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Bine ai venit în clasa a IV-a!
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poruncile lui Dumnezeu.
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GHID DE UTILIZARE A MANUALULUI

 Manualul de Religie Penticostală – clasa a IV-a este structurat pe patru domenii de 
conținut, fiecare având mai multe lecții.

 Fiecare lecție debutează cu un motto, exprimat printr-un verset biblic sugestiv pentru 
conținutul lecției.

 Pe parcursul manualului, lecțiile atașează, acolo unde este cazul, un vocabular, pentru a 
fi explicați termenii noi.

 Vocabularul este marcat cu semnul: 

 Exercițiile propuse sunt marcate astfel:

 Unele lecții conțin un paragraf opțional intitulat „Lectură” care este marcat astfel:

 Fiecare domeniu de conținut este prezentat pe o pagină în introducerea lecțiilor cu-
prinse, iar lecțiiile de recapitulare ale fiecărui domeniu sunt marcate astfel:

 
 Pe lângă lecțiile de recapitulare, care ajută la fixarea cunoștințelor dobândite se găsesc și 
module de Evaluare, prin care se verifică însușirea cunoștințelor și competențelor.

Vocabular

SĂ EXERSĂM!
Explorare

�������
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Titlul domeniului Titlul lecției

Verset 
reprezentativ 
din Biblie

Explicarea
termenilor
necunoscuți

Să cunoaștem 
lucruri noi 
de cultură 
generală

Conținutul 
lecției

Să rezolvăm  
exerciții

Să ne jucăm
împreună

Verset din 
Biblie pentru
a fi memorat

Lectură

Temă pentru portofoliu

Să cântăm

Să descoperim
rezolvând
cerința
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DIN CLASA a IIIa

1. Completează spațiile libere, folosind cuvintele: 

natură, dar, trup, șase, duh, suflet, Adam, viață, veșnicie

• Copilul este un …  pe care părinții îl primesc de la Dumnezeu.
• Noi suntem alcătuiți din … , …  și … 
• Dumnezeu a creat natura în … zile. .…   a dat nume tuturor viețuitoarelor. 
• Oamenii au grijă de … și de … 
• Creștinii vor trăi în … 

2. Asociază imaginea cu litera corespunzătoare evenimentelor din viața unui creștin:

     a) participarea la Cina Domnului;
     b) botezul
     c) nașterea din nou
     d) pocăința

(1)            (2)            (3)            (4)            
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DIN CLASA a IIIa

4. DA sau NU?

• Dacă am greșit și facem o faptă bună, suntem iertați. ___
• Isus Hristos ne iartă păcatele, dacă le recunoaștem, ____
• Copiii nu au păcate pe care trebuie să le recunoască. ____
• Iertarea se poate primi doar prin Domnul Isus. ___

5. Caută, în careu (pe orizontală), cuvintele care arată trăsăturile de caracter ale unui 
bun creștin în relația cu oamenii din societate.

 3. Identifică în fiecare imagine, persoanele ce pot influența în bine viața unui copil 
creștin. Explică apoi modul în care acestea îl pot ajuta:

R  E A S C U L T A R E E Q T I

A A D E V Ă R I E S D C A R T

P I C E R N E Z A B I B L E U

N O R O B L Â N D E Ț E O I T

R A B D A I R H Ă R N I O W A

R E S P E C T R E S P A S D F

G I L E F O R T O P E V J O C

B U N Ă R Ă B D A C V I A Ț A

Ș C O A L A A G R Ă B D A R E
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6. Scrie fiecare informație la locul potrivit din tabel:

Învierea Domnului Isus, Nașterea Domnului Isus, Betleem, dimineața, 
Botezul Domnului Isus, Ioan, grajd, Înălțarea Domnului Isus, piatra, iesle,

 porumbel, mormânt, ucenici, nori, apă, promisiune.

7. Alcătuiește un scurt text în care să prezinți rugăciunea ca o binecuvântare în viața 
copilului creștin.

DIN CLASA a IIIa
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IUBIREA LUI DUMNEZEU ȘI RĂSPUNSUL OMULUI
DOMENIUL  DE  CONȚINUT  I

IUBIREA LUI DUMNEZEU 
���
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➢ Ne dorim să Îl cunoaștem pe Dumnezeu;
➢ Ne rugăm lui Dumnezeu să răspundă căutărilor noastre;
➢ Citim în Biblie despre calea spre Dumnezeu;
➢ Căutăm îndrumare pentru viața noastră;
➢ Ne încredem în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. 

CU  DUMNEZEU  PE  CALEA  VIEŢII

�#����!"�,����'�%��-��,�������!.��,�#'%���������,�(�����"����$%
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IUBIREA LUI DUMNEZEU ȘI RĂSPUNSUL OMULUI
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Lumea de astăzi

 În prima carte a Bibliei, Geneza, 
Dumnezeu arată lumea perfectă pe care a 
creat-o: „S-a uitat la tot ce făcuse; și iată că erau 
foarte bune” (Gen.1:31). Cerul cu astrele, uscatul 
cu plantele și animalele, apele cu misterele lor, 
inclusiv omul, totul era perfect. Creatorul a 
binecuvântat omul cu frumusețea lumii pe care 
a întocmit-o, poruncindu-i să nu mănânce din 
pomul cunoștinței binelui și răului, deoarece va 
muri. Biblia ne prezintă în următoarele capitole,  
cum cei doi oameni creați, Adam și Eva, nu au 
ascultat de Dumnezeu și au păcătuit. 
 Din momentul în care, prin om, a intrat 
păcatul în lume, nimic nu mai este perfect.

Oamenii își doresc mereu
 o lume mai bună

 Unii oameni caută un trai mai bun, alții 
caută liniște, o slujbă mai bună; fiecare dintre 
noi avem dorințe, lucruri spre care tânjim. 
Copiii au și ei visuri și își doresc anumite 

�������	
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Vocabular

PĂCAT, păcate – călcare a unei legi sau a 
unei porunci bisericești, 
abatere de la o normă 
(religioasă); fărădelege.

SEMEN, semeni – aproapele, persoană 
apropiată.

ASTRU, aștri, (astre) – corp situat pe 
bolta cerească: 
stea, planetă.

Să aflăm mai multe

 Cangurul nu poate merge 
înapoi, are o săritură de 12 metri și 
sare cu o viteză de 60 km/oră.
 Iepurele își folosește piciorul 
din spate pentru a bate toba, 
avertizându-și astfel prietenii de 
pericol.
 O furnică poate căra de 
50 de ori greutatea corpului ei și 
poate trage de 30 de ori greutatea 
corpului. Furnicile nu dorm 
niciodată.
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IUBIREA LUI DUMNEZEU ȘI RĂSPUNSUL OMULUI

lucruri. Biblia scrie că în lumea în care trăim, greșim 
față de semenii noștri și față de Dumnezeu „Căci 
toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava Lui” (Rom. 
3:23). Omului îi lipsește slava pe care o avea înainte 
de a păcătui, îi lipsește prezența permanentă a lui 
Dumnezeu, deoarece El nu stă în locul unde este 
păcat.

Dumnezeu iubește omul și așteaptă ca dorința 
fiecărei persoane din lumea în care trăim să fie 
recunoașterea Lui ca Creator, să I se supună cu 
bucurie și să aibă aceeași relație cu El ca dinainte de a 
păcătui. În cartea biblică Maleahi, Dumnezeu Însuși 

spune „Căci Eu sunt Domnul, 
Eu nu mă schimb” (Maleahi 3:6) 
Ca urmare a păcatului, omul 
este cel care se schimbă. Așa-
dar, Creatorul care a dat viață 
Universului, cu tot ce cuprinde 
el, care i-a iubit pe Adam și Eva, stând de vorbă cu ei în fiecare dimineață, 

este neschimbat. El ne înțelege și ne acceptă așa cum suntem, El vrea să ne protejeze pe fiecare 
dintre noi și să fim fericiți. 

În lumea în care trăim, pe lângă toate dorințele noastre pe care ne străduim să le împlinim, 
pe lângă lumea tot mai bună pe care încercăm să o avem, Dumnezeu așteaptă să Îl căutăm pe 
El. Promisiunea Lui este că dacă Îl avem pe El, vom avea și celelalte lucruri de care avem nevoie.

SĂ EXERSĂM!
Explorare

1. DA sau NU?

____  Dumnezeu a creat omul și tot universul. 
____  Noi nu putem să îl cunoaștem pe Dumnezeu. 
____  Dorința noastră cea mai importantă este să avem o lume mai bună.
____  Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii și vrea ca ei să fie fericiți. 
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IUBIREA LUI DUMNEZEU ȘI RĂSPUNSUL OMULUI

2. Numerotează obiectele în ordinea importanței lor:

�� �������
„Cum își va 
ține tânărul 
(numele 
tău) curată 
cărarea? 

Îndreptându-se 
după Cuvântul 
Lui Dumnezeu.”

Psalmul 119:9

 Desenează un copac 
asemănător în care să scrii exemple 
de oameni din lumea în care trăim, 
care ar putea avea o influență bună 
asupra ta:

�
��

�
��

��
�

��
1

(a) (b) (c) (d)
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IUBIREA LUI DUMNEZEU ȘI RĂSPUNSUL OMULUI

Îmi place să privesc mereu albinele în zbor
Și-apoi în joacă, adunând polenul de pe flori…
Și fluturii îmi plac nespus, o cât de veseli sunt
Numai spre lumină alergând!

                    Vreau și eu lumină pentru viața mea
                   Alerg și zbor purtat de dor și-o caut ne-ncetat
                   Vreau și eu să-mi fie plină inima
                   De tot ce e mai bun și-adevărat.

Îmi place să aud cântând și păsările-n zori
Și cum răspunde murmurând la munte vreun izvor
Îmi place cum mereu se-ascund și-aleargă-n jocul lor
Razele de soare printre nori.

                La țărmul mării tot aș vrea s-ating nisipul cald
                Și cu privirea să culeg steluțe de smarald
                Îmi place asta și învăț să-I cânt Lui Dumnezeu
                Numai El cunoaște dorul meu!

                        (Din Gala Vreau să cânt – Lumină pentru viața mea)

��������	

 Notează, pe o foaie, o listă cu obiectele pe care ți le dorești. Taie-le 
apoi pe cele care nu îți sunt strict necesare. Ce ai constatat?

SĂ NE JUCĂM



DOMENIUL I

14

IUBIREA LUI DUMNEZEU ȘI RĂSPUNSUL OMULUI

Se spune că un copil avea multe jucării: căluți de lemn, cuburi, soldăței de plumb. Prietenii, 
părinții și cei dragi când îi făceau cadouri, mereu îi dăruiau jucării, deoarece copilul se plictisea 
foarte repede de ele. Se juca puțin, apoi le arunca.

 Odată, el i-a spus mamei:
 – Aș vrea să am o jucărie de care 
să nu mă plictisesc niciodată. Oare aș 
putea găsi vreodată așa ceva?
 În următoarea zi a primit o cutie cu 
plastilină. Băiatul a fost foarte încântat 
și acum nu se mai plictisea deloc.
 În viață este important să căutăm 
să avem lucruri cât mai bune și mai 
frumoase, dar niciodată să nu uităm 
să-L avem pe Cel Mai Bun Prieten, 
Dumnezeu. El ne va face viața cu 
adevărat minunată.

PORTOFOLIU
 Realizează un scurt interviu cu un adult din familia ta, prin care 
să afli cum anume își dorește el/ea să aibă o viață mai bună din punct 
de vedere creștin.

Victor Sivetidis

�� 
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IUBIREA LUI DUMNEZEU ȘI RĂSPUNSUL OMULUI
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Fiecare om este unic

 Biblia descrie,  în amănunt, etapele crea-
ției întregului univers. În fiecare zi, Dumnezeu 
a întocmit o altă parte a lumii: lumina, cerul 
cu astrele, plantele și animalele. El a poruncit 
și, la cuvântul Lui, toate au luat viață. În cea 
din urmă zi, ca o încununare a lucrării Lui 
perfecte, El dă viață omului, „Apoi Dumnezeu 
a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după 
asemănarea Noastră; el să stăpânească peste 
peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, 
peste tot pământul şi peste toate târâtoarele 
care se mişcă pe pământ” (Geneza 1:26).
 Omul este prezentat ca ființă superioară 
prin asemănarea cu Creatorul, prin inteligență 
și rațiune. Ființa umană a fost modelată din 
țărână, de însuși Dumnezeu, El a „suflat suflare 
de viață” (Geneza 2:6). Prin atenția care i-a 
fost acordată, omul devine superior întregii 
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��������� Isaia 55:6

Vocabular

UNIC, -Ă, unici, -ce  – 1. Care este unul 
singur, numai unul în genul, de felul său. 
2. Care nu poate fi asemănat cu nimic 
(datorită însușirilor sale excepționale); 
excepțional, incomparabil. 

SUPERIOR, -OARĂ, superiori, -oare, – 
1. Care ocupă un loc în spațiu deasupra 
altuia; de sus. • 2. Care are sau ocupă un 
rang sau o demnitate mai mare în raport 
cu altcineva.

INTELIGENȚĂ, inteligențe – Capacitatea 
de a înțelege ușor și bine, de a sesiza 
ceea ce este esențial, de a rezolva situații 
sau probleme noi pe baza experienței 
acumulate anterior; deșteptăciune.

RAȚIUNE,  rațiuni – Facultate, proprie 
omului, de a cunoaște prin noțiuni, jude-
căți, raționamente; gândire (logică).
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creații, capabil să stăpânească tot pământul. 
Biblia ne spune că fiecare persoană este unică, 
iar Dumnezeu ne cunoaște în mod particular, 
știind inclusiv numele noastre.

Care sunt nevoile omului?
Toate viețuitoarele create au diverse ne-

cesități: un mediu de viață specific, un anu-
mit tip de hrană, sau un adăpost. Omul este o 
ființă unică și superioară care depășește nivelul 
acestor trebuințe. Orice persoană simte nevoia 
de a ști de unde provine, de ce s-a născut, 
care este scopul pentru care există. Copiii 
au și ei curiozitatea firească de a se întâlni cu 
Dumnezeu, de a-și cunoaște Creatorul, de a 
primi răspuns la diferite întrebări pe care le au. 

Prin urmare, în lumea în care trăim, cu 
toții încercăm să ne îndeplinim nevoile în felul 
nostru. Atât adulții, cât și copiii pun întrebări, 
studiază, se străduiesc să găsească adevărul. 

Dumnezeu răspunde căutării 
omului

Dumnezeu este drept și răspunde căută-
rilor sincere ale omului. El așteaptă să fie căutat 
și se descoperă cu bucurie celor ce își doresc să 
Îl cunoască cu sinceritate. Faptul că El răspunde 
omului arată că într-adevăr, fiecare persoană 
este o ființă superioară și unică. În momentul 
în care noi Îl întâlnim pe Dumnezeu, înțelegem 
că am fost creați să-L slăvim pe El, să trăim 
frumos pentru a putea ajunge ca Cel ce ne-a dat 
viață din El însuși. 

Răspunsurile pe care dorim să le primim 
în urma căutărilor noastre pot fi date doar de 
Dumnezeu, El fiind Cel care a creat tot ceea ce 
vedem și care ne cunoaște dinainte de a avea 
noi viață.

Să aflăm mai multe

 Thomas Edison este consi-
derat ca fiind cel care a inventat 
becul, după aproximativ 1000 de 
încercări eșuate.
 Isaac Newton a descoperit 
legea gravitației, în urma faptului 
că a observat cum un măr a căzut 
din copac.
 Fenicienii, un popor antic, au 
inventat alfabetul cu aproximativ 
1000 de ani î.Hr.

