pomii din grădină?” Şarpele era foarte şiret. El ştia 
foarte bine ce-i spusese Dumnezeu lui Adam şi Evei. Şarpele părea 
nevinovat prin întrebarea lui, dar spera s-o provoace pe Eva la un dialog. 
„Oh, nu,”  spuse Eva. „Nu aşa a spus Dumnezeu. El a spus că putem 
mânca roadele tuturor pomilor din grădină cu excepţia unuia. Şi anume a 
„Pomului cunoştinţei binelui şi răului”. De fapt nici nu avem voie să ne 
atingem de el.  

    „O,” spuse şarpele. „Priveşte în jurul tău. Chiar crezi că un astfel de 
pom se află aici? Sigur nu vei muri dacă mănânci din el. Dacă vei mânca 
din acest pom, vei cunoaşte lucruri pe care nu le-ai mai cunoscut înainte. 
Vei putea face diferenţa dintre bine şi rău. Dumnezeu nu vrea să mâncaţi 
din acest pom, deoarece, atunci când veţi face acest lucru, veţi deveni ca El. 

    „Eşti sigur?” întrebă Eva. Şarpele a făcut ca totul să sune aşa de 
frumos! Ar putea fi aşa de înţeleaptă dacă ar mânca din acel pom. Cât de 
frumos ar fi să fie exact ca Dumnezeu. În plus, ce este rău în a fi capabil să 
faci diferenţa dintre bine şi rău? Îi va fi de folos ei şi lui Adam să facă 
diferenţa dintre bine şi rău? Poate ea şi Adam nu au înţeles bine ce a spus 
Dumnezeu. Totuşi şarpele era cel mai inteligent animal din grădină. Cu 
siguranţă el ştia. În timp ce Eva se gândea la toate lucrurile bune pe care i 
le putea aduce acel fruct, dorinţa ei după cunoştinţă a depăşit-o pe cea de 
a-l asculta  pe Dumnezeu. „Ce poate fi rău în a fi mai inteligent? Este un 
lucru bun,” gândi ea. „Ce ar putea să se întâmple? Tot ce este în grădină 
este aşa de frumos şi de uimitor!’’                                       

    „Haide,” spuse şarpele. „Nu vei muri.” 

   Eva s-a hotărât: va gusta puţin din acel fruct. S-a întins şi a luat un fruct 
din pom. A muşcat o dată. Hm! Era foarte bun. Şarpele avea dreptate: nu a 
murit. De ce i-a spus Dumnezeu ei şi lui Adam că vor muri dacă mănâncă? 
A mai muşcat o dată. „Este foarte bun,” gândi ea. „Lui Adam sigur o să-i 
placă.” Îl  strig ă pe Adam: „Adam, unde eşti?’’ L-a găsit pe Adam în final. 
„Sunt aici,” spuse el. „Uite Adam, încearcă fructul acesta! Este delicios.” 

Adam a întrebat-o: „De unde îl ai?’’ 

   „L-am luat din Pomul cunoştinţei binelui şi răului.’’  

   Adam a muşcat şi el. Amândoi au încălcat porunca lui Dumnezeu. Nu a 
trecut mult de când mâncaseră cei doi din fruct până când şi-au dat seama 
că sunt goi. Le-a fost ruşine şi şi-au confecţionat haine din frunze. După ce 
au legat funzele unele de altele au auzit vocea lui Dumnezeu prin grădină. 
Ei s-au ascuns după nişte copaci. Şi iată că ceea ce trebuia să se întâmple 
se întâmplase: putea face diferenţa dintre bine şi rău. Niciodată nu le 
fusese frică să-L vadă pe Dumnezeu, decât după ce au încălcat porunca 
Lui. Acum le era frică. Ştiau că au făcut ceva rău. Au încercat să-şi 
ascundă faptele lor rele de Dumnezeu.   

    Dumnezeu i-a chemat:,,Adam, unde eşti?’’  
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     Adam a răspuns: „M-am ascuns de Tine pentru că eram gol.” 

