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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE : Lecţia Introductivă are drept scop să introducă tema 
lecţiei, anume că Dumnezeu ne face şi nouă o chemare, chiar dacă nu 
suntem perfecţi sau cei mai buni. 

• Păstraţi patru banane. Luaţi una dintre ele şi puneţi-o la frigider pentru 
două zile. Aceasta se va înnegri la coajă, dar în interior va fi bună. 
Celelalte trei banane, pe care le aduceţi la clasă, să fie însă foarte 
frumoase la aspect.  

• Restul bananelor tăiaţi-le în bucăţi mici şi puneţi-le pe o farfurie, cu 
câte o scobitoare în fiecare bucată. Acoperiţi totul cu un şerveţel şi 
aşteptaţi până la momentul potrivit.  

1. Alegeţi trei copii care să vină în faţă ca să aleagă o banană. Ar fi de preferat ca cei trei copii să 
aleagă bananele frumoase, dar nu este obligatoriu. Oricum, nu sugeraţi dvs. copiilor ce banană să 
aleagă.  

2. La final, vorbiţi despre banana cea neagră şi spuneţi: ,,Nu-i aşa că această banană arată 
urât?’’  Desfaceţi banana şi arătaţi copiilor că în interior arată bine, apoi spuneţi: ,,Vedeţi? 
O coajă urâtă a ascuns un fruct bun. Aparenţa ne-a înşelat.’’ (ATENŢIE! Dacă totuşi 
banana s-a înnegrit şi în interior, spuneţi: ,,Vedeţi? Această banană arată urât.’’ Luaţi o gură ca 
să arătaţi copiilor că e foarte gustoasă: ,,Hm,  însă e foarte dulce şi gustoasă, chiar dacă s-a 
înnegrit puţin. Vedeţi? Aparenţa a înşelat.’’) 

3. Daţi tuturor copiilor să guste câte o bucată de banană din cele tăiate şi spuneţi: ,,Astăzi vom 
vorbi, copii, despre faptul că Dumnezeu vede în interiorul nostru. Şi chiar dacă nu suntem cei 
mai buni oameni sau perfecţi, totuşi Dumnezeu vede valoarea noastră şi potenţialul nostru din 
interior. Aşa că astăzi vom vorbi despre un om imperfect, dar de care Dumnezeu s-a folosit     
într-un mod măreţ.’’  

 

OBIECTIVE : Copiii să înţeleagă prin exemplul lui Moise că Dumnezeu poate 
face o chemare şi unui om imperfect şi care nu e cel mai bun. 

TEXTUL BIBLIC :  Exod cap. 3 şi 4 

1. Daţi fiecărui copil o coală A4 de hârtie, un creion şi creioane colorate.  

2. Împărţiţi copiii aşa încât să poată desena şi colora câte o imagine precum cele propuse 
de noi, vezi pagina 3. Dacă sunt prea mulţi copii la clasă, pot desena mai mulţi copii aceeaşi 
imagine. Dacă sunt prea puţini copii, puteţi reduce numărul de imagini.  

MATERIALE: 
• Mai multe banane 

• Farfurie/platou 

• Scobitori 

• Şerveţel  

MATERIALE: 
• Coli A4 de hârtie 

• Creioane 

• Creioane colorate 

• Scotch 
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PREZENTAREA LEC ŢIEI: 

3. Imaginile vor fi: (1) MOISE  (2) FARAONUL, (3) COŞULEŢUL, (4) RÂUL NIL ,  (5) FIICA  
FARAONULUI  salvează pe Moise în coşuleţ, (6) MOISE PĂSTOR , (7) OI,  (8) RUGUL ÎN 
FOC, (9) MOISE ÎN GENUNCHI, (10) DUMNEZEU, aşa cum şi-L imaginează copiii,          

      (11) AARON ŞI MOISE (12) FARAON,  (13) TOIAGUL  LUI MOISE. 
4. Scrieţi dvs. înainte pe foi numărul imaginilor şi ce anume trebuie sa deseneze copiii (ex: (2)

FARAONUL), aşa încât la oră să vă fie mai uşor să le identificaţi. 
5. În timpul prezentării, atunci când ajungeţi la ceea ce au desenat copiii, arătaţi toate 

desenele  făcute pentru acea imagine. (Opţional: Lipiţi-le cu scotch la vedere. ) 

