
2. Cresc turmele (Geneza 30:25-
32, 43)
• Cererea lui Iacov (v. 25, 26)
• Rugămintea lui Laban 

(v. 27, 28)
• Prosperitatea lui Laban 

(v. 29, 30)
• Răsplata lui Iacov (v. 31, 32, 

43)

ÎNTREBĂRI PENTRU
DISCUȚIE

•  Cum putem ști dacă Dumne-
zeu e mulțumit de planurile 
și deciziile noastre? (sugestie: 
2 Corinteni 6:4-10)

• Ce metode de protecție 
putem introduce în viața 
noastră pentru a ne proteja 
motivele și a le păstra du-
hovnicești în toate acțiunile 
noastre?

• Cum putem să ne întărim 
răbdarea prin credință, în 
situațiile în care Dumnezeu 
ne ține în „sala de așteptare”?

APLICAȚII PRACTICE

• Este posibil ca în viață să ne 
întâlnim cu oameni ca Laban, 
oameni care încearcă să profi te 
de noi și de alții. E posibil să 
facă aceste lucruri chiar în 
numele Domnului, cum a făcut 
Laban. Ce putem face în astfel 
de situații?  La Matei 10:16, 
Domnul Isus spune „Iată, Eu vă 
trimit ca pe nişte oi în mijlocul 
lupilor. Fiţi dar înţelepţi ca şerpii 
şi fără răutate ca porumbeii.” 
Țelul nostru trebuie să fi e să ne 
purtăm și să avem o atitudine 
care să-l onoreze pe Dumnezeu 
în tot ceea ce facem. 

• În alte situații, e posibil să avem 
noi tendința de a deveni ca 
Laban în relația cu alți oameni 
și să ne bizuim pe înțelepciunea 
noastră, în loc să ne încredem 
în Domnul.  Să nu facem așa. 
Să ne analizăm motivele și 
circumstanțele, lăsându-l pe 
Dumnezeu să lucreze și să facă 
dreptate.

ȘCOALA
DUMINICALĂ

S E P T.  /  O C T.  /  N O V. 2018

Nume



CUVÂNT ÎNAINTE

Trimestrul acesta ne întoarcem la începuturi. Vom studia o bună parte 
a cărții Geneza pentru a ne reaminti de modul în care Dumnezeu a 
proiectat lumea noastră și apoi a planifi cat răscumpărarea noastră după 
căderea în păcat. O întoarcere la origini care este necesară periodic 
pentru a ne da o perspectivă sănătoasă asupra vieții, reevaluându-
ne continuu comportamentele, motivațiile, scopurile și idealurile din 
perspectiva celor divine. 

O mică noutate de ordin structural al lecțiilor de școală duminicală 
este că începând din trimestrul acesta, după o reevaluare a acestora, 
am decis să introducem și câteva întrebări pentru discuția din clasa de 
școală duminicală. Speranța noastră este ca aceste întrebări să fi e utile 
pentru discuții constructive și efi ciente în grupuri mici, care să ducă la o 
aprofundare mai bună a principiilor biblice în viața noastră. 

Ca de fi ecare dată, vă rugăm să ne transmiteți observațiile, comentariile, 
sau sugestiile dvs. Vrem ca acest proiect de lecții de școală duminicală să 
fi e un proiect comun, de colaborare, la care să contribuim cât mai mulți. 
Dacă aveți sugestii pentru îmbunătățirea lecțiilor, sau despre lucruri pe 
care le faceți cu succes în grupul dvs. de școală duminicală, sau dacă 
observați erori, vă rugăm să ne scrieți la email valmonafu@msn.com
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BINECUVÂNTAREA LUI 

DUMNEZEU

TEXTUL LECȚIEI
Geneza 30

CONTEXTUL LECȚIEI

D upă visul lui Iacov de la 
Betel, el a mers la Haran 
unde a cunoscut-o pe 

Rahela, fi ica lui Laban (și verișoara 
lui Iacov). Au urmat apoi o serie de 
întâmplări în care Iacov, cel care își 
mințise tatăl, este la rândul lui păcălit 

de Laban, căsătorindu-se întâi cu Lea, 
și apoi cu Rahela, cea pe care o iubea 
cu adevărat. Iacov trebuie să învețe să 
stea cu răbdare în „sala de așteptare” 
a lui Dumnezeu, trăind prin credința 
că Domnul își va ține promisiunea. 

1. Crește familia (Geneza 30:22-
24)
• Domnul se îngrijește  (v. 22)
• Fiul Rahelei (v. 23, 24)

“Dumnezeu Și-a adus aminte de Rahela, a ascultat-o și a făcut-o să 

aibă copii.” — Geneza 30:22

VERSETUL DE AUR
Geneza 30:22

SCOPUL: Să înțelegem modul în care Dumnezeu i-a binecuvântat pe cei despre 
care am citit în textul de astăzi, și să comparăm personalitățile lui Laban și Iacov, 

înțelegând necesitatea răbdării în viața de credință. 
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ani în urmă: să-i găsească o soție în 
Haran. Isaac însă nu-și trimite robul, 
ci-l trimite chiar pe Iacov. 

1. Călătoria (Geneza 28:10-15)
• Plecarea lui Iacov  (v. 10)
• Visul lui Iacov (v. 11-15)

2. Stâlpul de aducere aminte 
(Geneza 28:16-19)
• Recunoașterea prezenței lui 

Dumnezeu (v. 16, 17)
• Ungerea pietrei (v. 18, 19)

3. Jurământul (Geneza 28:20-22)
• Grija lui Dumnezeu (v. 20, 

21a)
• Promisiunea lui Iacov

(v. 21b, 22)

ÎNTREBĂRI PENTRU
DISCUȚIE

•  Care sunt pregătirile minime 
pe care ar trebui să le facem 
înainte de a face o schimba-
re majoră în viața noastră? 
Care sunt lucrurile de care 
trebuie să ne ocupăm noi, și 
ce trebuie să lăsăm în mâna 
Domnului?

• Ce versete din Biblie vă 

amintesc cel mai bine de 
prezența Domnului în viața 
noastră? De ce?

• În ce fel putem să ne facem 
„pietre de aducere aminte” 
pentru a ne aminti și sărbă-
tori promisiunile împlinite 
ale lui Dumnezeu?

APLICAȚII PRACTICE

• Dumnezeu ne binecuvântează 
în diferite moduri și adesea 
vedem clar răspunsurile 
la rugăciunile noastre sau 
împlinirea promisiunilor Lui. 
Să-i mulțumim și să fi m deschiși 
și să împărtășim aceste lucruri 
cu cei din jurul nostru care au 
nevoie să audă despre bunătatea 
și credincioșia lui Dumnezeu. 

