TABARA
Printi si printese biblice

Material pentru tabere creştine sau tabere de zi pentru copii clasele I-IV
sau copii aflaţi la început, care nu cunosc încă tainele Bibliei.
Acest material conţine:
• 7 povestiri simple despre prinţi şi prinţese ale Bibliei: Adam şi Eva,
Estera, Solomon, Moise, David şi Saul, Prinţesa egipteancă, Isus
• jocuri, concursuri, modele de lucru manual, pagini de colorat
• sugestii de cântece şi de desene animate la subiect desene animate
• o scenetă
Decorează spaţiul de desfăşurare cu imaginile din ataşament.

LECŢIA 1
Adam si Eva- creaţi să stăpânească pământul
Adam şi Eva au fost primii oamneni de pe pământ, creaţi chiar de

Dumnezeu în ziua a șasea a Creației.
Poate te întrebi cum pot să fie aceaştia prinți când în Biblie scrie că ea
și soțul ei erau goi sau că mai apoi au purtat haine făcute din blănuri? Dar o
prințesă sau prinţ nu contează ce rochii poartă. Adam şi Eva au fost făcuţi
după chipul lui Dumnezeu așa că sunt sigură că erau extraordinar de frumoşi,
perfecţi, fără nici un defect! Și Domnul i-a pus să locuiască într-o grădină
minunată să stăpânească peste tot pământul, peste toate animalele, păsările și
peștii modelați atât de frumos de Creator! Imaginează-ți că mai târziu mulţi
prinţi şi prințese ale lumii noastre au putut conduce doar o țărișoară sau o
cetate, un palat. Nici o altă prințesă sau prinț nu au mai avut atâtea lucruri sub
conducere, atâtea bogății. Dumnezeu însuși vorbea cu ei și îi trata ca pe niște
copii dragi ai Lui.
Doar că Eva şi Adam nu au ascultat de Tatăl lor ceresc ci de Satan care
a venit prefăcut într-un șarpe și i-a spus să mănânce din copacul din care nu
aveau voie. Așa a intrat păcatul în lume. Ea și soțul ei au fost aspru pedepsiți
pentru neascultare: Dumnezeu i-a gonit din grădină și au pierdut prețioasa
stăpânire. În loc de domnie au fost puși să muncească din greu pentru a putea
trăi și animalele nu i-au mai ascultat.
Tot din cauza lor toți oamenii care s-au născut de atunci pe pământ au
devenit păcătoși.
Încă de la început Dumnezeu ne-a creat să fim prinți și prințese, să ne bucurăm
de creația Lui și să-L ascultăm. Și tu poți fi o prințesă sau prinţ dacă alegi să faci ceea
ce ne cere El și nu ce ne îndeamnă Satan.
Sugestie cântec: Ascultarea e calea către Rai
Biblie: se pot citi cu copiii pasajele biblice despre Adam şi Eva dacă participanţii sunt
mai mari - Gen 1:26-30, 2:15 la 3:24

LUCRU MANUAL
Taie personajele Adam si Eva din hârtie, lipeşte-le păr din bucăţi de
hârtie colorată şi fă-le haine din frunze mici adunate de afară.

