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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Acest moment introduce lecția biblică care ne învață, prin                 
rugăciunea Tatăl nostru, ce înseamnă Împărăția, slava, puterea și veșnicia lui 
Dumnezeu. 

 În această lecție vom vorbi tot despre rugăciunea Tatăl nostru, iar copiii 
vor înțelege ce înseamnă în această rugăciune cuvintele: Împărăția, puterea, 
slava și veșnicia lui Dumnezeu.  

 Această lecție este creată special pentru copiii școlari de la clasa a II-a în 
sus. 

 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. 

 Fierbeți cu grijă două ouă ca să fie tari. 
 Pregătiți o masă frumos aranjată, ca și cum ar fi la restaurant, cu față de masă, 

tacâmuri, șervețel, pahar, precum și un scaun.  
 Vorbiți cu trei persoane care să vină să interpreteze o scenetă foarte simplă și scurtă (pot 

fi tineri sau chiar copii din grupă). 
 Faceți o repetiție înainte de oră, ca fiecare să știe cum trebuie să își interpreteze rolul. Nu 

trebuie să fie citite replicile, pot fi improvizate. Important este să se știe direcția spre care se 
îndreaptă dialogul. Persoana care joacă rolul clientului va comanda ou specialitatea casei.  

 O persoană va fi un chelner în scenetă, alta–clientul, a treia persoană va fi bucătăreasa. (Dacă nu 
aveți a treia persoană, poate învățătorul să interpreteze partea bucătăresei.) 

 Pregătiți farfuriile: 1.—doar coaja;   2.—doar albușul  3.—doar gălbenușul de la un ou fiert. 
 

SCENARIU: 

1. Puneți masa pregătită și scaunul, ca să începeți sceneta.  
2. Fiți cât se poate de naturali în interpretare. Nu încercați să vă țineți de scenariu, ci fiți cât mai 

spontani.  
3. Intră clientul, vine chelnerul și îl poftește la masă, apoi se face comanda. Vine chelnerul pe rând 

cu câte o farfurie, în total 3 farfurii. La final, clientul se arată foarte nemulțumit și este chemată 
bucătăreasa. Vine bucătăreasa, explică ce se petrece și se trag concluziile de către învățător.  

Intră clientul, chelnerul îl vede și îl poftește la masă: 
Chelner:   Bună ziua, domnule! Poftiți! Aici e un loc liber! 
Client:   Da. Mulțumesc.  
Chelner:   Doriți să faceți comanda acum?  
Client:   Aș dori un ou, vă rog.  
Chelner:   Adică specialitatea casei? 
Client:   Da, ou specialitatea casei.  
Chelner:   Sigur! Imediat, domnule! 
Chelner pleacă și revine cu o farfurie cu coajă de ou frumos aranjată. 
Chelner:   Poftiți comada dvs., domnule! 
Client:   Ce? Ce-i asta? E doar coajă de ou! 
Chelner:   Domnule, asta ați comandat: ou, specialitatea casei! 
Client:   Nu. Eu am cerut un ou întreg. 
Chelner:   Iar acesta este primul platou din comada dvs. 
Client:   Primul platou? Îți bați joc de mine? Am spus: ou! 
Chelner:   Înțeleg! Revin imediat, domnule.  
Chelner pleacă și revine cu a doua farfurie pe care se află doar albușul de la un ou fiert.  
Chelner:   Pofțiți, domnule, al doilea platou din comada dvs.  
Client:   Ce? Omule, tu n-auzi bine? Vreau specialitatea casei! Vreau ou! 
 