• Pietrele de aducere aminte 
sunt importante mai ales în 
familiile noastre, pentru a le 
transmite copiilor și nepoților 
noștri modul în care a lucrat 
Dumnezeu în viața noastră. 
Faceți pietre de aducere aminte 
în casele voastre. 

3

INTRODUCERE LA TRIMESTRUL DE 

TOAMNĂ 2018

A crea ceva înseamnă a face, a realiza, a da naștere la ceva. A crea ceva 
înseamnă a aduce pe lume un lucru, o idee, o persoană pe care, în calitate 
de creator, ți-ai pus amprenta și ai revărsat în creația ta o măsură mai 
mică sau mai mare din cine ești tu. Creația devine așadar o părticică din 
creatorul ei. Lucrul acesta are implicații majore pentru noi, cei creați din 
Dumnezeu, creatorul necreat. Noi cei care am fost creați după chipul și 
asemănarea lui Dumnezeu suntem chemați să refl ectăm în viața noastră 
relația pe care o avem cu El. Ce se întâmplă însă atunci când creația 
decide să nu se supună Creatorului? Ce se întâmplă atunci când omul 
creat cu libertatea de a iubi sau de a nu-și iubi creatorul, decide să se 
răzvrătească și să se opună planurilor creatorului? Dumnezeu are și el 
libertatea de a-și reevalua creația, și de a reface ceea ce a fost corupt prin 
păcat, pentru a recrea o relație de dragoste și părtășie dintre creatură și 
creator.
 
Geneza ne este indispensabilă pentru a înțelege lumea și pentru a ne 
înțelege pe noi înșine. Geneza ne prezintă scena, personajele și confl ictul 
dramei în care trăim și noi. Ea conține cele două părți ale situației în care 
trăim astăzi, răspunzându-ne limpede la întrebările „Cum de a ajuns 
lumea așa rea cum este astăzi?“ și „Cum se vor repara toate acestea, ca 
să fi e în sfârșit Bine și Frumos?“ Biblia ne informează despre problemele 
pe care le are Dumnezeu cu Creația și care este partea noastră de vină în 
toate acestea. Ea ne identifi că natura confl ictului cosmic în care suntem 
plasați și planul prin care Dumnezeu va folosi „sămânța femeii“ pentru a 
pune capăt acestui confl ict.

Lecțiile din acest trimestru se concentrează pe activitatea de creație a 
lui Dumnezeu. Vom studia pasaje din Geneza, cartea începuturilor 
biblice. Primele lecții acoperă primele trei capitole din Geneza, relatarea 
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momentelor creației din acele prime zile, încununate de glorioasa lucrare 
a lui Dumnezeu: bărbatul și femeia, prima familie creată de Dumnezeu. 
Din păcate, Creatorul trebuie să-și confrunte creația din pricina primului 
păcat comis de om. Strânsa relație dintre Creator și om este distrusă prin 
faptul că omul alege să asculte de dușmanul lui și nu de Dumnezeu. În 
tot restul Bibliei citim despre modul în care Dumnezeu acționează ca să 
refacă această relație distrusă de păcat. Dumnezeu trebuie să refacă ceea 
ce a stricat omul și astfel, print-un potop, rade tot ce crease pe pământ, 
cu mici excepții, și își începe programul de refacere. 

În cea de-a doua parte a acestui trimestru ne vom concentra pe 
începuturile acestui program. Primii pași ai acestui plan au dus la două 
legăminte pe care Dumnezeu le-a făcut cu oamenii, întâi prin Noe și 
apoi prin Avraam. Dumnezeu ne-a promis în primul rând că nu va mai 
distruge niciodată lumea prin potop, indiferent cât de rea și de păcătoasă 
ar fi  aceasta, demonstrându-și dragostea și credincioșia față de oameni.  
În cel de-al doilea legământ, Dumnezeu promite lui Avraam să-l facă un 
neam mare și să-l binecuvânteze din neam în neam. Dumnezeu își ține 
promisiunea și vedem cum încet, dar sigur, își duce la îndeplinire planul 
de refacere a relației cu creația căzută în păcat. 

În ultima lună a acestui trimestru, ne vom reaminti despre provocările 
pe care urmașii lui Avraam, Isaac și Iacov, le-au avut de înfruntat în 
continuarea derulării acestui plan al lui Dumnezeu. Vom vedea cum 
Dumnezeu au fost prezent în viața lor și și-a ținut legământul făcut. 
Viețile acestor oameni ne amintesc că Dumnezeu trebuie să lucreze cu 
niște vase slabe și murdare, însă harul lui ne face să-i mulțumim că prin 
Domnul Isus el creează „făpturi noi” din oamenii care merită cel mai 
puțin.
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VISUL LUI IACOV

TEXTUL LECȚIEI
Geneza 28:10-22

CONTEXTUL LECȚIEI

C ând Esau a realizat că 
fusese păcălit a doua 
oară de fratele său, se 

hotărăște să-l omoare, însă nu înainte 
de moartea tatălui lor, Isaac. Rebeca 

afl ă de planurile fi ului ei, și-l roagă pe 
Iacov să fugă spre nord, spre Haran, 
la unchiul lui, Laban. Apoi, Rebeca 
a vorbit cu Isaac și i-a spus că nu-i 
plac femeile hetite din zona lor și că 
se teme că și Iacov se va căsători cu 
una din ele, convingându-l pe Isaac 
să facă ceea ce robul tatălui său, 
Avraam, făcuse pentru el cu mulți 

“Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și 

te voi aduce înapoi în ţara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi 

împlini ce-ţi spun.”” — Geneza 28:15

VERSETUL DE AUR
Geneza 28:15

SCOPUL: Să aprofundăm conținutul și semnifi cația visului lui Iacov, 
ceea ce i-a spus Dumnezeu și cum a răspuns Iacov, înțelegând modul 

în care Dumnezeu lucrează în viața noastră.
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1. Decepția sugerată (Geneza 
27:5-10)
• Rebeca ascultă o conversație 

privată (v. 5)
• Rebeca îl sfătuiește pe Iacov 

(v. 6-10)
• Copiii bătăuși (v. 22, 23)

2. Decepția începe (Geneza 27:18, 
19)
• Conversația cu Isaac (v. 18)
• Minciuna (v. 19)

3. Decepția reușește (Geneza 
27:21-29)
• Îndoiala lui Isaac (v. 21-24)
• Declarația lui Isaac (v. 25-29)

ÎNTREBĂRI PENTRU
DISCUȚIE

• Cum gestionăm o situație în 
care o persoană cu autoritate 
în viața noastră încearcă 
să ne includă într-un plan 
imoral? Dar dacă implicarea 
noastră e numai pasivă, nu 
și activă?

