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 PERSOANE: 

• 1-2 

 

• În acest set de lecții ,,Creșterea spirituală 2” vom învăța progresiv despre 
creșterea spirituală a unui om. În această lecție copiii vor înțelege că  
ascultarea noastră de Dumnezeu este spre binele nostru, fiindcă rămânem în 
dragostea Sa, și spre binele celor de lângă noi. Aşa cum v-aţi obişnuit deja, 
vă oferim şi în acest material o lecţie biblică, jocuri, aplicaţii practice, idei 
de lucru manual ş.a.m.d.  

• Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, apoi faceți o 
scurtă rugăciune de început. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Acest moment introduce lecția biblică și mai ales arată că            
ascultarea de Dumnezeu e ca și cum ai merge în lumină. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

• Luați din timp o floare dintr-un ghiveci și lăsați-o să se usuce pentru acest 
moment. 

• Îngrijiți ghiveciul cu floarea rămasă, așa încât să fie proaspătă și frumoasă.  
• Vorbiți cu cineva care să vină la oră să interpreteze rolul bunicii. 
• Faceți o repetiție înainte de oră. 

MATERIALE: 

• O floare ruptă de 
rădăcină și uscată 

• Un ghiveci cu floare 
verde și înflorită 

• O pungă 

• Costum pentru bunică 
 

1. Intră bunica la oră, lovind cu bastonul în ușă. Într-o mână ține un ghiveci cu o floare 
frumoasă, iar într-o pungă are o floare ofilită ruptă din același ghiveci. Învățătorul se arată 
surprins de apariția bunicii care intră în clasă supărată rău. Se așează pe un scaun, pe care îl 
găsește la îndemână, și își trage sufletul. 

 

BUNICA:  Of! 
ÎNVĂȚĂTOR: Ce-ați pățit, bunica? 
BUNICA:  Sunt supărată! Sunt.... Nervoasă! 
ÎNVĂȚĂTOR: De ce, bunica? Ce s-a întâmplat? 
BUNICA:  Uite! Ridică ghiveciul de floare. 
ÎNVĂȚĂTOR: Ce floare frumoasă! De ce ești supărată din cauza ei? 
BUNICA:  Nu se vede?  
ÎNVĂȚĂTOR: Ba da. Văd o floare frumoasă. 
BUNICA:  Da, e frumoasă pentru că are rădăcină. E bine ancorată în          

pământ și are viață. De-aia e frumoasă! 
ÎNVĂȚĂTOR: Și-atunci, de ce ești dumneata supărată? 
BUNICA:  Cum, nu vedeți? 
ÎNVĂȚĂTOR: Nu! 
BUNICA:  Of! Scoate din plasă floarea ruptă și ofilită. De-aia sunt supărată. 

Floarea asta a fost ruptă din ghiveci! Degeaba încerc acum să o salvez! 
Degeaba o pun la loc printre crenguțele de la floarea din pământ! Nu 
mai am ce face. E ofilită! E moartă!  

ÎNVĂȚĂTOR: Da, pentru că s-a rupt de tulpină. Departe de tulpină nu mai are viață. 
BUNICA:  Trebuie să plec! Mă duc la un florar acum să văd dacă va suferi și  

creanga rămasă și ce pot face să nu fie afectată și ea. Plec! Rămâneți 
sănătoși! 

ÎNVĂȚĂTOR: La revedere, bunica!  
 

2. Bunica iese din clasă, lovind cu bastonul în podea.  
3. Faceți o scurtă discuție cu copiii, punând câteva întrebări precum:  

•Cum arată floarea din ghiveci și floarea ruptă? 
•De ce floarea din ghiveci e frumoasă iar cealaltă ofilită? 
•Prin ce se remarcă o floare cu sevă, cu viață, și una fără viață? 
•Cine susține viața unei flori? 
•Cu care dintre cele două flori v-ar plăcea să vă asemănați? 
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1. Spuneți copiilor că pe parcursul povestirii veți face împreună niște semne 
pentru anumite cuvinte care se vor repeta periodic în povestire, așa că trebuie să 
le rețină foarte bine. Cuvintele sunt: Avraam, călătorie/a călători, ascultare/a 
asculta, țară, promisiune. 

