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Duminică

O lume frumoasă, dar tristă

Lumea arăta minunat în a cincea zi a creațiunii. Soarele strălu-
cea cu putere. Luncile erau acoperite cu flori. Pomii erau plini de 
fructe delicioase. Dar lipsea ceva. Puteți ghici ce anume? Nu erau 
păsărele care să cânte. Nu erau lei care să răcnească. Nu erau vaci 
care să mugească. Nu erau băieți și fete care să râdă. Era o lume 
tăcută și singuratică. 

Luni

Dumnezeu creează peştii

Deodată în această tăcere. Dumnezeu a spus: „Să mișune apele 
de viețuitoare și să zboare păsări”. Imediat mii de pești au început 
să mișune prin apă, de la cel mai mic peștișor, la balena uriașă 
(care are peste 1,3 m lungime). 

Ați văzut pești care sunt zgrunțuroși ca și pietrele sau unduioși 
ca viermii? Știați că există pești care sunt plați ca și turtele? Alți 
pești se umflă, arătând ca niște baloane. Există pești care sunt ro-
șii, purpurii, albaștri sau galbeni. Lui Dumnezeu i-a plăcut să-i 
coloreze astfel. Dumnezeu a făcut peștii cu aripioare și cu o coadă 
ca să poată înota. Ei au branhii în loc de plămâni, pentru a-i ajuta 
să respire sub apă. Și Dumnezeu a făcut o mulțime de păsări. Ma-
joritatea păsărilor pot zbura. Unele, cum ar fi rațele și gâștele, pot 
înota. Păsările fac ouă și au un cioc special, care le ajută să adune 
și să mănânce hrana lor. Pasărea colibri este cea mai micuță pasăre 
(5 cm) și cea mai mare este struțul. Unii struți cântăresc în jur de 
150 kg. Ei nu pot zbura, dar pot alerga mai repede decât omul, cu 
aproape 70 km/h. 

Dumnezeu creează  
animalele 3

„Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate vieţuitoa-
rele care se mișcă și de care mișună apele, după soiu-

rile lor; a făcut și orice pasăre înaripată după soiul ei. 
Dumnezeu a văzut că erau bune.” (Geneza 1:21).  

Activitate practică

1. Cartonașul creați-
unii nr. 5 - Găsiți imagini 
cu păsări și pești din revis-
te, lipiți-le pe acesta și scri-
eți numele lor. 

2. Vizitați grădina 
zoologică sau parcul zoo-
logic și învățați mai multe 
despre păsări și pești. 

3. Faceți o căsuță 
pentru păsărele unde să le 
puteți da mâncare și iden-
tificați păsările care vin să 
mănânce. 
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Marți

Să învățăm de la păsări

Ce putem învăța de la păsări? Ele sunt harnice. Ele trebuie să 
găsească obiecte pentru a construi cuiburile lor. Ele au grijă mare 
de puișorii lor. Dumnezeu a răspândit cereale pentru ele, dar ele 
trebuie să adune hrana. Adesea viețile lor sunt în pericol, dar ele 
nu se îngrijorează. Ele sunt totdeauna fericite și cântă cântece de 
laudă Creatorului lor. 

Miercuri

Dumnezeu face animalele

În a șasea zi Dumnezeu a zis din nou: 
„Să dea pământul viețuitoare după so-
iul lor, vite, târâtoare și fiare pământești, 
după soiul lor”. 

Deodată din toate direcțiile apăreau 
animale. Caii galopau prin pajiști. Iepurii 
săreau printre verze. Broaștele țestoase se 
târau. Albinele bâzâiau printre flori. Leii 
ședeau liniștiți la soare, în timp ce puii 
de lei și mieii se jucau împreună. Cum 
puteau leii și mieii să se joace împreună, 
fără să-și facă rău unii altora? Dumne-
zeu a creat animalele pentru a fi blânde 
și pașnice. Majoritatea animalelor pot 
vedea, auzi și mirosi la fel de bine ca și 
tine. Dumnezeu a făcut de asemenea ca 
ei să aibă pui. Și ele toate mâncau iarbă și 
niciuna nu mânca carne.

Activitate practică

1. Cartonașul creați-
unii nr. 6 – Desenați dife-
rite animale. 

2. Mergeți la grădi-
na zoologică sau parcul 
de animale și învățați mai 
multe despre animale. 

3. Găsiți imagini 
(ilustrații) cu animale care 
sunt folositoare oamenilor.
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Jertfă 
pentru păcat 9

„Şi, după Lege, aproape totul este curăţat cu sânge; și 
fără vărsare de sânge nu este iertare.” (Evrei 9:22).  

Duminică 

Un preț pentru păcat

Îngerii au vizitat pe Adam și Eva în lumea care acum a devenit 
păcătoasă. Ei le-au spus că lui Isus, Fiul lui Dumnezeu, Îi pare rău 
de ei. El S-a oferit pe Sine Însuși să moară în locul lor. 

Când Adam și Eva au văzut cât de mare era păcatul lor și că 
Isus trebuia să moară pentru a-i salva, au vrut ca ei să sufere pe-
deapsa pentru propriile lor păcate. Dar îngerii le-au explicat că 
nici măcar un înger nu putea plăti prețul pentru păcatul lor. Ei au 
călcat legea sfântă a lui Dumnezeu când 
nu au ascultat. 

Doar Isus, care a creat pe Adam și 
Eva, îi putea răscumpăra. 

A răscumpăra, înseamnă a cumpăra 
din nou. 

Luni

Isus a plătit prețul

Când Adam și Eva nu au ascultat în 
grădină, ei s-au vândut pe ei înșiși lui Sa-
tan. Deoarece au ascultat de Satan ei au 
ales ca el să le fie stăpân. Din cauza neas-
cultării lor, această lume aparține în între-
gime Amăgitorului. Deoarece au ascultat 
de Satan ei au ales să le fie stăpân. 