MATERIALE: 

 3 Ouă fierte 

 1 Masă 

 1 Scaun 

 Tacâmuri  

 Șervețel 

 4 Farfurii 

 Față de masă 
 

PERSOANE: 

 4 Persoane, dar 
unele pot fi chiar 
copii din grupă.  



  TATĂL NOSTRU ... 6  Școlari    3  

www.KIDZROMANIA.com 

Chelner:   Înțeleg! Bine, mă întorc imediat! 
Chelnerul pleacă și revine cu a treia farfurie pe care se află doar gălbenușul de la un ou fiert. 
Chelner:   Aici este, domnule! Acum aveți un ou întreg. 
Client:   Asta-i prea de tot! Omule, asta nu înseamnă ou întreg. Asta înseamnă  
                                       trei farfurii cu trei părți dintr-un ou: coajă, albuș și gălbenuș! Asta  
                                       mi-ai adus tu, nu ce am cerut eu. 
Chelner:   Dar asta ați cerut și asta ați primit: ou specialitatea casei! 
Client:   Ăsta nu e ou întreg! 
Chelner:  Cum să nu fie? Aici e coaja, aici e albușul și aici e gălbenușul! 
Client:   Vreau să vorbesc cu bucătăreasa! 
Chelner:   Sigur, imediat! 
Chelner pleacă și revine împreună cu bucătăreasa care are o farfurie cu un ou întreg pe ea.  
Chelner:   Da, domnule, m-ați  chemat.  
Client:   Am cerut ou specialitatea casei, și am primit trei farfurii    
   diferite cu părți dintr-un ou! 
Bucătăreasă:  Da, pentru că asta este ou specialitatea casei. Uitați aici. Vedeți? V-am adus 
   un ou ca să vă arăt că nu am greșit. Aveți aici încă un ou întreg. Desface  
   coaja. Are coajă? Da. Și dvs. aveți pe farfuria aveți coaja. 
Are albuș? Are.    Și dvs. aveți pe farfuria asta albuș! Are 
gălbenuș? Are! Și dvs. aveți la fel    aici. Deci? Este un ou 
întreg, specialitatea casei! 
Client bulversat: Nu, astea sunt părți dintr-un ou. 
Bucătăreasă:  Și? Toate formează un ou întreg.  Specialitatea casei  
                                       este un ou întreg cu toate elementele.  
Clientul se ridică și pleacă nemulțumit.  
Chelnerul și bucătăreasa se uită unul spre celălalt și spun: 
Chelner:  De ce s-a supărat așa? I-am dat ce a cerut! 
Bucătăreasă:  Da, ou specialitatea casei!  

      pentru lecția a doua, vezi 
pag. 11.   

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Această secțiune are drept scop să îi ajute pe copii să 
înțeleagă din mai multe texte biblice cum este Împărăția lui Dumnezeu (noi, 
biserica, și în viitor), dar și că Dumnezeu are putere, slavă și este veșnic.  

1. Spuneți lecția de mai jos, folosindu-vă de imagini. 
2. Evitați să povestiți despre lucruri care sunt greu de înțeles de copii și faceți o prezentare în 

cuvinte simple, așa încât copiii să înțeleagă adevărurile prezentate de Ioan în cartea Apocalipsa. 
3. Vorbiți cu trei copii să caute în Dicționarul Explicativ al Limbii Române /Dex online definițiile 

pentru trei cuvinte importante despre care veți vorbi în această lecție (putere, slavă, veșnic) și 
arătați copiilor cuvintele cheie de la pag. 12. 

4. Rugați copiii să citească definițiile acestor trei cuvinte cu voce tare.  
5. Lipiți cuvintele cheie de la această lecție lângă celelalte cuvinte cheie de la întreg setul de lecții Tatăl nostru. 
 
 

 Pregătiți toate materialele, imagini pag. 8-11 (lipiți imaginile pag. 8-11 pe câte o 
jumătate de hârtie A4 și lipiți pe perete cuvintele cheie, pag. 12, de la ultima parte 
din Tatăl Nostru).  

 Faceți o repetiție înainte de oră.  
 Vă recomandăm citirea textelor biblice înainte de a citi povestirea de mai jos.  
 

TEXTE BIBLICE: Apocalipsa cap.1:9-20; cap.7:9-17; cap.14:6-7 și           
13-14;  cap 19-22. 