2.  Semnele sunt:  
   a. Avraam—Semnul pentru ok.  
   b. călătorie/a călători—Trasați cu degetele în aer ca și cum ar fi două picioare  

în mers.  
   c. ascultare/a asculta - Loviți ușor cu pumnul de la mâna dreaptă, la inimă. 
   d. țară—Mișcați circular ambele mâini din interior spre exterior.  
   e. Promisiune/a promite—Puneți degetul la gură ca și cum ar fi un secret. 

3.  Faceți o repetiție împreună cu copiii la o propoziție, ca să înțeleagă bine procesul.  
 Urmăriți pe parcursul prezentării cuvintele îngroșate și opriți-vă, așa încât copiii să 

facă semnele pe care trebuie să le facă. 
 

POVESTIREA BIBLICĂ: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Această secțiune are drept scop să îi ajute pe copii să 
înțeleagă ce înseamnă ascultarea de Dumnezeu, chiar și atunci când nu 
înțelegi planul Său. 

TEXTE BIBLICE: Genesa 12-22  (Avraam) 

MATERIALE: 
 
Nu sunt. 
 

• Faceți o repetiție înainte de oră, vezi instrucțiunile de la povestirea biblică. 

4. Spuneți copiilor că astăzi veți învăța despre ceva care are legătură cu cele două flori, anume  

 ascultarea de Dumnezeu și beneficiile ei pentru propria persoană și pentru ceilalți.  

a. 

b. 

c. 

d. 

călătorie/a călători 

ascultare/ 
a asculta 

e. 
promisiune 

țară 

a. 

În Biblie ni se povestește despre un om foarte bun și foarte bogat pe nume Avraam. El  era 
prieten cu Dumnezeu și asculta mereu de Dumnezeu. Într-o zi, Dumnezeu i-a spus că 
trebuie să plece într-o călătorie lungă, lungă, adică să iasă din țara lui și să meargă într-o 
țară nouă. Dar știți? Dumnezeu nu i-a spus lui Avraam în ce țară trebuie să meargă, ci 
doar să plece într-o călătorie. Ce credeți că a făcut Avraam, a ascultat? Voi ce ați face 
dacă v-ar cere așa ceva Dumnezeu? Ați asculta? Ați merge pur și simplu într-o călătorie 
lungă, fără să știți unde? Apoi Dumnezeu i-a promis lui Avraam că dacă va asculta, va 
face din el un mare popor. Avraam a crezut pe Dumnezeu, a ascultat și a plecat într-o 
lungă și grea călătorie. Credeți că i-a fost ușor lui Avraam să-și lase pământurile, 
neamurile și să plece așa, nu știu unde? Dar Dumnezeu a apreciat ascultarea lui Avraam. 
Și i-a promis că va face din el un om și un neam mare. Dar știți? Avraam nu avea copii. 
Deci, cum să fie un neam mare dacă nu avea niciun urmaș? Oh, ce minunat este când 
asculți de Dumnezeu! Atunci El se îngrijește de nevoile și de dorințele noastre. Nevoia și 
dorința lui Avraam era un copil. Și Dumnezeu i-a promis un copil. Nu a fost ușor să 
aștepte. Uneori a mai și greșit în viața lui, dar de fiecare dată Avraam s-a întors spre 
Dumnezeu cu ascultare. Știți care a fost rezultatul? Dumnezeu a răsplătit în cele din urmă 
ascultarea lui Avraam, căci Și-a împlinit promisiunea și i-a dăruit un copil, pe Isac, la o 
vârstă când nimeni nu mai credea că poate avea copii la 100 de ani! Da, copii, Avraam este 
un exemplu pentru noi că ascultarea de Dumnezeu ne aduce binecuvântare, multă bucurie 
personală și o bucurie pentru cei de lângă noi. Ce bucuroasă a fost și Sara, soția lui!  
 
