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Un plan 
de construcție1

„Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el şi 
stă la adăpost.” (Proverbele 18:10 ). 

Duminică

Două clase de oameni

Credeți că toți oamenii au fost buni după potop? Din păca-
te, nu. Familia lui Sem și a lui Iafet au urmat exemplul bun al 
lui Noe și au ascultat de Dumnezeu. Dar familia lui Ham era 
împotriva lui Dumnezeu. Pentru un timp oamenii ascultători 
și cei neascultători ai lui Noe au locuit împreună. Dar apoi, 
copiii și nepoții lui Ham s-au simțit stânjeniți în jurul celor 
care îl iubeau pe Dumnezeu și îl ascultau. Așa că toți cei care 
nu se închinau lui Dumnezeu au plecat departe în cîmpia Și-
near, lângă râul Eufrat. Locul în care s-au mutat ei era foarte 
frumos. Aveau pământul bun pentru a cultiva grădini și livezi. 
Aici ei s-au decis să zidească o cetate.  

Activitate 
practică:

1. Umpleți un vas cu 
apă și presărați deasu-
pra apei puțin pătrunjel 
uscat sau altceva ase-
mănător. Apoi picurați 
un strop de detergent 
de vase. Urmăriți cum 
frunzele uscate se sepa-
ră repede de particulele 
care le fac rău. 
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Duminică

Avraam se mută

Ați stat vreodată în cort? Poate când ați mers în excursie 
sau când ați mers la vreo adunare în corturi. Povestea noastră 
de astăzi este despre un om care a locuit în corturi. Numele 
lui era Avraam și era un nepot al lui Sem. Avraam a crescut 
în mijlocul unui popor care se închina la idoli, dar el a rămas 
credincios viului Dumnezeu. Nu era bine pentru Avraam să 
locuiască împreună cu rudele care se închinau la idoli. Iată de 
ce Dumnezeu avea un plan special pentru el. 

Într-o zi Dumnezeu a chemat pe Avraam și i-a spus: „Ieși 
din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara 
pe care ți-o voi arăta”. Dumnezeu a chemat pe Avraam să ple-
ce din Ur, care se afla în Haldeea, unde locuia. Avraam trebuia 
să-și părăsească rudele și prietenii și să plece într-un loc pe 
care avea să i-l arate Dumnezeu. 

Luni

Bucuros să asculte

Avraam nu știa unde se duce, totuși el a fost fericit să mear-
gă acolo unde îl trimitea Dumnezeu. El nu a întrebat dacă 
pământul avea să rodească. N-a întrebat dacă era ceva de lucru 
pentru el. Avraam era un om bogat. El avea mulți servitori, 
oi și vite. El și-a făcut bagajul, a luat-o pe soția sa, Sara și pe 
nepotul său Lot și au plecat la drum. 

Dumnezeu 
binecuvântează 

pe Avraam
3

Activitate 
practică

Sunteți bucuroși să 
faceți orice cere mama 
chiar așa ca Avraam? 
Mama spune: Adu-
nați-vă jucăriile!” Spu-
neți voi: „Trebuie să 
fac asta chiar acum?” 
sau le adunați imediat, 
fără nicio întrebare?

Data viitoare, când 
vi se cere să faceți ceva, 
gândiți-vă la Avraam. 
Încercați să ascultați 
fără să puneți între-
bări. Veți observa că 
pe măsură ce exersați 
acest lucru - ascultarea 
- vi se va părea din ce 
în ce mai simplu. 

Faceți câteva cor-
turi din hârtie albă, în-
doită pe jumătate. Co-
lorați-le. Explicați-i 
copilului cum locuiau 
oamenii în timpul lui 
Avraam. 

„Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta.” 
(Geneza 12:2). 
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Vizitatori dintr-o țară 
îndepărtată5

„Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au 
găzduit, fără să ştie, pe îngeri.” (Matei 12:8).

  

Duminică

Vizitatorii lui Avraam

Într-o zi fierbinte de vară Avraam stătea lângă ușa cortului 
său. Când a ridicat ochii a văzut venind trei călători. Înainte 
de a ajunge la cortul său, ei s-au oprit ca și cum se decideau pe 
ce drum să meargă.  Avraam nu a așteptat ca ei să vină la el. 
S-a ridicat și a alergat să-i întâmpine. Cu mare amabilitate și 
politețe el a zis: „Veniți, vă rog, și fiți oaspeții mei. Lăsați-mă 
să aduc apă să vă spălați picioarele și odihniți-vă sub stejar. Vă 
voi aduce ceva de mâncare și după ce vă veți odihni, vă veți 
continua drumul. 

Străinii au acceptat ospitalitatea lui Avraam. Sara a copt 
repede niște pâine proaspătă pentru ei. Slujitorii au pregătit 
hrana și Avraam a servit oaspeții. 

Luni

Ospitalitate

Ce putem învăța din ospitalitatea lui Avraam? El n-a aștep-
tat ca trecătorii să vină la el. A alergat să-i invite în locuința 
sa. El nu avea o sofa confortabilă ca să-i așeze pe ea,ci avea un 
copac umbros unde ei puteau să se odihnească. Isus vrea ca noi 
să fim gata să invităm oaspeți în casa noastră. Poate că nu avem 
o locuință confortabilă sau cea mai bună hrană, dar putem ofe-
ri oaspeților noștri ceea ce avem. Dumnezeu nu se uită la ceea 
ce dăm oaspeților noștri. El ia notă de bunăvoința noastră de a 
împărți cu ei casa și iubirea noastră. 

Activitate
practică:

Ajutați-l pe copil să 
descrie modul în care 
cineva poate dovedi 
ospitalitate. 