INTRODUCERE TEMĂ ÎNVĂȚĂTOR: 
Dragi copii, vă amintiți că în trecut am învățat despre faptul că Împărăția lui Dumnezeu suntem noi, 
cei de pe pământ, care îl urmăm pe Dumnezeu? Însă Împărăția lui Dumnezeu înseamnă totodată și 
Cerul Său, puterea Lui, slava Lui și veșnicia Lui.  Împărăția lui Dumnezeu are mai multe elemente. 
Și despre toate acestea vom vorbi noi astăzi.   

MATERIALE: 

 Copii Xerox imagini, 
pag. 8-11 

 Dicționar explicativ al 
limbii române/ Dex 
online 

 Scotch 

 Cuvinte cheie pag. 12 
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CONCLUZIE:  
Acesta este Dumnezeul nostru. El ne promite doar lucruri minunate pentru veșnicie dacă Îl urmăm   
pe El pe pământ. Acolo vom trăi pentru totdeauna în prezența, slava și puterea Domnului, și vom fi o 
veșnicie fericiți. Oau, cum să nu dorești așa ceva? 

POVESTIREA BIBLICĂ: 

1. 

2. 

3. 

7. 

8. 

9. 

4. 

5. 

6. 

10. 

6. 
5. 

9. 

5. 

6. 

10. 

4. 

Astăzi vom vorbi despre Ioan, ucenicul Domnului Isus, apostolul care a avut o viziune din 
partea Domnului, imag. 1. Ce este aceea o viziune? Viziune înseamnă o descoperire, iar 
Biblia ne spune că Ioan a avut o descoperire din partea lui Dumnezeu despre lucrurile care 
vor fi în Cer, adică despre Împărăția lui Dumnezeu. Acum câteva lecții noi am vorbit despre 
Împărăția lui Dumnezeu și am spus că noi suntem Împărăția Lui. Și așa este. Dar Împărăția 
lui Dumnezeu are mai multe elemente. La fel ca un ou, care conține mai multe elemente, 
Împărăția lui Dumnezeu suntem noi cei mântuiți de pe pământ - atât individual, cât și ca 
biserică, dar și o parte din Cer. Lui Ioan i-a fost arătată în viziunea sa această a doua parte 
din Împărăția lui Dumnezeu, adică Cerul. El a văzut multe lucruri greu de povestit în 
cuvinte omenești. Dar Dumnezeu i-a spus exact ce trebuie să scrie despre Împărăția Sa. Așa 
ajunge Ioan să scrie cartea Apocalipsa, care și ea înseamnă tot descoperire, imag.2. 
 
Și Ioan spune că atunci când a avut această viziune a auzit un glas, ca o trâmbiță, care 
spunea: ,,Eu sunt Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă.” Ce înseamnă alfa și omega? 
Imag.3. Acestea sunt două litere din alfabetul grec: alfa este prima literă din alfabet, iar 
omega este ultima literă. Acest lucru  înseamnă că Dumnezeu este Cel dintâi, Cel care a 
creat totul pentru că El a existat înainte de toată această creație, și El este și Cel de pe urmă, 
adică Cel care are ultimul cuvânt cu privire la tot.  
 
Ioan povestește în cartea Apocalipsa că acolo sus, în Împărăția lui Dumnezeu, L-a văzut pe 
Isus îmbrăcat cu o haină lungă și încins cu un brâu de aur. Fața Lui era ca soarele, imag. 4, 
atunci când strălucește în toată puterea lui. Atunci Ioan, văzându-I slava, imag. 5,  și 
puterea, imag. 6, a căzut la picioarele Lui ca mort. Dar El i-a spus: ,,Nu te teme! Eu sunt Cel 
viu, căci am fost mort și sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței 
morților.” Slava lui Dumnezeu este atât de mare, încât noi nu o putem cuprinde cu mintea 
noastră.  
 