6. Permiteţi copiilor să se amuze de ceea ce a ieşit, dar nu într-un mod care să ofenseze creaţia 
cuiva.   

Personajul biblic, despre care vom povesti astăzi, este Moise. —arătaţi prima imagine MOISE 

Haideţi să ne amintim împreună cine a fost Moise. Povestiţi cu ajutorul copiilor, dacă ştiu această 

povestire biblică, despre cum s-a născut el într-o casă de evrei într-o perioadă în care evreii erau 

robi în Egipt. Faraonul Egiptului —arătaţi imaginea 2, FARAONUL— a dat o poruncă prin care 

familiile de evrei trebuia să îşi ucidă toţi întâii născuţi de parte bărbătească. Părinţii lui Moise nu l-

au omorât, ci l-au aşezat într-un coşuleţ pe râul Nil. —Arătaţi imaginea 3, COŞULEŢUL  şi 

imaginea 4, RÂUL NIL—. Acolo a venit la scăldat fata lui Faraon.  —Arătaţi imaginea 5, FIICA 

FARAONULUI—   Ea a luat micuţul ca şi cum ar fi fost copilul ei. Dar Dumnezeu a purtat de grijă 

lui Moise, căci el a crescut în casa părinţilor lui până a fost mai măricel. Atunci a fost dus la palat. 

Şi, spune Biblia, pe când se plimba el într-o zi prin regat, mare fiind, a văzut pe doi oameni bătându-

se. Un evreu era bătut măr de un egiptean. Şi Moise s-a înfuriat atât de tare pe egiptean, că l-a 

omorât. Realizând ce a făcut, Moise a fugit departe de Egipt, de frica lui Faraon, unde s-a ascuns.  

 

Timpul a trecut şi Moise a mai îmbătrânit. Era căsătorit de-acum şi era păstor la oi. —Arătaţi 

imaginea 6, MOISE PĂSTOR, dar şi imaginea 7, OI.—  

 Într-o zi, pe când Moise păştea turma socrului său, a mânat turma până dincolo de pustiu şi 

a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Acolo Domnul i-a vorbit, arătându-i-Se într-o flacără de 

foc care ieşea din mijlocul unui rug. —Arătaţi imaginea 8, RUGUL ÎN FOC.— Moise s-a uitat; şi 

iată că rugul era tot un foc, dar nu se mistuia deloc. Moise a zis: „Cum e asta, că flacăra arde, şi 

rugul nu se mistuie?” 
 Atunci Dumnezeu l-a chemat pe Moise din mijlocul rugului, zicându-i: „Moise! Moise!” El 
a răspuns: „Iată-mă!” Dumnezeu i-a zis: „Nu te apropia de locul acesta; scoate-ţi încălţămintea din 
picioare, căci locul pe care calci tu este un pământ sfânt.” Şi a adăugat: „Eu sunt Dumnezeul tatălui 
tău, Dumnezeul poporului tău.”  
 Parcă-l şi văd pe Moise căzând în genunchi înainte lui Dumnezeu. —Arătaţi imaginea 9, 
MOISE ÎN GENUNCHI.— Moise şi-a ascuns faţa, căci se temea să privească pe Dumnezeu. 
Dar Domnul i-a zis: „Am văzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt. Şi strigătele israeliţilor 
au ajuns până la Mine şi am văzut chinul cu care îi chinuiesc Egiptenii. De aceea, M-am coborât ca 
să-l izbăvesc din mâna egiptenilor şi să-l scot din ţara aceasta şi să-l duc într-o ţară bună şi întinsă, 
într-o ţară unde curge lapte şi miere... Acum, vino, Moise, Eu te voi trimite la faraon, şi vei scoate 
din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel.” Moise a zis lui Dumnezeu: „Cine sunt eu, ca să mă 
duc la faraon şi să scot din Egipt pe evrei?” —Arătaţi imaginea 10, DUMNEZEU. Dumnezeu însă i
-a zis: „Eu voi fi mereu cu tine...’’ 
  La început, lui Moise i s-a făcut frică. El era un om cu un trecut imperfect. Era un ucigaş.  
  