�� �������
„Învață-mă 
să fac voia Ta, 
căci Tu ești 
Dumnezeul 
meu. 

Duhul Tău 
cel bun să mă 
călăuzească 
pe calea cea 
dreaptă!”

Psalmul 143:10
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SĂ EXERSĂM!
Explorare

1. Cine răspunde mai repede?

• Cum a fost creat omul?
• Care sunt nevoile ființei umane?
• Cine poate răspunde tuturor nevoilor și întrebărilor noastre?

2. Asociază corect elementele din cele două coloane:

• Copilul nu știe cine l-a creat.
• Copilul vrea să Îl vadă pe Dumnezeu.
• Copilul este nesigur cu privire la viitor.
• Cine deține răspunsul la nevoile noastre?

 La prima vedere, cele două imagini sunt identice. Găsește cât 
mai multe diferențe între cele două fetițe și vei descoperi că fiecare 
persoană este creată în mod unic, de către Dumnezeu.

�
��

�
��

��
�

��
1

• Nevoia de a-L cunoaște personal pe Dumnezeu.
• Nevoia de a ști de unde provine.
• Dumnezeu răspunde tuturor nevoilor noastre.
• Nevoia de a ști care este scopul pentru care s-a născut.



DOMENIUL I

1818

��������	

Doamne, cel mai bun amic al meu,
Doamne, oricând te chem răspunzi mereu,
O, Doamne, Tu mă-ntărești când pasu-i greu
Tu ești veșnic, veșnic Dumnezeu!

Doamne, pentru Tine gând curat,
Doamne, Tu ești același neschimbat,
O, Doamne, Tu ai murit și m-ai salvat
Tu ești veșnic, veșnic Dumnezeu!

Doamne, Cel ce vii curând pe nori,
Doamne, să duci acasă al Tău popor
O Doamne, de Tine mult îmi este dor
Tu ești veșnic, veșnic Dumnezeu!

  (din Gala Vreau să cânt – Dumnezeul meu)

IUBIREA LUI DUMNEZEU ȘI RĂSPUNSUL OMULUI
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după Silvia Tărniceriu

Silvia era o fetiță de 13 ani, din orașul Iași. Ea provenea dintr-o familie modestă, unde 
hainele, mâncarea, totul se împărțea tuturor.                       

Într-o seară ea s-a rugat lui Dumnezeu zicând: 
„Doamne, dacă Tu exiști, te rog să îmi dai un palton, 
o bluză și o pereche de cizmulițe care să fie ale mele. 
Mulțumesc! Noapte bună, Doamne!”

După scurt timp, într-o zi când tatăl se întorcea 
de la muncă, a adus un colet pe care l-a primit de la 
poștă. El nu știa cine l-a trimis și nici ce conține. L-a 
deschis împreună cu familia și ce credeți că au găsit? 
Paltonul, bluza și cizmulițele pentru care s-a rugat 
Silvia! Fetița era atât de fericită… lacrimi de bucurie au 
curs din ochii ei când a realizat că în rugăciunea ei nu 
îi spusese lui Dumnezeu mărimea de la cizmulițe, de la 
palton sau de la bluză. 

El a știut, pentru că ne cunoaște nevoile fiecăruia 
și abia așteaptă să ne răspundă la ele.

PORTOFOLIU

 Realizează un desen sau o fotografie a unei străzi, a unui drum 
care îți place și care duce spre un loc preferat de tine.
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Ce înseamnă calea spre 
Dumnezeu?

 Oamenii încearcă în diferite moduri 
să-L cunoască pe Dumnezeu, să facă tot ce este 
cu putință să fie pe placul Lui. Așadar, ei aleg 
diverse căi prin care consideră că pot ajunge 
la El. Unii consideră că pentru a fi plăcuți lui 

Dumnezeu sunt necesare faptele 
bune, alții aleg să se roage într-un 
anume fel, alții să viziteze locuri cu 
un specific religios. 
 Oare, ce spune Însuși Dumnezeu, 
despre calea spre El?
 Isus, Fiul lui Dumnezeu, a spus: 
„Eu sunt calea, adevărul și viața. 
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin 
Mine” (Ioan 14:6). Despre această 
cale, aflăm în cartea sfântă. Biblia (sau 
Sfânta Scriptură) este „insuflată de 
Dumnezeu ca să învețe” (2 Timotei 

3:16). Aceasta este o carte deosebită, scrisă 
sub inspirația lui Dumnezeu, de către proroci, 
apostoli, oameni aleși de El și va dăinui pentru 
totdeauna: „Cerul și Pământul vor trece, dar 
Cuvintele Mele, nu vor trece”. În Biblie se găsesc 
istorisiri, profeții, sfaturi, porunci, rugăciuni, 
toate având același scop: de a ne arăta calea spre 
Dumnezeu. 

Cum călăuzește Biblia spre 
Dumnezeu?

 În cartea Ioan, capitolul 5 cu versetul 39, 
Biblia, care știm deja că reprezintă Cuvântul lui 
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Ioan 5:39

Să aflăm mai multe

 Johannes Gutenberg a fost 

cel care a creat tiparul, prima carte 

tipărită fiind Biblia.

 Biblia a fost tradusă în peste 

2000 de limbi.

 Cea mai mică Biblie tipărită 

care se cunoaște este de înălțimea 

unui chibrit, cu dimensiunile: 4,5 

cm înălțime, 3,2 cm lățime, și 2 cm 

grosime. 
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Dumnezeu, scrie: „Cercetați Scripturile, pentru 
că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai 
ele mărturisesc despre Mine.” Îndemnul pentru 
fiecare persoană care își dorește să îl cunoască 
pe Dumnezeu este „să cerceteze Scripturile”, 
adică să citească în Biblie, unde va găsi, în mod 
personal, singura Cale spre El. Sfânta Scriptură 
poate fi citită de adulți și de copii, de băieți, de 
fete. Oricine poate găsi, în Biblie, eroi adevărați 
cu faptele lor mărețe care le vor stârni admirația 
și îi vor ajuta să-L înțeleagă pe Dumnezeu. 

 Cuvântul lui Dumnezeu este foarte 
bine organizat în cărți mai mici. Ele poartă 
numele autorului lor, al destinatarului lor sau 
al conținutului. Cărțile Bibliei sunt împărțite 
pe capitole. Ele sunt împărțite pe fragmente sau 
propoziții scurte, numite versete. Biblia poate 
să lămurească și să arate calea spre El, deoarece 
„Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător” 
(Evrei 4:12), având în el putere din Dumnezeu.

SĂ EXERSĂM!
Explorare

 1. Cine răspunde primul?

• Cum se mai numește Biblia?
• Care este rolul Bibliei?
• Câte cărți cuprinde Biblia?
• Cum putem cunoaște calea spre Dumnezeu?

�� �������
„Cuvântul 
Tău este 
o candelă 
pentru 
picioarele 
mele 

și o lumină 
pe cărarea 
mea.”

Psalmul 119:105
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 2. Căutând cu atenție,  în careul de mai jos, veți descoperi titlurile a 11 cărți, repre-
zentând de fapt 14 cărți din cele 27 care compun Noul Testament.

Literele care rămân nefolosite vă vor dezvălui 
autorul a jumătate din Noul Testament și 
numele pe care și l-a câștigat prin activitatea 
sa de apostolat.
Cuvintele sunt ascunse doar pe linii, coloane 
și diagonale, fără inversări (deci sunt scrise 
de la stânga la dreapta sau de sus în jos).

ROMANI, CORINTENI, GALATENI, EFESENI, FILIPENI, 
COLOSENI, TESALONICENI, TIMOTEI, TIT, FILIMON, EVREI

'	���
�����������	
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 Biblia povestește despre un om care a ieșit într-o 
zi să semene niște semințe. El nu se apleca să le pună 
în pământ, ci le arunca. O parte dintre semințe au căzut 
lângă drum și au mâncat-o păsările, o altă parte a căzut 
într-un loc cu pietre și abia a ieșit planta și imediat a fost 
arsă de soare, deoarece nu a avut loc să își înfigă bine 
rădăcina. Alte semințe au căzut între spini și nu s-au 
putut dezvolta deoarece aceștia erau mai puternici, dar 
a fost și o parte care a ajuns într-un pământ bun. Aici 
a încolțit frumos, a devenit o plantă frumoasă, cu rod 
bogat.
 Să fim asemeni pământului bun și să ascultăm cu 
drag Cuvântul lui Dumnezeu, ca el să rodească în noi!
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Îmi place Biblia, îmi place Biblia
Că mă-nvață să iubesc,
Să citesc, s-o împlinesc.
Îmi place Biblia, îmi place Biblia,
DA, îmi place Biblia!

 Mă-nvață să iubesc
 Când citesc și-o împlinesc
 Când citesc și-o împlinesc
 Mă învață să iubesc
 În dreptate vreau să cresc
 După Biblie să trăiesc, 
 DA, îmi place Biblia!

Biblia e cartea, Biblia e cartea,
Ce te-nvață să iubești
Când citești și-o împlinești /Biblia e cartea, Biblia e cartea
Pe care-ai s-o iubești! 

                                (din Speranța pentru copii, volumul 3 – Îmi place Biblia)

222

PORTOFOLIU

 Caută informații despre cărțile din bibliotecile antice și notează 
ce te-a impresionat.

 Formați două echipe din elevii clasei și căutați diverse versete 
biblice date. Cine găsește mai repede adună punctaj. 

SĂ NE JUCĂM
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De ce omul are nevoie de 
îndrumare în viață?

 Când oamenii Adam și Eva au ales să 
nu asculte de Dumnezeu, mâncând din fructul 
oprit, au permis păcatului să intre în lume. 
Astfel, omul este pus mereu în situația de a alege, 
iar Dumnezeu care îl iubește, îl îndrumă spre 
bine. În cartea biblică Pildele sau Proverbele lui 
Solomon, găsim foarte multe sfaturi atât pentru 
adulți, cât și pentru copii. „Ascultă, fiule, 
învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările 
mamei tale!” (Proverbe 1:8).  Adulții au nevoie 
să fie îndrumați în probleme pentru vârsta 
lor: alegerea unui loc de muncă, alegerea unei 
biserici, creșterea copiilor etc.
 Copiii au nevoie să accepte sfatul pen-
tru a avea un comportament frumos, să-și 
aleagă prietenii cei mai buni și să își petreacă 
util, timpul liber. Orice persoană are nevoie 
de îndrumare în viață pentru a fi plăcută lui 
Dumnezeu, a trăi frumos și a fi un exemplu 
pentru ceilalți.

Cine ne îndrumă în viață?

 Atunci când o persoană are nevoie de un 
sfat, se poate ruga și Dumnezeu nu va ezita să 
o ajute, deoarece El ne dorește binele: „Când 
mă va chema, îi voi răspunde” (Psalmul 91:15) 
Dumnezeu este cel mai important îndrumător 
în viața creștinului. Biblia, Cuvântul Lui, 
conține multe sfaturi pe care putem să le 
aplicăm în situațiile din viața noastră. „Cartea 

�14����	��
�
		��
�����	

���
��
	0��
���
����	/

���
����
��	�����
0�	�
��


������
�	
����� 
Proverbe 20:5

Vocabular

ÎNDRUMÁ, îndrúm – 1. A arăta cuiva 
drumul, a îndrepta în direcția potrivită; 
a călăuzi. 

LEPĂDÁ, lépăd – A lăsa ceva din mână; a 
arunca. • A arunca un obiect nefolositor 
sau fără valoare, renunțând la el.

EZITÁ, ezít – A sta la îndoială în luarea 
unei hotărâri; a șovăi, a se codi, a pregeta.  

CUGETÁ, cúget – a medita, a se gândi.
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„Povățuiește-mă 
în adevărul Tău 
și învață-mă, 

căci Tu ești 
Dumnezeul 
mântuirii 
mele.” 

Psalmul 25:5

Să aflăm mai multe

 Tomas Edison a eșuat în 

a inventa becul, de foarte multe 

ori. Când a fost întrebat cum de 

a reușit să continue să lucreze, 

a răspuns: „Nu mă descurajez, 

deoarece fiecare încercare greșită 

mă aruncă cu încă un pas înainte.”

 Ben Carson a fost primul 

medic care a reușit să opereze o 

pereche de gemeni siamezi, deși 

până atunci nu mai făcuse nimeni 

acest lucru și nici nu se credea că 

se va putea realiza vreodată.

Roagă-te dimineața, roagă-te și la prânz,
Roagă-te pe-nserate, roagă-te orișicând!
Cu Domnul dimineața, cu Domnul și la prânz
Cu Domnul pe-nserate, cu Domnul orișicând!
                                  (Din Gala Vreau să cânt – Roagă-te)

��������	

aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; 
cugetă asupra ei, zi și noapte, căutând să faci 
tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi 
în toate lucrările tale și atunci 
vei lucra cu înțelepciune” 
(Iosua 1:8). Biblia îl reprezintă 
pe Dumnezeu, prin urmare 
sfaturile ei sunt demne de 
urmat. Părinții sunt persoanele 
care au grijă de copii, de aceea Sfânta Scriptură 
cere: „Copii, ascultați în Domnul de părinții 
voștri căci este drept, […] ca să fii fericit și să 
trăiești multă vreme pe pământ” (Efeseni 6:1, 3). 
Orice alt adult care este responsabil de copii, 
bunicii, profesorii, unchii, mătușile etc., poate 
oferi un sfat care să-i ajute când au nevoie. 
 Prin urmare, este bine ca atunci când avem 
nevoie de un sfat să ne rugăm lui Dumnezeu, să 
citim în Biblie, să cerem părerea părinților sau a 
altor persoane responsabile de noi.
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SĂ EXERSĂM!
Explorare

1. Cine răspunde mai repede?

• Dați exemple de câteva dificultăți pe care le au copiii.
• Cine ne poate îndruma în viață?
• Care este cartea din care putem lua cele mai bune sfaturi?

2. Alege imaginile care ilustrează buni îndrumători pentru copii:

 Încearcă să rezolvi următoarea problemă, iar dacă te pune în 
dificultate cere sfatul unui coleg:

SĂ NE JUCĂM

(a) (b) (c) (d)
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Ben s-a născut într-o familie de oameni negri din America, în anul 1951. Tatăl i-a părăsit 
și au rămas doar el cu fratele și mama sa. Ben nu promitea a fi un elev silitor, iar școala în care 
învăța nu îl ajuta la aceasta. Mama lui lucra ca menajeră și era analfabetă. Prin urmare, viitorul 
nu părea a fi unul strălucit. 

Cu toate acestea, mama me-
reu cerea celor doi copii să învețe. 
Aveau program obligatoriu de 
studiu și de citit cărți. Ben a fost 
nevoit să schimbe mai multe școli 
și a fost de multe ori umilit pentru 
că era negru. Cu toate acestea, a 
ajuns să studieze medicina într-o 
universitate cu renume, devenind 
un medic neurochirurg foarte bun. 
Înainte de fiecare operație, se ruga 
să reușească. Astfel, a fost capabil 
să opereze pe creier prima pereche de gemeni siamezi, în anul 1987, lucru pe care nu îl mai 
făcuse nimeni înaintea lui. 

Și tu poți avea mari realizări dacă te încrezi în Dumnezeu!

după Ben Carson

2

PORTOFOLIU

 Caută informații despre o personalitate istorică, despre un om de 
știință etc. care a avut dificultăți în a avea realizările pentru care astăzi 
este cunoscut.
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Ce dificultăți întâmpină
 un copil?