 Dumnezeu i-a descoperit lui Ioan alte și alte lucruri despre Împărăția Lui, un loc minunat și 
populat de îngeri, imag. 7. Și în acest loc minunat, lui Ioan i s-a arătat o gloată mare de 
oameni pe care nimeni nu o putea număra, din toate națiunile, de toate limbile, oameni 
îmbrăcați în haine albe și strigau: ,,Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care stă pe 
scaunul de domnie!”Apoi a văzut  pe îngeri închinându-I-se Lui și slăvindu-L pentru o 
veșnicie întreagă. Ce înseamnă veșnicie sau vecii vecilor?  Imag. 8. Ceva fără sfârșit, care 
nu se termină niciodată. Da, așa este Împărăția lui Dumnezeu,  ceva ce nu se va termina 
niciodată.  
 
Ioan ne povestește astfel prin cartea Apocalipsa despre faptul că și noi, cei care vom ajunge 
în Împărăția lui Dumnezeu, Îi vom sluji acolo o veșnicie. Acolo nu ne va fi foame, nici sete, 
nici cald, nu va mai fi plâns, căci Domnul Isus va avea grijă de noi, iar Dumnezeu ne va 
șterge lacrimile din ochi. Acolo nu va mai fi păcat, nici suferință. Acolo Ioan a auzit și 
mesajul: ,,Ferice este de toți cei care mor în Domnul, adică având credința în El și    
mântuirea Lui, pentru că ei se vor odihni acolo.” Imag. 9.  
 
De multe ori Ioan a spus că a auzit un glas care Îl slăvea pe Dumnezeu și zicea: ,,Aleluia! A 
Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, imag. 5, cinstea și puterea..., imag.6.   
Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru este atotputernic! Să ne bucurăm și să ne veselim, să-I 
dăm slavă!” Imag. 10. 
 
Oh, câte alte lucruri minunate i s-au descoperit lui Ioan despre Împărăția lui Dumnezeu, 
imag.4, despre puterea, imag. 6, și slava Lui, imag. 5, și tot ce va fi atunci când acest pămât 
va trece și va fi un cer nou și un pământ nou! Acolo nu va mai fi niciun rău, nicio suferință, 
pentru că toate acestea vor fi trecut. Acolo va fi veșnic doar bucurie, imag. 9,  căci prezența 
lui Dumnezeu, slava și puterea Lui umplu acel loc. Ce minunat va fi atunci! De aceea și         
Isus încheie rugăciunea Tatăl nostru astfel: ,,Căci a Ta este Împărăția și puterea și slava în         
veci,  Amin.” imag. 10.  
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

  

OBIECTIVE: Copiii să învețe un verset biblic care ni-L prezintă pe 
Dumnezeu ca fiind Începutul și Sfârșitul, precum și Atotputenicul.  

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceți copie xerox rugăciunea Tatăl nostru și 
lipiți pe un perete. 

 Tăiați la jumătate mai multe coli A4 de hârtie  și  lipiți-le cu 
scotch, ca să confecționați astfel un banner. 

 Scrieți cu un marker versetul biblic din                      

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Reamintiți-vă cu copiii care sunt ultimele cuvinte care încheie rugăciunea    
Tatăl nostru, parte lipită pe un perete la vedere, înainte de oră.  

2. Spuneți copiilor că astăzi veți învăța un verset puțin mai lung, dar totuși ușor.  
3. Reamintiți copiilor ce înseamnă alfa și omega, vezi prezentarea din lecția biblică. 
4. Explicați copiilor ce înseamnă că Împărăția lui Dumnezeu este începutul și 

sfârșitul, ce înseamnă că Dumnezeu este Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, ori 
ce înseamnă Dumnezeu –Atotputernic. 

5. Repetați cu copiii de trei ori versetul biblic prezentat pe banner.  
6. Începeți să tăiați pe rând de pe banner părți din verset. 
7. Spuneți de fiecare dată versetul biblic, inclusiv părțile tăiate și puse în pungă.  
8. La final, spuneți versetul biblic pe dinafară de 3 ori în diferite moduri: tare, în 

șoaptă, cu voce normală.  