CONCLUZIE:  Ascultarea de Dumnezeu aduce multă împlinire și bucurie în viața noastră. 
Dumnezeu apreciază ascultarea noastră. Când noi ascultăm de El suntem ca floarea din ghiveci cu 
rădăcina puternic înfiptă în pământ. Așa cum floarea din ghiveci era frumoasă pentru că avea viață, 
tot așa sunt cei ce ascultă de Dumnezeu: au viață. Când ai viață ești fericit și aduci bucurie și 
celorlalți. Cei ce aleg să nu asculte de Dumnezeu se înșală singuri. Au impresia că sunt fericiți, că 
trăiesc în lumină, că au o viață frumoasă. Dar în realitate ei nu trăiesc cu adevărat. Ei sunt ca o floare 
ruptă de tulpină, care nu are rădăcina puternic prinsă în pământ, se ofilesc și mor.  

Avraam 
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ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE: Copiii să învețe un verset biblic care ne îndeamnă să 
păzim Cuvântul lui Dumenzeu.  

1. Scrieți versetul biblic pe o tablă sau pe o tablă improvizată din mai multe coli A4 

de hârtie lipite între ele. 

2. Eplicați copiilor ce spune acest verset, anume că a păzi înseamnă a asculta iar cei 

ce ascultă de Dumnezeu vor avea viață pentru că se țin de El și de Cuvântul lui, adică sunt ca 

floarea în pământ. Aceștia nu vor vedea moartea, adică despărțirea de Dumnezeu atunci când trupul 

moare, pentru că ei vor trăi veșnic cu El.   

3. Spuneți de trei ori versetul biblic, citind de pe tablă astfel: tare, normal, în șoaptă. 

4. Cereți unui copil să vină să șteargă două cuvinte.  

5. Spuneți versetul sărind într-un picior în timp ce vor spune versetul biblic, inclusiv partea lipsă.  

6. Cereți altui copil să mai șteargă două cuvinte, apoi vă învârtiți și spuneți tot versetul. 

7. Continuați la fel până ce toate cuvintele au fost șterse. De fiecare dată spuneți tot versetul                

și faceți concomitent o acțiune.  

MATERIALE: 
• 12Baloane 
• 2Zaruri sau 12 bilețele cu 

cifre pe ele de la 1 la 6 
• 2Frânghii 
• Ață/scotch/cârlige de rufe 
• Tablă/Coli de hârtie lipite 

între ele cu scotch 
• Cariocă/cretă 
• 2Saci mari 
• Ace de gămălie. 
• 2Punguțe 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Împărțiți versetul în 6 părți astfel:...1. Dacă păzește/ 2. cineva cuvântul / 3. 
Meu, în veac / 4. nu va vedea / 5. moartea. ” Ioan /  6. 8:51 

• Scrieți pe bilete mici câte o bucată ca să obțineți astfel 6 bucăți.  

• Faceți un set. 

• Luați 6 baloane, introduceți câte un bilețel cu parte din versetul biblic                   
în câte un balon.  

• Umflați baloanele, scrieți cu pix sau marker permanent pe baloane   
cifre de la 1 la 6  și puneți-le într-un sac pe care să scrieți echipa 1.  

• Procedați la fel pentru echipa 2, dar scrieți cu un pixul de altă        
culoare pe baloane și puneți baloanele în sacul pe care scrieți echpa 2. 

• Puneți cei doi saci cu grijă să nu se spargă baloanele. 

• Faceți 2 seturi a câte 6 bilețele pe care scrieți câte o cifră, de la 1 la 6 și le 
puneți în două punguțe. În prima veți pune 6 bilețele în a doua tot 6.  

JOC:   INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Puneți două frânghii la vedere.  

2. Prindeți cu scotch/ață/cârlige de rufe baloanele de la echipa 1 pe o frânghie și baloanele de la 
echipa 2 pe a doua frânghie.  