 A avea o dificultate înseamnă a avea o 
greutate în a face ceva. Nimeni nu poate să facă 
singur toate lucrurile, de aceea Dumnezeu a 
lăsat ca oamenii să locuiască împreună. Un bun 
creștin este atent la dificultățile pe care le au 
persoanele din jurul lui și este oricând dispus 
să le ajute. Copiii au și ei greutăți în a face 
diverse lucruri. Unele dintre acestea ar putea fi: 
o temă mai grea, un test dificil, un proiect etc. 
Uneori copiii nu se mai înțeleg cu prietenii lor, 
sau nu se descurcă să facă o treabă casnică dată 
de părinți, ori s-au lovit și au nevoie de ajutor.
 Fiecare persoană are anumite dorințe. 
Copiii își doresc jucării mai frumoase, sănătate 
pentru părinți, o excursie. Biblia, Cuvântul lui 
Dumnezeu, spune: „În lume veți avea necazuri; 
dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea” (Ioan 
16:33). În viață avem dificultăți generale, pe 
care le întâmpină orice om, dar avem și greutăți 
în viața personală, care ne sunt specifice doar 
nouă. Fiecare copil are dorințe, greutăți pe 
care le cunoaște doar el și pe care ar dori să le 
depășească.
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Proverbe 46:1

Vocabular

DIFICULTÁTE, dificultăți  –  Greutate de 
a face ceva; anevoință. • Piedică, obstacol. 

28

Să aflăm mai multe

 Ghedeon, unul dintre perso-

najele biblice, și-a pus încrederea 

în Dumnezeu și a învins o armată 

foarte mare cu doar 300 de soldați.

 Daniel, un profet din Biblie, a 

crezut că Dumnezeu îl va ocroti de 

leii la care a fost aruncat pentru că se 

ruga. Într-adevăr, leii nu i-au făcut 

niciun rău.

 Estera, o împărăteasă evreică, 

s-a rugat trei zile lui Dumnezeu să o 

ajute să rezolve problema poporului 

ei. Apoi s-a prezentat, nechemată, la 

împărat, riscându-și astfel viața.

28
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Încrederea în purtarea de grijă
 a lui Dumnezeu

 Indiferent de dificultățile pe care le avem, 
fie ele mai mici sau mai mari, Dumnezeu spune 
să îndrăznim la El, deoarece „El a biruit lumea”. 
Dumnezeu este Creatorul Atotputernic. El 
poate rezolva orice greutate din viața noastră. 
„Știu că Tu poți totul și nimic nu poate sta 
împotriva gândurilor Tale” (Iov 42:2). Când 
Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, era pe pământ, 
niște copii s-au apropiat de El. Biblia scrie, în 
Matei 19:14, că Isus  le-a zis: „Lăsați copilașii să 
vină la Mine și nu-i opriți”. Dumnezeu ascultă 
copiii și este foarte atent la greutățile lor. 
 Copiii sunt foarte importanți în ochii 
Lui: „Uitați-vă la păsările cerului: ele nici nu 
seamănă, nici nu seceră și totuși Tatăl vostru cel 
ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult 
mai de preț decât ele?” (Matei 6:26).
 Așadar, să avem încredere în Dumnezeu 
care poate rezolva orice dificultate pe care o 
avem. El este „adăpostul și sprijinul nostru, care 
nu lipsește niciodată în nevoi” (Psalmul 46:1).

SĂ EXERSĂM!
Explorare

1. DA sau NU?

___  Dumnezeu vrea să ne rezolvăm singuri dificultățile. 
___  Un test greu, o temă, alegerea prietenilor pot fi dificultăți pentru copii.
___  În Biblie, scrie că Dumnezeu ne poate ajuta în orice dificultate. 

�� �������
„Dumnezeu 
este 
adăpostul 
și sprijinul 
nostru, 

un ajutor 
care nu 
lipsește 
niciodată în 
nevoi.” 
Psalmul 46:1
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 Ajută copiii să ajungă la Biblie pentru a citi promisiunea lui 
Dumnezeu din Psalmul 46:1:

SĂ NE JUCĂM

 Desenează pe caiet sau dis-
cută cu colegul de bancă despre o 
dificultate pe care ai întâmpinat-o, 
după modelul exploziei stelare:

"6��-��
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 Abraham Lincoln a fost unul dintre președinții americani. 
El credea în existența lui Dumnezeu și, în timpul cât a condus 
țara, s-a decis să se scrie pe monedele de atunci: „In God we trust” 
(În Dumnezeu ne încredem). Unul dintre cele mai importante 
lucruri pentru care a rămas în istorie este legea pentru emanciparea 
sclaviei, adică oamenii negri să nu mai fie sclavi. 
 Atunci când o persoană se încrede în Dumnezeu, El o 
ajută să realizeze lucruri frumoase. Astfel, oamenii negri au devenit egali cu cei albi și chiar și 
astăzi pe dolarii americani scrie „In God we trust!”.
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Vreau să cânt, vreau să cânt
Vreau să cânt mereu!
Vreau să cânt, vreau să cânt
Pentru Domnul meu!
Se deschid spre cer inimi de copii
Intonând în cor cântece zglobii!
Ne unim și noi, într-un „preamărim”
Laudă să-I dăm, că El ne-a iubit!
Zâmbete și flori, am adus cu noi,
Din iubirea Lui, să gustați și voi!
Tot ce e mai bun, de la El primim
Doamne, Te iubim și îți mulțumim!
Mâna să ne dăm și să Îi cântăm
Iar când drumu-i greu, Lui să ne rugăm,
Din Cuvântul Său, noi așa citim
Buni ca El să fim și să ne iubim!
Chiar de nu-L vedem, Domnul e aici
El e ajutor celor mari și mici,
Credem că e viu, viu și-adevărat,
El e Dumnezeu, El e împărat!

                         (Din Gala Vreau să cânt – Vreau să cânt)

��������	

PORTOFOLIU

Alcătuiește o scurtă poezie despre încrederea copiilor în Dumnezeu. 
Atașează-i un desen.
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 1. Răspunde prin A (adevărat) sau F (fals):
___ Adam și Eva au încălcat porunca lui Dumnezeu. 
___ Oamenii nu își doresc să trăiască într-o lume mai bună. 
___ Dumnezeu răspunde nevoilor omului. 
___ Biblia are două părți ce cuprind 66 de cărți.
___ În Biblie există povestiri pentru copii inventate de oameni. 
___ Alături de Dumnezeu, părinții ne pot da sfaturi bune. 
___ Când avem o problemă, trebuie să ne descurcăm singuri. 

 2. Desenează și tu rebusul pe caiet și completează-l astfel:
  Pe verticala A-B se află CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU sau …

1 Când Dumnezeu a creat lumea „s-a 
uitat la tot ce făcuse și iată că toate 
erau foarte…” (Geneza 1:31).

2 Atunci când ai o dificultate, nu ești 
…, deoarece Dumnezeu are grijă de 
tine.

3   … lui Dumnezeu pentru noi este 
mare, deoarece El ne răspunde la 
toate nevoile noastre.

4 Oamenii își doresc mereu o … mai 
bună.

5 Dumnezeu ne-a creat diferiți sau … 

6   Inițialele celor doi oameni care au trăit în Grădina Eden.
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3. Scrie, în caiet, cele două coloane și separă necesitățile (nevoile) unui copil de 
dificultățile pe care le poate avea.

mâncare, adăpost, un accident din joacă, o temă grea, rechizite, alegerea unui prieten

Nevoi sau necesități ale copiilor Dificultăți ale copiilor

 
 4. Selectează doar imaginile care ilustrează persoane care ne pot îndruma în viață:

5. Planeta Pământ are diverse nevoi în urma poluării, defrișării pădurilor etc. Scrie 
trei lucruri pe care le poți face pentru a proteja Creația lui Dumnezeu.

(a) (b) (c) (d)
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 1. Completați propozițiile cu expresia sau cuvântul care lipsește: 
• …  ne arată calea spre Dumnezeu. Aceasta se mai numește …  și are … părți.
• Dumnezeu răspunde …  omului, deoarece El ne iubește.
• În viață, persoanele care ne pot sfătui când avem nevoie sunt:… 

 2. Dați exemple de trei nevoi ale omului și de două dificultăți pe care le pot avea 
copiii.

 3. Alege, din imaginile de mai jos, pe cele care crezi că ar trebui să și le dorească orice 
persoană pentru a avea o lume mai bună:

 4. Notează cu DA sau NU:
 • Fiecare dintre noi suntem unici. ___
 • Dumnezeu și părinții nu îi sfătuiesc pe copii în viață. ___
 • Copiii pot avea încredere în Dumnezeu că le răspunde dificultăților lor. ___

�����������������-���
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ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT

1 6 cuvinte corecte 4-5 cuvinte corecte 2 cuvinte corecte
2 5 exemple corecte 3-4 exemple corecte 2 exemple corecte
3 3 imagini corecte 2 imagini corecte 1 imagine corectă
4 3 răspunsuri corecte 2 răspunsuri corecte 1 răspuns corect
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DOMENIUL  DE  CONȚINUT  II

DUMNEZEU 
��-
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➢ Ne străduim să respectăm poruncile lui Dumnezeu;
➢ Recunoaștem că doar prin Domnul Isus putem fi sfinți;
➢ Dovedim celor nemântuiți că Dumnezeu a vorbit prin proroci;
➢ Vestim învățătura Domnului Isus celor care au nevoie de ea.

SFINŢENIA – CALEA SPRE  DUMNEZEU

��(���*����*+"$�"��9���*,8�*%�'#'#��������"�(������"��*#*�:��*'�*
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Ce este sfinţenia

 Dumnezeu este Sfânt, adică desăvârșit, 
fără păcat, separat de tot ce este rău. Sfințenia 
reprezintă starea oamenilor de a se asemăna 
cu Dumnezeu. El dorește ca orice adult sau 
copil să se îndepărteze de tot ce este rău și să 
împlinească tot ce scrie în Biblie. 

 O persoană este sfântă dacă 
ascultă în totalitate de Legea lui 
Dumnezeu. Adam a fost creat 
perfect. Atunci când a păcătuit, 
stricăciunea a intrat în lume. Pă-
catul este orice neascultare de 
poruncile lui Dumnezeu. Biblia 
spune: „Căci toți au păcătuit și 
sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu” 
(Romani 3:23). Oricât de mult 
ne-am strădui, nu vom putea 
să respectăm toată Legea lui 
Dumnezeu, iar încălcarea porun-
cilor atrage pedeapsa.

 De asemenea, om sfânt este cel pus 
deoparte pentru Dumnezeu. În Vechiul  
Testament, preoții erau sfinți, adică puși 
deoparte ca să facă lucrarea lui Dumnezeu.  
În Noul Testament, 
credincioșii care cred 
în Domnul Isus sunt 
numiți sfinți.
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Proverbe 97:12

Vocabular

SFINȚENIE – Calitate a ceea ce este 
sfânt. ◊ Cu sfințenie = cu evlavie. 

NEPRIHĂNIT –  Care este fără prihană, 
fără păcat, fără vină, pur, curat, nepătat, 
imaculat.
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Cum se ajunge la sfinţenie
Dumnezeu L-a dat pe Domnul Isus 

să moară în locul oamenilor. Astfel, păcatele 
omenirii au fost purtate pe cruce, iar sfințenia 
Domnului Isus a trecut asupra celor care cred 
în jertfa Lui.

În Ioan 3:16 scrie: „Fiindcă atât de mult a 
iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui 
Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, 
ci să aibă viață veșnică”. Dacă vrem să primim 
sfințenia lui Dumnezeu, tre-
buie să credem în Domnul 
Isus. Copiii pot să creadă și 
ei în Domnul Isus, iar El se 
bucură când aceștia vor să 
devină sfinți.

Dumnezeu ne îndeam-
nă să ne păstrăm sfințenia 
printr-un comportament fru-
mos: „după cum Cel ce v-a 
chemat este sfânt, fiți și voi 
sfinți în toată purtarea voastră” 
(1Petru 1:15).

�� �������
„după cum 
Cel ce v-a 
chemat este 
sfânt, 

fiți și voi 
sfinți în toată 
purtarea 
voastră.”
1Petru 1:15

SĂ EXERSĂM!
Explorare

1. Adevărat (A) sau fals (F)?
___ Credința în Dumnezeu ne ajută să fim sfinți.
___ Sfințenia înseamnă să facem fapte bune. 
___ Oamenii nu pot respecta în totalitate principiile lui Dumnezeu. 
___ Copiii nu au dreptul să primească sfințirea prin Domnul Isus. 
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2. Alege, din imaginile de mai jos, doar pe cele care sugerează sfințirea pe care o dorește 
Dumnezeu de la oameni:

��������	

Isus este sfânt,
Isus e sfânt, Isus e sfânt,
Nimeni nu-i ca El așa de sfânt.
Isus e sfânt, Isus e sfânt,
E sfânt în Cer și pe Pământ!
Toți copiii Îi cântăm,
Pe Isus Hristos Îl lăudăm.

1. Isus e Domn, Isus e Domn
Isus e Regele Regilor
Isus e Domn, Isus e Domn
Isus e Domnul Domnilor!

2. Isus e bun, Isus e bun
În veci de veci ține bunătatea Lui
Isus e bun, Isus e bun
E mare bunătatea Domnului!

(a) (b) (c) (d)
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 Ajută copiii din labirint să ajungă la Domnul Isus pentru a primi 
sfințirea.

SĂ NE JUCĂM

�������

Într-o zi, Vlad s-a jucat în grădină. Din greşeală, s-a apropiat prea mult de stupii de 
albine. Câteva albine s-au luat după el o bucată bună de drum, iar una, care părea a fi foarte 
supărată pe Vlad, l-a urmărit până în casă, unde el se refugiase urlând.

Mama l-a luat în braţele ei, iar albina s-a năpustit asupra ei 
şi a înţepat-o în mână. După ce durerea mare a mai trecut, mama 
i-a spus lui Vlad: ,,Acum tu nu mai trebuie să te temi. Uită-te aici, 
albina m-a înţepat pe mine şi a rămas fără ţepuş. Ea trebuie să 
moară acum.”

Apoi i-a arătat un punct negru în locul unde albina a 
înţepat-o. ,,Priveşte”, a continuat ea, ,,acesta este ţepuşul, acum 
albina nu mai poate să-ţi facă nimic.” Vlad s-a liniştit în sfârşit, 
dar i-a părut foarte rău, când a văzut cum se umflă mâna mamei. 
Ea a îndurat toate acestea pentru fiul ei.

Mama foloseşte acest prilej ca să vorbească cu Vlad despre o dragoste, care era cu mult 
mai mare decât dragostea ei; cum Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru noi şi i-a 
luat astfel morţii ţepuşul.

                          (http://povestiricrestine.ro/unde-iti-este-tepusul-moarte/)
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Cine au fost proorocii?

 Înainte de a veni Domnul Isus pe pământ, 
Dumnezeu îi învăța pe evrei cum să respecte 
poruncile Lui, folosindu-se de Cuvântul Său, 
dar și de proroci. Aceștia erau oameni aleși de 
Dumnezeu, care sub inspirația Duhului Sfânt 
vorbeau poporului sau vesteau ceea ce urma să 
se întâmple. Prorocii aveau datoria, nu numai 
să transmită mesaje de la Dumnezeu, dar şi să 
se roage pentru oameni. Astfel, credincioșii 
puteau să își îndrepte viața, încât să fie plăcuți 
lui Dumnezeu. „Eu am vorbit prorocilor, am 
dat o mulțime de vedenii și am spus pilde prin 
proroci” (Osea 12:10).