    Dumnezeu a răspuns: „Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat 
din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?” Efectele păcatului erau 
evidente acum în vieţile celor doi - Adam şi Eva. Nici unul dintre ei nu 
dorea să-şi asume responsabilitatea pentru păcatele lor.  

Adam a răspuns: „Eva mi-a dat din pom şi am mâncat.’’ Adam dorea ca 
Dumnezeu să creadă că era doar vina Evei.” 

    Dumnezeu a întrebat-o pe Eva: „Asta ai făcut?’’  
   Eva a răspuns: „Şarpele m-a amăgit.” Eva dorea ca Dumnezeu să 

creadă că era numai vina şarpelui. 
    Cu adevărat şarpele o amăgise pe Eva. Dar ea a ales să mănânce. La 

fel şi Adam. Dumnezeu le dăduse amândurora capacitatea de a spune 
„nu”. Nu s-au încrezut în Dumnezeu. Au ales să creadă minciunile 
şarpelui. La momentul respectiv, Adam şi Eva nu şi-au dat seama că 
neascultarea lor a dat naştere unui şir întreg de evenimente. După aceea, 
toţi oamenii au păcătuit şi chiar şi copiii se năşteau cu dorinţa de a face 
rău. În fiecare zi din viaţa noastră trebuie să alegem între bine şi rău.   

   Ori de câte ori suntem neascultători de Dumnezeu, păcătuim. Este ca 
şi cum am trecut limita impusă. (Desenează o linie pe podea cu cretă sau cu 
aţă. Pune hârtia pe care scrie „PĂCAT” într-una din părţi.) În fiecare zi 
trebuie să hotărâm dacă cedăm, sau nu, ispitei. În partea aceasta a liniei 
este ceea ce ştim noi că înseamnă binele şi răul. (Aşează-te pe partea fără 
foaie.) În partea cealaltă este păcatul. (Aşează-te de partea cu PĂCATUL. 
Ridică de jos hârtia pe care scrie PĂCAT.) În partea aceasta a liniei este 
păcatul, sau răul. Când păcătuim, există o pedeapsă. (Arată partea cealaltă a 
hârtiei pe care scrie „PEDEAPSĂ”.) Păcatul şi pedeapsa merg mână-n 
mână. Nu pot desface hârtia aceasta în două pentru a separa cei doi 
termeni. (Încearcă acest lucru ca cei mici să vadă că aşa este.) Arată-le 
paharul cu suc şi cel cu oţet. Cere-i unui copil să vină şi să te ajute. Biblia ne 
spune în Evrei 11:25 că păcatul ne aduce plăceri de o clipă. Cere-i celui 
care te ajută să bea din paharul cu suc. Î ţi place sucul? (Permite-i să 
răspundă.) Mai vrei? (Permite-i să răspundă.) Mai pune-i nişte suc. Să 
presupunem că acest pahar reprezintă păcatul. Astăzi am auzit cum a 
convins-o şarpele pe Eva că neascultarea de Dumnezeu este un lucru bun. 
El i-a spus Evei că poate fi şi ea ca Dumnezeu. El nu i-a spus nimic despre 
pedeapsa pentru păcat. Când noi vorbim despre comiterea unei fapte rele, 
de cele mai multe ori uităm să ne gândim la pedepsa pe care trebuie s-o 
plătim pentru fapta noastră. Amintiţi-vă că păcatul şi pedepsa merg mână-
n mână. Nu poţi păcătui fără să fii, mai devreme sau mai târziu, pedepsit 
pentru asta. Pune oţetul peste sucul din pahar. Oţetul reprezintă pedeapsa. 
Întreabă-l pe cel care te ajută dacă doreşte să guste din oţet. Cu siguranţă va 
spune că nu. Dar dacă doreşte, întreabă-l ce gust are. Oţetul nu are gust bun. 
Este acru. Acum că am amestecat sucul cu oţet nu mai avem cum să le 
separăm pe cele două.   