(1) FARAONUL 

Dumnezeu 
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Apoi Moise ştia că nu e un vorbitor foarte bun. Ba, chiar avea un defect de vorbire. Şi prin asta simţea 
că are un mare handicap. Deci, cine să îl creadă pe el că este trimisul lui Dumnezeu, ca să elibereze pe 
evrei din robie? Aşa că Moise a refuzat la început chemarea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu s-a îngijit 
de toate şi i l-a dat ca ajutor pe fratele său, Aaron, ca să vorbească în locul lui Moise. Aşa că amândoi 
au plecat în Egipt.  —Arătaţi imaginea 11,  AARON ŞI MOISE şi imaginea 12, FARAON.— Aveau 
o misiune de îndeplinit: să elibereze pe poporul evreu din robie.  
 
Dumnezeu s-a îngrijit de toate cele necesare lui Moise. Dumnezeu i-a dat şi instrucţiuni precise lui 
Moise, şi un toiag cu care să facă semne prin care să dovedească faptul că el vine prin puterea 
lui Dumnezeu.—Arătaţi imaginea 13, TOIAGUL LUI  MOISE. 
 
CONCLUZIE: Dumnezeu l-a ales pe Moise un om imperfect şi cu multe defecte, i-a făcut o 
chemare mare şi a făcut din el un mare conducător al poporului evreu. Dumnezeu S-a folosit 
de Moise, ca să-Şi scoată poporul din robie. Ce minunat! Dumnezeu nu caută oameni perfecţi 
şi pe cei mai buni, ci caută oameni smeriţi şi disponibili pentru El, prin care să facă lucruri măreţe în 
lume. Eşti şi tu un astfel de om?  

 

OBIECTIVE : Copiii să înveţe versetul biblic care vorbeşte   
despre puterea lui Dumnezeu care este făcută desăvârşită în   
slăbiciunile noastre.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
ÎNVĂŢAREA VERSETULUI: 

    MATERIALE: 
• Coli A4 de hârtie albe,  

galbene sau portocalii 

• Foarfece 

• Cariocă 

• Tablă neagră/albă sau o 
coală mare de hârtie 

• Cretă sau marker 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

 
 ,,Harul Meu îţi este de 

ajuns; căci puterea Mea în 
slăbiciune este făcută 

desăvârşită.’’ 
 2 Corinteni 12:9 

• Desenaţi pe o tablă două trunchiuri de copaci mai mici,       
ca două tufe, cu ramuri şi frunze, imag. 1.  

• Faceţi două seturi a câte 10 flăcări din hârtie albă, 
galbenă sau portocalie, imag. 2,  şi pe fiecare  flacără 
scrieţi o parte din versetul biblic împărţit astfel: Harul 
Meu... îţi este... de ajuns... căci puterea... Mea...        
În slăbiciune... este făcută...  desăvârşită...                  
2 Corinteni.... 12:9 

• Pe fiecare flacără, pe verso, puneţi scotch cu partea 
lipicioasă rulată în sus.  1. 

H
ar

ul
 M

eu
 

Î ţi e
ste 

2. 

1. Puneţi pe rând câte o flacără pe copac şi rostiţi cu copiii partea - sau părţile - versetului 
biblic aşezate pe copacul desenat. 

2. Faceţi astfel până ce veţi avea toate cele zece flăcări cu tot versetul pe trunchiul de 
copac, imag. 3.  

3. Spuneţi de două ori versetul întreg.  
4. Apoi luaţi câte una-două flăcări şi spuneţi inclusiv partea lipsă din verset.  
5. Faceţi la fel până nu mai aveţi nicio flacără pe copac. 
6. La final, spuneţi versetul pe de rost de vreo două ori.  

JOC: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

Harul M
eu Îţi

 es
te 3. 