• Cum ar trebui să reacționăm 
atunci când descoperim că 
cineva a încercat și a reușit 
să ne păcălească?

APLICAȚII PRACTICE

• Biblia stabilește clar faptul că 
„păcatul nostru ne va ajunge” 
(Numeri 32:23), că „cine 
seamănă nelegiuire, nelegiuire 
va secera.” (Prov. 22:8), sau că 
„Dumnezeu nu Se lasă să fi e 
batjocorit”. Ce seamănă omul, 
aceea va şi secera” (Galateni 
6:7). Să nu ne furăm singuri 
căciula crezând că putem să 
facem ce vrem, sau justifi cându-
ne acțiunile prin motivații 
spiritualizate. Să trăim în frică și 
temere de Domnul.

5
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DUMNEZEU CREEAZĂ 

CERURILE ȘI PĂMÂNTUL

TEXTUL LECȚIEI
Geneza 1:1-13

CONTEXTUL LECȚIEI

Î n lumea în care trăim există 
mai multe concepții despre 
Dumnezeu. Unii susțin 

politeismul (credința în mai mulți 

dumnezei), alții ateismul (respingerea 
oricărei forme a divinității). Lucrurile 
acestea nu sunt noi. Oamenii de 
știință au identifi cat peste 2000 de 
zei în Orientul Apropiat, în zona 
evenimentelor biblice.  Politeismul 
duce la haos spiritual, un sistem în 
care credincioșii încearcă din greu 

“La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era 

pustiu și gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, și Duhul lui 

Dumnezeu Se mișca pe deasupra apelor.” — Geneza 1:1,2

VERSETUL DE AUR
Geneza 1:1,2

SCOPUL: Să înțelegem evenimentele din primele zile ale creației și semnifi cația 
faptului că Dumnezeu a creat pământul, cerul și plantele. De asemenea, trebuie 

să înțelegem ce înseamnă întinderea despre care vorbește Biblia.
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să câștige bunăvoința zeilor și un 
sistem în care nu există repere morale 
absolute. Ateismul de asemenea 
suferă de lipsa moralității și din alte 
pricini. Textul pe care-l studiem 
astăzi stabilește că există un singur 
Dumnezeu! Numai în existența unui 
Dumnezeu unic, personal, poate să 
existe un standard absolut, care să 
guverneze toate comportamentele 
umane. Acest adevăr fundamental 
reprezintă baza doctrinară a 
Scripturii. 

E important de asemenea să vedem 
că realitatea lumii în care trăim, 
natura întreagă sunt rezultate 
tangibile are implicării directe ale lui 
Dumnezeu în viețile noastre. 

1. Imaginea de ansamblu
(Geneza 1:1, 2)
• La început – 
• Dumnezeu a făcut – 
• cerurile și pământul (v. 1)

• Locul pământului în univers 
(v. 2)

2. Prima zi (Geneza 1:3-5)
• Facerea luminii (v. 3)
• Delimitarea luminii de 

întuneric 
(v. 4)

• Numirea luminii și a 
întunericului (v. 5)

3. Ziua a doua (Geneza 1:6-8)
• Crearea întinderii (v. 6a)
• Despărțirea apelor (v. 6b, 7)
• Numirea întinderii (v. 8)

4. Ziua a treia (Geneza 1:9-13)
• Strângerea apelor (v. 9)
• Numirea uscatului și a 

apelor (v. 10)
• Crearea vegetației (v. 11-13)

ÎNTREBĂRI PENTRU
DISCUȚIE

• Când privim la creația lui 
Dumnezeu, care sunt câteva 
dintre lucrurile pentru care 
trebuie să-l lăudăm? 

• Ce măsuri am putea lua 
pentru a fi  mai atenți la ceea 
ce spune Dumnezeu?

• Cum am putea utiliza 
discuțiile cu privire la vârsta 
pământului pentru a predica 
Evanghelia?

31
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ÎNȘELĂCIUNEA LUI IACOV

TEXTUL LECȚIEI
Geneza 27:1-28:5

CONTEXTUL LECȚIEI

Î n contextul capitolului 27 din 
Geneza, Isaac era bătrân și 
aproape orb. Pentru că simțea 

că i se apropie sfârșitul, Isaac dorește 
să-și binecuvânteze întâiul născut, pe 

Esau, chiar dacă acesta îl întristase cu 
comportamentul său, căsătorindu-se 
cu două femei hetite. Binecuvântarea 
aceasta patriarhală reprezenta de fapt 
o proorocie despre ce i se va întâmpla 
în viitor persoanei binecuvântate, și o 
dată făcută binecuvântarea nu putea 
fi  luată înapoi. Soția lui, însă, avea alte 
planuri...

“Nu l-a cunoscut, pentru că mâinile îi erau păroase, ca mâinile fratelui 

său Esau, și l-a binecuvântat.” — Geneza 27:23

VERSETUL DE AUR
Geneza 27:23

SCOPUL: Să ne amintim cum a fost păcălit Isaac să-l binecuvânteze pe Iacov în 
locul lui Esau și care a fost binecuvântarea, încercând să înțelegem de ce oamenii 
adesea recurg la minciună în loc să spună adevărul, și să învățăm să ne ferim de 

astfel de comportamente. 
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1. O mamă îngrijorată (Geneza 
25:19-23)
• Imaginea de ansamblu  (v. 

19, 20)
• Femeia stearpă (v. 21)
• Copiii bătăuși (v. 22, 23)

2. Copii diferiți (Geneza 25:24-28)
• Nașterea lui Esau (v. 24, 25)
• Nașterea lui Iacov (v. 26)
• Preferințele copiilor (v. 27)
• Preferințele părinților (v. 28)

3. Disprețuirea dreptului de întâi 
născut (Geneza 25:29-34)
• Prezentarea ofertei (v. 29-

31)
• Acceptarea ofertei (v. 32-34)

ÎNTREBĂRI PENTRU
DISCUȚIE

• Cum ne putem asigura că 
difi cultățile vieții ne apropie 
de Dumnezeu și nu ne înde-
părtează de El?

• Ce putem face pentru a ne 
proteja de cei care ne folosesc 
slăbiciunile pentru a profi ta 
de noi? (sugestii: Psalm 
55:20, 21; Prov. 7:21; Romani 
16:17,18; 2 Tim. 3:6) 

APLICAȚII PRACTICE

• Când frații nu se înțeleg, 
nimic bun nu rezultă din asta, 
însă când frații se înțeleg și 
colaborează, ei pot să facă lucruri 
mari. Înțelegerea aceasta necesită 
smerenie și dragoste. Apostolul 
Pavel ne sfătuiește în Efeseni 
5:20 să ne supunem unii altora 
în frica de Hristos. E vorba de o 
atitudine generală de smerenie 
care este necesară între frați.  