 Un exemplu este Daniel care a 
descoperit visul împăratului „Dar 
este în ceruri un Dumnezeu care des-
coperă tainele și care face cunoscut 
împăratului Nebucadnețar ce se va 
întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată 
visul tău…”  (Daniel  2:28). Un proroc 
special în ochii lui Dumnezeu a fost 
Moise: „În Israel nu s-a mai ridicat un 
proroc ca Moise, pe care Domnul să-L 
fi cunoscut față în față” (Deuteronom 
34:10). Samuel, Ilie, Isaia, Ieremia sunt 
alți profeți ai lui Dumnezeu.
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Evrei 10:7

Vocabular

PRORÓC, proroci = Interpret al voinței 
lui Dumnezeu, capabil să prezică viitorul; 
p. gener. persoană care are previziunea 
evenimentelor viitoare; profet.

40
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Rolul prorocilor în pregătirea 
venirii Domnului Isus Hristos

Multe dintre prorocirile sau profețiile 
Vechiului Testament se referă la nașterea Dom-
nului Isus, care avea să se întâmple sute de ani 
mai târziu.  Prorocul Isaia a vestit că Domnul 
Isus se va naște din fecioară: „Iată, fecioara va 
rămâne însărcinată, va naște un Fiu și-I va pune 
numele Emanuel (Isaia 7:14). Daniel a anunțat 
momentul nașterii Fiului lui Dumnezeu: „Să știi 
dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru 
zidirea din nou a Ierusalimului, până la Unsul, 
la Cârmuitorul, vor trece șapte săptămâni” 
(Daniel 9:25). Profetul Mica a vestit locul în 
care se va naște Mântuitorul: „Și tu, Betleeme 
Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de 
căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine  Îmi va ieși 
Cel ce va stăpâni peste Israel” (Mica 5:2).

Împlinirea acestor profeții din timpuri 
vechi se poate verifica în Noul Testament. Rolul 
lor a fost de a pregăti poporul evreu să-L accepte 
pe Domnul Isus ca Mesia, Mântuitorul. Ele s-au 
împlinit cu exactitate, iar cei care au fost atenți 
la Cuvântul lui Dumnezeu au crezut în Fiul Lui, 
la fel cum putem face și noi astăzi.

�� �������
„Atunci am zis: 
«Iată-Mă 
(în sulul 
cărții este 
scris despre 

Mine), vin să 
fac voia Ta, 
Dumnezeule!»” 

Evrei 10:7

SĂ EXERSĂM!
Explorare

1. DA sau NU?
___ Prorocii sunt oamenii Lui Dumnezeu care vestesc ce urmează să se întâmple. 
___ Nu au existat semne și profeții despre Domnul Isus până la nașterea Sa.
___ Daniel a vestit locul unde se va naște Mesia, Domnul Isus.
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2. Ordonează steluțele pentru a forma versetul care vorbește despre nașterea Domnului 
Isus încă din vechime, prin prorocul Isaia.

1. O veste bună a fost vestită în vremuri de demult,
Biblia a spus de venirea Domnului Isus.
Mulți profeți vestiră-n vechime de nașterea Sa
Iar când vremea se-mplinise, s-a născut un prunc!
L-au numit Isus, Isus Salvatorul
L-au numit Isus, Fiul Celui Preaînalt!
         
2. La o fecioară pe nume Maria, chiar în casa sa,
A venit un înger din ceruri în Galilea.
El i-a spus „Maria, vei naște un Copil de Sus
El va fi Mesia din ceruri!” și ea s-a supus.

                                               (Corul de copii Adante)

��������	

L-au numit Isus
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Iona era un om care Îl cunoştea pe Dumnezeu. El era un profet, ceea ce înseamnă că el le 
transmitea oamenilor mesaje din partea lui Dumnezeu. Într-o zi, Dumnezeu îi spune lui Iona 
să meargă în cetatea Ninive – oamenii de acolo erau răi. Iona trebuia să le spună că cetatea va 
fi nimicită în patruzeci de zile.

Iona a fost profund nemulţumit  şi a răbufnit: „Cum să mă duc eu în acea cetate?” 
S-a urcat într-o corabie şi a plecat spre altă cetate – Tars, departe de locul în care L-a 

trimis Dumnezeu. Pentru a-l opri, Dumnezeu a trimis o furtună pe mare. Iona a fost aruncat 
din corabie şi înghiţit de un peşte mare. În burta peştelui, Iona s-a rugat lui Dumnezeu şi 
peştele l-a aruncat pe Iona pe mal.

După aventura aceasta extraordinară, Iona era gata să asculte de Dumnezeu. S-a plimbat 
pe străzile oraşului şi a început să strige mesajul 
lui Dumnezeu.

Spre surprinderea lui Iona, oamenii s-au 
căit de păcatele lor şi au început să se roage lui 
Dumnezeu să-i ierte. Şi Dumnezeu, care este 
iubitor şi drept, i-a iertat.

Iona era supărat pentru că a vrut ca 
Dumnezeu să-i pedepsească pe cei din Ninive. 
El a fost un proroc adevărat, a transmis mesajul 
lui Dumnezeu, dar nu a fost gata să îi ierte pe 
niniveni şi să se roage pentru ei. 
(adaptat şi inspirat din https://ursuletinazdravani.
com/2014/01/12/iona-omul-care-fugea-de-
dumnezeu/)

               D_ _ _ _L                             I_ _ _ A                                M_ _ A

Să aflăm mai multe

 Profeția lui Daniel se împli-
nește în cartea Luca, capitolul al 
doilea.

 Proorocia lui Mica se împli-
nește tot în cartea Luca, același 
capitol. 

            Profeția lui Isaia se împlinește 
în primul capitol din cartea Luca.

 Încearcă să asociezi fiecare imagine cu numele prorocului care a 
vestit acel eveniment:

SĂ NE JUCĂM
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Cine au fost apostolii?

 Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, a venit 
pe pământ pentru a se jertfi pentru păcatele 
tuturor oamenilor. În timpul cât a locuit printre 
oameni, El a mers din loc în loc și a dus vestea 
mântuirii, învățând pe aceștia să trăiască frumos. 
 Fiul lui Dumnezeu și-a ales drept ucenici 
12 bărbați din locuri diferite, cu diverse meserii: 
o parte erau pescari, unul dintre ei era vameș, 
în localitatea Capernaum, altul era originar 
din Betsaida etc. Ei s-au numit apostoli, adică 
oameni trimişi să vestească mesajul Evangheliei.” 
Iată numele celor doisprezece apostoli: „Cel 
dintâi, Simon, zis Petru, şi Andrei, fratele lui; 
Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui; Filip şi 
Bartolomeu; Toma şi Matei vameşul; Iacov, fiul 
lui Alfeu, şi Levi, zis şi Tadeu;  Simon Canaanitul 
şi Iuda Iscarioteanul” (Matei 10: 2-4). 
 Misiunea pe care le-a încredințat-o Dom-
nul Isus a fost de a vesti  iertarea care se primește 
prin El, mântuirea prin credința în Fiul lui 
Dumnezeu și darul vieții veșnice cu Dumnezeu. 
„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, 
botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al 
Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce 
v-am poruncit.” (Matei 28:19-20)
 Astăzi, orice persoană care vorbește al-
tora despre mântuirea prin Domnul Isus, poate 
fi un apostol al Lui. Dumnezeu așteaptă de la 
copiii Lui să spună și celor nemântuiți vestea 
bună.

�"����*	.��
��	��
��
��	
���		

��0�2	/
����
�.��
����	�
�������


��	
�������,
�	��*	.��
��
6�+���

��
�����
��
�4��0	���
4�����	
���
��

�	�*�	��
0	
��?�*	.��
����	*�8� 

Evrei 13:7

Vocabular

EVANGHELIST, evangheliști –  1. (în Noul 
Testament) Propovăduitor al Evangheliei; 
2. Fiecare dintre cei patru autori care au 
consemnat Evanghelia lui Hristos: Matei, 
Marcu, Luca și Ioan.

UCENIC, -Ă, ucenici, -ce – Persoană (tânără) 
care învață o meserie, discipol, elev.

VAMEȘ, vameși – Funcționar însărcinat 
cu controlul și cu taxarea mărfurilor care 
trec prin vamă.
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Cine sunt evangheliștii?

Cuvântul Evanghelie înseamnă Veste Bună. 
Noul Testament începe cu cărţile care relatează 
despre viaţa Domnului Isus: Matei, Marcu, Luca 
şi Ioan. Aceşti autori sunt considerați evan-
gheliști întrucât cărţile scrise de ei, inspirați de 
Dumnezeu, aduc vestea bună a mântuirii prin 
Isus Hristos. Atunci când răspândim mesajul 
Evangheliei, adică vestea bună a mântuirii 
prin credinţa în Domnul Isus, putem fi numiţi 
evanghelişti.

Oricine poate citi mesajul celor patru 
evangheliști pentru a-L cunoaște pe Domnul Isus 
și vestea mântuirii. Dumnezeu se bucură când 
copiii citesc despre Fiul Său, întrucât iertarea, 
mântuirea și darul vieții veșnice este și pentru ei.

SĂ EXERSĂM!
Explorare

1. Adevărat (A) sau fals (F)?

___  Apostolii sunt oamenii care vorbesc altora despre mântuirea prin Domnul Isus.
___  Cei patru evangheliști sunt Matei, Marcu, Petru și Ioan. 
___  Primii apostoli au fost în număr de 12. 

2. Găsește intrusul despre care nu se găsește scris în cele patru Evanghelii:

Să aflăm mai multe

 Evanghelistul Luca avea pro-

fesia de doctor.

 Numele MATEI înseamnă 

„darul Lui Dumnezeu”.

 Apostolul Ioan este considerat 

„apostolul iubirii”.
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 Caută și găsește numele celor 12 apostoli!

SĂ NE JUCĂM

�������

Cântarea „M-am hotărât să-L urmez pe Isus!” a fost compusă în condiții grele. O familie de 
misionari din Wales, Anglia, a decis să ducă vestea mântuirii unor triburi din nord-estul Indiei.

 Oamenii de acolo do-
reau să le facă rău, însă 
chiar atunci când le-a fost 
mai greu, sub inspirația 
divină au inceput să cânte 
versurile acestui cântec, 
pe care îl intonăm și noi 
astăzi. Băștinașii au de-
cis să îl urmeze pe acest 
Isus, văzând credința mi-
sionarilor chiar în fața 
amenințărilor cu moartea.

�� �������
„Călcaţi 
pe 
urmele 
mele,

întrucât şi eu 
calc pe urmele 
lui Hristos.”

1Corinteni 11:1

46
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1. Isus avea doisprezece ucenici,
Doisprezece ucenici avea,
Și oriunde Isus mergea
Pe Domnul Îl urmau!

Petru cu Andrei, 
Și fiii lui Zebedei
Ce se numeau Iacov și Ioan.
Filip și Bartolomeu,
Iacov, fiul lui Alfeu,
Toma, Matei, Levi, Simon și Iuda.

2. Isus avea doisprezece ucenici 
Și-n pilde le vorbea,
Isus avea doisprezece ucenici
Și pildele le tălmăcea.

3. Isus avea doisprezece ucenicii
Când pâinile a înmulțit,
Isus avea doisprezece ucenici
Când mii de oameni a hrănit.

4. Isus avea doisprezece ucenici
Și la Cină i-a chemat,
Isus avea doisprezece ucenici
Și Cina au mâncat.

PORTOFOLIU

 Vorbește unui copil nemântuit despre Domnul Isus, apoi alcă-
tuiește un scurt text prin care să descrii cum te-ai simțit făcând acest 
lucru.

ci,

da.

ci 

cii

ci
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 1. Completează spațiile libere folosind următoarele cuvinte:

apostoli, credința, Matei, Marcu, proroci, Luca, Ioan, poruncile

 a) Sfințenia se poate primi doar prin ___ Domnului Isus. 
 b) A fi sfânt înseamnă a respecta toate ___ Lui Dumnezeu.
 c) Persoanele care au vestit celor din jur iertarea și mântuirea Domnului Isus se 
numesc ___ .
 d) Cei patru evangheliști sunt: ___ .
 e) Oamenii care au vestit, cu mulți ani înainte, nașterea Domnului Isus se numesc ___ .

 2. Notează numele celor 12 apostoli pe cele douăsprezece petale:

 3. Alcătuiește un scurt text în care să folosești 
următoarele cuvinte: 

 ➢ evangheliști

 ➢ mântuire 

 ➢ Domnul Isus 

 ➢ minuni 

 ➢ iertare

 ➢ învățături
48
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 4. Asociază proorocia din Vechiul Testament cu împlinirea din Noul Testament:

 1. „Și tu, Betleeme Efrata, 
măcar că ești prea mic între cetă-
țile de căpetenie ale lui Iuda, totuși 
din tine Îmi va ieși Cel ce va stăpâni 
peste Israel și a cărui obârșie se suie 
până în vremuri străvechi, până în 
zilele veșniciei.” (Mica 5:2) 

 2. „De aceea, Domnul însuși 
vă va da un semn: „Iată, fecioara 
va rămâne însărcinată, va naște un 
Fiu și-I va pune numele Emanuel.” 
(Isaia 7:14)

 a. „În luna a șasea, îngerul Gabriel 
a fost trimis de Dumnezeu, într-o cetate 
din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară 
logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui 
David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul 
a intrat la ea și a zis: „Plecăciune, ție, căreia 
ți s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, 
binecuvântată ești tu între femei!” Îngerul 
i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat 
îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei 
rămâne însărcinată și vei naște un Fiu, căruia 
Îi vei pune numele Isus.”(Luca 1:26-31)

 b. „Iosif s-a suit și el din Galileea, din 
cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în 
cetatea lui David, numită Betleem – pentru 
că era din casa și din seminția lui David – să 
se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, 
care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, 
s-a împlinit vremea când trebuia să nască 
Maria.” (Luca 2:4-6)
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1. Stabilește dacă enunțurile sunt adevărate (A) sau false (F):
___  Pentru a primi sfințirea trebuie să facem fapte bune. 
___  Apostolii sunt prorocii din vechime care au vestit nașterea Domnului Isus.
___  În Evanghelii s-a scris despre viața Domnului Isus și mântuirea lumii.

2. Asociază prorocul cu evenimentul profețit și cu imaginea corespunzătoare:

Daniel

Isaia

Mica

Domnul Isus se va naște dintr-o fecioară

Momentul nașterii lui Isus

Locul nașterii: Betleem

 3. Alcătuiește un scurt text în care să argumentezi de ce este important să ne sfințim zi 
de zi. Dă exemple de persoane care ne pot ajuta în procesul sfințirii.
 4. Caută, în careul de mai jos, numele evangheliștilor din Biblie:

M A M A R C U I
L U C A A T E I
S A M U E L U R
M I C A I O A N
M A T M A T E I

 5. Alege cuvintele care au legătură cu primii apostoli ai Domnului Isus:
Luca, doisprezece, profeții, Petru, misiune, cărți.

�����������������-���
�3�
ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT

1 3 răspunsuri corecte 2 răspunsuri corecte 1 răspuns corect
2 3 asocieri corecte 2 asocieri corecte 1 asociere corectă

3 Alcătuirea textului cu 
argumente concrete și exemple

Alcătuirea textului cu 
argumente/ exemple

Alcătuirea unui text în legătură cu 
subiectul dat

4 Identificarea a 4 nume Identificarea a 2-3 nume Identificarea unui singur nume
5 Identificarea celor 3 cuvinte Identificarea a 2 cuvinte Identificarea unui cuvânt

(a)

(b)

(c)
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DOMENIUL  DE  CONȚINUT  III
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➢ Respectăm poruncile date de Dumnezeu din dragoste pentru El;
➢ Urmărim să facem bine celor din jurul nostru;
➢ Căutăm persoane care pot fi modele bune pentru noi;
➢ Trăim frumos pentru a fi noi înșine exemplu pentru cei nemântuiți.

