
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Păcatul  

Lui Adam 

Ne Afectează  

Pe Toţi 

Who Am I? 

OBIECTIVUL LECŢIEI :  

Copiii vor înţelege că: 
 1. De la păcatul lui Adam şi Eva, oamenii se nasc 

cu o natură păcătoasă.  

2. Consecinţa păcatului este moartea spirituală 
care înseamnă separare de Dumnezeu.  

3. Ei trebuie să se împotrivească păcatului. 
   

 
 Povestirea biblică:    Cain şi Abel 

              (Genesa 4:1-16) 

 
 
 Verset de memorat: “…printr-un singur om a 

intrat păcatul în lume, şi prin păcat 

a intrat moartea,…” (Romani 5:12) 

 

 
 Vocabular: Iertare 
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 �INTRODUCEREA PENTRU PROFESOR 
  

Adam şi Eva nu au aşteptat prea mult pentru a vedea efectele păcatului în familia 
lor. Primul lor născut, Cain, şi-a ucis fratele. Este interesant totuşi că în povestirea 
cu Cain şi Abel nu ne este spus exact de ce nu a primit Dumnezeu jerfa lui Cain. 
Poate că inima lui nu era curată înaintea lui Dumnezeu. Când s-a confruntat cu 
respingere din partea lui Dumnezeu, vedem mândria lui păcătoasă. El nu încearcă 
deloc să-şi schimbe atitudinea sau faptele. El se enervează pur şi simplu; în inima lui 
se nasc resentimente.   

Dumnezeu să ne ajute să nu fim aşa cum era Cain. Dumnezeu vede fiecare parte 
din viaţa noastră. Cele vizibile şi cele invizibile. Nu putem ascunde nimic de El. 
Dumnezeu l-a avertizat pe Cain în legătură cu consecinţele faptelor sale şi l-a sfătuit 
să facă ce era bine. Proverbe 3:11, 12 ne spune că înţeleptul nu nesocoteşte 
mustrările şi pedepsele Domnului fiindcă El mustră pe cine iubeşte. Cât de diferită 
ar fi putut fi viaţa lui Cain dacă ar fi ascultat mustrarea lui Dumnezeu ca pe o dovadă 
a iubirii Sale.   

 

 �INTRODUCEREA PENTRU COPII  
  

Pune-le copiilor următoarea întrebare: Care sunt unele dintre lucrurile pe care 
părinţii noştri, sau alţi adulţi, ni le cer să le facem când suntem mici? De ce ne cer ei 
să facem acele lucruri? Scrie răspunsurile lor pe tablă. Mai jos sunt date câteva 
exemple. 

 
     AFIRMAȚIE                                        MOTIV 
Să nu ne apropiem de foc.                   Fiindcă ne putem arde. 
Să nu stăm treji până seara târziu.      Dacă nu te odihnești suficient, te poți 

îmbolnăvi. 
Nu alerga cu foarfeca în mână.           Poți cădea și te poți răni. 
Nu juca fotbal în casă.                         Poți sparge ceva cu mingea. 
Nu-ți enerva frații sau surorile.            Deoarece se vor simți rău. 
Nu te juca pe stradă.                           Poți fi lovit de o mașină. 
Nu te juca cu focul.                             Poți aprinde un foc mare. 
 
 

 
�INTRODUCEREA VERSETULUI BIBLIC  

 

Materiale: Ziare sau mai 
multe coli de hârtie lipite 
una de cealaltă, foarfecă.  
 

 
„Printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea” 
Romani 5:12. 

 
Pregătirea: Îndoaie un ziar în patru părţi, în formă de evantai. Pe o parte trebuie să 
desenezi un om, ca cel de pe margine - stânga. Pe el scrie Adam. Decupează forma. 
Trebuie să ai însă grijă să laşi marginile suprapuse  în timp ce tai, dar să nu tai 
mâinile din stânga (adică mâna dreaptă a omuleţului) în timp ce decupezi. Deschide 
omuleţul evantai. Pe cel de-al doilea omuleţ scrie Cain, pe cel de-al treilea omuleţ 
scrie Abel  iar pe ultimul scrie NOI. 

Citeşte-le copiilor versetul apoi spune: Acest verset ne spune că păcatul a intrat 
în lume prin păcatul unui singur om. Al cui era păcatul? (Permite-le copiilor să 
răspundă.) Corect. Păcatul lui Adam ne-a adus păcat nouă tuturor. Noi ne-am născut 
cu o natură păcătoasă, fiindcă ne-am născut pe pământ. Lăsaţi-mă să vă ilustrez acest 

Adam 
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lucru cu lanţul meu din hârtie. (Arată-le copiilor lanţul pe care l-ai făcut din hârtie. 
Trebuie însă ca la început să fie împachetat astfel încât copiii să nu poată vedea 
decât omuleţul pe care scrie Adam.) Acest omuleţ este Adam – primul om care a 
păcătuit. El a transmis păcatul şi copiilor săi - Cain şi Abel. (Desfă ceilalţi doi 
omuleţi pe care ai scris „Cain” şi „Abel”.) Păcatul lui Adam nu a adus păcat numai 
copiilor săi, dar tuturor copiilor din toate timpurile. (Desfă şi cel de-al patrulea 
omuleţ pe care ai scris NOI.) Acum păcatul este şi în vieţile noastre. (Arată tot 
lanţul.)  Versetul biblic de astăzi ne aminteşte că păcatul vine de la Adam. (Citeşte-
le din nou versetul biblic copiilor.) 

 

 �JOCUL VERSETULUI BIBLIC  
 

Materiale: O minge 
moale sau un ghemotoc de 
ziare lipit cu scotch pentru a 
forma o minge. (Opţional – 
muzică.) 

 

 
Regulile jocului: Explică-le că vei arunca mingea în grupul de copii. Când unul 
dintre copii prinde mingea, acela trebuie s-o arunce la altcineva. Trebuie s-o arunce 
de la unul la altul până când profesorul va spune STOP sau va opri muzica. Cel care 
are mingea în mână trebuie să se ridice în picioare împreună cu toţi cei din rândul lui 
şi să spună versetul biblic. După ce au terminat, copilul care are mingea o va arunca 
din nou. Vei face acelaşi lucru de cinci până la opt ori.  
 