• Adesea, rivalitatea acesta între 
frați își are sursa într-o lipsă de 
pace interioară în viața noastră. 
Există o problemă internă despre 
care amintește și Apostolul Pavel 
în Romani 7:7-25. El descrie 
lupta interioară ce se duce în 
inima lui între dorința lui de 
a face ceea ce e bine și plăcut 
înaintea Domnului și ceea ce nu 
e bine. În același timp, el ne dă 
și soluția la problema aceasta 
spunând „Cine mă va izbăvi din 
acest trup de moarte?  Mulţumiri 
fi e aduse lui Dumnezeu, prin 
Isus Hristos, Domnul nostru!”

7

APLICAȚII PRACTICE

• Este extrem de important faptul 
că avem un Dumnezeu personal 
și nu unul impersonal. Faptul 
că nu am fost creați în mod 
aleatoriu de o forță impersonală, 
ci am fost creați cu un scop 
de un Dumnezeu personal, 
înseamnă că avem un Dumnezeu 
care ne susține, care ne-a creat 
un cadru natural și moral în care 

să trăim, cu legi ale fi zicii și legi 
morale, un Dumnezeu care, din 
dragoste, ne-a dat libertatea să 
respectăm, sau nu legile morale, 
dar nu ne-a dat libertatea să ne 
decidem care sunt legile acestea. 

• Avem libertatea să decidem dacă 
dorim sau nu să-l ascultăm pe 
Dumnezeu și să-i respectăm 
poruncile, dar nu avem abilitatea 
de a decide dacă dorim să 
suferim, sau nu consecințele 
neascultării. 

NOTIȚE
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DUMNEZEU CREEAZĂ 

LUMINA ȘI VIAȚA

TEXTUL LECȚIEI
Geneza 1:14-25

CONTEXTUL LECȚIEI

L umina a fost întotdeauna 
simbolul prezenţei divine. 
După cum lumina fi zică 

este esenţială pentru viaţa fi zică, la 

fel lumina divină este necesară, dacă 
fi inţele raţionale doresc să aibă viaţă 
morală şi spirituală. Luminătorii 
despre care am citit astăzi nu au 
scopul de a introduce lumină 
pentru prima oară în lumea aceasta, 
deoarece Dumnezeu decretase 
lumină în ziua întâi, ci spre a servi 

“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” — Geneza 1:14

VERSETUL DE AUR
Geneza 1:14

SCOPUL: Să înțelegem ce s-a întâmplat în cele de-a patra, a cincea și a 
șasea zile ale creației și să apreciem mai mult lucrurile pe care Dumnezeu 

le-a creat cu un scop precis în viața noastră.

29

4 N O I E M B R I E  2018

RIVALITATE ÎNTRE FRAȚI

TEXTUL LECȚIEI
Geneza 25:19-34

CONTEXTUL LECȚIEI

Î n lecția de astăzi învățăm 
despre modul în care 
Dumnezeu a continuat planul 

de răscumpărare a omenirii și de 
reparare a relației Lui cu oamenii prin 

viața unui anumit om nedesăvârșit 
pe nume Iacov. Inițial, lui Iacov nu-i 
păsa decât de el însuși. El a fost un om 
șmecher, care reușea să manevreze 
toate situațiile din viața lui ca să obțină 
un avantaj. Până la urmă el a învățat 
că Dumnezeu este în control, și nu el, 
cu toate că consecințele tacticilor lui 
l-au urmărit toată viața. 

“Și Domnul i-a zis: „Două neamuri sunt în pântecele tău, și două 

noroade se vor despărţi la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele 

acestea va fi mai tare decât celălalt. Și cel mai mare va sluji celui mai 

mic.”” — Geneza 25:23

VERSETUL DE AUR
Geneza 25:23

SCOPUL: Să înțelegem circumstanțele sarcinii Rebecăi și modul în care 
Iacov a obținut dreptul de întâi născut de la Esau, aprofundând elementele 
care au dus la rivalitatea între cei doi frați și ce lucruri ar putea cauza astfel 

de rivalități în zilele noastre.
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posibilitatea (dar nu dreptul) de 
a nu le respecta, și voia permisivă 
a lui Dumnezeu – lucruri care 
Dumnezeu ar dori ca noi să nu le 
facem, însă ne dă liberul arbitru, 
dându-ne posibilitatea să nu 
ascultăm – păcatul se încadrează 
aici. 

• În lecția de astăzi vedem ce se 
întâmplă atunci când acțiunile 

omului se aliniază cu voia lui 
Dumnezeu pentru a împlini 
dorința lui Dumnezeu. Este 
clar că Dumnezeu plănuise ca 
Rebeca să joace un rol important 
în planul lui de răscumpărare a 
omenirii cu mult timp înainte 
ca ea să existe. E important să 
facem voia lui Dumnezeu în 
viața noastră. 

NOTIȚE

9

ca un a aranjament permanent 
pentru distribuirea luminii în lumea 
aceasta. Ei înseamnă surse de lumină, 
candelabre, luminători. Rolul lor 
este să despartă ziua de noapte, 
și să fi e semne. După luminători, 
Dumnezeu face viețuitoarele mării 
și viețuitoarele pământului. Marile 
lucrări ale lui Dumnezeu săvârşite 
în zilele anterioare erau cu adevărat 
minunate, dar natura a primit o 
podoabă în ziua a cincea. Fără 
vegetaţia creată în ziua a treia, lumea 
ar fi  prezentat o înfăţişare extrem de 
neatrăgătoare. Cu atât mai mult ar 
fi  fost lipsită de atracţie şi de veselie 
dacă miriadele de fi inţe vii cu care 
este populată ar fi  fost absente. 
Fiecare dintre aceste făpturi mici 
sau mari ar fi  trebuit să ne dea o 
învăţătură cu privire la minunata 
operă a marelui Dumnezeu, căruia, 
ca Autor şi Întreţinător al vieţii, Îi 
datorăm adorare. Făpturile acestea ar 
trebui să ne dea un respect vrednic 
pentru viaţă pe care noi nu o putem 
da, dar ar trebui să o ocrotim cu grijă 
şi să nu o distrugem. 