    Dumnezeu trebuia să-l pedepsească pe Adam şi pe şarpe. Dumnezeu nu 
dorea să-i trimit ă afară din grădină, dar ei aleseseră să păcătuiască. 
Pedeapsa era parte din păcat. De atunci încolo bărbatul şi femeia au trebuit 
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să muncească din greu. Durerea a devenit o parte din viaţa lor. Şarpele se 
târa pe jos, iar lui Adam şi Evei nu le-a mai fost îngăduit să intre în 
grădină. Păcatul lor a afectat lumea întreagă. Tot ceea ce a urmat s-a 
datorat alegerii lor de a păcătui.  
 
 
 
 
 

 � ILUSTRA ŢIE CU OBIECT  
 

 Materiale: 
Chibrituri sau brichetă, 
ziar, o bucată de metal 
şi o vază de ceramică 
 

 
Obiectiv : Să-i ajute pe copii să înţeleagă cât este de important să nu îngăduie 
nici cel mai mic păcat în viaţa lor. 
 
Pregătirea: Mototoleşte ziarul şi pune-l în vază. 
 

(Aprinde un băţ de chibrit.) Aceasta este o flacără mică. Pare că nu poate 
face rău. Dar cu toţii ştim cât de periculoasă poate fi chiar cea mai mică 
flamă. (Aprinde ziarul. Lasă-l să ardă în timp ce vorbeşti.) În iunie 2002, a 
fost un incendiu într-una din pădurile din Statele Unite. Atunci 55.441de 
hectare de pădure au fost complet arse. Mii de animale au murit şi casele 
multor oameni au fost distruse. Acest foc uriaş a fost pornit de o singură 
persoană care a aprins un chibrit. A făcut un foc de tabără micuţ care a 
scăpat de sub control. Au încercat să stingă focul, dar pădurea era foarte 
uscată, aşa că focul s-a răspândit foarte repede. De la un chibrit la o hârtie, 
apoi la 55.441 de hectare de pădure distrusă.  

    Păcatul este ca flacăra unui chibrit. (Aprinde un băţ de chibrit.) Pare 
mică, dar poate face un dezastru mare. Adam şi Eva au aflat cât de serios 
este păcatul cu adevărat şi cât de neplăcute sunt consecinţele. 

    Proverbe 11:21 spune: „Hotărât: cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar 
sămânţa celor neprihăniţi va fi scăpată.’’  
 
 

 � POVESTE APLICATIV Ă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Minciuna’’ 