3. Împărțiți copiii în două echipe, jumate și jumate.  
4. Când spuneți start, sau dați drumul la muzică, copiii din fiecare echipă dau din mână în mână 

punga cu bilete cu cifre.  
5. Când spuneți stop, copilul cu  punga în mână, din fiecare grupă, scoate un bilet, citește numărul, 

apoi îl împachetează bine și îl pune la loc. 
6. Învățătorul sau același copil vine la baloanele echipei sale, sparge cu un ac de gămălie balonul cu 

numărul extras, spune ce parte este și o pune undeva pe o masă.  
7. Copiii spun versetul până la locul indicat.  
8. Se continuă jocul la fel. Dacă numărul a fost deja extras, se pune din nou în pungă, dar bine 

împachetat să nu se vadă, iar copilul stă pe loc, nu sparge niciun balon.  
9. Echipa care termină prima, a spart toate baloanele, are tot versetul recompus pe masă și spune 

versetul pe dinafară este câștigătoare.  
10. Dacă timpul vă permite, puteți lăsa și echipa care nu a terminat încă să termine.  
11. Spuneți copiilor că aceasta este o promisiune foarte frumoasă: răsplata celor ce ascultă de 

Dumnezeu este viața veșnică. 

 
3 1

2 
4 
5 

6 

3 1
2 

6 
5 

6 

...Dacă păzește cineva 
cuvântul Meu, în veac nu va 

vedea moartea. ” 
 Ioan 8:51 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: Pentru clasele 4 în sus.  

 

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă practic ce înseamnă ascultare, prin                      
perspectiva vieții unor pesonaje biblice. 

MATERIALE: 
• Copii xerox pag. 10 
• Pixuri 

• Printați pagina 10 cu cele trei texte biblice și întrebările pentru discuție. 
• Faceți 3 grupe de copii și dați copiilor câte o foaie cu texte biblice, Biblii și pixuri.  
• Copiii vor citi în echipă cu voce tare textele de pe foaie  și vor răspunde împreună la întrebări.  
• Când toți au terminat, chemați în față un reprezentant din fiecare echipă și fiecare povestește 

despre personajul indicat și răspunde la întrebările de pe hârtie.  
• După ce toți au prezentat, întrebați dacă știu și ei situații din viața lor despre oameni care au 

ascultat de Dumnezeu și cum a fost răsplătită ascultarea lor, cum au fost și alți oameni 
binecuvântați?  

•  Lăsați doi sau trei copii să împărtășească.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: Pentru clasele 1, 2 și 3  
• Citiți din Judecători 6:11-14, 6:9, 15-22, 28 (Ghedeon).   
• Alegeți un exemplu din viața personală când ați ascultat de Dumnezeu și El v-a răsplătit și 

a binecuvântat pe alți oameni. Trebuie să povestiți foarte repede, în doar unu-două minute. 
Este important să aveți timp pentru activitatea de mai jos.  

 
INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Dați exemplu pe Ghedeon (Judecători 6:11-14, 6:9, 15-22, 28 ). Prin ascultarea lui 

Ghedeon, poporul întreg a fost binecuvântat.   

2. Dați un exemplu SCURT și din viața dumneavoastră când ați ascultat de Dumnezeu,  

v-a fost răsplătită ascultarea iar ceilalți au fost binecuvântați.  

3. Pe o tablă scrieți cuvintele de mai jos. Fiecare grup de cuvinte reprezintă ceva ce  

     Dumnezeu dorește să facem.  

IUBEȘTE PE SEMENI 

NU MINȚI 

ASCULTĂ DE PĂRINȚI 

CITEȘTE BIBLIA 

HRĂNEȘTE PE SĂRACI 

FII BUN 

NU LUPTA 

VORBEȘTE DESPRE ISUS OAMENILOR 

4. Discutați cu copiii câteva modalități posibile de ascultare și modul în care 

 ascultarea noastră ar putea ajuta pe altcineva. 

Exemplu: 

RUGĂCIUNE: Dumnezeu cere unui copil să se roage pentru un alt copil bolnav. 