 

�POVESTIREA BIBLIC Ă 

 

Versete biblice:  
• Genesa 4:1–16,  
• Genesa 5:4,   
• 1 Samuel 16:7,  
• Evrei 11:4,  
• 1 Ioan 3:12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Cain şi Abel”  
Spune: Astăzi vreau să vă spun o povestire biblică despre doi fraţi. Aceşti doi faţi 
provenau dintr-o familie foarte mare. De fapt, ei proveneau din prima familie care 
a existat pe pământ. Părin ţii lor erau Adam şi Eva. Cei doi fraţi se numeau Cain şi 
Abel. Cain era primul fiu pe care l-a născut Eva.  

Imaginaţi-vă cum ar fi să ştii că eşti primul născut vreodată într-o familie pe 
pământ. Nu aveau bunici, unchi, mătuşi sau verişori. Nu avea nici unde să 
meargă la şcoală. Nu avea cu cine să se joace. Mă întreb cu ce se juca. Fotbalul 
nu fusese încă inventat, nici măcar mingea nu fusese inventată. Nu cred că se 
inventase vreun joc pe atunci. Biblia nu ne relatează ce s-a întâmplat cu el când 
era mic. Povestirea de astăzi începe când cei doi fraţi sunt mari deja.  

Cain era fermier. Câţi dintre voi cunoaşteţi un fermier? (Permiteţi-le copiilor 
să răspundă.) El nu creştea animale. Biblia ne spune că el cultiva legume şi 
fructe. Când au plecat Adam şi Eva din Grădina Edenului, au fost nevoiţi să 
cultive legume pentru a se hrăni. Cred că Cain a învăţat cum să planteze. Şi Abel 
era fermier. El a ales să fie păstor de oi. Cine-mi poate spune ce este acela un 
păstor? (Permite-le copiilor să răspundă.) Abel avea grijă ca oile să aibă hrană şi 
apă. Dacă vreuna dintre ele se rănea din cauza unei căzături, Abel îi îngrijea 
rana. Oile de care avea grijă Abel, aduceau şi ele suficientă hrană pentru familie.  

Adam şi Eva i-au învăţat pe cei doi fii ai lor tot ce ştiau ei în legătură cu 
supravieţuirea pe pământ. Ei le-au spus şi despre Dumnezeu care i-a creat şi 
despre lumea în care trăiesc. Poate le-a povestit şi despre frumuseţile din Grădina 
Eden. Cred că Adam i-a învăţat pe copiii lui să aducă jertfe de mulţumire lui 
Dumnezeu. Cain şi Abel au învăţat semnificaţia jertfelor privindu-l pe tatăl lor. 
Chiar dacă Dumnezeu nu putea permite lui Adam şi Evei să intre în Grădina 
Eden din cauza păcatului lor, El nu i-a abandonat. El i-a ajutat în timp ce învăţau 
cum să trăiască în afara Grădinii. Pentru Adam, Eva şi copiii lor era important să 
fie mulţumitori lui Dumnezeu.  
   Sosise momentul ca Abel şi Cain să aducă jertfe lui Dumnezeu. Biblia ne spune 

Adam 
Cain Abel 

NOI 
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Dumnezeu. Pentru a imita vocea lui Dumnezeu trebuie s

Nu trecu prea mult timp 
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La scurt timp d
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păzitorul fratelui meu?” Cain nu numai c
minţea pe Dumnezeu. Dumnezeu a spus: 
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Dumnezeu dorea s
refuza acest lucru. Când alegem s
Dumnezeu
pace.” Mul
ajuta dacă
lui Dumnezeu, el a tr

 Materiale: Prosop, 
sfoară, eşarfă, o coală de 
hârtie şi o cariocă 
 

�ILUSTRA

  
Pregătirea

Schimbă de 

fiecare dată 
vocea în  dialogul 

dintre Cain şi 
Dumnezeu. Dă-I 

lui Dumnezeu o 
voce adâncă, 

profundă. 

 

cum Cain a adus o jertfă din roadele pământului. Abel a adus vi
carnea oilor ca jertfă. Amândoi şi-au adus jertfele lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu 
nu a acceptat ambele jertfe. Dumnezeu a primit de bine jertfa lui Abel, dar nu 
pe cea a lui Cain. Biblia nu ne spune de ce s-a întâmplat acest lucru. Ceea ce 
ă este că Abel îl iubea pe Dumnezeu (Evrei 11:4). Ş

toate secretele noastre, şi cele bune şi cele  rele. El ştie toate gândurile noastre. El 
cunoaşte adevăratul motiv pentru care face ceea ce facem. Este posibil ca primul 
ăscut, Cain să nu fi fost sincer cu Dumnezeu în unele p

aflat Cain că Dumnezeu nu i-a aceptat jertfa, s-a mâniat foarte tare. Nu era 
mânios doar pe Dumnezeu, dar a devenit foarte mânios ş
gelos pe Abel a cărui jertfă o acceptase Dumnezeu. Cain era prost dispus. Dorea 
binecuvântarea lui Dumnezeu, dar nu a primit-o. 
ă: Trebuie să-ţi schimbi vocea atunci când relatezi dialogul dintre Cain 

Dumnezeu. Pentru a imita vocea lui Dumnezeu trebuie să
Nu trecu prea mult timp şi Dumnezeu îi spuse lui Cain: „De ce e
şti prost dispus? Dacă faci ceea ce este bine, jertfa ta va fi primit

nu faci ce este bine, păcatul stă la uşă şi este gata să
ăpânire asupra ta. Dar trebuie să-l biruieşti.” Dumnezeu nu dorea s

Cain făcea aceeaşi greşeală pe care o făcuse tatăl lui. Dumnezeu încerca s
ă ţeleagă cum trebuie să trăiască. Dar Cain nu l-a ascultat pe Dumnezeu. El nu 

a schimbat atitudinea nici măcar după ce a primit avertismentele din partea lui 
Dumnezeu în legătură cu pericolul păcatului. Cain dorea s
lui, nu ale lui Dumnezeu. Mânia şi gelozia din inima lui Cain au crescut tot mai 
mult, până acolo încât acesta şi-a omorât fratele. Considera c
ajutorul lui Dumnezeu.  