 
Spune: În timpul unei recreaţii, doamna profesoară le-a permis copiilor să 
se joace în curte. Pauza era între ora de fizică şi cea de matematică. Le 
permitea copiilor să se relaxeze între aceste două ore grele. Lui Eric şi lui 
Iosua le plăcea în mod deosebit acest timp în afara sălii de clasă. Le plăcea 
afară. Alergatul, leapşa sau prinsul muştelor erau  unele dintre activităţile 
lor preferate. Lui Eric îi plăcea viaţa în natură. Ori de câte ori avea ocazia, 
explora natura.Uneori, Eric îl lua pe Iosua cu el. Iar astăzi era o ocazie.    
„În regul ă copii,” spuse doamna profesoară la terminarea orei. „Puteţi ieşi 
afară, dar să veniţi când se sună. Nu uitaţi că trebuie să dăm un test foarte 
important la matematică. Trebuie să vă închei media.’’ 
Eric şi Iosua au alergat afară să se joace cu mingea cu alţi copii din clasă. 
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Poza 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au făcut echipele şi au început jocul. După câteva minute de joc, Eric a 
văzut că ceva se mişcă prin tufişurile din grădina şcolii.   
„Iosua, ai văzut şi tu ce am văzut eu?” 
Iosua s-a uitat la Eric: „Da, am văzut cum i-ai dat o pasă bună lui Timotei. 
Bravo!”  
„Nu, nu asta. Am văzut că s-a mişcat ceva în tufiş. Chiar acolo.” Eric îi 
arătă cu degetul locul unde era. „Sunt sigur că era o panteră!’’  
„Eu sunt sigur că nu era decât o pasăre.”  
„Nu, era ceva mai mare decât o pasăre. Cred că era o panteră.” Eric era 
din ce în ce mai încrezător că era vorba de un animal sălbatic mare venit 
din pădurea de lângă şcoală. 
„Las-o baltă, Eric. Nu cred eu că sunt pantere în pădurea aceasta. Nu am 
văzut nici una până acum.” 
„Asta pentru că se ascund foarte bine. În plus sunt şi foarte rapide. De 
îndată ce aud oamenii, o iau la fugă.’’  
„Deci, dacă este, cred că a fugit deja mulţi kilomentri de noi, nu?’’ Iosua 
ştia să Eric ar fi vrut să meargă în pădure, dar nu dorea să meargă cu el. 
Dorea să se joace cu mingea.  
„Ei bine, nu sunt sigur, dar haide să mergem să vedem.” 
„Nu este o idee prea bună, Eric,’’spuse Iosua. „Dacă pantera îşi caută de 
mâncare? Poate o să-i placă carnea nostră.”  
Eric a început să râdă. „Nu fi caraghios, Iosua. Dar trebuie să ne grăbim 
fiindcă s-a dus deja jumătate din pauza noastră.’’  
„ Ştiu. Şi exact de asta ar trebui să rămânem pe aici, pentru că trebuie să 
auzim clopoţelul.”  
„Bine, dar să ştii că poate fi ultima ta şansă să vezi o panteră în realitate.’’ 
Eric privea în jos. Era foarte dezamăgit. 
Iosua dorea să vadă o panteră. Ar fi o istorisire minunată pe care ar putea 
s-o spună fraţilor săi. L-ar fi considerat cel mai tare dacă ar fi văzut o 
panteră în realitate. Încă îşi mai amintea ziua în care fratele lui mai mare a 
văzut o panteră la grădina zoologică. Ar fi fost grozav să poată spune că a 
văzut una în libertate.   
Iosua a oftat. „În regulă, hai să mergem. Dar trebuie să ne grăbim să nu 
întârziem la ore.” 
„Bine. Mersi mult Iosua! N-o să-ţi pară rău. Hai să mergem. Cei doi au 
ieşit din joc şi au alergat spre pădure.   
„Unde era când ai văzut-o?’’ 
„Chiar aici.” Cei doi băieţi au mers spre pădure.” Trebuie să fim foarte 
lini ştiţi ca să n-o speriem.” 
Deodată cei doi au auzit un foşnet la câţiva metri de locul unde erau.   
„Acolo!” Şopti Eric. Pentru câteva minute cei doi băieţi au mers după 
sunete similare cu cel pe care l-au auzit când au intrat în pădure. După 
aceea au mai auzit foşnetul frunzelor strivite sub laba unui animal sălbatic.   
„Nu ştiu ce să spun, Eric!” spuse Iosua. „Nu văd nimic. Cred că ar fi mai 
bine să ne întoarcem.” 
„Stai, priveşte! Este ceva maro acolo.” Eric arătă către un copac undeva în 
stînga lor. Iosua privi într-acolo şi văzu un animal maro rezemat de copac.   
„Uite-l acolo! Aveam dreptate. Este o panteră! Haide să mergem s-o vedem 
mai de-aproape,” spuse Eric plin de entuziasm. 
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Poza 2 

 
 
 
 

 
Poza 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poza 4 

 
 
 
 
 
 