Cum este binecuvântat copilul care a ascultat și s-a rugat, și cum este binecuvântat 

celălalt copil? 

 

 

NU MINTI 
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Atunci când noi ascultăm de Dumnezeu, noi creștem spiritual. Așa cum o floare poate crește frumos 
doar dacă are puternic rădăcina înfiptă în pământ, tot așa și noi creștem frumos doar dacă ascultăm 
de Dumnezeu și păzim/ împlinim Cuvântul Lui. Așa cum acești oameni din Biblie au fost 
binecuvântați ei și cei din jurul lor prin ascultarea lor de Dumnezeu, tot așa poate face Dumnezeu în 
viața noastră și acelor de lângă noi dacă noi ascultăm de El. Ascultarea noastră de El ne ajută să 
creștem spiritual, să ne fie nouă bine și să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru.  

Aduceți copiii într-o rugăciune înaintea Domnului prin care să Îi ceară și ei putere să asculte de 

Dumnezeu. 

CONCLUZIE:  TOATELE CLASELE 

RUGĂCIUNE:  

A 
S 

C 

L 
U 

T 
D 

E 

D U M E 
N 

Z 

E 
U 

• Luați 16 Jumătăți de coli A4 și scrieți pe fiecare câte un număr de la 1 la 8. Veți 
obține astfel două seturi a câte opt cifre pe 8 hârtii. 

• Lipiți cu scotch la vedere  primul șir de hârtii de la 1 la 8, iar în continuare lipiți al 
doilea șir de hârtii de la 1 la 8. Acestea vor fi pentru două echipe, deci fiecare șir de 
hârtii va fi pentru câte o echipă.  

• Separat, pregătiți primul set de 8 înterbări pe care îl puneți într-o pungă cadou/
cutie, iar în a doua pungă cadou/cutie puneți al doilea set de 8 întrebări. Întrebările 
trebuie să fie tăiate individual. 

• Separat, luați alte 16 jumătăți  de coli A4  de hârtie. Pe fiecare hârtie trebuie să 
scrieți câte o literă astfel: 

 Echipa 1 1-A, 2-S, 3-C, 4-U, 5-L, 6-T, 7-D, 8-E. 

 Echipa 2 1-D, 2-U, 3-M, 4-N, 5-E, 6-Z, 7-E, 8-U. 

• Puneți literele de la echipa 1 într-o pungă cadou/cutie, iar                                      
cele de la echipa 2 într-o altă pungă cadou/cutie. 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Așezați undeva într-un spațiu mai larg două scaune puse față în față la o                                             

distanță de cel puțin 3 metri unul de celălalt. La mijloc așezați o minge.  

2. Faceți două echipe.  

3. Arătați echipelor care sunt foile lor cu cifre de la 1 la 8. 

4. Un copil din fiecare echipă vine și se așează pe un scaun. 

5. Când spuneți start, cei doi copii din cele două echipe aleargă spre minge cu scopul de a atinge mingea. 

Cel ce atinge primul mingea, dar fără să fie atins pe mână de către adversarul său, fuge la cutia  cu 

întrebări destinată echipei lui. Dacă adversarul a apucat să îl atingă, cei doi se vor duela în continuare până 

ce unul reușeșete să atingă mingea fără a fi atins de către adversar.  

6. Când copilul ajunge la cutia echipei lui cu întrebări, scoate la alegere o întrebare. Dacă el sau echipa 

răspunde corect la întrebare, va extrage din  setul cu litere, pregătit pentru echipa lui, litera de la sfârșitul 

întrebării. Apoi va pune acea literă pe tablă la setul de cifre destinat echipei lui și la numărul indicat de 

numărul întrebării extrase. 

7. Se continuă astfel jocul, până ce o echipă termină prima de descoperit ce mesaj se ascunde sub cifrele 

întrebărilor.  

8. Câștigă echipa care a pus toate literele pe tablă și a descoperit prima mesajul, sau echipa care identifică 

prima tot mesajul de la ambele echipe. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze prin joc tot ceea ce au învățat despre 
ascultarea de Dumnezeu. 