1. Faceţi două echipe de copii. 
2. Puneţi cele două seturi de flăcări cu părţi din versetul biblic undeva la vedere, dar amestecat. 
3. Chemaţi în faţă câte doi copii din fiecare grupă.  
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4. Când spuneţi start, cei doi copii din fiecare grupă trebuie să aşeze versetul în ordinea corectă 
 pe trunchiurile de copac, desenate pe tablă.  
5.  Echipa, care termină prima de aranjat versetul, strigă STOP!  
6.  Împreună cu toată echipa, care se ridică în picioare, se spune versetul biblic pentru 1000 de 

 puncte.  
7.  Echipa a doua se ridică şi ea în picioare şi spune versetul, dar pentru 500 de puncte.  
8. Procedaţi la fel până ce toţi copiii din cele două grupe au trecut prin faţă.  
9. La final, număraţi punctele fiecărei echipe. 
10. Câştigă echipa cu cele mai multe puncte.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Discutaţi cu copiii pe marginea câtorva întrebări oferite de noi mai jos.  
2. La final, solicitaţi ca şi copiii să dea câteva exemple din viaţa lor reală despre situaţii similare cu 

ceea ce a trăit Moise, sau despre greşeli pe care le poate face un copil. 
3. Lăsaţi cât mai mulţi copii să contribuie la răspunsuri. 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE OR Ă:  
• Pregătiţi înainte de oră câteva întrebări ca cele propuse de noi mai jos.  

 
 

OBIECTIVE :  Copiii să înţeleagă în mod practic, printr-o discuţie, cum  le 
poate face Dumnezeu şi lor o chemare la slujire, chiar dacă nici ei nu sunt cei 
mai buni sau perfecţi.  

CONCLUZIE:  
Nu contează cât de mult am greşit în viaţă, Dumnezeu ne oferă a doua şansă. Nu contează cât de 
imperfecţi sau nepricepuţi suntem, Dumnezeu se poate folosi în planul Său, într-un mod măreţ de 
noi.  
• Lăsaţi copiii acum să se gândească timp de câteva minute la un răspuns personal, fără să îl 

spună cu voce tare, ci să şi-l dea în taină cu privire la întrebările pe care le veţi pune rar, 
lăsând un spaţiu între ele, aşa încât copiii să poată sta în meditaţie şi cercetare personală: 

 - Tu ai greşit vreodată sau te-ai simţit prea slab şi că nu eşti cel mai bun? Gândeşte-te şi 
 fă o rugăciune în tăcere, cerând iertare lui Dumnezeu.  

 

ÎNTREBĂRI:  

• Ce lipsuri avea Moise ca să nu fie cel mai bun?  
• Ce credeţi că a văzut totuşi Dumnezeu la Moise? 
• Ce a făcut Dumnezeu pentru Moise? 
• De ce credeţi că l-a chemat Dumnezeu tocmai pe Moise—şi cu greşeli în comportament, şi 

cu defecte în vorbire—să fie un conducător? 
• V-aţi simţit vreodată că nu sunteţi cei mai buni şi chiar inutili? Ce aţi simţit mai exact? 
• De ce credeţi că meritaţi şi voi o a doua şansă de la Dumnezeu atunci când faceţi o greşală? 
• Cum v-ar plăcea vouă să vă folosească Dumnezeu? 
• Cum credeţi că ar putea Dumnezeu să vă folosească în viitor? 
• La ce ar putea Dumnezeu să vă cheme pe voi? 

MATERIALE: 
• Nu sunt. 
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RUGĂCIUNE:  
Aduceţi copiii într-o rugăciune de mulţumire către Dumnezeu şi doi sau trei copii, care doresc, pot să 
se roage cu voce tare.  

 

OBIECTIVE :  Copiii să recapituleze prin joc cele învăţate la oră, cum  că 
Dumnezeu ne face o chemare, chiar dacă nu suntem perfecţi sau cei mai buni. 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE OR Ă:  

MATERIALE: 
• Tablă sau coală 

mare de hârtie 

• Scotch 

• Un pătrat roşu şi 
unul verde din 
hârtie 

• Întrebări, pag. 9 

• O pungă 

• Trei pătrate din 
hârtie cu  câte o 
cifră: 1, 2, 3 

- Cum ţi-ar plăcea ţie să te folosească Dumnezeu şi cum crezi tu că ar putea El să te 
folosească în viitor? Gândeşte-te şi fă o rugăciune în tăcere, spunându-i lui Dumnezeu că eşti 
dornic să te folosească şi pe tine în prezent şi viitor. 
- La ce ar putea să te cheme Dumnezeu pe tine? Gândeşte-te şi fă o rugăciune în tăcere, 
spunându-i şi tu lui Dumnezeu că eşti gata să te laşi chemat de El la o lucrare pentru El, apoi 
cerând lui Dumnezeu să te crească pentru acea lucrare şi să ţi-o descopere la timpul potrivit.   