Iosua a ezitat: „Nu ştiu dacă am fi în siguranţă.”  
 „Am venit până aici şi să nu mergem s-o vedem de aprope?” 
Atunci animalul cel maro sări şi alergă către cei doi băieţi.   
„Ahhhh!” au strigat băieţii şi au tresărit de frică înainte de a-şi da seama 
că era doar un căţeluş mic cu blana de un maro strălucitor. 
 „Nu este decât un căţeluş!”, spuseră cei doi băieţi într-o suflare de 
uşurare. 
„Da, da, ce mai panteră!’’ Cei doi s-au aplecat şi au mângâiat căţeluşul. 
Am avut succes la găsirea acestui câine domestic,” glumi Iosua. Cei doi au 
continuat să râdă de cele întâmplate.   
„O, Eric, cred că ar trebui să ne întoarcem. Trebuie să dăm testul la mate,” 
îi aminti Iosua. 
„A şa este. Haide să mergem.” Băieţii au ajuns la marginea pădurii de unde 
se vedea terenul de joacă. Nimeni nu mai era acolo.  
Deodată şi-au dat seama că au dat de necaz. Se sunase, deja, de mult; testul 
începuse. Au întârziat, iar profesoara n-o să le mai dea voie să intre şi nu 
vor lua nota de trecere.   
„Of!’’ spuse Iosua trist. Trebuie să dau acest test. Dacă n-o să ne mai lase 
să intrăm?’’  
„Este foarte simplu. Îi vom spune că a avut un profesor nevoie de ajutorul 
nostru în bibliotecă. Nu ne va pedepsi pentru că am ajutat pe cineva”, a 
fost opinia lui Eric.  
„Este o idee bună. Haide să mergem repede. Am întârziat destul de mult.’’ 
Iosua nu dorea să mintă, dar nu găsea o variantă mai bună. Dacă ar spune 
adevărul, ştia că doamna profesoară nu i-ar mai lăsa să dea testul. Şi asta 
ar însemna să nu treacă la matematică.   

Copiii au dat buzna pe uşa de la clasă în timp ce doamna profesoară 
stătea la catedră. „Ne pare rău că am întârziat, dar ne-a rugat un profesor 
să-l ajutăm în bibliotecă. I-am spus că avem test, dar a spus că veţi 
înţelege,” minţiră copiii. 
Doamna profesoară s-a uitat la ei. Era în vârstă şi foarte înţeleaptă. 
Cunoştea foarte bine pe copii. 
„Staţi jos. Veţi da şi voi testul. Aproape toţi au terminat.” 
Băieţii au suflat uşuraţi. Doamna profesoară a hotărât să le dea şi lor 
testul. S-au aşezat şi aşteptau ca doamna profesoară să se ducă la catedră. 
A scris ceva apoi a venit şi le-a dat celor doi băieţi subiectele. „După ce 
terminaţi aduceţi foile la mine,” spuse ea.  
Băieţii s-au uitat pe foaia cu subiectele şi au văzut că era scrisă doar o 
întrebare. Acolo scria: „Care profesor v-a cerut ajutorul în bibliotecă?’’  

Doamna profesoară ştia că răspunsurile lor nu au cum să fie aceleaşi, 
decât dacă au ajutat cu adevărat pe cineva.  
Cei doi nu au putut da acelaşi răspuns şi au fost nevoiţi să-i spună doamnei 
profesoare adevărul. Doamna Wagner a fost foarte dezamăgită de lipsa de 
onestitate a băieţilor.  
„De ce m-aţi minţit?’’ întrebă doamna pe cei doi băieţi.  
„Nu am vrut să avem probleme. Ne era teamă că nu ne veţi mai lăsa să 
dăm şi noi testul, deci nu am fi trecut la matematică.’’  
„Niciodată nu poţi avea un motiv să minţi. Nu poţi acoperi o greşeală cu o 
minciună. Va face ca lucrurile să se înrăutăţească,’’ îi sfătui doamna 
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Verset biblic: 
            1Ioan 1:9 
 
 
 

profesoară pe cei doi. „Când faci alegerea greşită, este bine să mărturiseşti 
atunci. Acum trebuie să vă pedepsesc pentru minciuna şi neascultarea 
voastră.’’  
Băieţilor le-a fost învăţătură de minte. Este greşit să minţi în legătură cu o 
greşeală pe care ai făcut-o. Mai bine spui adevărul. Data viitoare când vor 
greşi, vor şti că trebuie să-şi ceară iertare şi să suporte consecinţele. 