1 2 3 5 4 6 7 8 
1 2 3 5 4 6 7 8 

8 înterbări  

MATERIALE: 

• 32Jumătăți de coli A4 de 
hârtie 

• Cariocă 

• Scotch 

• 4Cutii/pungi cadou 

• 2Scaune 

• 1Minge 

• Întrebări pag. 11 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii  să realizeze un obiect care să le amintească 
despre cele învățate, ascultarea de Dumnezeu.  

1. Acest lucru manual este potrivit pentru copiii din clasele 1-3. 
2. Copii xerox urechile de la pag. 8, o pagină la doi copii.   
3. Din coli A4 de hârtie tăiați fâșii de 4-5 cm. Veți avea 

nevoie de două astfel de fâșii de copil. Pregătiți așadar să 
aveți suficiente.  

4. Faceți un model ca să arătați copiilor ce au de făcut. 
5. Pentru clasele de la a 4-a în sus, dați copiilor să facă 

puzzle-ul de la pag.12. Sau lăsați copiii să facă același 
lucru manual ca să-l dea copiilor preșcolari din biserică.  

MATERIALE: 

Clasele 1, 2, 3 

• Coli A4 de hârtie 

• Foarfece 

• Lipici 

• Creioane colorate 

• Copii xerox pag. 8 
 
Clasele  de la a IV-a în sus 

• Copii xerox pag. 12 

1. Dați fiecărui copil două fâșii tăiate înainte de 

 oră, imag. 1. 

 

2. Copiii vor colora și vor lipi fâșiile una de alta 

 în funcție de mărimea capului pe care o are, 

 îmag. 2 și 3. Pentru aceasta lipește într-o 

 parte, măsoară pe cap și lipește la celălalt 

 capăt ca să fie un cerc. 

3. Copiii vor scrie mesajul: Eu îl ascult pe 

 Dumnezeu. Vezi imag. 4. 

4. Dați copiilor urechile de la pag. 8 ca să le 

 coloreze, imag. 5, și colorați-le. 

6. Rezultatul trebuie să fie vezi imag. 6. 

1. 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

2. 

3. 

Eu îl ascult                                      

pe Dumnezeu. 

4. 

5. 

6. 
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LUCRU MANUAL 

VIZUALE: 
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ÎNTREBĂRI JOC RECAPITULATIV: 

Echipa 1 

1  Ce înțelegi tu prin creștere spirituală?  (litera: A)  

 

2  De ce crezi tu că un om care nu ascultă de Dumnezeu e ca o floare ruptă? (litera: S)  

 

3  Ce i-a cerut Dumnezeu lui Daniel, ce a făcut el și ce a rezultat? (litera: C)  

 

4  Dă trei exemple prin care poți să arăți tu ascultare de Dumnezeu și să fii o binecuvântare pentru 

 alții. (litera U) 

 

5  În ce carte din Biblie se află versetul biblic învățat azi? (litera: L)  

 

6  Prin ce a ascultat Avraam de Dumnezeu? (litera: T)  

 

7  Cum poți tu păzi practic Cuvântul lui Dumnezeu? (litera: D)  

 

8  Ce face ca ascultarea de Dumnezeu să fie o binecuvântare pentru tine însuți și pentru ceilalți?

 (litera: E) 

 

Echipa 2 

1  De ce floarea scoasă din pământ și ruptă de tulpină nu are viață? (litera: D) 

 

2  Ce i-a cerut Dumnezeu lui Ghedeon, ce a făcut el și ce a rezultat? (litera: U) 

 

3  Spune tot versetul biblic pe dinafară.  (litera: M) 

 

4  Ce înseamnă că cel ce păzește Cuvântul lui Dumnezeu nu va vedea moartea ? (litera: N)  

 

5  Prin ce a ascultat Iona de Dumnezeu? (litera: E) 

 

6  Dă trei exeple prin care poți să arăți tu ascultare de Dumnezeu și să fii o binecuvântare pentru 

 alții. (litera: Z) 

 

7 Prin ce a ascultat Ghedeon de Dumnezeu? (litera: E) 

 

8  Prin ce crezi tu că se aseamănă un om care ascultă de Dumnezeu cu o floare din ghiveci?

 (litera: U) 
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 Daniel 6:7-10; 16-23, 25-26 (Daniel) 
 
 
Ce i-a cerut Dumnezeu acestui personaj biblic să facă?  
 