• Faceţi copii xerox întrebările de la pag. 9. 
• Faceţi două bilete, unul roşu şi unul verde pe care, pe spate, puneţi scotch cu 

partea lipicioasă în sus.  
• Desenaţi un CAREU din 20 de pătrate, după modelul nostru de mai jos.  
• Scrieţi pe trei pătrate de hârtie astfel: 1— cifra 1: Stai pe loc fără întrebare; 2 — 

cifra 2: Mergi doi paşi în spate cu o întrebare; 3— cifra 3: Mergi trei paşi 
înainte cu o întrebare. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Împărţiţi copiii în două grupe: fete şi băieţi. Spuneţi că echipa fetelor va fi reprezentată  de 
culoarea roşie, cea a băieţilor de culoarea verde. 

2. Daţi startul şi puneţi ambele bilete colorate, roşu şi verde,  în careu pe cifra 3. 
3. Solicitaţi un copil din prima grupă să vină să scoată din pungă un bilet cu cifra 1, 2 sau 3. 
4.  Dacă s-a extras cifra 1, spuneţi grupei că trebuie să rămână pe loc: nu se va mişca în careu nici 

în faţă, nici în spate şi nu răspunde la nicio întrebare. Dacă s-a extras cifra 2, se duce doi paşi în 
spate în careu, şi echipa poate răspunde la întrebarea de la acea cifră pentru 100 de puncte. Dacă 
s-a răspuns anterior la întrebare, i se scad echipei 50 de puncte din totalul de puncte acumulat 
până la acel moment. Dacă s-a extras cifra 3, se duce trei paşi în faţă pe careu şi poate răspunde 
la întrebarea de la acea cifră pentru 100 de puncte. Dacă s-a răspuns deja la ea, se scad echipei 
50 de puncte din totalul de puncte acumulat până în acel moment.  

5. Cifra sau numărul la care se opreşte echipa în careu, va reprezenta numărul întrebării pe care o 
veţi citi. Acel copil, care a ales cifra sau numărul  -sau un altul din grupa sa, numit de el- poate  
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OBIECTIVE :  Copiii să realizeze un obiect care să le amintească de 
faptul că Dumnezeu nu se uită la noi că nu suntem cei mai buni sau     
perfecţi, ci doreşte să ne folosească, indiferent cât de slabi suntem.  

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE OR Ă:  

MATERIALE: 
• Copii xerox imaginile, 

pag. 8 

• Coli A4 de hârtie, una 

de copil 

• Lipici 

• Creioane colorate 

• Foarfece • Faceţi copii xerox, pag. 8, un set de patru imagini de copil. 
• Faceţi dvs. un model înainte de oră.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:  

 da răspunsul. Dacă răspunsul este corect,  grupa primeşte 100 de puncte, dacă este  
 incorect – 0 puncte, dacă s-a răspuns deja la întrebare, nu se mai răspunde, însă se scad 
 echipei 50 de puncte din totalul acumulat până în acel moment.  
6.  După ce s-a răspuns la o întrebare, faceţi un X pe acea întrebare, marcând astfel că a fost 

 citită. 
7.  Un alt copil din echipa adversă va extrage un bilet cu o cifră şi se repetă procedura. Se joacă 

 în acelaşi mod, alternându-se de la o echipă la alta, dar schimbând copiii care vor extrage un 
 bilet cu o cifră.  