Într -o zi i-a spus lui Abel: „Haide să mergem pe câmp.” A
pornit împreună. Abel nu ştia ce urmează să se întâmple. S
nu puteau fi văzuţi de nimeni, iar strigătul lui Cain pentru ajutor nu putea fi 
auzit. Acolo Cain l-a atacat şi l-a omorât pe Abel. Cain considera c
ştie nimeni ce s-a întâmpat. Se gândea că va inventa el o poveste care s
dispariţia fratelui său. Din cauza morţii lui Abel, lui Cain trebuia s
reamintească regulile lui Dumnezeu.  

La scurt timp după moartea lui Abel, Biblia ne spune c
Cain şi i-a spus: „Unde este fratele tău Abel?” Cain a spus: „Nu 
ăzitorul fratelui meu?” Cain nu numai că a omorât pe fratele s
ţea pe Dumnezeu. Dumnezeu a spus: „Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui 

ău strigă din pământ la Mine.” Cain credea că-şi poate ascunde p
Dumnezeu. Dar vedem că acest lucru este imposibil. Dumnezeu l
Cain pentru păcatul lui. Fructele şi legumele pe care le planta el
Dumnezeu i-a spus lui Cain că nu mai poate locui cu familia lui. Dumnezeu l
izgonit.  

Dumnezeu dorea să-l protejeze pe Cain de natura lui p
refuza acest lucru. Când alegem să ne trăim vieţile fără
Dumnezeu spunem ceva de felul: „Doamne, nu am nevoie de Tine, las
pace.” Mulţi oameni aleg să trăiască în felul acesta, iar Dumnezeu nu
ajuta dacă ei nu-L ascultă. Deoarece Cain a ales să nu
lui Dumnezeu, el a trăit o viaţă plină de tristeţe. 

ILUSTRA ŢIE CU OBIECT  

ătirea: Pe o coală de hârtie scrie: „Nu intraţi!” Alege un copil care s

4

mântului. Abel a adus viţeii cei mai buni şi 
au adus jertfele lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu 

jertfe. Dumnezeu a primit de bine jertfa lui Abel, dar nu şi 
a întâmplat acest lucru. Ceea ce ştim 

 Abel îl iubea pe Dumnezeu (Evrei 11:4). Ştim că Dumnezeu cunoaşte 
ştie toate gândurile noastre. El 

ratul motiv pentru care face ceea ce facem. Este posibil ca primul 
 nu fi fost sincer cu Dumnezeu în unele părţi din viaţa lui. Când a 

a mâniat foarte tare. Nu era 
mânios doar pe Dumnezeu, dar a devenit foarte mânios şi pe fratele său. Cain era 

 o acceptase Dumnezeu. Cain era prost dispus. Dorea 

i schimbi vocea atunci când relatezi dialogul dintre Cain şi 
Dumnezeu. Pentru a imita vocea lui Dumnezeu trebuie să ai o voce foarte joasă.  

i Dumnezeu îi spuse lui Cain: „De ce eşti mânios? De 
 faci ceea ce este bine, jertfa ta va fi primită. Dar dacă 

i este gata să te prindă. Doreşte să aibă 
ti.” Dumnezeu nu dorea să vadă cum 
ăl lui. Dumnezeu încerca să-l facă 

a ascultat pe Dumnezeu. El nu 
 ce a primit avertismentele din partea lui 

catului. Cain dorea să trăiască după regulile 
i gelozia din inima lui Cain au crescut tot mai 

a omorât fratele. Considera că nu are nevoie de 

 mergem pe câmp.” Aşa că cei doi fraţi au 
 se întâmple. S-au dus pe câmp unde 

tul lui Cain pentru ajutor nu putea fi 
rât pe Abel. Cain considera că nu trebuie să 

 va inventa el o poveste care să explice 
ii lui Abel, lui Cain trebuia să i se 

 moartea lui Abel, Biblia ne spune că Dumnezeu a venit la 
u Abel?” Cain a spus: „Nu ştiu. Sunt eu 

 a omorât pe fratele său, dar acum îl 
ăcut? Glasul sângelui fratelui 
şi poate ascunde păcatul de 

 acest lucru este imposibil. Dumnezeu l-a pedepsit pe 
i legumele pe care le planta el nu creşteau. 

 nu mai poate locui cu familia lui. Dumnezeu l-a 

l protejeze pe Cain de natura lui păcătoasă, dar Cain 
ţ ără să-l ascultăm pe 

spunem ceva de felul: „Doamne, nu am nevoie de Tine, lasă-mă în 
 în felul acesta, iar Dumnezeu nu-i poate 

ă nu-L asculte sau să se supună 

ţi!” Alege un copil care să te ajute la 
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această ilustraţie. Spune-i copilului că tu vei reprezenta păcatul şi vei sta în partea 
stângă a uşii (Geneza 4:7). În timp ce profesorul va încerca să-l convingă pe copil să 
deschidă uşa şi să iasă, acesta din urmă trebuie să se poarte ca şi cum încearcă să se 
hotărască dacă este bine sau nu să asculte vocea păcatului. După ce se gândeşte 
câteva minute, copilul va deschide uşa, iar păcatul îl va prinde. Trebuie să-i explici 
copilului ce urmează să se întâmple înainte de a începe. 

 
Paşii pe care trebuie să-i parcurgeţi: 

1. Alege trei copii (unul va fi cel pe care l-ai ales mai devreme.) 
2. Ceilalţi doi copii vor sta cu faţa la clasă şi vor ţine prosopul de capete pe 

verticală. Trebuie să-l ţină destul de sus încât să nu ajungă pe jos. Pe partea 
pe care o pot vedea copiii vei prinde foaia pe care scrie „NU INTRAŢI!” 

3. Cere-i celui de-al treilea copil să stea cam la 1,5 m de prosop.  
4. Spune celor din clasă: Acest prosop reprezintă o uşă. Se aseamănă cu 

versetul nostru de astăzi. Genesa 4:7 spune: „Dar dacă faci rău, păcatul 
pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.” 

5. Învăţătorul trebuie să meargă de partea cealaltă a prosopului şi se va 
ascunde acolo. Împreună cu el mai poate merge încă o persoană adultă. 
Învăţătorul trebuie să aibă sfoara sau eşarfa în mână.  

