
CONSTRUCȚII BIBLICE- să ne clădim caracterul 
– pentru adolescenți sau tineri-

Ziua I- Turnul Babel- Geneza 11:1-9- păcatul atrage 
mânia și pedeapsa Domnului

Lecție- 
●Acțiunea se petrece după potop. Urmașii lui Noe aveau o singura limbă. Strânși grămadă, încălcau poruncile 
de a umple pământul date lui Adam și lui Noe -Gen 1:28, Geneza 9:1 (să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa 
pămîntului Gen 11:4.). Voiau să se urce în sus nu să meargă orizontal (un turn al cărui vîrf să atingă cerul).
●Turnul dorea să fie construit spre gloria oamenilor nu a lui Dumnezeu (să ne facem un nume). Au încercat 
să-i întoarcă pe oameni de la Dumnezeu, răzvrătire, rebeliune, mândrie- și Adam și Eva au vrut să fie ca 
Dumnezeu (Gen 3:4-5). 
● Unii istorici zic că era de fapt un templu dedicat zeului BELUS. Era un loc unde înflorește idolatria. Ani 
mai târziu, în Babilon s-a mai construit un turn- Ziguratul – dedicat zeului Marduk, apoi altare pentru Baaal, 
astarteele
● Așa se înființează Babilonul. Babel înseamnă limba încurcată, amestec, confuzie, nu s-au mai înțeles unii 
cu alții. Babilonia (gr Poarta lui Dumnezeu)- se află în Irakul de astăzi cu capitala la Babilon. Va fi un 
Imperiu care cucerește multe locuri. Ia robi pe Israel, cucerește Ierusalimul (Daniel), erau idolatri, se 
închinau la regele lor ca la un zeu. Dumnezeu i-a pedepsit de multe ori. Locuitorii Babilonului, unul dintre 
cele mai înfloritoare orașe (Isaia- Podoaba imparatilor, falnica mandrie a Haldeilor în care erau Grădinile 
suspendate ale Semiramidei, una dintre cele 7 minuni ale lumii) sunt nevoiți să fugă și le sunt mereu distruse 
casele. Ajunge un oraș  dispărut, uitat Ieremia 50:2  ,Daţi de ştire printre neamuri, daţi de veste şi înălţaţi un 
steag! Vestiţi, n'ascundeţi nimic! Spuneţi: „Babilonul este luat! Bel este acoperit de ruşine, Merodac este 
zdrobit! Idolii lui sînt acoperiţi de ruşine, idolii lui sînt sfărîmaţi! Astăzi este doar ruine.
La Cincizecime popoarele vin împreună și aud aceeași limbă (fapte 2). In Apocalipsa apare Babilonul cel 
mare care este o cetate a rusinii, curviei, risipei, lacomiei, simbol al răului din lume
●Drept pedeapsă Dumnezeu i-a împrăștiat- le-a readus astfel teama de Domnul, le-a dat o lecție de 
smerenie, ascultare, dependență de El, să se închine numai Lui

Verset de studiat/ memorat- Dumnezeu stă împotriva celor mîndri, dar dă har celor smeriţi.  Supuneţi-vă 
dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi dela voi. Iacov 4:6-7 

Sceneta EU – vezi anexa

Aplicație
Măndria și neascultarea nu sunt plăcute Domnului, atrag pedeapsa
Ferește-te de păcat, nu te da de partea celor răzvrătiți care nu respectă poruncile Domnului
Nu pune pe nimeni și nimic mai presus de Dumnezeu

Jocuri și activități
- Turnuri- se pot împarși participanții pe echipe să construiască într-un timp dat turnuri de ziare sau turnuri 
din cărti de joc. Dacă activitatea se poate face afară, se pot construi turnuri din pietre, nisip ori din ce găsesc 
în natură (crengi, pietre, frunze etc), fără să folosească unelte sau obiecte ajutătoare gen scoch, ață, sfoară etc
- Desenul echipei- fara să vorbească (pot mima) li se cere participanților puși pe echipe să deseneze cu un 
singur marker pe o foaie mare o construcție. Li se spune la ureche la fiecare ceva diferit (casă, turn, palat, 
pod, bloc, biserică, bordei etc) Asta va fi de fapt surpriza pt că ei se așteaptă la aceeasi instrucțiune. Vor 
înțelege importanța comunicării verbale pentru a atinge un scop

Cantece- Sunt un bulgar de nimic , Așa cum sunt la tine vin, Cu potop de stricăciuni,



Anexă- Sceneta EU

Sceneta scoate în evidență mândria oamenilor, eul și la ce duce 
lipsa lui Dumnezeu 

Personaje- o tânără, un tânăr, Isus (îmbrăcat cu o cămașă sau 
tricou alb)

Intră o fată cu o oglindă în mână și începe să se aranjeze și să 
se admire în ea. În loc să vorbească folosind cuvinte, spune 
doar EU, Eu, Eu.... de mai multe ori, cu intonație ca și cum ar 
spune ceva de genul : Sunt așa de frumoasă, ce păr frumos 
am, nu mai e nimeni ca mine.

Intră un băiat din cealaltă parte a scenei. Face niște flotări, 
genoflexiuni, își tot admiră mușchii mândru spunând tot  EU, 
Eu, Eu.... și nu alte cuvinte

Fata îl vede și merge spre el. Fac cunoștință, mimează că se 
îndrăgăstesc unul de altul folosind doar EU, Eu, Eu.... în 
continuare. El scoate un inel din buzunar, o ia de mână și cântă 
melodia de la căsătorii tot cu EU, Eu, Eu.... 