MATERIALE: 
 Coli A4 de hârtie 
 Scotch 
 Marker 
 Foarfece 
 Pungă 
 Copie xerox ultima parte din 

rugăciunea Tatăl nostru, pag. 
15 

 Scotch 
 

 

,,Eu sunt Alfa și Omega, 
Începutul și Sfârșitul”, zice 
Domnul Dumnezeu, Cel ce 
este, Cel ce era și Cel ce 
vine, Cel Atotputernic.”     
 Apocalipsa 1:8 

Eu sunt Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul”, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel Atotputernic.”     Apocalipsa 

1:8 

JOC: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Faceți două echipe.  
 
2.    Luați trei copii din echipa 1. 
 
3. Spuneți start, iar copiii vor scoate hârtiile cu părți din versetul biblic și vor  
       recompune versetul.  
 
4.    Toată echipa spune versetul.  
 
5. Pentru corectitudinea rostirii versetului pe dinafară, echipa primește 100 de  
       puncte.  
 
6.   Cronometrați timpul  de lucru și notați-l separat. 
 
7.   Amestecați bine părțile din verset și puneți-le iarăși în pungă.  
 
8.   Chemați alți trei copii din echipa advsersă, care vor  face la fel.  
 
9. Se repetă jocul, schimbând de fiecare dată copiii din  fiecare echipă.  
 
10. La final, calculați punctajul și timpul de lucru. Câștigă echipa cu cel mai mare  
       punctaj și cel mai redus timp de lucru, sau pot fi doi câștigători: câștigător la  
       viteza de lucru, ori câștigători la punctajul mai mare.  
 

Eu sunt Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul”, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel Atotputernic.”     Apocalipsa 

1:8 
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OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă și să aplice practic toate cele învățate 
despre Împărăția, slava și puterea lui Dumnezeu. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Scrieți pe 4 bucăți de hârtie cele 4 referințe biblice și întrebările de mai jos: 
 
 Ioan 14:2 
 Ce înseamnă Casa Tatălu Meu și unde se află aceasta?  
 Ce înțelegeți voi din ceea ce spune versetul biblic că sunt multe locașuri în Casa Tatălui? 
 Ce promite Domnul Isus prin acest verset? 
 Cui promite Domnul Isus că se duce să pregătească un loc și de ce?  
 Concluzie...... 
 
 Luca 23:39-43 

 De cine își băteau joc tâlharii și trecătorii, și cine era Cel de care își băteau ei joc? 
 Ce atitudine are unul dintre tâlharii de pe cruce și ce cere el? 
 Ce îi promite Domnul Isus tâlharului smerit? 
 De ce crezi tu că îi oferă Domnul Isus un dar atât de mare unui tâlhar? 
 Concluzie..... 
  
 Apocalipsa 21:6-7 

 Ce este alfa și ce este omega? 
 Ce înseamnă că Dumnezeu este începutul și sfârșitul? 
 Ce credeți că înseamnă apa vieții? 
 Ce promite Dumnezeu celor ce vor birui? 
 Concluzie...... 
 

 Matei 24:33-35 

 Despre ce lucruri și timp vorbește Domnul Isus în aceste versete? 
 Ce înțelegeți prin cuvintele care spun că cerul și pământul vor trece, dar nu și cuvintele Lui? 
 Prin ce credeți voi că se simte puterea și slava lui Dumnezeu în aceste versete? 
 Ce înțelegeți prin tot acest verset? 
 Concluzie...... 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Împărțiți copiii în echipe, așa încât să puteți face 4 echipe.  Să nu fie mai mult de 4 
copii într-o echipă. Dacă aveți mai mult de16 copii, puteți să dați aceeași referință la 
două echipe. Fiecare echipă lucrează separat.  