6. Învăţătorul îi şopteşte celui de-al treilea copil: „Hai, intră pe uşă. Hai să joci 
cu noi un joc. Sunt multe lucruri după această uşă. Nu este nicio problemă 
dacă vei intra.” Invită-l din nou să intre pe uşă.  Îi poţi spune chiar pe nume 
atunci când îl chemi să intre.   

7. Atunci când va intra pe uşă, vei pune mâna pe el şi-l vei lega cu sfoara. Îi 
vei lega picioarele şi mâinile. Când ai terminat, copilul va sta jos lângă 
picioarele tale. Pe restul copiilor, care te-au ajutat, îi vei ruga să meargă la 
loc.  

8. Spune clasei: Când păcatul încearcă să te cheme în cursa lui aşa cum l-am 
chemat eu pe ________ (numele copilului), Biblia spune că noi trebuie să-l 
stăpânim. Când intri pe uşa păcatului devii prizonier al păcatului. Biblia 
spune că, atunci când păcătuieşti, devii rob al păcatului (Ioan 8:34). Cine-mi 
poate spune cum putem fi liberi de păcat? (Alege câţiva copii, ca să 
răspundă.) Aşa este. Isus a venit pe pământul acesta, ca noi să putem fi 
eliberaţi din robia păcatului. În Romani 8:20-21 scrie: „Căci firea a fost 
supusă deşertăciunii -nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o- cu 
nădejdea însă, că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de 
slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dumnezeu doreşte ca noi să fim 
liberi de păcat. El L-a trimis pe Fiul Lui să ne ia locul. Isus a biruit păcatul, 
ca noi să fim liberi.  

9. Dezleagă copilul. Spune-i să se ducă la locul lui. Când Isus este în viaţa 
noastră, nu trebuie să fim controlaţi de păcat. Isus ne eliberează de păcat şi 
de moarte.  

10. Haideţi să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut. Repetaţi cât de 
tare puteţi după mine: „Îţi mulţumesc, Doamne!” (Aşteaptă câteva clipe ca 
cei mici să aibă timp să-I mulţumească lui Dumnezeu.) Acum, haideţi să-I 
mulţumim lui Dumnezeu în şoaptă. Şoptiţi după mine: „Îţi mulţumesc, 
Doamne!” (Pauză.) 
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�POVESTE APLICATIV Ă 

 

 
Poza 1 

 
 
 

 
Poza 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Motanul Albert” 

 
Cu mult timp în urmă a trăit un motănel mic, tigrat, pe nume Albert. Acesta, ca 
mulţi alţi motănei, era foarte curios. Avea o familie mare, fraţi surori, unchi, 
mătuşi şi bunici. Întreaga lui familie locuia în apropiere. Le plăcea să se strângă 
de sărbători. Lui Albert îi plăcea când erau toţi împreună. Se simţea iubit şi 
protejat când era cu familia lui.  

Într-una din zilele când s-au strâns cu toţii, mătuşa lui, Beatrice, a povestit 
despre o excursie pe care a făcut-o. Toată familia s-a strîns în jurul ei, iar puişorii 
cei mai mici s-au aşezat cuminţi la picoarele ei, ca să asculte aventura pe care a 
trăit-o ea când a trecut de partea cealaltă a dealului. Ea povestea despre un 
monstru mare care a tras o vacă în râu şi apoi a mâncat-o. Apoi a mai povestit 
despre un pod minunat pe care l-a traversat până pe partea cealaltă a dealului.      

Pentru un motănel ca Albert povestirile ei păreau de necrezut. Cine a mai auzit 
de ceva aşa de puternic care să poată trage o vacă? Vacile sunt aşa de grele, încât 
şi unui fermier îi trebuie ajutoare dacă doreşte să mişte o vacă încăpăţânată. Aşa 
că, într-o zi, Albert s-a hotărât să urce şi el pe deal să vadă ce este de partea 
cealaltă. Îi era prea frică să meargă singur aşa că a vorbit cu verişorul lui preferat 
să meargă cu el. 

„Haide, Bobi! Vino cu mine de partea cealaltă a dealului cu mine!” se rugă 
Albert de el. 

„Bine, dar nu trebuie să ne apropiem de râu din cauza monstrului. Eu i-am 
auzit pe fermieri numindu-i pe monştri crocodili.” 

„Crocodili! Este cel mai ciudat cuvânt pe care l-am auzit vreodată. Cred că 
cineva l-a inventat. Cred că fermierul glumea. Haide să mergem de partea cealaltă 
a râului!” 

Soarele se arăta puţin deasupra dealului când cei doi au plecat în marea 
aventură. Au alergat din copac în copac în încercarea lor de a sta ascunşi în cazul 
în care cei din casă s-ar fi uitat pe geam. Când au ajuns în vârful dealului s-au 
oprit să se bucure de minunata privelişte. Cu adevărat la poalele dealului era un 
râu frumos. Dar mult mai frumos era ce era de partea cealaltă a râului. Iarba de 
acolo era presărată cu flori frumos colorate. Era cu mult mai frumoasă decât 
ferma cea noroioasă în care locuia familia lui de pisici şi restul animalelor. Albert 
dorea să meargă şi să vadă acea zonă minunată.  

Mătuşa Beatrice nu fusese peste râu. Dacă el se putea duce, poate ar fi fost 
primul care vedea ce este acolo. Iar când s-ar fi întors toţi s-ar fi strâns în jurul lui 
pentru a auzi păţaniile lui. Atunci el va fi eroul pricipal. Lui Albert îi plăcea ideea 
din ce în ce mai mult. Dar verişorul lui nu dorea să traverseze râul. 

„Cum rămâne cu monstrul care trăieşte în râu?” întrebă Bobi. Oare uitase  

Albert cât de puternic era? Dacă era în stare săprindă o vacă şi s-o mănânce, ce ar 
putea face unui pui de pisică aşa de mic ca Albert? Albert însă nu dorea să 
asculte. El nu credea că acolo chiar era o creatură aşa de mare şi de puternică. 
Poate mătuşa Beatrice inventase monştrii ca nimeni să nu îndrăznească să treacă 
râul şi să aibă poveşti mai interesante decât ale ei. Toţi ştiau că mătuşii Beatrice 
nu-I plăcea deloc apa. Nu-i plăcea să înoate şi nici să fie afară când ploua. 