Ies din scenă și vin din nou cu 2 scaune. Le așează unul lângă 
altul și băiatul mimează condusul unei mașini. EU, Eu, Eu....
Fata, pe scaunul din dreapta, încearcă să-i arate direcția EU, 
Eu, Eu..... Băiatul arată în direcția opusă și încep să se certe, 
să se împingă, să se lovească EU, Eu, Eu.... 
Sfârșesc prin a se despărți, fiecare fugind în colțuri opuse ale 
scenei, stând cu spatele unul lă altul, bosumflați.

Intră Isus și întinde mâinile ca pe cruce și spune tare EU!

Cei doi tineri se întorc brusc și se uită la el tăcuți, la mâinile, 
palmele lui, apoi îngenunchiază și arată spre Isus spunând în 
cor EL!



Ziua aIIa- Ierihonul- Cu Domnul putem birui în orice domeniu
Se citește textul Iosua 5.13- 6.27-se pot implica și tinerii sa citească fiecare câte 2-3 versete pe rând. 

Lecția-
Dă-le un context despre întâmplare și explică termenii- 

●Despre Ierihon- După scoaterea din robia egipteană, datorită păcatului, poporul iudeu a rătăcit 
mulți ani în pustie neputând să intre în pământul promis. Cuceriseriseră mai multe cetăți ale 
amoriților, Og, Magog (Numeri) și se pare că se opriseră undeva aproape de cetatea Ierihonului. 
Acolo începea de fapt Canaanul. David o putea vedea de pe muntele Nebo (Deut 32.48-52).  
Ierihonul era așezată aproape de Râul Iordan numită și Cetatea Palmierilor sau a Finicilor (Deut 
34:3). Era un oraș așezat pe dealuri, foarte bine fortificat pentru acel timp, un fel de bastion de 
apărare pentru alte cetăți din actuala Palestina. Fusese până atunci de netrecut pentru 
israeliteni, de multe ori se opriseră în apropierea ei. 
Sub conducerea lui Iosua poporul Israel a hotărât să împlinească porunca Domnului de a cuceri 
Canaanul, ieșind însfârșit din pustie. El trimite întâi două iscoade în Ierihon care, fiind în pericol 
să fie prinse, sunt salvate de o femeie desfrânată numită Rahav. Locuitorii cetății auziseră 
despre cuceririle lor de până atunci și se temeau (Iosua 2:9-11, Ios 2:24)
După cucerire Ierihonul revine seminției lui Beniamin. (Iosua 18:21)

●Trecerea Iordanului- apele se despică, s-a mai întâmplat asta la trecerea Mării Roșii- 
Dumnezeu și-a arătat puterea lor și dușmanilor lor (Ios 4.23-24)

●Scoate încălțămintea- umilință, respect, cerută la intrarea pe un pământ/loc sfânt- Exod 3:5, 
Fapte 7:33; semn de bucurie, un loc in care te simti acasa; stateau incaltati cei care erau in 
durere (Ezechel 24:21-23)

●Chivotul- în el se aflau tablele legii cu cele 10 porunci, prezență a Domnului și a Legii Lui în 
mijlocul poporului

●Trâmbițele- instrument din corn de berbece- 
numit Șofar folosit în închinare la sărbătorile israelitene

Activitate practică-imparte tinerii pe grupe și da-le 
10 minute să găsească cît mai multe denumiri de
instrumente în Biblie. Câștigă echipa care a identificat
 cele mai multe denumiri
Pune-le powerpoint-ul Instrumente Biblice pentru a le 
da o idee cum arătau acestea

Concluzii:
Domnul ne poate da biruință în situațiile cele mai dificile
Cum să ai biruință- ai curaj, încrede-re în El; respectă poruncile Lui, lasă-te condus de ele; roagă-te, 
învață să auzi ce spune Domnul despre situația respectivă; împlinește ceea ce îți cere El chiar dacă 
pare omenește stupid, imposibil; nu încerca să rezolvi problemele doar cu propriile forțe, lasă-L pe El 
să te conducă, să ducă luptele pentru tine (Iosua 5:14)
Închinarea are putere 

Aplicație-  Care sunt cetățile/ întăriturile la care te-ai oprit tu? Care-ți par de netrecut, prea puternice 
pt tine? Pe cutii de carton mari fiecare scrie lucrurile personale care sunt de netrecut pentru ei (sau 
pun un bilet înăuntru). Își pot scoate încălțămintea ca semn al supunerii față de Domnul, a deciziei 
de a-L asculta, a urma poruncile Lui. Se pun teanc. Fiecare este rugat sa găsească câte un 
instrument sau obiect care să facă zgomot și se înconjoară turnul de cutii de 7 ori (în loc de a lua 
obiecte se poate pune muzica cu șofar). Apoi se poate da foc cutiilor sau pot fi rupte bucăți ca semn 
al biruinței. Se poate pune și sunet de șofar vezi pe youtube http://www.youtube.com/watch?v=RVMiZAqTWQ0 

Cântece potrivite pt temă: Dumnezeu e tăria mea, Mai mult de-un cântec ți-aduc, Zidurile înalte de 
la Ierihon. 

Verset de învățat/reținut-Filipeni 4:13  Pot totul în Hristos, care mă întăreşte. 
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