La fel ca Adam şi Eva, cei doi băieţi nu numai că au greşit, dar au şi 
încercat să acopere minciuna lor. Acelaşi lucru este valabil şi pentru noi. 
Când facem un păcat, trebuie să mergem la El să-I cerem iertare. Dacă ne 
mărturisim păcatele şi ne întoarcem de la căile noastre rele, El ne va 
spăla.” (1Ioan 1:9) 
 

 � CONCLUZIA LEC ŢIEI  
  

   Sunt unele decizii pe care numai tu le poţi lua, precum a alege să trăieşti 
pentru Dumnezeu sau să trăieşti în neascultare. Să trăieşti pentru 
Dumnezeu înseamnă să crezi şi să asculţi ce spune Biblia. Să trăieşti în 
neascultare de Dumnezeu înseamnă să nu-ţi pese de ce spune Biblia. 
Atunci alegi să trăieşti fără Dumnezeu. Dacă alegi să trăieşti, însă, pentru 
Dumnezeu, vino în faţă şi haide să ne rugăm. Spune-I Lui cu propriile tale 
cuvinte că-I dăruieşti viaţa ta. Spune-I că doreşti să-L asculţi pe El. Cere-I 
să te ajute să faci ceea ce este bine şi să te porţi frumos cu cei din jur.  
 
        În timp ce copiii se roagă, profesorul şi cei care ajută trebuie să stea 
lângă ei. Profesorul trebuie să se roage cu voce tare pentru copii.   
        După ce s-au rugat, profesorul va încheia cu o rugăciune.  
        NOTĂ: Motivul pentru care profesorul trebuie să se roage cu voce tare 
este de a arăta copiilor un model de rugăciune. Ei au nevoie să-l audă pe 
profesorul lor că se roagă pentru ei. 

 
 

 � PROVOCAREA SĂPTĂMÂNII  
  

      Pregătirea: Scrie pe tablă 1 Corinteni 10:13. „Dumnezeu, care este 
credincios, nu va îngădui să fi ţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu 
ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.’’ Dacă este 
nevoie adu şi câteva coli de hârtie pe care copiii să scrie versetul. Fiecare va 
scrie versetul pe coala lui de hârtie.  
 
    Vreau să vă provoc săptămâna aceasta să memoraţi o parte dintr-un 
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verset biblic. Acest verset ne aminteşte că Dumnezeu ne va ajuta tot mereu 
să depăşim ispitele din viaţa noastră. Citeşte-le versetul. Dumnezeu este 
credincios. El nu va îngădui să fii ispitit peste puterea ta. Dar atunci când 
eşti ispitit, Dumnezeu îţi va da o cale de a ieşi din ea (1 Corinteni 10:13). 
Vreau să veniţi săptămâna viitoare să-mi spuneţi versetul.  

 
 

 �  CUVÂNT PENTRU ÎMBOG ĂŢIREA VOCABULARULUI  
  

Nemuritor – A trăi veşnic 
 
    Haideţi să ne jucăm ceva. Vreau să văd dacă vă mai amintiţi definiţia 

acestui cuvânt. Cuvântul este „nemuritor”. Eu voi şopti această definiţie lui  
__________ (Primul copil din primul rând).   ___________ o va şopti 
următorului copil, apoi celui de lângă el. Vei proceda în felul acesta până 
când definiţia a fost şoptită fiecărui copil în parte. Singura regulă este că 
nu poţi şopti definiţia decât o singură dată. Nu ai voie s-o repeţi. Ultima 
persoană în urechea căruia este şoptită definiţia, trebuie să se ridice şi s-o 
spună întregii clase. Dacă ceea ce spune ultimul copil nu coincide cu ceea ce 
ai spus tu, amuzaţi-vă cu copiii pe marginea acestei întâmplări. Se prea poate 
ca definţia să fie foarte amuzantă. Întreabă dacă ştie cineva care este definiţia 
corectă. Întreabă-i pe copii cine este nemuritor. (Dumnezeu) 
 

 �   JOC RECAPITULATIV  

     Materiale: 
Scotch, tablă, o cutie 
sau o pungă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Puzzle” 
     Pregătirea: 

Desenează imaginile cu mărul de mai devreme pe două coli de hârtie. 
Vei avea câte un puzzle pentru fiecare echipă. 
Colorează merele cu roşu dacă doreşti.  
Decupează ambele planşe ca pe un puzzle. Ai grijă să păstrezi fiecare 
puzzle separat unul de altul.  
 

     Regulile jocului: 
    Obiectivul jocului : asamblarea puzzle-ului. 
    Notă: Nu le spune copiilor ce reprezintă puzzle-ul. 