2. Chemați câte un reprezentant din fiecare echipă. Ei vor extrage o referință biblică.  
3. Fiecare reprezentant duce referința biblică la coechipierii săi. 
4. Toți copiii din fiecare grupă vor citi versetele, vor răspunde la întrebările de pe hârtie și vor lega 

o discuție. 
5. După 5 minute de lucru pe echipe, discutați cu toți copiii despre fiecare verset în parte, apoi 

trageți împreună concluzii. 

CONCLUZIE:  
 Împărăția lui Dumnezeu suntem atât noi, oamenii de pe pământ care Îl urmăm pe El, cât și 

locașul minunat pe care Domnul Isus ni l-a promis în Cer.  
 Dumnezeu are putere deplină. El este atotputernic, adică nu există nimic pe care El să nu poată 

face. 
 Dumnezeu are slava întreagă. Îngerii și toate făpturile i se închină, îl laudă, Îl onorează.  
 Dmnezeu este veșnic. El este Începutul și Sfârșitul creației Sale, dar El nu va avea sfârșit și nici 

împărăția Lui. 
 

MATERIALE: 

 Coli de hârtie 

 Pix 

 Biblii 

http://biblia.resursecrestine.ro/matei/24#verset-35
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RUGĂCIUNE:   
Aduceți copiii într-o rugăciune de mulțumire lui Dumnezeu. 

 

OBIECTIVE: Copiii să reprezinte printr-un desen ceea ce au înțeles 
ei din această lecție despre Împărăția, puterea, slava și veșnicia lui 
Dumnezeu. 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Spuneți copiilor să își aleagă un verset biblic dintre cele parcurse la aplicația practică.  
 
2. Copiii vor citi încă o dată versetul/paragraful biblic pe care și l-au ales, apoi încearcă să  
       creeze un desen reprezentativ pentru acel pasaj biblic.   
 
4. La final, copiii vor vorbi foarte pe scurt despre desenul lor și de ce au ales să interpreteze  
       astfel grafic versetul biblic ales/versetele biblice alese.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Pregătiți suficiente coli A4 de hârtie, o jumătate sau chiar una, de copil și un pix sau 

creion. 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii să realizeze un obiect care să le amintească de 

cele învățate la lecție din rugăciunea Tatăl nostru despre Împărăția, 

puterea, slava și veșnicia lui Dumnezeu. 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1.  Dați fiecărui copil câte o copie Xerox, pagina 13.  

 

2. Copiii vor colora, vezi imag. 1. 

 

3. Copiii decupează pagina 13 ca să arate ca un nor, vezi imag. 2. 

 

4. Copiii vor decupa și colora cele 5 imagini, vezi imag. 3.  

 

5.  Copiii vor îndoi unde este linia gri orizontal, vezi imag. 4.  

6. Lipiți câte o imagine pe fiecare X.  

7. Arătați exemplul, vezi imag. 4 și 5.  

 

 

2.  

1.  

3.  

5.  
x 
x 

 

4.  îndoiți 

x 

x 
x x 

MATERIALE: 

 Coli de hârtie 

 Creioane colorate 

MATERIALE: 

 Copii xerox pag. 13 și 14 

 Foarfece 

 Lipici 

 Creione colorate 
 

 Faceți copii xerox pag. 13, una de copil și pag. 14, una la 
doi copii. 

 Tăiați la jumătate acolo unde sunt liniile în negru, pag. 14, 
așa încât să aveți un set de 5 imagini pentru un copil. 
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2. 
3. 

1
. 
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6
. 4. 

8. 
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9. 

7. 
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10. 

5. 
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www.JesusOwnKids

 Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost ca toți copiii să înțeleagă prin rugăciunea Tatăl nostru un alt sens al Împărăției lui 
Dumnezeu, puterea, slava și veșnicia Lui. Textele biblice sunt din Matei 6:13b; Apocalipsa cap.1:9-20; cap.7:9-17; cap.14:6 

7 și 13-14; cap 19-22. De asemenea, versetul biblic este din Apocalipsa 1:8: ,,Eu sunt Alfa și Omega, Începutul și 
Sfârșitul”, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel Atotputernic.”      

PAGINA DE COLORAT 