 
Cât de greu sau riscant a fost pentru acest personaj să asculte de Dumnezeu? 
 
 
Cum a ascultat acest personaj de Dumnezeu? 
 
 
La ce a folosit, lui însuși sau celorlalți, ascultarea de Dumnezeu a acestui personaj? 
 
 
Ce răsplată a primit acest personaj de la Dumenzeu pentru ascultarea lui? Cum au fost binecuvântați alți oameni? 

Iona 1:1-2 și capitolul 3 (Iona) 

 
 
Ce i-a cerut Dumnezeu acestui personaj biblic să facă?  
 
 
Cât de greu sau riscant a fost pentru acest personaj să asculte de Dumnezeu? 
 
 
Cum a ascultat acest personaj de Dumnezeu? 
 
 
La ce a folosit, lui însuși sau celorlalți, ascultarea de Dumnezeu a acestui personaj? 
 
 
Ce răsplată a primit acest personaj de la Dumenzeu pentru ascultarea lui? Cum au fost binecuvântați alți oameni? 

Judecători 6:11-14, 6:9, 15-22, 28 (Ghedeon) 
 
 
Ce i-a cerut Dumnezeu acestui personaj biblic să facă?  
 
 
Cât de greu sau riscant a fost pentru acest personaj să asculte de Dumnezeu? 
 
 
Cum a ascultat acest personaj de Dumnezeu? 
 
 
La ce a folosit, lui însuși sau celorlalți, ascultarea de Dumnezeu a acestui personaj? 
 
 
Ce răsplată a primit acest personaj de la Dumenzeu pentru ascultarea lui? Cum au fost binecuvântați alți oameni? 
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RĂSPUNS, vezi pag. 12, DOAR PENTRU ÎNVĂȚĂTORI: 

Utilizați indicele pentru a afla cuvântul. Primele litere ale unor cuvinte au fost scrise. Scrieți                                 
cuvântul și găsiți cuvântul în puzzle. Cuvintele sunt în puzzle de mai multe ori. Găsiți-le pe toate și 
numărați de câte ori a fost folosit fiecare cuvânt. Scrieți de câte ori ați găsit cuvântul între paranteze. 

 

1.    Florea a fost ruptă din ghiveci.  (…………) 

2.   Avraam a crezut pe Dumnezeu. (………..) 

3.   Copilul lui Avraam s-a numit Isac (………..) 

4.   Dumnezeu a apreciat ascultarea lui Avraam.  

5.   Dacă păzește cineva cuvântul meu în veac nu va vedea  mortea.                                                                                                       
_ (……..) (……..) (…….) 

6.   Cine a venit suparată azi la clasă? A fost bunica. (……….) 

7.   Dumnezeu a făcut din Avraam un mare popor. (………) 

8.    Avraam nu avea copii (……..)  

9.     Avraam mereu asculta de Dumnezeu. (………) 

10.  Avraam este un exemplu pentru noi (……..) 

11.  Avraam a avut o sută de ani. (……..) 

12.  Dumnezeu se îngrijește de nevoile și de dorințele noastre.  (……..) 

13.  Ascultarea de Dumnezeu ne aduce binecuvântarea.  (……..) 

14.  Avraam trebuie să plece într-o călătorie lungă. (……..) 

15.  Povestirea din Biblie a fost despre Avraam. (……..) 

16.  Avraam era prietenul lui Dumnezeu. (……..) 

17.  Floarea departe de tulpină nu mai are viață. (……..) 