1. Ziua a patra (Geneza 1:14-19)
• Facerea anotimpurilor

(v. 14, 15)
• Facerea lunii și a soarelui

(v. 16-19)

2. Ziua a cincea (Geneza 1:20-23)
• Facerea păsărilor și a 

peștilor (v. 20, 21)
• Dumnezeu binecuvântează 

(v. 22, 23)

3. Ziua a șasea (Geneza 1:24, 25)
• Facerea animalelor (v. 24)
• Categoriile de animale

(v. 25)

ÎNTREBĂRI PENTRU
DISCUȚIE

• Pentru că Dumnezeu a creat 
timpul (anotimpurile, zilele, 
orele) care ar fi  anumite 
metode de a ne utiliza 
timpul în mod efi cient, 
onorându-l pe Dumnezeu? 

• Ce responsabilitate avem noi 
de a distinge între lumina 
și întunericul din sfera 
morală?

• Care sunt locurile tale 
preferate din natură în care 
să te minunezi de creație și 
să-l lauzi pe Dumnezeu?



10

APLICAȚII PRACTICE

• Geneza explică creația ordonată 
și proiectată de Dumnezeu. 
Acest lucru ne ajută să înțelegem 
clar că universul nu ar exista 
fără planul și implicarea directă 
a lui Dumnezeu. Implicațiile 
acestui adevăr sunt profunde 
în viața noastră de fi ecare zi. 
În primul rând avem motive și 

stimulente zilnice de a-l lăuda 
pe Dumnezeu pentru tot ceea ce 
a creat. În al doilea rând avem 
responsabilitatea de a ne îngriji 
de creația pe care Dumnezeu a 
făcut-o și a decretat că este bună. 

• Științele naturii nu sunt dușman 
al credinței, dimpotrivă, ele 
ne ajută să înțelegem mai bine 
creația lui Dumnezeu în măsura 
în care El deschide ochii și 
mintea oamenilor de știință ca să 
o înțeleagă. 

NOTIȚE

27

lecția de astăzi vedem câteva principii 
într-un context în care creștinii 
adesea cer călăuzirea Domnului prin 
semne: alegerea unui soț sau a unei 
soții. Dumnezeu făcuse un legământ 
cu Avraam și urmașii lui, deci trebuia 
că Avraam să aibă urmași credincioși, 
din neamul lui. După moartea Sarei, 
Avraam a căutat o soție pentru fi ul 
său Isaac. 

1. Răspunsul la rugăciune 
(Geneza 24:12-21)
• Robul cere un semn 

(v. 12-14)
• Dumnezeu dă semnul 

(v. 15-21)

2. Răspunsul la chemare (Geneza 
24:61-67)
• O călătorie de credință 

(v. 61-65)
• Împlinirea speranței 

(v. 66, 67)

ÎNTREBĂRI PENTRU
DISCUȚIE

• În ce situații ar trebui să 
cerem și noi semne de la 
Dumnezeu? De ce? (Su-
gestie: Mat 4:7, 12:38-39, 

16:1-4, 24:3) 
• Dacă trebuie să iei o decizie 

fără să ai certitudinea că te 
îndrepți într-o direcție bună, 
de unde știi dacă faci un pas 
de credință sau o prostie?

APLICAȚII PRACTICE

• Una dintre cele mai aprinse 
și îndelungi dezbateri este 
cea despre suveranitatea lui 
Dumnezeu și liberul arbitru 
al omului. Bineînțeles că 
Dumnezeu este atotputernic, 
atotcunoscător, și face toate 
lucrurile în conformitate cu 
scopurile și dorințele Lui. 
Voia lui Dumnezeu se poate 
descrie în mai multe feluri. De 
exemplu putem spune că voia 
lui Dumnezeu se încadrează în 
trei categorii: voia obiectivă a lui 
Dumnezeu – acțiuni întreprinse 
de Dumnezeu în mod unilateral, 
de ex. crearea lumii; apoi 
avem voia prescriptivă a lui 
Dumnezeu – legi, porunci 
pe care Dumnezeu ni le dă, 
vrea să le respectăm trăind în 
sfi nțenie, însă față de care avem 
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28 O C TO M B R I E  2018

CĂSĂTORIA LUI ISAAC

TEXTUL LECȚIEI
Geneza 24

CONTEXTUL LECȚIEI

C ând suntem confruntați 
cu o decizie importantă, 
este posibil ca uneori să-i 

cerem lui Dumnezeu un semn ca să 
ne ajute să decidem ce să face, și cu 

toate că este esențial să fi m deschiși la 
călăuzirea lui Dumnezeu și chiar dacă 
în Biblie găsim exemple de persoane 
care-i cer semne lui Dumnezeu și le 
primesc, e important să înțelegem 
contextul acestor relatări biblice. În 
fi ecare dintre exemplele din Biblie, 
semnul cerut avea de-a face cu o 
promisiune, sau o poruncă divină. În 

“Rebeca s-a sculat, împreună cu slujnicele ei, au încălecat pe cămile și 

au urmat pe omul acela. Robul a luat pe Rebeca și a plecat.” 

— Geneza 24:61

VERSETUL DE AUR
Geneza 24:61

SCOPUL: Să înțelegem modul în care căsătoria lui Isaac cu Rebeca 
se potrivește în cadrul planului lui Dumnezeu de răscumpărare, și să 

discutăm perspectiva corectă cu privire la semnele din partea Domnului.

11

16  S E P T E M B R I E  2018

DUMNEZEU CREEAZĂ 

OAMENII

TEXTUL LECȚIEI
Geneza 1:26-31

CONTEXTUL LECȚIEI

P rimele 25 de versete 
din Geneza 1 narează 
într-un mod foarte clar 

și concret modul în care Dumnezeu 
a creat universul prin cuvântul său. 
În câteva zile succesive, Dumnezeu a 

creat lumina, cerurile, apa și uscatul, 
soarele, luna și stelele, animalele, 
păsările, peștii. Moise, autorul 
cărții Geneza, pare că se grăbește 
cu toate aceste lucruri pentru a 
ajunge la ziua a șasea, la facerea 
omului!  Dumnezeu a creat omul ca 
încununare a lucrării sale de creație. 
În calitate de posesori ai chipului 
și asemănării lui Dumnezeu, noi, 

“Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui 

Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.” 

— Geneza 1:27

VERSETUL DE AUR
Geneza 1:27

SCOPUL: Să identifi căm aspectele chipului lui Dumnezeu în oameni și 
implicațiile faptului că Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea lui.
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oamenii, avem un statut cu totul 
deosebit în cadrul creației. 