 Cu cât vorbea Albert cu verişorul lui în încercarea de a-l convinge că nu 
este niciun monstru, cu atât era mai convins că trecerea peste râu nu implică 
niciun pericol.   
 „Eu cred că fermierul ştia ce spune atunci când a povestit cât de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Poza 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

periculoş
Albert înainte s
Poate fermierul înce
foarte important
Dacă ar fi plecat, cine putea s
Nu. Nu erau mon
 
pisoi. El era hot
va spune veri
 
Albert porni singur. Cu cât se apropia mai mult de râu, cu atât se târa mai încet. 
„Nu sunt crocodili! Nu este nici m
îşi repeta Albert. 
 
rece este apa!” 
mătuşa Beatrice avea dreptate. Dac
mă mănânce? Privi în dreapta 
se mişcă
traversez râul,” î
rece, ahhh!”
 
că nu ar fi trebuit s
trebuia să
curajos. 
 
Cineva l
era o cretur
era un crocodil de culoare verde închis care s
Ochii lui mari, lini
motănel. Avea ap
L-a urmat pe Albert pân
crocodilul a intrat în ap
preferat pentru vân
buşteni pe ap

 
voi uda pe l
mătuşa Beatrice. El urma s
măcar.  
 
pe un „
era? Parc
Albert a tot s
„buşteni”. Ochi mari 
ceva l-a prins de coad
Trebuia s
Mai avea o singur
 
avea în imagine acei ochi mari 
Codiţa îl durea foarte r
unde trebuia s
 
cum crede el. Ar fi trebuit s
Aveau dreptate. Gre

periculoşi sunt crocodilii. El nu ne-a mai minţit niciodat
Albert înainte să fac stânga-mprejur spre fermă.  
Poate fermierul încerca să le sperie pe micuţele pisicuţ
foarte importantă la fermă, iar el încerca să le facă să

ă ar fi plecat, cine putea să oprească şoriceii care doreau s
Nu. Nu erau monştri în apă!  

Crocodilii erau doar imagini fictive. „Nu există
pisoi. El era hotărât să traverseze râul. Va face acest lucru ast
va spune verişorului său fricos cine are dreptate.   

Încetişor şi furi şându-se, aşa cum fac pisicile atunci când atac
Albert porni singur. Cu cât se apropia mai mult de râu, cu atât se târa mai încet. 
„Nu sunt crocodili! Nu este nici măcar un crocodil verde! Nu, nu sunt crocodili,” 
şi repeta Albert. Acum se afla la marginea râului.  

A pus una din lăbuţele lui tigrate în apă apoi ş
rece este apa!” Şi-a scuturat prima lăbuţă, apoi şi pe ce
ă şa Beatrice avea dreptate. Dacă sunt nişte monştri verzi care
ă ănânce? Privi în dreapta şi-n stânga; totul era neclintit. Nimic nu p

se mişcă în afară de apa rece din râu. Ea curgea cu repeziciune. „Vreau s
traversez râul,” îşi spuse micuţul. „Apa curge foarte foarte repede! 
rece, ahhh!” 

„Dar trebuie să-l traversez,” spuse el. Apoi a început s
ă nu ar fi trebuit să facă asta. Ar fi trebuit să asculte de m

trebuia să facă. Dar el voia să arate verişorului său şi familiei întregi
curajos.  

Chiar dacă Albert nu şi-a dat seama, cineva l-
Cineva l-a văzut cum s-a furişat din copac în copac pân
era o cretură mare şi fosforescentă cum îşi imagina Albert c
era un crocodil de culoare verde închis care s-a ascuns bine chiar pe malul râului. 
Ochii lui mari, lini ştiţi, dar foarte atenţi, au urmărit fiecare pas al micu
ănel. Avea apă în gură gândindu-se cât de bun ar fi fost Albert la micul dejun.

a urmat pe Albert până la malul râului. Dar în loc s
crocodilul a intrat în apă. Mai erau şi alţi crocodili în ap
preferat pentru vânătoarea de animale mici şi nepăsă
şteni pe apă.   

„Uau! Ia uite,” spuse el. „Pot trece peste acei bu
voi uda pe lăbuţe!” râse el. Fermierul habar nu avea despre ce vorbea. Nici 
ă şa Beatrice. El urma să fie primul care a traversat un râu rece f
ăcar.   

Aşa că Albert s-a dat înapoi câţiva paşi pentru a
pe un „buştean”. Dar ce întâmplă? Buşteanul se miş ă
era? Parcă are gură şi dinţi. Albert a sărit pe un alt „bu
Albert a tot sărit. Trebuie să ajungă de partea cealalt
şteni”. Ochi mari şi dinţi mari erau peste tot unde se uita Albert. A s

a prins de coadă. Acum nu se mai puteam mişca. S
Trebuia să sară. Nu se mai putea gândi la coada lui. Malul era foarte aproape. 
Mai avea o singură săritur ă. Coada lui, vai ce-l mai durea!!!

A reuşit! A fost îngrizitor! Chiar erau crocodili! Tremura tot. Înc
avea în imagine acei ochi mari şi dinţii cei albi. Doreau s

ţa îl durea foarte rău. Albert se uită la coada lui. Vârful cozii nu mai era 
unde trebuia să fie.  

Aşa a aflat Albert că există cu adevărat crocodili. Nu era chiar a
cum crede el. Ar fi trebuit să-l asculte pe fermierul cel bun 
Aveau dreptate. Greşise mult încercând să treacă peste râu. Acum avea o 
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ţit niciodată,” îi spuse Bobi lui 
„Crocodili?” râse Albert. 

ele pisicuţe. Pisicile aveau o treabă 
ă să nu-şi dorească să plece. 

oriceii care doreau să invadeze ferma? 

Crocodilii erau doar imagini fictive. „Nu există!” spuse prostănacul de 
 traverseze râul. Va face acest lucru astăzi, apoi va veni şi-i 

a cum fac pisicile atunci când atacă ceva, 
Albert porni singur. Cu cât se apropia mai mult de râu, cu atât se târa mai încet. 

car un crocodil verde! Nu, nu sunt crocodili,” 

ă apoi şi pe ce-a de-a doua. „A, ce 
şi pe ce-a de-a doua. Poate că 
ştri verzi care abia aşteaptă să 

n stânga; totul era neclintit. Nimic nu părea că 
 de apa rece din râu. Ea curgea cu repeziciune. „Vreau să 

ul. „Apa curge foarte foarte repede! Şi este şi foarte 

l traversez,” spuse el. Apoi a început să se îndoiască. Ştia 
 asculte de mătuşa lui şi să facă ce 
ă şi familiei întregi cât este el de 

-a văzut pe marginea râului. 
at din copac în copac până la marginea râului. Nu 

i imagina Albert că arată crocodilii, ci 
a ascuns bine chiar pe malul râului. 