1.Pune fiecare joc de puzzle într-o cutie sau pungă. 
2.Împarte copiii în două echipe. Împarte şi tabla în două, câte una 
pentru fiecare echipă. 
3.Alege una dintre echipe să înceapă. 
4.Citeşte prima întrebare recapitulativă şi permite unui copil să 
răspundă. Dacă răspunde corect, va veni în faţă şi va extrage una 
din piesele puzzle-ului din cutia echipei lui. O va pune pe tablă 
sau pe podea. (Dacă o pune pe tablă, va avea nevoie de scotch.) 
Dacă nu răpunde corect, trebuie să se aşeze iar întrebarea va fi 
pusă din nou în şapcă. 
5.Acum va veni rândul celei de a doua echipă. Vei pune o 
întrebare şi se va proceda la fel.  
6.Vei continua în acelaşi mod. 
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7.În timp ce se pun piesele de puzzle pe tablă, cel care este acolo 
poate potrivi piesa lui cu cele deja existente. Sau, dacă vreuna nu 
este aşezată corect, o poate aşeza el. 
8.Dacă toate cele cinci piese sunt pe tablă, dar nu sunt asamblate 
corect, echipa va continua să răspundă la întrebări până când 
puzzle-ul este complet asamblat. 
9.Echipa care asamblează prima puzzle-ul căştigă.  
 

Întreb ări recapitulative  
1.Cine este responsabil pentru deciziile pe care le luăm? (Noi înşine) 
2.Care este versetul de săptămâna aceasta? (Genesa 1:1) „La  început   
   Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.’’) 
3.Care este pedeapsa pentru păcat? (Moartea şi separarea de Dumnezeu    
   pentru veşnicie.) 
4.Care este numele primului om creat de Dumnezeu? (Adam) 
5.Cum se numea pomul din care le-a interzis Dumnezeu lui Adam şi Evei să   
   mănânce? (Pomul cunoştinţei binelui şi răului.) 
6.Ce a spus Dumnezeu că li se va întâmpla lor dacă vor mânca din rodul  
   acestui pom? (Vor muri.) 
7.Ce animal a ispitit-o pe Eva? (Un şarpe) 
8.Ce facem atunci când nu-l ascultăm pe Dumnezeu? (Păcătuim.) 
9.Ce a făcut Iosua şi Eric pentru a ascunde motivul întârzierii lor la oră? (Au   
   minţit-o pe doamna profesoară.) 
10.Ce ar trebui să facem noi atunci când păcătuim? (Să ne rugăm şi să-I  
   cerem lui Isus să ne ierte.) 
11.Numiţi un lucru pe care l-a creat Dumnezeu în prima zi a creaţiei.   
   (Lumina, ziua, noaptea) 
12.Numiţi un lucru pe care l-a creat Dumnezeu în ziua a şasea. (Animalele,  
    bărbatul şi femeia) 
13.De ce a trebuit să plece Adam şi Eva din Grădina Eden? (Au păcătuit iar 
14.Dumnezeu nu poate sta în preajma păcatului.) 
15.Ce a spus şarpele că i se va întâmpla Evei dacă mănâncă din pomul   
     cunoştinţei binelui şi răului? (Va deveni mai înţeleaptă, va putea face  
     diferenţa dintre bine şi rău şi va deveni ca Dumnezeu.) 
16.Care era numele primei femei pe care a creat-o Dumnezeu? (Eva)   
17.Numiţi un lucru despre care credeţi că este păcat. (Minciuna, furtul,  
     neascultarea, cearta etc.) 

 

 
�   VIZUALE  

 
 
 
                   Vezi anexa vizuale CINE SUNT?  

Puteţi printa color sau alb-negru. 
 
 
 
 

Răspunsurile 
oferite de noi nu 

sunt exacte. 
Permite-le să 
copiilor să 

răspundă cu 
propriile lor 
cuvinte. Este 
mai important 

ca ei să 
înţeleagă 

conceptul decât 
să-ţi ofere exact 
răspunsul dorit 

de tine. 
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PUZZLE  