Din cauza neascultărilor, această lume 
aparține de asemenea lui Satan. Isus a 
trebuit să moară pentru Adam, pentru 
băieți și pentru fete pentru a-i răscum-
păra sau a-i cumpăra din nou de la Satan. 
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Cum a plătit Isus prețul pentru păcatele 
lui Adam și ale noastre? El ne-a cumpărat 
din nou nu cu bani, ci cu sângele Său. 

Marți

Prețul pentru cumpărarea 
noastră

Numai sângele lui Isus putea plăti pen-
tru păcatele noastre. Numai sângele lui 

Isus putea să ne apere de lege. Legea spune: „Plata păcatului este 
moartea”. Aceasta înseamnă: Pedeapsa pentru păcat este moar-
tea. Dar Isus spune: „darul fără plată al lui Dumnezeu este viața 
veșnică”. Dumnezeu nu putea schimba legea, dar El putea să-L 
dea pe Isus, Fiul Său, să moară pentru noi. Ei l-a lăsat pe Isus să 
vină în această lume ca un copilaș neputincios. Isus a trăit o viață 
desăvârșită, ca un copilaș, ca un adolescent în întreaga lui viață și 
apoi a fost crucificat. 

Miercuri

Un cadou valoros

Hristos este cadoul lui Dumnezeu pentru voi. Ce faceți voi când 
cineva vă dă un cadou? Îi mulțumiți și sunteți amabil cu persoana 
care vi l-a dat? Cea mai bună cale în care puteți să-I mulțumiți 
lui Dumnezeu pentru că v-a dat pe Isus este să ascultați de El și 
de părinții voștri. Aceasta este încercarea voastră, asemănătoare cu 
cea a Evei și a lui Adam. 

Activitate practică:

Ajutați copilul să enu-
mere lucrurile pe care le 
prețuiește cel mai mult. 

Explicați-i de ce Isus 
este cel mai valoros dar pe 
care l-ar putea primi un 
om, ajutându-l să înțeleagă 
faptul că fără Isus celelalte 
lucruri nu au valoare. 
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Corabia 
este gata 12

„Intră în corabie tu și toată casa ta” . 
(Geneza 7:1).  

Duminică

Lucrând şi predicând

Corabia era așa de mare încât i-a luat lui Noe 120 de ani ca să 
o construiască. Acesta este un timp foarte mare. Dumnezeu este 
milos. El a dat oamenilor timp lung pentru a-și schimba căile 
lor rele. În timp ce Noe construia corabia, bărbați, femei și copii 
veneau să-l vadă la lucru. Ei îi puneau multe întrebări. Doreau să 
știe ce va face cu un asemenea vapor uriaș, și cine urma să intre 
în el. Unii oameni au crezut pe Noe când el a început să predice. 
Mai târziu însă ei au spus: „N-a plouat niciodată până acum și nici 
nu va ploua vreodată. Noe este un om nebun. El construiește o 
corabie pe uscat.” Unii voiau să creadă, dar prietenii lor le-au spus 
să nu creadă. 

A renunțat Noe la construit, atunci când fiecare 
râdea de el? Nu. El a rămas neclintit, ca o stâncă. 
Ce l-a făcut așa de puternic? Care era secretul său? 
El petrecea mult timp cu Dumnezeu în rugăciu-
ne. În Biblie scrie că: „Noe umbla cu Dumnezeu” 
ca și Enoh. Noe era un prieten al lui Dumnezeu. 
Aceasta l-a ajutat să fie curajos. 

Ești tu un prieten al lui Dumnezeu? Eu sper 
că da, dar dacă nu ești poți începe să fii chiar din 
acest moment. 

Luni

Un ultim apel

În cele din urmă corabia a fost terminată. Ușa 
și fereastra au fost așezate la locul lor. Încă o dată 
Noe s-a întors către oameni și a strigat: „Va veni 
un potop. Lumea aceasta va fi distrusă. Vă rog, in-
trați! Este ultima voastră șansă să fiți salvați!” 

Activitate practică:

Îngenunchiați și spu-
neți-I lui Isus tot ce vă 
face fericiți, tot ce vă face 
triști și tot ce vă îngrijorea-
ză. Cereți să vă ajute să fiți 
buni astăzi. Puteți să vor-
biți cu Isus oricând: când 
vă jucați, când vă plimbați 
sau când lucrați. Dar că-
utați ca întotdeauna să vă 
rugați dimineața și seara, 
lângă paturile voastre. 



„La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul.” (Geneza 1:1).

„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.” (Geneza 1:16).

„Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate vieţuitoarele 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.” (Geneza 1:21).  

„Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră” (Geneza 
1:26).  

„Căci Fiul omului este Domn și al  Sabatului.” (Matei 12:8).  

„Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca s-o sfințești” . (Exodul 20:8).  

„Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele” . (Ioan 14:15).  

„Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pân-
dește la ușă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpânești.” (Geneza  
4:7).  

„Şi, după Lege, aproape totul este curăţat cu sânge; și fără vărsare de sânge 
nu este iertare.” (Evrei 9:22).  

„Ascultarea face mai mult decât jertfele.”  (1 Samuel 15:22).  

„Dumnezeu S-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat; căci orice 
făptură își stricase calea pe pământ.” (Geneza 6:12).  

„Intră în corabie tu și toată casa ta.” (Geneza 7:1).  

„Curcubeul Meu, pe care l-am așezat în nor, el va sluji ca semn al legămân-
tului dintre Mine și pământ. Când voi strânge nori deasupra pământului, 
curcubeul se va arăta în nor.” (Geneza 9:13,14).
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