ărit fiecare pas al micuţului 
se cât de bun ar fi fost Albert la micul dejun. 

 la malul râului. Dar în loc să meargă pe malul apei, 
i crocodili în apă. Acesta era locul lor 

i nepăsătoare. Ei arătau ca nişte 

„Uau! Ia uite,” spuse el. „Pot trece peste acei buşteni şi nici măcar nu mă 
e!” râse el. Fermierul habar nu avea despre ce vorbea. Nici 

 fie primul care a traversat un râu rece fără să se ude 

i pentru a-şi lua avânt. A sărit exact 
teanul se mişcă. Nu era un buştean. Ce 
rit pe un alt „buştean.” Mai mulţi dinţi. 

 de partea cealaltă repede. Erau mulţi 
i mari erau peste tot unde se uita Albert. A sărit, dar 

. Acum nu se mai puteam mişca. S-a smucit din răsputeri. 
coada lui. Malul era foarte aproape. 

l mai durea!!!  
it! A fost îngrizitor! Chiar erau crocodili! Tremura tot. Încă mai 

ii cei albi. Doreau să-l înfulece. Au, au, au! 
 la coada lui. Vârful cozii nu mai era 

rat crocodili. Nu era chiar aşa de isteţ 
l asculte pe fermierul cel bun şi pe mătuşa Beatrice. 

 treacă peste râu. Acum avea o 



 

 
 
 

 
Poza 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

problemă
întoarce acas
cum să
peste apa râului 
singur. Acum era singur, singurel, departe de to
iubeau aş
 
câte ceva despre podul  construit de fermier peste ap
mătuşa Beatrice. Dac
aflase ş
râul pe pod. Acum îns
încredere c
acasă dac
n dinţi ş
 
bucuroş
acasă. Era s
întoarcerea micu

 
era rău. De fiecare dat
partea din noi care dore
Albert, pă
ne iubeş
mult, dar când p
noastră
Dar Dumnezeu a construit un „pod” ca noi s
acesta? Da! Isus este podul nostru c
niciodată
păcatelor voastre. Dac
spuneţi: „Dar eu I
trebuie să
să le spunem 

 

� ILUSTRA
 

Materiale: Imagini de 
atenţionare (Ex. Indicatoare 
rutiere de avertizare -vezi 
Vizuale la sfârşitul lecţiei, 
pagina 11-12 - sau „Atenţie 
câine rău” etc.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiectivul
Dumnezeu nu dore
că ne previne, dar ne
cerem iertare. 

 
Le vei

legătură
reprezintă

Spune:
isteţi, le vom acorda aten
pericolul; iar Dumnezeu îl avertizase pe Cain în leg
atitudini p
şi au suferit consecin
legătură
este atras de pofta lui însu
păcatului; 
să facem acelea

problemă chiar mai mare decât pierderea vârfului codi
întoarce acasă. Neascultarea lui l-a dus de partea greş ă

să se întoarcă acasă. În fiecare zi de acum încolo nu putea decât s
peste apa râului şi să ofteze pentru că nu mai avea cum s
singur. Acum era singur, singurel, departe de toţi cei pe care
iubeau aşa de mult.   

Luni mai târziu, după ce mersese mulţi kilometri pe jos, Albert a înv
câte ceva despre podul  construit de fermier peste apă. Pod despre care povestise 
ă şa Beatrice. Dacă ar fi mers pe pod, putea să se întoarc

aflase şi unde este nu mai trebuia să stea departe de familia lui. Putea traversa 
râul pe pod. Acum însă îi era foarte, foarte frică de ap
încredere că podul îl va proteja de crocodili. El trebuia s

ă dacă alegea să treacă râul pe pod. În cele din urm
ţi şi a traversat râul pentru a merge înapoi la familia sa. 

Când a ajuns el la fermă a fost văzut mai întâi de p
bucuroşi că au început să miaune către restul pisicilor, pentru c

ă. Era sănătos. Întreaga familie a alergat la el. Au s
întoarcerea micuţului Albert.     

Motănelul Albert a greşit. A fost şi el precum Cain când a ales s
ău. De fiecare dată când alegem să ascultăm natura noastr

partea din noi care doreşte să facă rău, sfârşim prin a ne p
Albert, păcatul nostru ne separă de Cineva Care ne iubeş
ne iubeşte mai mult decât ne putem imagina. Dumnezeu ne iube
mult, dar când păcătuim suntem separaţi de Dumnezeu. Dac
noastră nu putem fi cu Dumnezeu, deoarece El nu poate sta în preajma p
Dar Dumnezeu a construit un „pod” ca noi să ne putem întoarce la El. Care este 
acesta? Da! Isus este podul nostru către Dumnezeu. Unii dintre voi nu I
niciodată lui Isus să vă ierte păcatele. Sunteţi separaţi de Dumnezeu din cauza 
ăcatelor voastre. Dacă doriţi însă, Îi puteţi cere să vă ierte. Unii dintre voi poate 

spuneţi: „Dar eu I -am cerurt deja lui Dumnezeu să mă
trebuie să ne gândim şi la cei din familiile noastre. Îl cunosc ei
ă le spunem şi altora despre modul în care pot veni la Dumnezeu.  

ILUSTRA ŢIE CU OBIECT  

Obiectivul: Biblia ne avertizează în legătură  cu pericolul adus de p
Dumnezeu nu doreşte să vadă cum suferă cineva consecin
ă ne previne, dar ne-a promis şi iertare în cazul în care p

cerem iertare.  