Cereți-i să enumere 
ce anume poate face el 
pentru ca oaspeții să 
se simtă bine în casa 
voastră. 
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Duminică

Lot stă la poarta cetății

Aduceți-vă aminte că după ce îngerii care l-au vizitat pe 
Avraam au plecat, ei s-au îndreptat spre Sodoma și Gomora. 

Pentru că locul în care erau așezate aceste orașe era foarte 
bun, exista apă din belșug , plantele creșteau bine și animalele 
aveau hrană suficientă, locuitorii acestora nu aveau foarte mult 
de lucru. Ei erau bogați și se gândeau numai la distracții.  Ei nu 
se temeau de Dumnezeu și se bucurau să facă rău oamenilor 
pentru a se distra sau a câștiga ceva foloase din atitudinea lor.

Într-o zi spre seară Lot stătea la poarta cetății când a vă-
zut venind doi străini. El nu știa că aceștia erau îngeri, dar el 
a pornit să-i întâmpine. El s-a aplecat politicos și i-a invitat 
să rămână peste noapte în casa sa. Îngerii au spus: „Nu, mul-
țumim, vom dormi în stradă.” Dar Lot a stăruit ca ei să vină, 
până când i-a convins. Lot era un om amabil și ospitalier, la fel 
ca unchiul său, Avraam.  

Luni
Cetatea Sodoma

Cetatea unde locuia Lot era foarte stricată. Oamenii care 
locuiau acolo erau bogați și leneși. Deoarece nu aveau nimic de 
făcut, ei căutau să le facă necazuri străinilor care veneau în ce-
tate. Oamenii din Sodoma erau egoiști. Ei se gândeau doar la 
mâncare, băutură și petreceri. Ei nu se gândeau la Dumnezeu 
sau la alții. Lot știa cât de răi sunt oamenii din orașul său, de 
aceea a stat la poarta cetății. El dorea să protejeze toți călătorii, 
așa încât sodomiții să nu le poată face vreun rău. 

Activitate 
practică

Vorbiți cu copilul 
vostru despre impor-
tanța muncii în viața 
unui om. 

Explicați-i de ce a 
prevăzut Dumnezeu 
ca oamenii să aibă 
permanent o ocupație. 

Faceți planuri des-
pre modul cum pot și 
ei contribui la treburi-
le casei. 

Îngerii salvează
 pe Lot

„Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană şi urechile Lui iau 
aminte la strigătele lor” . (Psalmii 34:15). 
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Distrugerea 
Sodomei 8

„Dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă 
din cer şi i-a pierdut pe toţi.” (Luca 17:29).  

Duminică

Lot este înștiințat

Îngerii au spus lui Lot că ei au venit să nimicească cetățile 
Sodoma și Gomora. Dumnezeu a așteptat destul timp pentru 
ca oamenii răi să se schimbe și să fie ascultători de El. Dar cu 
cât a așteptat mai mult, cu atât ei au devenit mai răi. Îngerii 
i-au spus lui Lot să plece și să avertizeze pe copiii săi, care erau 
căsătoriți, de venirea nimicirii. Lot a alergat și le-a spus: „Ieșiți 
repede din cetate, deoarece Dumnezeu o va distruge prin foc.” 
Copiii lui Lot erau căsătoriți cu persoane din Sodoma, care nu 
se închinau la Dumnezeu. Ei au râs de Lot și au spus că este 
un om nebun. Trist, Lot s-a întors acasă singur!

Luni

Fugi, pentru a-ți scăpa viața!

Dimineața devreme îngerii au spus lui Lot: „Grăbește-te, 
ia-ți soția și fetele și fugi ca să-ți scapi viața”. Credeți că Lot 
era bucuros să părăsească Sodoma? Nu, nu era. Biblia spune 
că el a zăbovit. Aceasta înseamnă că el a scurtat din timpul 
necesar pentru a părăsi cetatea. Dacă îngerii nu i-ar fi apucat 
de mână, Lot și familia sa ar fi fost nimiciți. 

Vedeți de ce este important să ascultați imediat pe mama și 
pe tata? Dacă învățați să ascultați imediat când sunteți mici, 
veți fi gata să ascultați de Dumnezeu când veți fi mari. Lot a 
fost încet la ascultare și era aproape să-și piardă viața.

Activitate 
practică:

Ajutați copilul să-și 
amintească o experien-
ță trăită în care a avut 
un necaz ca urmare a 
faptului că nu a ascultat 
imediat sfatul mamei-
sau tatălui. 

Dați-i câteva exem-
ple din care să se des-
prindă clar faptul că 
ascultarea ne poate feri 
de multe lucruri rele. 



„Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost.” 
(Proverbele 18:10 ). 

„Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răs-
plată.” (1 Corinteni 3:14 ). 

„Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta.”  (Geneza 12:2). 

„Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.” 
(Romani 12:18 ).  

„Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au  găzduit, fără să ştie, pe 
îngeri.” (Matei 12:8).

„Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr.”   
(3 Ioan 4). 

„Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană şi urechile Lui iau aminte la strigătele 
lor”. (Psalmii 34:15). 

„Dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer şi i-a pierdut 
pe toţi.” (Luca 17:29).  

„Şi fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu.” (Evrei 11:6 p.p.).  

„Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi i s-a socotit 
ca neprihănire”; şi el a fost numit „prietenul lui Dumnezeu.”(Iacov 2:23).  

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru 
ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16).  

„Înţelegeţi şi voi, dar, că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credinţă.” (Galateni 3:7). 
 
„Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au fost scrise pentru 
învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor.”  (1 Corinteni 10:11).
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