1. Planul pentru oameni (Geneza 
1:26-31)
• Chipul și asemănarea lui 

Dumnezeu  (v. 26, 27)
• Binecuvântarea lui 

Dumnezeu (v. 28)
• Grija lui Dumnezeu (v. 29, 

30)
• Evaluarea făcută de 

Dumnezeu (v. 31)

2. Viață pentru primii oameni 
(Geneza 2:4-7)
• Absența apei și a omului 

(v. 4, 5)
• Prezența apei și a omului 

(v. 6, 7)

ÎNTREBĂRI PENTRU
DISCUȚIE

• Cum vă afectează faptul că 
suntem creați după chipul și 
asemănarea lui Dumnezeu 
modul în care tratați 
oamenii care nu vă plac? 

• Cum ar putea să-ți 
infl uențeze relația cu 
Dumnezeu această dublă 

titulatură: „Domnul 
Dumnezeu”?

APLICAȚII PRACTICE

• Un om al lui Dumnezeu a 
spus: „Am descoperit în lumea 
aceasta faptul că omul e nimic 
și în același timp că omul e o 
creație măreață. Dacă ne gândim 
numai din perspectivă naturală, 
omul nu reprezintă mare lucru 
în univers, dar dacă ne gândim 
la cinstea pe care i-a acordat-o 
Dumnezeu, omul e o creație 
măreață.” Pentru că suntem 
creați după chipul și asemănarea 
lui Dumnezeu, noi creștinii ar 
trebui să ne considerăm ca fi ind 
creații speciale ale lui Dumnezeu 
și iubiți într-un mod deosebit 
de El. Lucrul acesta trebuie 
să ne afecteze atât relația cu 
Dumnezeu cât și relațiile dintre 
noi.  

• Științele naturii nu sunt dușman 
al credinței, dimpotrivă, ele 
ne ajută să înțelegem mai bine 
creația lui Dumnezeu în măsura 
în care El deschide ochii și 
mintea oamenilor de știință ca să 
o înțeleagă. 

25

este credincios, și în ciuda faptului 
că Avraam și Sara nu mai cred, li se 
naște un copil în sfârșit. 

1. Imposibilitate din perspectivă 
omenească (Geneza 18:9-15)
• Promisiunile lui Dumnezeu  

(v. 9, 10)
• Îndoielile Sarei (v. 11-15)

2. Realitate divină 
(Geneza 21:1-7)
• Promisiune îndeplinită 

(v. 1-5)
• Laudele lui Sara (v. 6, 7)
• Moartea lui Terah (v. 32)

ÎNTREBĂRI PENTRU
DISCUȚIE

• Ce am putea face să rămâ-
nem credincioși atunci când 
împlinirea promisiunilor
Bibliei pare să fi e prea 
îndepărtată ca să aibă loc în 
timpul vieții noastre? 

• Ce strategii spirituale ai 
putea adopta pentru a nu 
permite limitărilor tale 
fi zice să determine ceea ce 
Dumnezeu poate și nu poate 
să facă prin tine?

• În ce fel trebuie să 
răspundem ca biserică 
atunci când Dumnezeu își 
demonstrează credincioșia 
față de noi?

APLICAȚII PRACTICE

• Credința se întărește cu ajutorul 
mărturiilor predecesorilor 
noștri. Biblia ne vorbește de un 
„nor mare de martori”, oameni 
care depun mărturie despre 
credincioșia lui Dumnezeu 
în viața lor. Să citim și să 
aprofundăm aceste mărturii ca să 
ne întărim în credință și atunci 
când ne este testată credința, 
să stăm tari pe promisiunile 
Domnului.

• Ne este mai ușor să spunem „te 
rog” decât „mulțumesc”, pentru 
că după ce am primit deja ceea 
ce am cerut, uităm să mulțumim, 
însă în relația cu Dumnezeu 
este extrem de important să ne 
exprimăm mulțumirea față de 
bunătatea și credincioșia lui 
Dumnezeu. Credința adevărată se 
manifestă mereu într-o atitudine 
de mulțumire față de Dumnezeu.
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21  O C TO M B R I E  2018

NAȘTEREA FIULUI PROMIS

TEXTUL LECȚIEI
Geneza 18:9-15; 21:1-7

CONTEXTUL LECȚIEI

S ăptămâna trecută am 
văzut promisiunea lui 
Dumnezeu de a-l face 

pe Avram „un neam mare” și a-l 
„binecuvânta” (Gen. 12:2). Avram 
urma să aibă mulți urmași care 
împreună să formeze o națiune 
formidabilă și respectată. Problema 
era că Abram și Sarai nu puteau 

avea copii. Este posibil că Avram 
s-a gândit că Dumnezeu va rezolva 
această problemă cândva, pentru 
că Dumnezeu îi promisese copii în 
mai multe rânduri. În ciuda tuturor 
acestor promisiuni, nu se întâmpla 
nimic. Avram și Sarai prosperau 
din punct de vedere fi nanciar, iar 
neamul lor era temut datorită puterii 
lor militare, însă nu se năștea niciun 
fi u.  Din disperare, Avram și Sarai au 
decis să rezolve singuri problema, cu 
ajutorul lui Hagar. Dumnezeu însă 

“Domnul Și-a adus aminte de cele ce spusese Sarei și Domnul a împlinit 

faţă de Sara ce făgăduise.” — Geneza 21:1

VERSETUL DE AUR
Geneza 21:1

SCOPUL: Să înțelegem modul în care nașterea lui Isaac se potrivește în 
cadrul legământului lui Avraam și să vedem cum relația cu Dumnezeu 

necesită o îndelungă ascultare și credință.
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23 S E P T E M B R I E  2018

DUMNEZEU CREEAZĂ 

FAMILIA

TEXTUL LECȚIEI
Geneza 2:18-24; 4:1,2

CONTEXTUL LECȚIEI

Î cartea Geneza, Dumnezeu 
stabilește o ordine și o 
însemnătate în creație. El 

spune de mai multe ori că ceea ce 

a creat El, e bun. Apogeul creației 
este omul – bărbatul și femeia – 
făcuți după chipul și asemănarea lui 
Dumnezeu. Această asemănare are 
mai multe implicații, printre care 
faptul că omul primește în stăpânire 
peștii, păsările, și toate celelalte 
animale, sălbatice și domestice. Cu 

“De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de 

nevasta sa, și se vor face un singur trup.” — Geneza 2:24

VERSETUL DE AUR
Geneza 2:24

SCOPUL: Să înțelegem importanța familiei în creație și în planul lui Dumnezeu, 
luând în considerare implicațiile acestui plan în viața noastră de zi cu zi, având în 

vedere rolurile diferite ale femeii și ale bărbatului în familie și în adunare.
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toate că toate viața, în general, e 
importantă, viața omului e sacră, 
pentru că omul e singurul care are 
chipul lui Dumnezeu. Creșterea și 
înmulțirea oamenilor este o poruncă 
a lui Dumnezeu pentru că El vrea ca 
omul să crească, să se dezvolte și să-l 
laude pe Dumnezeu. 