Le vei arăta imaginile pe rând. Explică-le că fiecare 

ătură cu ceva. În timp ce le arăţi fiecare imagine în parte, întreab
reprezintă. (Permiteţi copiilor să răspundă.) Corectează

Spune: Aceste indicatoare ne avertizează în legătură cu un pericol. Dac
ţi, le vom acorda atenţie. Mătuşa lui Albert îl avertizase în leg

pericolul; iar Dumnezeu îl avertizase pe Cain în leg
atitudini păcătoase. Nici Albert şi nici Cain nu au acordat aten
şi au suferit consecinţele alegerii lor. În Biblie, Dumnezeu ne avertizeaz
ătură cu pericolul păcatului. Iacov 1:14, 15 spune: ,,Ci fiecare este ispitit, când 

este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a z
ăcatului; şi păcatul odată făptuit, aduce moartea.” Dumnezeu nu dore
ă facem aceleaşi greşeli ca şi Cain.  El a ales să aibă
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 chiar mai mare decât pierderea vârfului codiţei. Nu se mai putea 
a dus de partea greşită a apei reci. Nu mai avea 

. În fiecare zi de acum încolo nu putea decât să se uite 
 nu mai avea cum să treacă râul de unul 

ţi cei pe care-i iubea şi care-l 

i kilometri pe jos, Albert a învăţat 
ă. Pod despre care povestise şi 
ă se întoarcă acasă. Acum că 

 stea departe de familia lui. Putea traversa 
ă de apă şi trebuia să aibă 

 podul îl va proteja de crocodili. El trebuia să aleagă. Se putea duce 
. În cele din urmă, Albert şi-a luat  inima-

i a traversat râul pentru a merge înapoi la familia sa.  
zut mai întâi de părin ţii lui. Erau aşa de 

tre restul pisicilor, pentru că Albert s-a întors 
tos. Întreaga familie a alergat la el. Au sărbătorit cu multă veselie 

i el precum Cain când a ales să facă ce 
m natura noastră păcătoasă, adică 

im prin a ne părea rău. La fel ca 
 de Cineva Care ne iubeşte foarte mult. Dumnezeu 

te mai mult decât ne putem imagina. Dumnezeu ne iubeşte pe toţi aşa de 
i de Dumnezeu. Dacă avem păcat în viaţa 
ece El nu poate sta în preajma păcatului. 

 ne putem întoarce la El. Care este 
tre Dumnezeu. Unii dintre voi nu I-aţi cerut 

ţi de Dumnezeu din cauza 
ă ă ierte. Unii dintre voi poate 
ă mă ierte.” Este bine, dar 

i la cei din familiile noastre. Îl cunosc ei pe Isus? Trebuie 
i altora despre modul în care pot veni la Dumnezeu.   

ă  cu pericolul adus de păcat, fiindcă 
 cineva consecinţele. Dumnezeu nu numai 

i iertare în cazul în care păcătuim şi venim să-I 

 dintre ele ne avertizează în  

fiecare imagine în parte, întreabă-I ce cred ei că 
.) Corectează eventualele greşeli.  

ă ă cu un pericol. Dacă suntem 
a lui Albert îl avertizase în legătură cu 

pericolul; iar Dumnezeu îl avertizase pe Cain în legătură cu pericolul unei 
i nici Cain nu au acordat atenţie avertismentelor 

ele alegerii lor. În Biblie, Dumnezeu ne avertizează în 
catului. Iacov 1:14, 15 spune: ,,Ci fiecare este ispitit, când 

Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere 
ptuit, aduce moartea.” Dumnezeu nu doreşte ca noi 

ă aibă o atituduine păcătoasă şi 
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geloasă în loc să facă ce-i spusese Dumnezeu să facă. Cain a decis să-şi trăiască 
viaţa după propriile lui reguli, în loc să urmeze modul lui Dumnezeu de viaţă. 
Dacă noi alegem să ne trăim viaţa fără Dumnezeu, vom trăi în păcat. Dumnezeu 
doreşte ca toţi să primească binecuvântările sale şi noi putem face acest lucru 
doar dacă suntem ascultători de Dumnezeu. 

 
 
 

 

� CONCLUZIA  

  
Spune: Astăzi am văzut ce se poate întâmpla dacă nu ascultăm de Dumnezeu. 
Dumnezeu i-a spus lui Cain că dacă face ceea ce este bine, va fi iertat. Cain a ales 
să nu asculte de vocea lui Dumnezeu. În povestirea biblică de astăzi Dumnezeu ne 
cere şi nouă să luăm decizia bună. Poate te întrebi ce este bine pentru tine. Mai 
întâi trebuie să fim siguri că I-am cerut lui Isus să ne ierte de păcate. Dacă am 
făcut acest lucru deja, dar în minte mai ai anumite lucruri pe care le-ai făcut şi 
despre care ştii că sunt rele, trebuie să-I ceri lui Isus să te ierte. 
 

1. Spune: Dacă nu I-ai cerut niciodată lui Isus să te ierte de păcate, dar vrei 
să faci asta acum, ridică mâna. (Cei care doresc acest lucru se vor ridica în 
picioare şi vor repeta după tine o scurtă rugăciune. După ce s-au rugat, tu 
trebuie să te roagi pentru copii. Este bine să iei aceşti copii deoparte şi să 
stai de vorbă cu ei în mod individual.) 

 
2. Celor care rămân în clasă trebuie să le spui: Poate I-ai cerut deja lui Isus 

să te ierte de păcatele din viaţa ta. Dar săptămâna aceasta ai făcut 
anumite lucruri pe care ştii că Dumnezeu nu doreşte să le faci. Dacă 
doreşti să-I ceri lui Isus să te ierte pentru toate greşelile pe care le-ai 
făcut, vino în faţă şi haide să ne rugăm împreună. Cere-le copiilor să vină 
în faţă. Încurajează-i să se roage cu propriile lor cuvinte, să-I ceară lui 
Dumnezeu iertare şi să-I mulţumească că le ascultă rugăciunile. Încheie 
acest timp cu o rugăciune spusă cu voce tare. Toţi copiii prezenţi trebuie să 
te audă cum te rogi.  

 
 
 

 

� PROVOCAREA SĂPTĂMÂNII  

  
Spune: În timpul săptămânii viitoare desenaţi un semn de avertizare. Biblia spune 
că naturii noastre păcătoase îi plac lucruri de genul: ură, frică, gelozie, mânie, 
închinare la idoli, creere de probleme, beţie, minciună, furt, neascultare sau 
vorbitul urât. Este periculos să luăm parte la astfel de lucruri, deoarece sunt 
păcătoase. Creaţi un semn de avertizare folosind o imagine sau un cuvânt care să 
vă amintească de pericolul unor activităţi de felul acesta. Puteţi aduce semnele cu 
voi săptămâna viitoare. 
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 �CUVÂNT PENTRU ÎMBOG ĂŢIREA 
VOCABULARULUI  

 

 Materiale: 
• 14 Bucăţi de hârtie 

de  20cm x 8cm 
• Ziar 
• 2 Coşuri de gunoi 

sau găleţi  

 
IERTARE –  a nu pedepsi pe cineva pentru păcatele lui. 
 