ÎMPLINIREA DIN IUBIRE A PORUNCILOR 

�#�"�)�#�!��!"��#�%��������"����"'�#���,�"���$#��������"���*%

Împlinirea poruncilor lui Dumnezeu

iubirea lui Dumnezeu���!"*���"%
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Prezența normelor în toate 
contextele sociale

 Dumnezeu a dat poruncile pentru ca 
oamenii să poată trăi în armonie. Nimeni n-ar 
fi știut cum să se comporte dacă nu ar fi existat 
niște porunci sau norme de conduită. Biblia 
prezintă mai multe feluri de porunci. 
 O parte dintre ele se referă la relația cu 
Dumnezeu, la modul de închinare, la credință. „Să 
nu ai alți dumnezei afară de Mine” (Exod 20:3) 
 Altele se referă la modul în care este bine 
să ne comportăm cu noi înșine, cum să avem 
grijă de noi: „Apropiați-vă de Dumnezeu, și El 
Se va apropia de voi. Curățați-vă mâinile, pă-
cătoșilor; curățați-vă inima” (Iacov 4:8). El își 
dorește ca oamenii să aibă grijă de mintea și 
trupurile lor.

�����
����
��
���	��/
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Romani 12:18

Vocabular

NORMĂ, norme – Regulă, dispoziție 
obligatorie, fixată prin lege sau prin uz; 
ordine recunoscută ca obligatorie sau 
recomandabilă, ◊ Normă morală (sau 
etică) – model sau recomandare privind 
respectarea principiilor, îndeplinirea 
datoriilor și regulilor morale.
  
APROAPE, Aproapele nostru – Orice 
om; semen.

�� �������
„Dacă este 
cu putinţă, 
întrucât 
atârnă de voi,

trăiţi în 
pace cu toţi 
oamenii.” 

Romani 12:18
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Să aflăm mai multe

 În Bangladesh, este interzis 
prin lege, chiulitul de la școală. 
Elevii care chiulesc sunt amendați 
și obligați să facă muncă în folosul 
comunității, iar cei care au peste 
15 ani pot primi chiar pedepse cu 
închisoarea.
 Datorită faptului că celebrul 
personaj de desene animate Donald 
Duck nu purta pantaloni lungi, 
filmele de desene animate care-l 
aveau drept erou principal au fost 
interzise de lege în Finlanda.
 În Singapore, este interzis 
prin lege să mesteci banala gumă 
de mestecat.

 Apoi, Dumnezeu ne îndeamnă cu privire 
relațiile pe care să le avem cu ceilalți: să respectăm 
proprietatea celui de lângă noi, să vorbim frumos, 
să acceptăm o altă opinie: „Să iubești pe aproapele 
tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul!” (Leviticul 
19:18)

Ce sunt poruncile
 lui Dumnezeu

 Poruncile sunt graniţe care ne păzesc 
să facem rău aproapelui nostru sau chiar nouă 
înşine. Dumnezeu ne iubește și ne dorește binele. 
Poruncile Lui nu sunt date pentru a ne face rău, 
ci pentru a ne proteja de noi înșine și unii față 
de alții. Prin păzirea poruncilor lui Dumnezeu 
arătăm că Îl iubim şi ascultăm. Domnul Isus a 
spus: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele” 
(Ioan 14:15).
 Dacă vrem să arătăm că Îl iubim pe 
Dumnezeu trebuie să păzim poruncile Lui, „Căci 
dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor 
Lui” (Ioan 5:3).
 Cu cât Îl vom iubi mai mult pe Dumnezeu, 
cu atât vom căuta să iubim și pe aproapele nostru. 
„Și porunca Lui este să credem în Numele Fiului 
Său, Isus Hristos, și să ne iubim unii pe alții, cum 

ne-a poruncit El” (Ioan 
3:23). 
 Prin urmare, poruncile 
lăsate în Biblie merită 
respectate din dragoste 
pentru Dumnezeu, pen-
tru faptul că ne în-vață 
să trăim frumos cu El, cu 
noi înșine și cu ceilalți.
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SĂ EXERSĂM!
Explorare

 1. Cine răspunde primul?

  • De ce a dat Dumnezeu poruncile?
 • Dați trei exemple de porunci care te învață cum să te închini!
 • Povestiți cum putem arăta iubirea lui Dumnezeu în pauză, la biserică, la joacă!

  2. Alege imaginile care prezintă un comportament frumos, după poruncile date de 
Dumnezeu, și explică ce trebuie corectat acolo unde nu se respectă acestea:

3. Adevărat (A) sau fals (F)?

___  Lui Dumnezeu îi place să îi respectăm pe colegii noștri.  
___  Ne putem închina cum vrem înaintea lui Dumnezeu. 
___  Este bine să ascultăm de cei care sunt responsabili de noi.

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)
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DA și NU, NU și DA
Nu se pot înmănunchea.
Nu poți fi cum vrei tu,
Nu poți fi și DA și NU.

Când iubirea-ți spune „Hai!”
Lenea-ți poruncește „Stai!”
Când Isus vrea să lucrezi,
Lenea-ți spune să mai șezi!

BUN și RĂU, RĂU și BUN
Când se-adună se răpun.
Nu poți da brațul tău
Celui bun și celui rău!

Ceru-ar vrea copii cuminți
Însă lumea-ar vrea să minți.
Domnu-ar vrea să fii în Har
Iar cel rău să fii murdar!

Dacă-L ai pe Domnul Sfânt,
Nu poți fi și rău și blând.
Dacă-I dai iubirea ta,
Spune-I totdeauna DA.

 (Nicolae Moldoveanu – Cântări pentru copii)
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Lumea din sat era sătulă de reguli. Totul era stabilit prin reguli. Când era trezirea, când 
trebuia să se meargă la serviciu, când era zi de duminică şi zi de lucru. Pentru elevi erau reguli 
când începe şcoala, că trebuie să aibă asupra lor o batistă şi să-şi spele acasă dinţii. Existau 
reguli de circulaţie, reguli de cântat la pian.

Erau într-adevăr multe reguli şi oamenii au hotărât ca de azi înainte aceste reguli să nu 
mai fie valabile. Părea frumos.

Şcoala, fireşte, era goală pentru că toţi copiii au mers la scăldat; lumea a scos mesele 
în stradă, căci acolo bătea soarele; tinerii au deschis la maximum casetofoanele şi au lăsat să 
funcţioneze zi şi noapte; când Peter a ieşit din apă, n-a mai găsit pantalonii. I-a luat Klaus. „Nu 
mai sunt reguli”, strigă el şi fugi de acolo; Maja o găsi în camera sa pe micuţa Esther de la etajul 
de deasupra. Tocmai voia să-i strice păpuşa. „Ce faci aici, Esther?” „Nu mai sunt reguli” spuse 
micuţa, luă păpuşa şi fugi din cameră. „Am fost la şcoală” spuse Bruno. „Să nu mă minţi!” 
strigă tatăl. „Nu mai sunt reguli. Deci nu am minţit” răspunse Bruno.

Când oamenii voiau să doarmă nu puteau din cauza muzicii gălăgioase. Mulţi nu mai 
găseau banii la locul lor; copiii dormeau unde apucau; maşinile claxonau pe stradă fără rost, 
stricau măsuţele care stăteau pe stradă. „Unde sunt copiii? Cine a stricat măsuţa mea? Unde-mi 
sunt banii? Unde e poliţia?” Dar la numărul de telefon de la poliţie nimeni nu ridica receptorul. 
Căci dacă nu există reguli, nu mai e nevoie nici de cineva care să-i apere.

Încă în acea noapte începură să sune clopotele bisericii. Lumea s-a adunat, iar unul a 
spus: „Aşa nu se mai poate trăi”. „Nu, aşa nu mai putem trăi”, spuseră şi ceilalţi. „Ne trebuie 

reguli”, strigă unul. „Da, vrem 
din nou reguli”, strigară cu 
toţii.
       Începură să facă din nou 

reguli. Copiii să asculte de 
părinţi. Părinţii să-şi iubească 
copiii. Nu e voie să faci rău 
unul altuia. Nu e voie să se 
fure. Trebuie să se spună 
adevărul. „Vrem aceste reguli”, 
spuseră cu toţii şi merseră 
pașnici la casele lor.

1����
4���
��+��	

�������

de Daniel Ciobanu
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Ioan 13:34

Vocabular

EGOIST, -ă, egoiști, -ste  –  Stăpânit de 
egoism; se gândește doar la sine.

ALTRUIST, -ă, altruiști, -ste –  Persoană 
care lucrează, care acționează pentru 
binele altora.

VRĂJMAȘ, -ă, vrăjmași – Dușman; 
inamic. 

A PRIGONI, prigonesc –  A provoca 
cuiva, în mod permanent, necazuri, 
neplăceri, a trata cu ură, cu dușmănie, a 
persecuta.

Ce înseamnă iubirea lui 
Dumnezeu           

 Modul în care Dumnezeu te iubeşte 
este unic. Dragostea Sa este necondiţionată. 
Omul nu trebuie să îndeplinească nicio 
condiție să fie iubit de Dumnezeu. Nimic din 
ceea ce ai putea face tu nu Îl poate determina 
pe Dumnezeu să te iubească mai mult decât 
te iubeşte El deja. Nu este nimic care să-L 
determine să te iubească mai puţin. El te 
iubeşte chiar mai mult decât te iubeşti tu 
însuţi.
 Iubirea Lui este 
practică. Apostolul Ioan 
spune că „Dragostea lui 
Dumnezeu faţă de noi 
s-a arătat prin faptul că 
Dumnezeu a trimis în 
lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim 
prin El. Şi dragostea stă nu în faptul că noi 
am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a 
iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de 
ispăşire pentru păcatele noastre.” (1 Ioan 4: 
9-10)

Ce înseamnă iubirea
 aproapelui

 Oamenii pot arăta altora iubirea pe 
care au primit-o de la Dumnezeu. Atunci 
când ne îngrijim de aproapele nostru arătăm 
că îl iubim. Singuri nu vom putea niciodată 
să îi iubim pe ceilalți oameni, dar Dumnezeu 
ne ajută.
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„Vă dau o 
poruncă 
nouă: să vă 
iubiţi unii pe 
alţii; 

cum v-am 
iubit Eu, aşa 
să vă iubiţi 
şi voi unii pe 
alţii.”
Ioan 13:34

Să aflăm mai multe

 Nelson Mandela, primul pre-
ședinte de rasă neagră a Africii de 
Sud, a stat în închisoare 27 de ani 
și a fost persecutat de oamenii albi. 
Când a ajuns președinte, nu a făcut 
niciun rău celor care ar fi meritat 
aceasta, ci a încercat să aducă pace 
în țară.
 David Wilkersone, misionar 
în New York a fost lovit și ame-
nințat cu moartea de un tânăr 
gangster. Totuși, David a continuat 
să-i vorbească despre Dumnezeu, 
până când tânărul L-a acceptat pe 
Isus în inima lui.
 Unul dintre cei mai buni 
medici neurochirurgi din lume a 
afirmat „Fiecare celulă umană este 
sfântă. Dumnezeu mi-a dat mâini 
și suflet să le folosesc pentru binele 
oamenilor.”

Cel care se îngrijește doar de nevoile sale 
este un om egoist, iar cel care se ocupă și de 
nevoile altora se numește altruist, după cum 
spune apostolul Pavel: „Fiecare din voi să se 
uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora.” 
(Filip. 2:4)            

Cum îi putem iubi pe cei ce
 ne fac rău?

În Predica de pe Munte, Domnul Isus 
îi învață pe oameni să binecuvânteze și pe 
cei ce se poartă urât: „Dar Eu vă spun: iubiți 
pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă 
blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și ruga-
ți-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc” 
(Matei 5:44).

Arătând bunătate față de cei răi vom 
demonstra oamenilor că suntem copii ai lui 
Dumnezeu, pentru că și Domnul Isus, atunci 
când a fost bătut, nu a răspuns urât, ci s-a rugat 
pentru cei ce L-au bătut.

Așadar, dragostea ne-
condiționată a lui Dumnezeu 
ne ajută să arătăm celor din 
jur iubire și să-I fim plăcuți 
Lui.
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SĂ EXERSĂM!
Explorare

 1. Cine răspunde primul?
 • Cum a arătat Dumnezeu că ne iubește?
 • Care este diferența dintre un egoist și un copil al lui Dumnezeu?
 • Dați cel puțin trei exemple de întâmplări în care Domnul Isus a arătat că îi iubește pe 
oameni!
 • Care sunt cele patru acţiuni pe care ar trebui să le facă un creştin faţă de cei care îl 
prigonesc?

  2.  Privește crucea realizată din monede, ca semn că Dumnezeu ne iubește și a plătit 
vina păcatelor noastre.
          Numără monedele și notează pe caiet tot atâtea lucruri pe care Dumnezeu ți le dă din 
dragoste.

 3. Descoperă cum îi putem ajuta pe cei din jurul nostru, asociind cuvântul cu imaginea 
potrivită:

• un copil           • un copil                       • un copil                           • un copil           
            trist                      flămând                               necăjit                      fără prieteni 

(a) (b) (c) (d)
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Iubeşte! E cuvântul lui Isus,
Pe-un frate,
Sau pe-un duşman nespus.
Iubeşte, iubeşte,
De vrei ca să fii sus!
Iubeşte chiar şi pe cel căzut,
          Ridică-l din moarte şi temut.
          Iubeşte, iubeşte,
          Cum te-a iubit Isus!

Iubeşte chiar
Când ţi s-a luat dreptatea,
Şi eşti lovit de fraţi.
Iubeşte şi iartă,
De vrei să fii iertat!
               Iubeşte, căci de iubeşti mereu
               În tine, e viu Dumnezeu.
               Iubeşte, iubeşte
               Este Cuvântul Său!

��������	

 Așezați-vă pe două șiruri. 
 Cei din fața fiecărui șir au câte o minge, pe care trebuie să o dea 
celui din spate, în timp ce spune „Mulțumesc pentru….” (ceva ce a 
primit de la Dumnezeu). 
 Câștigă echipa care ajunge prima la capătul rândului.

SĂ NE JUCĂM
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 Undeva în Anglia, o bătrână îşi 
creştea nepotul orfan. Între vecinii ei era 
un bărbat care era văduv şi al cărui fiu 
murise. Într-o zi, bătrânei i s-a aprins 
casa. Oamenii au venit să ajute la stingerea 
focului, au scos-o pe ea din casă, dar 
copilul era prins între flăcări, undeva la 
etaj. Nimeni nu a avut curaj să meargă 
după băiat. Vecinul cel văduv a văzut un-
deva pe un perete lateral al casei, o ţeavă 
pe care s-a urcat şi a salvat până la urmă 
copilul. Din cauză că ţeava aceea pe care 
s-a urcat a fost încinsă, el şi-a ars palmele 
foarte rău.
 După un timp, bătrâna a murit şi 
oamenii din sat s-au strâns ca să hotărască cine să-l ia pe orfan pentru a-l creşte. S-au prezentat 

doi oameni: primul era un tată al cărui fiu murise şi 
dorea altul în locul lui. El a fost rugat să-şi prezinte 
argumentele pentru care să-i fie dat copilul. Apoi a 
fost invitat al doilea candidat, care era vecinul cel 
văduv. Când a fost întrebat care sunt argumentele 
sale, el doar şi-a arătat mâinile cu cicatrice pe ele. 
Copilul i-a fost dat lui.