1. Imposibilitatea existenței 
familiei (Geneza 2:18-20)
• Prezentarea problemei 

(v. 18)
• Soluția în așteptare (v. 19, 

20)

2. Familia poate exista (Geneza 
2:21-24)
• Trupul desfăcut (v. 21, 22)
• Unitate în trup (v. 23, 24)

3. Familia se extinde (Geneza 4:1, 
2)
• Primul fi u (v. 1)
• Al doilea fi u (v. 2)

ÎNTREBĂRI PENTRU
DISCUȚIE

• Există oare situații în viață 
când e bine ca omul să 
fi e singur pentru un timp 

(sugestii: Mat 6:6, 14:23; 
Luca 22:41; Ioan 6:15; 1 Cor. 
7:5)? 

• Ce ar trebui să facă soțul și 
soția în familie pentru a-l 
glorifi ca pe Dumnezeu în 
căsătoria lor (Dați exemple 
clare, pozitive, nu păcate de 
evitat și nici exemple vagi de 
genul „să se iubească”)?

• Care sunt diferențele 
dintre rolurile femeii și ale 
bărbatului în familie? Dar în 
biserică?

APLICAȚII PRACTICE

• Învățăm din textul de astăzi 
că suntem creaturi relaționale, 
că avem o nevoie înnăscută de 
prietenii, de relații, de dragoste. 
Singurătatea nu ne face bine. 
Relația cea mai importantă, 
defi nitorie pentru noi, e cea 
cu Dumnezeu, următoarea e 
relația cu soțul/soția. Dumnezeu 
dorește să înfl orim în căsnicie, 
dar din păcate, dușmanul 
atacă cu înverșunare relațiile 
de căsătorie în lumea în care 
trăim. Să continuăm să protejăm 
și să promovăm dorința lui 

23

APLICAȚII PRACTICE

• De cele mai multe ori deciziile 
părinților pot avea efecte foarte 
serioase asupra mai multor 
generații ulterioare ale acelei 
familii. Aceste efecte se numesc 

consecințe generaționale. 
Principiul acesta este refl ectat 
mai clar în Exodul 20:5 în care 
citim că Dumnezeu pedepsește 
păcatele părinților în copii până 
la al treilea și al patrulea neam 
al celor ce-l urăsc pe Dumnezeu. 
Să stăm aproape de Dumnezeu, 
trăind în ascultare de El. 

NOTIȚE
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a primit un rol special în planul lui 
Dumnezeu de reînnoire a creației 
după marele potop. 
Geneza capitolul 10 ne oferă o linie 
genealogică a descendenților lui Noe. 
Evenimentul de la Turnul Babel a dus 
la răspândirea diferitelor clanuri și 
la izolarea multora din ele. În cadrul 
acestui proces, urmașii lui Sem s-au 
stabilit treptat în Mesopotamia (Irak-
ul și Iranul zilelor noastre), unde s-a 
născut și Avram (Avraam). 
Chiar dacă pasaje ca cele din Geneza 
10 pot părea plictisitoare pentru 
mulți cititori, genealogiile erau foarte 
semnifi cative pentru multe grupuri 
sociale din antichitate. Societățile 
tribale foloseau genealogiile 
pentru a-și stabili identitatea 
lor și a celorlalte clanuri cu care 
interacționau. Aceste identități 
stăteau la baza proprietății private 
asupra pământurilor, la baza 
alianțelor politice sau militare, în 
comerț și altele. 

1. Moștenirea (Geneza 10:1, 
11:10, 27)
• Spița neamului lui Noe 

(v. 1)
• Spița neamului lui Sem

(v. 10)
• Spița neamului lui Terah

(v. 27)

2. Călătoria (Geneza 11:31, 32)
• Plecarea din Ur (v. 31a)
• Călătoria la Haran (v. 31b)
• Moartea lui Terah (v. 32)

3. Promisiunea (Geneza 12:1-4)
• O chemare la binecuvântare 

(v. 1-3)
• Călătoria la 75 de ani (v. 4)

ÎNTREBĂRI PENTRU
DISCUȚIE

• Ce lecții ai învățat dintr-o 
perioadă a vieții în care ți se 
părea că ești blocat undeva, 
într-un Haran? 

• În ce fel ai putea să-ți 
ajuți biserica să fi e o 
binecuvântare pentru cei din 
afara ei?

• Gândindu-te la vârsta lui 
Avraam atunci când a fost 
chemat de Dumnezeu, în ce 
fel ți-ai schimba părerea cu 
privire la rolul persoanelor 
în vârstă în lucrarea lui 
Dumnezeu?

15

Dumnezeu de a avea familii ce 
onorează voia lui Dumnezeu în 
modul lor de trai. și iubiți într-
un mod deosebit de El. Lucrul 
acesta trebuie să ne afecteze 
atât relația cu Dumnezeu cât și 
relațiile dintre noi.  

• Științele naturii nu sunt dușman 
al credinței, dimpotrivă, ele 
ne ajută să înțelegem mai bine 
creația lui Dumnezeu în măsura 
în care El deschide ochii și 
mintea oamenilor de știință ca să 
o înțeleagă. 

NOTIȚE
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DUMNEZEU CONFRUNTĂ 

PĂCATUL

TEXTUL LECȚIEI
Geneza 3:8-17, 20-24

CONTEXTUL LECȚIEI

C ând ne gândim la Grădina 
Edenului, avem în vedere 
desăvârșirea, perfecțiunea. 

Ne imaginăm că vremea e perfectă, 

că animalele sunt prietenoase, ne 
imaginăm apă cristalină și aer pur. 
O, numai dacă ne-am putea întoarce 
în Grădină, ne gândim adesea. Nu ar 
mai fi  aglomerație, am fi  aproape de 
Dumnezeu, ce ar putea fi  mai bine?
Cu toate acestea, în cartea Geneza, 
Grădina Edenului este atât un loc, 

“De aceea, Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să 

lucreze pământul, din care fusese luat.” — Geneza 3:23

VERSETUL DE AUR
Geneza 3:23

SCOPUL: Să luăm aminte la mecanismul prin care păcatul ne afectează 
viața și să ne gândim la metode biblice de a gestiona ispita și păcatul în 

viața noastră, în cadrul bisericii. 
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CHEMAREA LUI AVRAM

TEXTUL LECȚIEI
Geneza 9-12

CONTEXTUL LECȚIEI

T ema trimestrului acestuia 
la școala duminicală 
este creația, identitatea 

lui Dumnezeu în calitate de 

Creator și rolul pe care oamenii 
îl au în împlinirea promisiunilor 
lui Dumnezeu în toate generațiile. 
Săptămâna trecută am studiat 
legământul lui Dumnezeu cu Noe, 
o persoană credincioasă într-o 
perioadă marcată de mult păcat. 
Pentru că Noe a fost credincios, el 

“Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta; îţi voi face un 

nume mare și vei fi o binecuvântare. 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.” — Geneza 12:2,3

VERSETUL DE AUR
Geneza 12:2,3

SCOPUL: Să înțelegem scopul și conținutul legământului lui Avram cu 
Dumnezeu și de asemenea să înțelegem scopul genealogiilor din Geneza.
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capăt, însă pentru asta trebuia să 
curețe toată mizeria, adică să distrugă 
oamenii și animalele.  