Pregătirea: Scrie fiecare cuvânt din definiţia cuvântului de mai sus pe  bucăţi de 
hârtie. Vei pune fiecare bileţel într-o foaie de ziar pe care o vei mototoli ca pe o 
minge. Vei face două seturi complete. Vei avea două echipe. Fiecare echipă ca avea 
8 mingiuţe din ziar. Pune cele două coşuri în faţa clasei. Alege 8 copii pentru echipa 
1 şi 8 pentru echipa 2.  

 
Regulile jocului:  
 Fiecare echipă va sta în linie. Coechipierii vor sta unul în spatele celuilalt. 
Primii doi copii din fiecare echipă vor sta la aceeaşi distanţă de coşurile de gunoi 
(cca 2 metri). Fiecărui copil îi vei da una dintre mingiuţele din ziar. Spune-le să nu 
le deschidă. Ei trebuie să încerce să arunce mingiuţa în coşul din faţa lor. Fiecare are 
la dispoziţie 30 de secunde pentru a face acest lucru. Dacă copilul aruncă mingea în 
coş, o va lua de acolo, o va desface, va sta în spatele coşului şi va aştepta ca şi 
colegul lui, care urmează, să arunce şi el mingea. Dacă un copil nu poate introduce 
mingea în coş, trebuie să meargă la capătul rândului şi va mai încerca o dată când îi 
va veni rândul din nou. Când toţi copiii din echipă au aruncat mingiuţele în coş le 
vor lua de acolo şi le vor pune în ordinea corectă astfel încât definiţia cuvântului să 
poată fi citită. Prima echipă care reuşeşte acest lucru va câştiga.  

 
 

 

�JOC RECAPITULATIV  

 

Materiale: 2 Cartofi (sau 
două legume/fructe de 
acelaşi tip şi mărime), două 
linguriţe, 10 bucăţele de 
hârtie, scotch, cretă şi aţă. 
 
 

 
Înainte de program: Scrie întrebările de mai jos pe bucăţelele de hârtie (câte o 
întrebare pe fiecare bucăţică de hârtie). Împachetează bileţelele (astfel încât ceea ce 
este scris să nu se vadă) şi lipeşte unul dintre bileţele pe fruct sau cartof. Dacă 
scotch-ul nu stă lipit, vei sări peste acest pas. În timpul jocului, alege o întrebare 
recapitulativă şi citeşte-o cu voce tare. Înainte de a începe jocul, marchează linia de 
start şi pe cea de final cu creta sau punând un fir de aţă pe podea.   
 
Regulile jocului:  
Spune: „Noi nu ne putem controla natura noastră păcătoasă cu propriile noastre 
puteri. Avem nevoie de ajutorul lui Isus. Acest joc vă va ajuta să înţelegeţi că este 
imposibil să ne controlăm natura păcătoasă cu propriile noastre puteri.” 

1. Alege 10 fete şi 10 băieţi să joace. Împarte-i în două echipe, fete şi băieţi, şi 
cere-le să se aşeze unul în spatele celuilalt la linia de start.   

2. Fiecărei echipe îi vei da câte un cartof şi o lingură. Explică-le că fiecare 
membru al echipelor va alerga. Când le vine rândul, vor ţine cartoful în 
lingură la linia de start. Vor merge cât pot de repede către linia de final. 
Primul copil care ajunge acolo, va răspunde la o întrebare. (Dacă este 
nevoie, trebuie să le citeşti copiilor întrebarea.) După ce au răspuns, vor 
duce cartoful şi lingura înapoi la linia de start. Acum cartoful nu mai trebuie 
să fie pe lingură.  

3. Dacă unui copil îi cade cartoful în drumul său de la linia de start spre linia 
de final, îl va ridica, îl va aşeza din nou pe lingură şi va continua cursa de la 
locul de unde i-a căzut cartoful.   
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4. Sunt 10 întrebări recapitulative, deci vor fi 10 curse. Căştigătorul fiecărei 
curse va răspunde la o întrebare. Dacă răspunde corect, va primi 10 puncte. 
Dacă nu răspunde corect, cei din echipă pot da răspunsul, dar vor câştiga 
numai 5 puncte.  

5. Echipa care are cele mai multe pucte la finalul celor 10 curse căştigă.  
 
Întreb ări recapitulative :  

1. Ce scrie în Romani 5:12? (Printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi 
prin păcat a intrat moartea.) 

2. Păcatul cărui om a fost transmis către toţi oamenii? (Al lui Adam) 
3. Care dintre cei doi fraţi, Cain şi Abel, era fermier? (Cain) 
4. De ce l-a omorât Cain pe fratele său, Abel? (Era gelos şi mânios că 

Dumnezeu nu a aceptat decât jertfa lui Abel.) 
5. A ascultat Cain de avertizarea lui Dumnezeu în legătură cu pericolul 

păcatului? (Nu) 
6. Cum l-a pedepsit Dumnezeu pe Cain pentru moartea lui Abel? (A fost 

alungat de lângă familia sa şi ceea ce planta el nu mai creştea.) 
7. Cum putem fi eliberaţi de păcat? (Cerându-I lui Isus iertare.) 
8. Ce înseamnă a ierta? (A nu pedepsi pe cineva pentru păcatele sale.) 
9. Ce şi-a pierdut Albert când a trecut râul? (Vârful cozii.) 
10. Care este concluzia pe care o putem trage din povetirea cu Cain şi Abel? 

(Dumnezeu doreşte ca inimile noastre să fie curate deaorece nu-I putem sluji 
lui Dumnezeu doar cu fapte bune şi nici nu putem ascunde nimic de 
Dumnezeu. El vede toate.) 

�  VIZUALE  

 
    Vezi anexa vizuale CINE SUNT?  
    Puteţi printa color sau alb-negru. 

Indicatoare rutiere de avertizare 
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