PORTOFOLIU

 Realizează un desen prin care să motivezi pe colegii tăi să aibă 
grijă de natura înconjurătoare!
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DUMNEZEU

Împlinirea din iubire a poruncilor 
lui Dumnezeu

 Păzirea poruncilor este semnul că Îl 
cunoaştem şi Îl iubim pe Dumnezeu. Dragostea 
şi ascultarea sunt strâns legate una de cealaltă. 
Dumnezeu dorește ca omul să împlinească 
poruncile Lui din dragoste, nu de frica pedepsei. 
Biblia spune: „În dragoste nu este frică” (1Ioan 
4:18). Cu alte cuvinte, dacă o persoană Îl iubește 
pe Dumnezeu și ascultă de El, nu trebuie să se 
teamă.

 Împlinirea poruncilor nu este o povară 
pentru copiii lui Dumnezeu, deoarece ei Îl 
iubesc și știu că acestea sunt pentru binele lor. 
Apostolul Pavel spune că înainte de a face orice 
lucru pentru Dumnezeu, ar trebui să Îl iubim. 
„Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru 
hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să 
fie ars, și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la 
nimic” (1Corinteni 13:1-3). 

�����
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Ioan 14:15

Vocabular

A CINSTI, cinstesc –  a  respecta, a onora, 
a prețui pe cineva sau ceva; a da cuiva 
cinstea cuvenită. 

COMPASIUNE  –  Milă, compătimire. 

Să aflăm mai multe

 În Biblie se scrie despre trei 
tineri care cunoșteau poruncile lui 
Dumnezeu și care nu au acceptat să 
se închine unei statui, chiar dacă 
știau că vor fi arși într-un cuptor. 
Dumnezeu i-a protejat și astfel, cei 
necredincioși au crezut în El.
 Iosif, din Vechiul Testament, 
își respecta foarte mult tatăl, chiar 
dacă frații mai mari îl urau pentru 
asta. Dumnezeu a făcut ca el să 
ajungă al doilea după împărat, ca  
poziție în societatea de atunci.

DOMENIUL III
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 Exemple de respectare
 a poruncilor în diferite contexte

 Ceea ce este bine să facă un copil al lui 
Dumnezeu este să trăiască așa cum ar trăi Isus 
dacă ar fi în locul lui. 
 În familie, Dumnezeu vrea să ne cinstim 
părinții, ei sunt responsabili și au grijă de noi. 
„Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta!” (Exod 
20:12). A-i cinsti înseamnă a asculta de ei, a-i 
respecta. 
 Între oameni, trebuie să avem un com-
portament corect și bazat pe iubirea aproapelui: 
să ajutăm cu ceea ce putem, să vorbim frumos, 
să spunem adevărul cu dragoste, chiar dacă va 
trebui să suferim din cauza asta. Domnul Isus a 
fost alungat, bătut și omorât deși a făcut numai 
bine, iar comportamentul Lui rămâne un model 
pentru noi, toți.
 Şcoala reprezintă un loc în care copiii 
petrec timpul cel mai important din zi. De 
aceea, fie în pauză, fie în timpul orelor, un co-
pil al lui Dumnezeu ştie să vorbească frumos, 
să arate compasiune colegilor de clasă, să fie 
corect, să respecte profesorii.
 Prin urmare, oriunde am fi și orice am 
face, din dragoste pentru Dumnezeu vom 
respecta poruncile Lui și vom încerca să trăim 
ca și Domnul Isus.

�� �������
„Să păziți 
poruncile 
Mele și să le 
împliniți. 

Eu sunt 
Domnul.” 

Leviticul 22:31

6

PORTOFOLIU

 Caută și notează informații despre plante sau animale protejate 
de lege. Nu uita că au fost date legi pentru protecția lor!
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SĂ EXERSĂM!
Explorare

1. Cine răspunde mai repede?
• Cum arătăm că Îl iubim pe Dumnezeu? Dar pe semenii noștri?
• Dați trei exemple de oameni pe care îi puteți ajuta!
• Povestiți o întâmplare în care ați ascultat de Dumnezeu, chiar dacă a trebuit să suferiți!

2. Realizează portretul tău ca un copil al lui Dumnezeu care respectă poruncile Lui, 
după următoarea  schemă:

•  prima casetă de sus conține numele tău;
• următoarele două casete conțin două însușiri (adjective) despre tine pe care este bine să le ai 

dacă respecți poruncile lui Dumnezeu;
• următoarele trei casete conțin trei acțiuni 

(verbe) pe care le faci atunci când împlinești 
poruncile Lui;

• în cele patru casete vei scrie o propoziție 
din patru cuvinte despre tine;

• la final vei pune un singur cuvânt care crezi 
tu că se potrivește unui copil al lui Dumnezeu 
care cinstește poruncile primite.

 Oskar Schindler a fost un industriaș german care a salvat de la moarte circa 1200 de 
evrei, în cel de-al Doilea Război Mondial, angajându-i în fabricile sale de email și muniții, 
pe teritoriul Poloniei și Cehiei de azi. El a dat toată averea lui pentru a-i salva și a-i îngriji.
 Într-o bibliotecă din Sidney, Australia, s-a găsit o listă cu numele a 800 de evrei salvați 
de acest om de afaceri. „Arca lui Schindler” este cartea scrisă despre viața și faptele lui Oskar 
Schindler. După această carte s-a făcut și filmul „Lista lui Schindler”. Oamenii l-au premiat, 
l-au apreciat, există și muzee în care se vorbește despre el. 
 Un bun creștin poate învăța că mai înainte de a face orice lucru, este bine să avem 
dragoste față de Dumnezeu și față de cei de lângă noi! Aceasta este cea mai mare poruncă!

�������
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1. Fă-mă lumină, divin Creator, 
Din pruncie până-n ziua când mor. 
Să fiu exemplu bun de urmat, 
Să-I conduc pe alţii l-al meu Împărat. 

2. Fă-mă lumină ca să marchez 
Drumul spre cer să îl luminez. 
Să spună lumea că sunt creştin, 
Că am în mine însemnul divin. 

3. Fă-mă lumină când pe ape vâslesc, 
Să-I duc pe oameni spre limanul ceresc. 
Fă-mă un far pe mări luminător, 
Spre cerul divin conducător! 

4. Fă-mă lumină! În suflet să am 
Iubirea divină – al mângâierii balsam: 
Să dau din ea celor din jurul meu, 
Să vadă în mine fiu de Dumnezeu.

��������	

 Sub fiecare imagine există un „cuvânt încurcat” care arată o 
atitudine corectă a unui copil care respectă poruncile lui Dumnezeu. 
Descoperă fiecare cuvânt.

SĂ NE JUCĂM

compa_iu_e            acc_pta_e                          _espe_t                 as_ult_re

DOMENIUL III
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Valoarea exemplului personal

 De-a lungul timpului, oamenii au avut 
modele de personalități pe care le-au admirat 
și de la care au învățat. De multe ori, aceste 
personalități au fost exemple pentru ceilalți, 
ca și astăzi, când adulții și copiii admiră, se 
inspiră, alții încearcă să copieze diverse modele 
din viața de zi cu zi. Pentru a fi educați, copiilor 
le este foarte util dacă au un exemplu pe care 
să-l urmeze. Ei nu ar ști cum să rezolve un 
exercițiu sau să facă un lucru dacă nu i-ar fi 
fost demonstrat înainte. În fiecare domeniu din 
viaţă, oamenii au nevoie de modele ca să ştie 
cum să trăiască. 
 Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, ne în-
deamnă: „Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, 
care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uita- 
ţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de 
vieţuire şi urmaţi-le credinţa!” (Evrei 13:7)
 Pentru copiii lui Dumnezeu, Domnul 
Isus este modelul desăvârşit care trebuie urmat. 
A fost şi El un copil şi a avut un comportament 
plăcut înaintea lui Dumnezeu şi a părinţilor. 
Când a fost matur, a trăit fiecare zi, ajutându-i 
pe alţii. Cel mai important moment al vieţii Lui 
a fost atunci când s-a jertfit, murind pe cruce. 
Nu a murit pentru păcatele Sale, nici măcar 
pentru vreo greşeală personală, ci pentru 
păcatele altora.
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Romani 5:8

Vocabular

EXEMPLU, exemple –  persoană care, 
prin calitățile sale, poate servi drept 
model; pildă. ◊ Expr. A da (sau a fi) 
exemplu – a se purta astfel încât să 
trezească și în alții dorința de a-l imita, a 
constitui un model demn de urmat.

DESĂVÂRȘÍT, -ă, desăvârșiți, -te –  
perfect, deplin, complet, absolut. 
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„Şi, ce-ai 
auzit de 
la mine în 
faţa multor 
martori, 

încredinţează 
la oameni de 
încredere, care 
să fie în stare să 
înveţe şi pe alţii.”
2Timotei 2:2

Să aflăm mai multe

 Jules Verne a fost un scriitor 
science-fiction care a scris despre 
submarine, orașe mari, evoluția 
tehnologiei, cu mult timp înainte 
de a exista acestea. Scrierile lui 
au constituit o sursă de inspirație 
pentru oamenii de mai târziu.
 Leonardo da Vinci, marele 
pictor italian, a realizat schițe și 
desene cu diverse aparate zbură-
toare inspirându-se după modelul 
păsărilor (în vremea lui nu existau 
nici măcar mașini). Schițele lui au 
inspirat oamenii chiar și după 500 
de ani.

SĂ EXERSĂM!
Explorare

         1. Adevărat (A) sau fals (F)?
___  Este bine ca modelul nostru în viață să fie Domnul Isus. 
___  Nu există nicio persoană de la care am putea să învățăm lucruri bune.
___  Dumnezeu așteaptă ca și noi să fim modele pentru cei nemântuiți. 

Exemple din viața cotidiană
 Apostolii au urmat exemplul lui Hristos 
de a trăi pentru ceilalţi. Au dus vestea mântuirii 
celor nemântuiţi, au avut grijă de săraci şi de 
văduve etc. De-a lungul timpului, biserica 
creştină a urmat acelaşi exemplu şi a fost un 
ajutor pentru oamenii nevoiaşi. 
 În zilele noastre, sunt oameni dedicaţi lui 
Dumnezeu care au o viaţă sfântă. Copiii pot să îi 
vadă ca pe modele de viaţă alături de Dumnezeu. 
 Apostolul Pavel ne îndeamnă să îl 
urmăm. „Călcaţi pe urmele mele, întrucât şi eu 
calc pe urmele lui Hristos” (1Corinteni 11:1).
 Moise a fost un model pentru Iosua, 
David a fost un model pentru Solomon, Ilie a 
fost un model pentru Elisei, Domnul Isus a fost 
un model pentru cei doisprezece ucenici. Tot aşa 
şi noi ne putem alege modele printre oamenii 
cu care trăim: părinţi, profesori, slujitori etc.
 Având pe Domnul Isus ca exemplu și 
alți oameni care să ne inspire, vom ajunge să 
ne asemănăm tot mai mult cu El și să fim noi 
înșine exemple pentru alții.
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 2. Pentru câte urme vezi, notează tot atâtea exemple de persoane pe care le poți 
considera un model pentru viața ta.

 Desenați, împreună cu colegii voștri, un copac 
folosind palmele pictate. Încercați ca atunci când 
imprimați palma, să semene cât mai bine cu originalul. 
Apoi alegeți palmele care seamănă cel mai mult cu 
realitatea. Puteți scrie apoi, diverse versete biblice pe 
ele.

SĂ NE JUCĂM

Doi băieţi, de 4 şi 6 ani, se jucau împreună în nisip. Deodată băieţaşul de 4 ani, mai 
zburdalnic,  a început să-l lovească peste obraz pe cel mare, care, fiind fiul unor părinţi credin-
cioşi, nu s-a ferit şi nici n-a lovit înapoi.

O femeie care trecea pe lângă ei a văzut ce se petrecea şi foarte indignată de obrăznicia 
celui mic, s-a îndreptat spre cel mare, spunându-i să se apere, să-i dea o palmă micuţului. Dar 
ce i s-a dat să vadă şi să audă? Băiatul de 6 ani, maltratat, s-a dat deoparte şi a zis: „Dacă aş face 
aceasta, atunci Domnul Isus ar trebui să plângă.” Acest răspuns neaşteptat a atins tare conştiinţa 
femeii. Ea a povestit apoi unei prietene, cum aceste cuvinte, rostite de un copil, au lucrat mai 
mult la inima ei decât toate predicile ascultate până atunci.

Au fost cuvinte frumoase, rostite de un copil bătut pe nedrept, care a auzit Cuvântul lui 
Dumnezeu de la părinţii lui, l-a strâns în inimă şi apoi l-a aplicat în viaţă! „Din gura pruncilor… 
Ţi-ai pregătit laudă” (Mat. 21:16). Ce înviorătoare mărturie din gura unui copil care a ascultat şi 
a aplicat ce i-au povestit părinţii despre Mântuitorul! (http://povestiricrestine.ro/nu-va-razbunati-
singuri/) 
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1. Poţi să fii şi tu un copil 
Care să te rogi:

     R1: Să te pleci în genunchi
     Să ridici privirea-n sus
      Şi să vii cu umilinţă 
      Înaintea lui Isus!

2. Poţi să fii şi tu un copil 
Care să asculţi:

     R2: De părinţi şi de bunici
            De fraţi şi de surori
            Şi Domnului Isus
            Să-I fii ascultător.

3.  Poţi să fii şi tu un copil 
     Care să ajuţi:
     R3:  Să hrăneşti pe cel flămând
            Să îmbraci pe cel sărac
            Şi să-ndrepţi la mântuire
            Pe cei ce merg înspre Iad.

PORTOFOLIU

 Chiar și marii inventatori au avut diverse surse de inspirație. 
Căutați informații despre astfel de personalități!

��������	
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1. Răspunde cu DA sau NU în dreptul următoarelor afirmații:

___  Poruncile lui Dumnezeu au rolul de a ne proteja. 
___  Primim dragostea Lui Dumnezeu dacă respectăm anumite condiții. 
___  Un copil care îl iubește pe Dumnezeu este un exemplu frumos cu viața lui. 
___  Biblia nu ne cere să-i iubim pe cei ce ne fac rău.

2. Completează rebusul, ajutându-te de Biblie, cartea Exod, capitolul 20.
Următorul text este despre Poruncile dumnezeiești. Parcurgeți-l cu atenție, completând 

cuvintele lipsă (observați câte litere are fiecare, după numărul de liniuțe sau după numărul 
de căsuțe din rebusul alăturat). După ce ați găsit cele 12 cuvinte, aranjați-le în rebusul din 
partea dreaptă.
Dumnezeu i s-a arătat lui (1) _ _ _ _ _  pe muntele
(2) _ _ _ _ _ unde a scris cele (3) _ _ _ _ porunci
pe două table de (4) _ _ _ _ _ _. Ni le-a dat nouă, 
oamenilor, pentru că ne (5) _ _ _ _ _ _ _ și știe ce
este mai (6) _ _ _ _ pentru noi. Poruncile pot fi 
grupate astfel: primele (7) _ _ _ _ se referă la relația 
noastră cu (8) _ _ _ _ _ _ _ _, celelalte la relația 
cu (9) _ _ _ _ _ _ _ noștri. Respectarea lor nu  
ne încătușează, ci dimpotrivă ne face să fim  
(10) _ _ _ _ _ _ de robia păcatului. Poruncile 
sunt înscrise în (11) _ _ _ _ _ fiecărui om. De 
aceea, ascultând (12) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, ele pot 
fi recunoscute și respectate chiar și de cei care nu 
au auzit de ele.