1. Un om credincios (Geneza 
6:9b-12)
• Descrierea lui Noe  (v. 10)
• Deplângerea umanității

(v. 11, 12)

2. Un plan divin (Geneza 6:13-21)
• Pentru cei răi (v. 13)
• Pentru o arcă (v. 14-16)
• Pentru un legământ 

(v. 17, 18)
• Pentru vietăți (v. 19, 20)
• Pentru hrană (v. 21) 

3. Un om ascultător (Geneza 6:22)

ÎNTREBĂRI PENTRU
DISCUȚIE

• Dacă am putea să vedem 
lumea prin ochii lui 
Dumnezeu, în ce fel ar 
trebui să ne schimbăm 
viața, prioritățile, 
comportamentul?

• Ce răspuns ai da unei 
persoane care spune că un 
Dumnezeu iubitor nu ar 

judeca atât de aspru păcatul? 
• Gândindu-te la promisiunea 

pe care Dumnezeu a făcut-o 
lui Noe în legământ, în ce fel 
îți va afecta acest lucru viața 
în mod practic? 

APLICAȚII PRACTICE

• Adesea suntem ispitiți să urmăm 
mulțimile chiar și atunci când 
ele nu fac voia lui Dumnezeu. 
Urmărind modelul lui Noe, 
să încercăm să evităm să fi m 
neascultători față de Dumnezeu. 
Unul dintre modurile cele mai 
efi ciente de a rămâne în voia lui 
Dumnezeu este de a studia cu 
atenție Cuvântul lui Dumnezeu.
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cât și o relatare, iar relatarea este cu 
fi nal nefericit. În capitolul 3 citim 
despre o serie de crize din ce în ce 
mai adânci, care culminează cu 
pierderea paradisului de către Adam 
și Eva. Este o dramă care zguduie 
ordinea creației lui Dumnezeu și 
modifi că traiectoria relațiilor omului 
cu creatorul său, o modifi care cu ale 
cărei efecte încă ne confruntăm și 
astăzi. 

Seria aceasta de crize a devenit model 
pentru modul în care păcatul intră 
în viața noastră și ne afectează: în 
primul rând, avem o ocazie de a 
încălca o poruncă a lui Dumnezeu 
(ispita) care pare să fi e un lucru bun; 
apoi are loc încălcarea (păcatul) care 
oferă o plăcere de scurtă durată. 
Consecințele încălcării poruncii lui 
Dumnezeu (pedeapsa) care urmează 
aduc cu ele fi e regretul și dorința de 
schimbare (pocăința), fi e o împietrire 
a inimii care duce la moarte.  

1. Confruntarea (Geneza 3:8-13)
• Evitând Dumnezeu  

(v. 8-10)
• Dând vina pe altcineva 

(v. 11, 13)

2. Judecata (Geneza 3:14-17)
• Șarpelui (v. 14, 15)

• Umanității (v. 16, 17)

3. Exilul (Geneza 3:20-24)
• Decizia (v. 20, 21)
• Izgonirea (v. 2)

ÎNTREBĂRI PENTRU
DISCUȚIE

• Când vă confruntați cu 
ispite, ce versete din Biblie 
vă ajută să învingeți ispita?

• Cum ne putem ajuta unii pe 
alții în biserică să ne luptăm 
cu păcatul din viața noastră 
într-un mod efi cient?

APLICAȚII PRACTICE

• Bineînțeles că ideal ar fi  să nu 
păcătuim, însă realitatea este că 
păcătuim. Când păcătuim putem 
alege fi e să ne pocăim, fi e să 
dăm vina pe alții sau pe altceva. 
Probabil că Adam și Eva ar fi  fost 
oricum exilați din Eden chiar 
dacă s-ar fi  pocăit pe loc, însă 
faptul că au încercat să dea vina 
pe altceva a dus la alte probleme 
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chiar în relația dintre ei. Să 
alegem întotdeauna să ne pocăim 
atunci când păcătuim și să facem 
tot ce putem să reparăm paguba 
produsă prin păcatul nostru. 

• E foarte la îndemâna oricui să 
dea vina pe altcineva, sau pe 
altceva, atunci când păcătuiește. 
Faptul că avem o părere foarte 
bună față de noi înșine pare 
să fi e ceva natural. Acest lucru 

însă întârzie pocăința și întârzie 
o rezolvare reală a problemei 
păcatului. Nu dați vina pe 
altcineva când păcătuiți. Domnul 
Isus a luat deja vinovăția noastră 
asupra lui pentru totdeauna. 
Să ne pocăim așadar, cerând 
iertare pentru greșelile noastre, 
mulțumindu-i lui Dumnezeu 
pentru jertfa Domnului Isus. 

NOTIȚE
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NEPRIHĂNIREA LUI NOE

TEXTUL LECȚIEI
Geneza 6:9b-22

CONTEXTUL LECȚIEI

L una trecută am privit 
împreună la modul în care 
Biblia prezintă creația lui 

Dumnezeu. Pentru că toate lucrurile 
au fost făcute de Dumnezeu și erau 
în conformitate cu scopurile sale, 
toate lucrurile create au fost „bune”. 

Situația s-a schimbat însă când 
păcatul a intrat în scenă. Perioada 
descrisă în Geneza 4:1-6:7, între 
alungarea din grădina Edenului și 
viața lui Noe, a fost caracterizată de 
o creștere extraordinară a populației 
și de o creștere proporțională a 
păcatului. În timp, planurile lui 
Dumnezeu pentru o lume desăvârșită 
au fost distruse de răutatea omului, 
iar Dumnezeu a decis să o ia de la 

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

— Geneza 6:22

VERSETUL DE AUR
Geneza 6:22

SCOPUL: Să înțelegem contextul și motivația lui Dumnezeu în a aduce potopul 
pe pământ și modul în care Noe a rămas în voia lui Dumnezeu. 