8.  Chiar dacă s-a ajuns la numărul 20 în careu,se ia de la început de la 1. 
9.  Ţineţi o evidenţă strictă, şi la vedere, cu privire la punctajul acumulat de fiecare echipă după 

 fiecare încercare.   
10. Pentru a semnala unde se opreşte o echipă în înaintarea sa în careu, puneţi de fiecare dată 
 bucata de hârtie reprezentativă, roşu sau verde, cu ajutorul scotch-ului rulat pe spate şi care 
 are partea lipicioasă în sus - acolo unde echipa s-a oprit.  
11. Din acel loc, aceeaşi echipă va continua deplasarea ei în careu.   
12. Jucaţi atât cât e nevoie, până ce toate întrebările au fost epuizate.  
13. Număraţi ce punctaj a acumulat fiecare echipă.  
14. Echipa cu cele mai multe puncte câştigă.  
15. Chiar dacă s-a epuizat tot careul, se ia de la început. Nu este important cine ajunge primul la 
 finalul careului, ci important este punctajul acumulat pe parcursul jocului.  

1. Daţi fiecărui copil un set de patru imagini, pag. 8, şi o coală A4 de hârtie. 
2. Copiii vor colora imaginile şi le vor decupa. 
3. Copiii vor lua coala A4 de hârtie şi o vor îndoi în trei, vezi imaginea alăturată 1.  
4. Copiii vor lipi imaginea Moise chemat,  pe partea faţă a, vezi imaginea alăturată 2.  
5. Copiii vor lipi imaginea Copacul cu foc, pe partea faţă b, vezi 

imaginea alăturată 2.  

6. Copiii vor scrie versetul biblic pe partea faţă c, vezi imaginea     
       alăturată 2.  

7. Copiii vor lipi imaginea Copacul fără foc pe partea verso f, vezi imaginea  
       alăturată 2.  

8. Copiii vor lipi imaginea Moise supărat pe partea verso d, vezi 
imaginea  alăturată 2.  

9.   Copiii vor lăsa gol pe partea verso e, vezi imaginea alăturată 2.  

 1. 

 

 

Faţă 

Verso 

Moise chemat 

Copacul cu foc 

Versetul biblic 

Moise supărat 
Copacul fără foc 

Rămâne gol 

2. 
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LUCRU MANUAL 
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JOC RECAPITUALTIV: 

Întreb ări: 

1. Cum se numeşte personajul biblic despre care am învăţat astăzi?  

2. Ce ai crezut despre banana înnegrită şi de ce?   

3. Cine a fost Moise? Descrie-l în trei cuvinte.  

4. Cum a ajuns Moise să nu fie omorât la naştere?  

5. De ce crezi tu că l-a salvat Dumnezeu pe Moise la naştere?  

6. Unde a crescut Moise până a fugit din Egipt?  

7. Ce lucruri rele a făcut Moise?  

8. De ce crezi tu că l-a ales Dumnezeu pe Moise, chiar dacă a făcut rău?   

9. Unde a fugit Moise din Egipt şi ce făcea el acolo?  

10. Cum şi când i-a vorbit Dumnezeu lui Moise?  

11. De ce crezi tu că i-a spus Dumnezeu lui Moise să se descalţe când s-a apropiat de copacul cu 
foc?  

12. Ce lucru mare a cerut Dumnezeu de la Moise când i-a vorbit din foc?  

13. Cum a reacţionat Moise când Dumnezeu i-a cerut să fie conducătorul poporului său?  

14. De ce crezi tu că Dumnezeu i-a făcut o chemare atât de mare lui Moise, deşi greşise mult?  

15. Ce face Dumnezeu în viaţa noastră atunci când greşim?  

16. Ce faci tu faţă de Dumnezeu şi semeni atunci când greşeşti?  

17. Cunoşti pe cineva care a greşit şi, totuşi, Dumnezeu l-a folosit frumos? Povesteşte scurt.  

18. De ce crezi tu că ne oferă Dumnezeu a doua şansă şi când ne poate folosi şi pe noi?  

19. Ai simţit vreodată că Dumnezeu te-a folosit în vreun fel, deşi nu meritai? Povesteşte.   

20. Ce poate face Dumnezeu cu tine, chiar dacă nu eşti perfect? Spune-ţi părerea din experienţa ta 
personală. 
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,,Harul Meu îţi este de ajuns; 
căci puterea Mea în 

slăbiciune este făcută 
desăvârşită.’’ 

 2 Corinteni 12:9 

,,Harul Meu îţi este de ajuns; 
căci puterea Mea în 

slăbiciune este făcută 
desăvârşită.’’ 

 2 Corinteni 12:9 