             După ce ați terminat rebusul, observați șapte căsuțe îngroșate: 
literele din acele căsuțe puneți-le mai jos, pentru a afla unde găsim 
Poruncile din Biblie.
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 4. Caută, în careul de mai jos, zece bogății. Apoi grupează-le în două categorii și explică 
de ce. Literele rămase ne spun reacția tânărului bogat (Luca 18:18-27) la ceea ce i-a cerut Isus 
să facă.

3. Analizează situațiile din imagini și asociază-le cu felul de comportament pe care 
este bine să îl aibă un copil pentru a fi exemplu de iubire creștină:

• ascult de                 • mă joc cu                           • sunt respectuos            • ajut o
părinți            un copil cu dizabilități       la școală                       bătrânică

(a) (b) (c) (d)
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1. Completează spațiile din dreapta cu DA sau NU.

___  Cea mai mare poruncă este să Îl iubim pe Dumnezeu. 
___  Dumnezeu ne-a pus condiții pentru a ne putea iubi. 
___  Părinții, profesorii, bunicii pot fi exemple de urmat pentru noi. 

2. Ce este bine să faci?

a) cedez locul bătrânului;
b) mai am de mers doar o stație, așa că nu mă ridic.

a) îl las să se descurce singur, deoarece așa învață;
b) îi dau o idee care să îl ajute să rezolve problema.

a) merg cu bucurie la biserică;
b) prefer să mă joc la computer decât să merg la biserică.

3. Completează spațiile libere:
Dumnezeu așteaptă de la un copil al Lui să ___ chiar și pe cei ce îi fac rău. Noi ___  poruncile 
lui din dragoste. Zi de zi încercăm să ne purtăm frumos pentru a fi ___  pentru cei nemântuiți.

 �����������������-���
�3�

ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT

1 3 răspunsuri corecte 2 răspunsuri corecte 1 răspuns corect
2 3 variante corecte 2 variante corecte 1 variantă corectă
3 3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt
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➢ În cele ce urmează, vom învăța despre faptul că au fost oameni care au mers Spre 
Pruncul Isus, prin stăruință și răbdare. Înțelegem că au avut de întâmpinat obstacole și poate 
chiar a trecut mai mult timp decât se așteptau, pentru a-L întâlni pe Mesia.

➢ Căutarea Pruncului Isus de către magi. Vom afla răspuns la întrebarea: cine au fost 
magii? De asemenea vom vedea cum a fost închinarea magilor. 

➢  Întâmpinarea Pruncului Isus de către Simeon, omul căruia i-a vorbit Dumnezeu că 
nu va trece din viața aceasta „ înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului” (Luca 2:26). Simeon 
a trebuit să aștepte mulți ani împlinirea acestei promisiuni, fiind pentru noi un model de 
răbdare și perseverență. 

➢ De la Intrarea în Ierusalim la Învierea lui Isus – a fost săptămâna cea mai importantă din 
viața pământească a Domnului Isus. Vom încerca să călătorim împreună cu Hristos, în săptămâna 
patimilor, pentru a cunoaște principalele evenimente din duminica Intrării în Ierusalim și din 
săptămâna patimilor. Vom încerca să înțelegem unele atitudini ale apostolilor față de Mântuitorul. 

Bucuria ucenicilor a fost nespus de mare când au văzut că Isus a biruit moartea. 
Hristos a înviat! Oricine crede în El este mântuit.

Spre Pruncul Isus, prin stăruință și răbdare �%#'�������#",#(#���*#*�

���,%'�����7�



DOMENIUL IV

74

MARI SĂRBĂTORI CREȘTINE

����
��
��������������
����������
[�

Cine au fost magii

 După ce s-a născut Isus, niște magi din 
Răsărit au venit la palatul lui Irod, fiind convinși 
că „Împăratul de curând născut al iudeilor” nu 
se putea naște în altă parte.
 Magii erau oameni înțelepți, bogați și 
de vază în ținuturile lor, care cercetau bolta 
cerească. Nici magii, nici Irod, nu știau că Isus 
era un altfel de Împărat – un Împărat ceresc, 
Fiul lui Dumnezeu – și că Împărăția Lui nu era 
din lumea aceasta.
 Irod se temea că i se va lua împărăția din 
cauza nașterii unui nou împărat. El a vrut să 
afle de la magi, vremea în care au văzut steaua 
și cât a durat până au ajuns la Ierusalim, apoi 
le-a cerut să cerceteze despre Prunc „ca să vin 
și eu să mă închin Lui” (Matei 2:8).
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Matei 2:2

Să aflăm mai multe

ȘTIAȚI  CĂ? 

Betleem înseamnă Casa pâinii. 

În Vechiul Testament, Betleemul 
a fost locul nașterii împăratului David. 

În Noul Testament, Betleemul  
a fost locul nașterii Împăratului  
Împăraților – Domnul Isus. 
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SĂ EXERSĂM!
Explorare

Închinarea magilor

Magilor, după ce au plecat de la Irod, 
li s-a arătat din nou steaua și i-a condus spre 
Betleem. „Au intrat în casă, au văzut Pruncul 
cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu fața la 
pământ și I s-au închinat”. Chiar dacă nu erau 
dintre evrei, magii au înțeles că Pruncul Isus 
este mai mult decât un simplu copil, de aceea I 
s-au închinat.

Închinarea magilor a avut două semni-
ficații:

1. L-au recunoscut ca Împărat pe acel 
Copilaş. Profetul Isaia spune despre acest Copil 
că domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: 
„Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele 
veşniciilor, Domn al păcii” (Isaia 9:6). 

2. I-au adus daruri Pruncului. „Apoi și-au 
deschis vistieriile și I-au adus daruri: aur, tămâie 

și smirnă” (Matei 2:11). Atunci când ne închinăm 
Domnului Isus trebuie să Îi aducem viaţa noastră 
în dar. Dumnezeu vrea să se folosească de viaţa 
noastră ca să îi ajutăm şi pe alţii.
 Irod, conducătorul Iudeii, înțelegând 
că a fost înșelat de magi, a poruncit uciderea 
copiilor de la doi ani în jos. Satul Betleem şi 
împrejurimile au fost martore ale crimelor 
ordonate de Irod pentru a-și asigura protecția 
tronului.
 Iosif a fost înștiințat în vis, de un înger 
al Domnului și, împreună cu Pruncul și Maria 
au fugit noaptea în Egipt, unde s-au adăpostit 
pentru o vreme. Când Irod a murit, Iosif a fost 
anunțat din nou de un înger al Domnului și 
s-au întors în Israel, stabilindu-se în Nazaret.
 Dumnezeu poartă întotdeauna de grijă 
celor credincioși și ascultători de El.

1. Răspunde la următoarele întrebări:
• Ce daruri au adus magii Domnului Isus?
• Cine erau magii?
• Ce decizie a luat împăratul Irod?
• Unde au fugit Iosif și Maria împreună cu pruncul Isus?

2.  Imaginează-ți un dialog cu magii care au văzut steaua. 
Ce întrebări le-ai pune în legătură cu credința lor despre apariția stelei și despre 

călătoria lor până L-au întâlnit pe Domnul Isus. 
Interpretează dialogul cu alți trei colegi. 

3. Îngerul Gavril i-a spus lui Iosif că Isus va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. 
Explică cum poate deveni Domnul Isus Mântuitorul tău.

DOMENIUL IVMARI SĂRBĂTORI CREȘTINE



DOMENIUL IV

76

MARI SĂRBĂTORI CREȘTINE

5. Ajută magii să ajungă la Domnul Isus pentru a I se închina:

 4. Asociază personajul biblic cu simbolul potrivit:

PORTOFOLIU
 Caută informații despre modul în care își procurau oamenii de 
altădată aurul, smirna sau tămâia. Notează, de asemenea, prețul pe care 
îl aveau și alte informații care ți se par interesante cu privire la aceste 
daruri.

DOMENIUL IVMARI SĂRBĂTORI CREȘTINE

(a)

(b)

(c)

(1)

(2)

(3)
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Suntem magii din răsărit
Și cu daruri noi am venit
Duși pe cale, deal și vale,
De steaua ce-a lucit.

O, stea măreaţă, steaua Lui,
Strălucind de sus ne spui
Noi la Betleem să mergem,
Lângă ieslea Domnului.

Pruncului ceresc Îi vom da
Aur din coroana mea,
Să trăiască, să domnească,
Să ne dea pacea Sa.

Eu tămâie i-am adus,
Căci e solul venit de sus,
Să asculte durerile multe,
Să sufere nespus.

Smirnă cu parfumul amar,
Lângă iesle, Îi pun ca dar,
Umilinţă, suferinţă
Și al morţii greu pahar.

Glorie, o, Miel divin,
Rege sfânt, Te proslăvim!
Aleluia, aleluia!
În veci Te preamărim.
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Isaia 9:6

Vocabular

PERSEVERENȚĂ – Acțiunea de a per-
severa; însușirea de a fi perseverent; 
stăruință, statornicie în muncă, în con-
vingeri, în atitudini etc.

78

 După nașterea lui Isus la Betleem, când s-a 
împlinit vremea, Iosif și Maria au adus Pruncul 
la Ierusalim să-L înfățișeze înaintea Domnului. 
Acest lucru era poruncit de Moise, în Lege, unde 
cerea ca „orice întâi născut de parte bărbătească 
să fie închinat Domnului și să se aducă jertfă: o 
pereche de turturele sau doi pui de porumbei” 
(Luca 2:23, 24).
 În Ierusalim era un om înaintat în vârstă, 
numit Simeon. El ducea o viață sfântă și trăia 
cu frica lui Dumnezeu, așteptându-L pe Mesia. 
Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte 
ca să vadă izbăvirea promisă de Dumnezeu.

Simeon, model de răbdare şi 
perseverenţă

 „Domnul nu întârzie în împlinirea făgă-
duinței Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă 
răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu 
piară, ci toți să vină la pocăință” (2 Petru 3:9).
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     Simeon s-a bazat pe promisiunile lui 
Dumnezeu: a fost perseverent în neprihănirea 
lui și a așteptat cu răbdare să se împlinească tot 
ce Dumnezeu i-a promis.
 Când a văzut în Templu, părinții cu 
Pruncul Isus, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, 
Simeon a luat Pruncul în brațe, a binecuvântat 
pe Dumnezeu și, plin de bucurie, a zis: „Acum, 
sloboade în pace pe robul Tău, Stăpâne, după 
cuvântul Tău, căci au văzut ochii mei mântuirea 
Ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor 
popoarelor, lumina care să lumineze Neamurile 
și slava poporului Tău, Israel” (Luca 2:29-32).
 Câteodată, aşteptarea pare a fi de durată, 
încât nu mai putem să aşteptăm împlinirea 
promisiunilor lui Dumnezeu. În tot acest timp, 
Dumnezeu ne promite că va rămâne credincios 
făgăduinţelor Sale. El va transforma toată această 
perioadă lungă a aşteptării înspre binele nostru. 
 Simeon s-a bazat pe Cuvântul lui 
Dumnezeu şi nu s-a descurajat. Chiar dacă era 
înaintat în vârstă, nu şi-a pierdut speranţa că 
Mântuitorul lumii va veni. Credincioasa Ana a 
început să laude pe Dumnezeu și să vorbească 
despre Isus tuturor celor ce așteptau mântuirea 
Ierusalimului. Iosif și Maria au auzit aceste cuvinte 
şi s-au mirat de lucrurile spuse de Isus.
 Ei s-au întors de la Templu, iar Pruncul 
creștea, era plin de înțelepciune și harul lui 
Dumnezeu era peste El.

A venit la mine mama 
și mi-a spus c-un zâmbet bun:
– Puiule, stai treaz, ia seama, 
și ascultă toată gama 
cântecelor de Crăciun!

Clătinând apoi fereastra, 
vântul mi-a șoptit ușor:
– Puiule, în noaptea asta, 
își despică norii creasta 
și vin îngerii în zbor...

Iar o vrabie măruntă 
ciripi de pe pervaz:
– Puiule, stai treaz și ascultă... 
Ia auzi... ce oaste multă!...
Nu dormi!... Auzi? Stai treaz!...

Am răspuns la toate: Bine.
Și... am adormit în pat...
Iar târziu, din zări senine, 
a venit Isus la mine 
și, zâmbind, m-a sărutat.!”

�
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Costache Ioanid, 
volumul Porumbițe albe
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SĂ EXERSĂM!
Explorare

1. Notează A (adevărat) sau F (fals) pentru fiecare afirmație:
___ Cei doi oameni care erau la Templu, când a fost adus Domnul Isus, se numeau Ana și 
Simeon.
___ Simeon l-a văzut întâmplător pe Domnul Isus, în timp ce se ruga.
___  Ana era o rudă de-a Mariei, mama Domnului Isus.

2. Analizează imaginea, apoi scrie, pe caiet, rolul fiecărei persoane și al fiecărui lucru 
din desen.
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Era pe la-nserat, când din văzduhul ‘nalt
Întâiul fulg de nea a coborât,
Apoi stele de-argint, fereastr-acoperind,
Mi-au scris așa: „Crăciunul a sosit!”

R: Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Aleluia!
E seara de ajun și nins e tot acum,
Iar de la case se ridică fum.

Se-aud colindători din noapte până-n zori
Și clopote răsună-n depărtări. 
De pe-ntregul pământ, colinde se aud, 
Celui născut din cer spun: „Bun venit!”
El ne-a adus în dar, mântuirea prin har, 
Mereu refrenu-acesta vom cânta.

8

PORTOFOLIU

 Scrie un eseu de o jumătate de pagină, în care să vorbești despre 
importanța trăirii în neprihănire, supunere, răbdare și ascultare de 
Dumnezeu, având ca model pe bătrânul Simeon.

 • Confecționează o felicitare în care să scrii o urare cu prilejul 
Sărbătorii Nașterii Domnului Isus. 
 • Citește cu atenție poezia de mai sus. Caută și alte poezii care 
descriu Nașterea Mântuitorului. Organizează, împreună cu colegii, un 
concurs de interpretare a poeziilor descoperite.

SĂ NE JUCĂM

Și, iată nu demult, la inim-a bătut  
Domnul Isus, și-atunci eu L-am primit,
O, ceas de neuitat, atunci eu am aflat  
Ce-nseamnă un Crăciun cu-adevărat.
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Explorare

 1. Completați spațiile libere:
 a. Unde este ____ de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am vazut ____ în 
răsărit și am ____ să ne închinăm Lui. (Matei 2:2)
 b. Domnul nu întârzie în ____ făgăduinței Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă ____ 
pentru voi și dorește ca niciunul să nu ____, ci toți să vină la pocăință (2Petru 3:9).
 c. Căci un Copil ni S-a ____ , un Fiu ni S-a dat și domnia va fi pe ____ Lui; Îl vor numi: 
____, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al ____  (Isaia 9:6).

 2. Răspunde la următoarele întrebări:
 • Cine a vestit Mariei că va naște un prunc?
 • Ce i-a promis Dumnezeu lui Simeon cu privire la mântuirea lui Israel?
 • Cum au aflat magii de nașterea Domnului Isus?
 • Care a fost rugăciunea lui Simeon după ce a văzut Pruncul Isus?
 • De ce a vrut Irod să omoare Pruncul Isus?

 4. Asociază evenimentele din coloana A cu locațiile din coloana B:
 A                B
• Domnul Isus S-a născut în...        Nazaret.
• Simeon L-a văzut pe Pruncul Isus în...      Răsărit.
• Din Egipt, familia lui Isus a venit în...      Ierusalim.

PORTOFOLIU

 • Povesteşte, în 10 – 12 rânduri, Nașterea Domnului Isus. 
 • Explicați de ce Simeon este, pentru noi, un model de răbdare și 
perseverență. 

SĂ EXERSĂM!
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1. Notează afirmațiile cu A (adevărat) sau F (fals):
___ Magii au fost persoanele care au anunțat păstorii de nașterea lui Isus. 
___ Simeon era un bătrân din Templu care L-a recunoscut pe Mesia. 
___ Domnul Isus a intrat în Ierusalim, călare pe un măgăruș, într-o zi de sâmbătă.

2. Scrie, pe caiet, denumirea darurilor primite de către Domnul Isus, din partea 
magilor, corespunzător fiecărei imagini:

3. Asociază personajul din imagine cu simbolul și explicația potrivită.

aduce mântuirea

stau la masă cu Isus

se închină lui Mesia

(a) (b) (c)
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ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT

1 3 răspunsuri corecte 2 răspunsuri corecte 1 răspuns corect
2 3 cuvinte corecte 2 cuvinte corecte 1 cuvânt corect
3 3 asocieri corecte 2 asocieri corecte 1 asociere corectă
4 3 localități identificate 2 localități identificate 1 localitate identificată

 4. Identifică,  pe hartă, localitățile Ierusalim (Jerusalem), Betleem (Bethlem) și 
Nazaret (Nazareth):

DOMENIUL IV MARI SĂRBĂTORI CREȘTINE

84



DOMENIUL IV

85

MARI SĂRBĂTORI CREȘTINE

����
�����
��
������������
���������
�����
��������

Cu Hristos, în Săptămâna 
Patimilor

 Ultima săptămână din viața Domnului 
Isus pe pământ este prezentată cel mai mult în 
Evanghelii. Se apropia momentul pentru care 
Isus venise pe  pământ. Era gata să împlinească 
voia Tatălui ceresc. A încercat să le explice 
ucenicilor că va trebui să moară pentru mân-
tuirea lumii, dar nu L-au înțeles.

Principalele evenimente
 din duminica intrării lui Isus
 în Ierusalim şi din Săptămâna 

Patimilor
 „Dar El era străpuns pentru păcatele 
noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. 
Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și 
prin rănile Lui suntem tămăduiți” (Isaia 53:5).
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Luca 24:7

Vocabular

Patimile Mântuitorului – suferințele îndu-
rate de Isus Hristos. 
Săptămâna Patimilor – săptămâna dinainte 
de Paști.
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        Duminică, în prima zi a săptămânii, 
Isus intră triumfal în Ierusalim, călare pe un 
măgăruș. Mulțimea se bucura și dorea să-L 
pună rege. Chiar și copiii strigau: „Osana, 
Fiul lui David” (Matei 21:15). Isus era trist, 
știind că peste câteva zile mulțimea va striga 
„Răstignește-L” (Marcu 15:13).
    Miercuri, unul din ucenici, Iuda 
Iscarioteanul, a făcut o înțelegere cu bătrânii și 
căpeteniile norodului, să-L dea pe Isus în mâinile 
lor și „i-au cântărit treizeci de arginţi” (Matei 
26:15).
        Joi seara, Mântuitorul a stat pentru 
ultima dată cu ucenicii la cină. Cu acest prilej 
a binecuvântat azima și rodul viței, dând 

ucenicilor să guste și cerându-le: „să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea” (1Corinteni 11:24, 
25). Apoi, Iuda a plecat și aștepta momentul să-L dea pe Isus în mâinile preoților iudei. Domnul 
Isus cu ucenicii s-a dus în Grădina Ghetsimani, unde a petrecut trei ceasuri în rugăciune.
        Pe la miezul nopții, Isus a fost arestat. Dus în curtea Marelui Preot, a fost batjocorit, 
încoronat cu spini, bătut și scuipat. Petru dorea să afle ce se întâmplă cu Isus, dar a fost recunoscut 
de o slujnică și un soldat că a fost împreună cu El. Ucenicul s-a lepădat de trei ori, spunând că 
nu-L cunoaște.
           Vineri dimineața, Isus a fost judecat de Pilat și, nevinovat, a fost condamnat la moarte. După 
biciuire, a fost silit să-Și ducă crucea până pe dealul Golgota, unde a fost răstignit între doi tâlhari.     
            Pe la amiază, în chinuri cumplite, Isus Și-a dat duhul.

          Spre  seară, Iosif din 
Arimateea și Nicodim au 
cerut trupul lui Isus pentru 
a-L îngropa. L-au așezat 
într-un mormânt nou, iar 
la ușa mormântului au 
pus o piatră mare. Preoții 
și fariseii din Israel, după 
ce au sigilat piatra, au 
pus soldați să păzească 
mormântul.

Să aflăm mai multe

 Ciocanul (folosit de judecă-

tori) este, în mai toate mitologiile, 

un simbol puternic cu semnificații 

în general pozitive, rar fiind 

folosit ca armă ofensivă. De obicei 

simbolizează autoritatea, ordinea, 

forța si decizia finală.

 Există judecători roboți care 

se presupune că în viitor vor ajuta 

în aplicarea justiției.
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Atitudini ale apostolilor faţă 
de Mântuitor

La Cina de Taină, Isus era trist, 
știind că toți Îl vor părăsi. Petru a încercat 
să-L încurajeze, spunându-I: „Chiar dacă 
ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi 
lepăda de Tine.” Şi toţi ucenicii au spus 
acelaşi lucru.” (Matei 26:35). Însă, când 
Isus a fost arestat, ucenicii s-au ascuns.
Ioan, numit apostolul iubirii, împreună 
cu mama lui Isus și alte femei credincioase, a fost aproape de crucea lui Isus. A văzut toate 
suferințele îndurate de Domnul pentru mântuirea lumii.

A treia zi de la îngropare, Domnul Isus a înviat biruitor din morți. În timp de patruzeci 
de zile, până la Înălțare, S-a arătat Mariei Magdalena, ucenicilor și altor peste 500 de credincioși. 
El a biruit moartea, dându-ne nădejdea că și noi vom învia atunci când El va reveni.
        Pe cruce, Mântuitorul a purtat păcatele omenirii, suferind în tăcere, ca un miel. Prin 
moartea Lui, Satan a fost înfrânt pentru totdeauna. Orice om poate beneficia de mântuire, prin 
credința în moartea și învierea Domnului Isus.

SĂ EXERSĂM!
Explorare

1. Răspunde corect la următoarele întrebări: 
• Cum a fost întâmpinat Isus când a intrat în Ierusalim? 
• Care a fost cerința Domnului Isus adresată ucenicilor la Cina de Taină?
• Cui s-a arătat Domnul Isus după învierea Sa din morți? 

2. Explicați motivul pentru care Domnul Isus a murit pe cruce. 

3. Descrieți câteva atitudini ale ucenicilor față de Mântuitorul. 

4. Enumerați principalele evenimente din săptămâna patimilor Domnului Isus. 

DOMENIUL IVMARI SĂRBĂTORI CREȘTINE
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 5. Asociază evenimentul din imagine cu momentul în care s-a petrecut:

VINERI

LA MIEZUL NOPȚII

JOI SEARA

DUMINICĂ

MIERCURI

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
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Din mormântu-ntunecat, 
Azi Cristos a înviat.
A-nviat, a-nviat! 
Lumea iar s-a luminat.

Îngerii din ceruri sus, 
Cântă Domnului Isus.
Lui Isus, lui Isus, 
Care viaţă ne-a adus.

Iar noi toţi în lume jos, 
Dăm mărire lui Cristos.
Lui Cristos, lui Cristos, 
Care din păcat ne-a scos.

Păsările ciripesc, 
Toate florile-nfloresc.
Înfloresc, înfloresc, 
Paștele sărbătoresc.

Căci cântăm cu-adevărat, 
Azi Cristos a înviat.
A-nviat, a-nviat! 
Viaţă veșnică ne-a dat. 
   

Versuri – Traian Dorz  
Muzica – Nicolae Moldoveanu

��������	

PORTOFOLIU

 Realizați un desen care să reprezinte răstignirea Domnului Isus. 
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1. Răspunde la următoarele întrebări:
• Cum a fost primit Domnul Isus în Ierusalim? 
• Ce fel de Rege este Isus? 
• Ce s-a întâmplat a treia zi de la moartea Domnului Isus? 
• De unde S-a înălțat Domnul Isus la cer? 

2. Completați spațiile libere:  
a.  Dar El era ___  pentru păcatele ___ , zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa 

care ne dă ___ a căzut peste El, și prin ___ Lui suntem tămăduiți (Isaia 53:5).
b. Fiul omului trebuie să fie dat în ___ păcătoșilor, să fie ___, și a treia zi să ___  

(Luca 24:7).

3. Descrieți, în 12-15 rânduri, Intrarea Domnului Isus în Ierusalim. 

4. Explicați motivul pentru care Isus a murit pe cruce. 

5. Apreciază cu A (adevărat) sau F (fals) următoarele enunțuri: 
___ Domnul Isus a intrat în Ierusalim duminica. 
___ Iuda L-a vândut pe Domnul Isus pentru 20 de arginți. 
___  Isus a fost prins în Grădina Ghetsimani.  
___ Petru s-a lepădat când a cântat cocoșul de trei ori. 

      ___  Ucenicii erau siguri că Isus va învia. 
      ___  Când Isus a intrat în Ierusalim, mulțimea striga: „Osana”. 
      ___  La Cina de Taină, Isus a dezvăluit că va fi vândut de un ucenic. 
      ___  Isus a înviat și s-a arătat mamei Sale Maria. 
      ___ Înălțarea lui Isus la cer a avut loc la 50 de zile de la înviere. 

5. Scrieți cum credeți că ar trebui sărbătorită Învierea Domnului Isus.
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 1. Alege răspunsul corect:
 • Dumnezeu a poruncit lui Adam și Evei:
 a) să aibă grijă de Grădina Eden;
 b) să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului;
 c) să dea nume tuturor viețuitoarelor. 

 • A fi sfânt înseamnă:
 a) a merge la biserică în fiecare duminică;
 b) a face fapte bune;
 c) a respecta poruncile lui Dumnezeu și a ne îndepărta de rău.

 • Biblia conține:
 a) povestioare pentru copii;
 b) două părți cu 66 de cărți;
 c) viața apostolilor.

 2. Completează enunțurile alegând cuvântul potrivit din coloana din dreapta:

 Fiecare dintre noi am fost creați ___  și avem anumite ___ 
personale. Uneori avem o greutate sau o ___ și căutăm persoane 
care să  ne ___. Cel care răspunde mereu căutărilor și nevoilor omului
este ___ .

 3. Caută în Biblie următoarele versete, apoi notează-le în caiet:
      Efeseni 6:1, Coloseni 3:12, Ioan 13:34, Geneza 1:26.

 4. Alcătuiește un scurt text în care să povestești cum poți fi un model al dragostei lui 
Dumnezeu și pentru cei nemântuiți, folosind următoarele cuvinte:

biserică, adevărul, corect, vorbire, ajutorul, Biblie.

• Dumnezeu
• unici
• dificultate
• îndrume
• nevoi
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5. Asociază cuvântul care denumește slujba unei persoane, cu imaginea și explicația 
potrivită:

evanghelist                       proroc                      apostol 

6. Scrie cum poți respecta porunca lui Dumnezeu de a ne iubi aproapele în situațiile 
următoare:

8. Stabilește dacă enunțurile sunt adevărate (A) sau false (F):
___ Bătrânul credincios de la Templu care îl aștepta pe Mesia se numea Simeon.
___ Apostolul Ioan a fost cel care l-a vândut pe Domnul Isus.
___ Fiul lui Dumnezeu a înviat în ziua următoare răstignirii. 
___ Înainte de a suferi, Domnul Isus s-a rugat mult în Grădina Ghetsimani.
___ La Cina cea de Taină, Iuda nu a fost primit. 

a scris una dintre 
Evanghelii ce cuprinde 
viața Domnului Isus

sub inspirația Duhului 
Sfânt anunță ce se va 

întâmpla

duce celor 
nemântuiți  
vestea bună

(a) (b) (c)

(1) (2) (3)
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 1. Ordonează literele cuvântului din paranteză, apoi completează enunțurile:
 Domnul Isus a murit pe cruce pentru a ne aduce (TUMÂNREAI).
 Cea mai mare (RUNCĂPO) este să Îl iubim pe Dumnezeu și pe cei din jur.
 (TOPOSALII) au vestit celor nemântuiți că pot fi iertați prin Domnul Isus.
 Încă din vechime (FEPROȚII) au anunțat nașterea lui Mesia.

 2. Așază fiecare cuvânt la locul lui, în tabel:
 Înviere, iertare, finic, Cer, templu, a treia zi, moarte, Ierusalim, Înălțare, Simeon

3. Alege doar situațiile ce pot reprezenta dificultăți pe care le poate avea un copil:

     o temă grea, jocul cu prietenii, alegerea unei școli, mâncatul înghețatei, o treabă casnică.

 4. Completează propozițiile:
 Biblia se mai numește ____. Ea are două părți: ____ și ____ . În total, Biblia cuprinde 
____ cărți. Ele sunt împărțite pe ____ .

�����������������-���
�3�6

ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT

1 4 cuvinte corecte 3 cuvinte corecte 1-2 cuvinte corecte
2 9-10 cuvinte corecte 7-8 cuvinte corecte 5-6 cuvinte corecte
3 3 expresii corecte 2 expresii corecte 1 expresie corectă
4 5 cuvinte corecte 2 imagini potrivite 1 imagine potrivită

(a) (b) (c) (d) (e)
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GÂNDURI PENTRU VACANȚĂ
       

 A mai trecut un an școlar... urmează vacanța atât de iubită de toți copiii! Poate vă veți 
juca, vă veți plimba sau vă veți odihni și, cu siguranță, veți uita de grija temelor și a învățatului...
       

 Totuși, Dumnezeu ne îndeamnă să învățăm tot timpul, de la tot! Când veți călători, 
învățați ceva de pe unde mergeți! Când veți sta în natură, învățați ceva de la ceea ce vedeți!

Versurile următoarei poezii, scrisă de poetul creștin Traian Dorz, să țină locul unui „Bun 
venit în vacanță!”        
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ÎNVAȚĂ DE LA TOATE...

Învață de la apă să ai statornic drum,
Învață de la flăcări că toate-s numai scrum.
Învață de la umbră să taci și să veghezi,
Învață de la stâncă cum neclintit să crezi.
Învață de la pietre cât trebuie să spui,
Învață de la soare cum trebuie s-apui.
Învață de la vântul ce-adie pe poteci,
Cum trebuie prin lume de liniștit să treci,
Învață de la toate, că toate-ți sunt surori,
Cum treci frumos prin viață, cum poți frumos să mori.

Învață de la vierme că nimeni nu-i uitat,
Învață de la nufăr să fii mereu curat.
Învață de la flăcări ce-avem de ars în noi,
Învață de la apă să nu dai înapoi.
Învață de la umbră să fii smerit ca ea,
Învață de la stâncă să-nduri furtuna grea.
Învață de la soare ca vremea s-o cunoști,
Învață de la stele că ceru-i numai oști.

Învață de la greieri – când umerii ți-s grei
Și du-te la furnică să vezi povara ei.
Învață de la floare să fii gingaș ca ea,
Învață de la oaie să ai blândețea sa.
Învață de la păsări să fii mai mult în zbor,
Învață de la toate, că totu-i trecător.
Ia seamă, fiu al jertfei, prin lumea-n care treci,
Să-nveți din tot ce piere, cum să trăiești în veci!”
   
                               Vacanță frumoasă, drag copil!
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