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Introducere:  
Vineri  6 decembrie 2019  

 

Introducere 
 

 

Îți place să te simți iubit? 

Mie da. E un simțământ plăcut. Când ești 

fericit, și prietenii tăi sunt fericiți cu tine. Când 

ești trist, te ajută să zâmbești din nou. Când 

vrei să vorbești, te ascultă. Și, când iubești cu 

adevărat pe cineva, există momente când nici 

măcar nu trebuie să vorbești. Amândoi vă 

puteți simți fericiți când sunteți împreună, 

știind că aveți un prieten bun. 

   

Biblia ne spune că „dragostea este de la 

Dumnezeu” (1 Ioan 4:7) și „Dumnezeu este 

iubire.” 1 Ioan 4:8. Dragostea lui Dumnezeu 

este ”minunată”. Efeseni 2:4. „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 viața veșnică.” Ioan 

3:16 Dragostea Lui este atât de mare încât „El 

face să răsară soarele Său peste cei răi și peste 

cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei 

nedrepți.” Matei 5:45. Dumnezeu ne iubește 

mai mult decât o zi sau un an. În Ieremia 31:3, 

El ne amintește că ne iubește „cu o iubire 

veșnică.”  

 

Când noi îi iubim pe alții, arătăm că facem 

parte din familia cerească a lui Dumnezeu 

pentru că „oricine iubește este născut din 

Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu.” 1 Ioan 

4:7. Vom arăta dragoste acasă, la biserică, la 

școală și fiecărei persoane cu care ne întâlnim, 

chiar și atunci când ei sunt nepoliticoși sau 

lipsiți de amabilitate față de noi. 

 

Conducătorii Conferinței Generale au ales 

acest subiect minunat pentru Săptămâna de 

Rugăciune din 2019. Dragi băieți și fete din 

întreaga lume, în timp ce studiem Prelegerile 

acestei Săptămâni de Rugăciune, să ne 

amintim regula de aur dată de Isus în Luca 

10:27: „Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, 

cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată 

puterea ta și cu tot cugetul tău; și pe aproapele 

tău ca pe tine însuți." 

 

După cum știți, această săptămână este foarte 

importantă. În acest timp, vă încurajăm să vă 

rugați de cel puțin trei ori pe zi și să citiți Biblia 

de trei ori pe zi. Puteți face acest lucru cu 

familia, cu unii prieteni sau singuri. 

 

Sabatul din 14 decembrie va fi un Sabat 

special. În această zi, mulți adulți vor posti. 

Postul înseamnă să nu se mănânce o anumită 

perioadă de timp, astfel încât mințile noastre să 

poată fi clare și să ne putem apropia de 

Dumnezeu. S-ar putea să nu poți sta întreaga zi 

fără să mănânci, dar poate că poți încerca să 

sari una sau două mese. Vorbește despre acest 

lucru cu părinții tăi. 

 

După ultima prelegere, se va strânge o colectă 

care va fi folosită pentru a împărtăși 

Evanghelia în întreaga lume. Începe de acum 

să te gândești cât vei oferi pentru această 

colectă. Pentru că este un dar de mulțumire, 

mulți oameni scriu un verset biblic favorit pe 

plicul lor. Aceste versete Biblice vor fi citite la 

sfârșitul serviciului din biserică. Ai un verset 

biblic favorit? Ce vei scrie pe plicul tău? 

 

Departamentul de Educație, în cooperare cu 

Institutul Ministerial de Cercetare, a depus 

foarte multe eforturi pentru a vă asigura 

această Săptămână de Rugăciune pentru copii. 

În aceasta veți găsi lecturi și activități care vă 

vor ajuta să înțelegeți mai bine fiecare 

prelegere. Sperăm și ne rugăm să fiți 

binecuvântați! 

 

Margie Holmstroem Seely 

Director al Departamentului de Educație   

 

Mulțumiri speciale pentru contribuțiile lor 

minunate la acest proiect: Ixzelt Aldana, Saraí 

Archilla, Margarita Barreto, Martha Cabrerra, 

Manuela Di Franca, Pastor Orlando Flores, 

Evelyn Post Holmstroem, Pastor Danilo 

Monterroso, David și Tatiana Morales, Caress 

Prado, Lorena Sanchez, Raquel Sosa și Linda 

Suárez. 

 

Mulțumiri Florina Anghel pentru adaptarea 

jocurilor și activităților în lb. română. 
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Prelegerea 1:  
Vineri  6 decembrie 2019  

Calitatea Iubirii 
Răbdătoare 

Scrisă de E.G. White 
Rezumat de: Manuela Di Franca 

„Vrei să te grăbești?”  
Ben mormăia la fratele său mic, în timp ce se 

pregătea să plece la un joc de fotbal. „Ești atât de 

încet și m-am săturat să întârzii din cauza ta!” 

Mama lor îngenunche și îi încheie nasturii hainei 

fratelui mai mic. „Nici tu nu ai putut face acest 

lucru repede când erai mic”, a explicat ea. 

„Trebuie să înveți să fi răbdător.” Ben se uită la 

ceas și scrâșni din dinți. Răbdarea era o trăsătură 

pe care nu o avea. 

 

Ce este în neregulă cu a fi nerăbdător?  

Nerăbdarea înseamnă, de obicei, a te supăra 

pentru că lucrurile nu merg așa cum vrei tu. Cu 

alte cuvinte, ești mai preocupat de tine însuți 

decât de ceilalți.  Ce spune Biblia despre 

răbdare? „Dragostea este îndelung răbdătoare, 

este plină de bunătate. dragostea nu pizmuieşte, 

dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, 

nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, 

nu se mânie (ușor)...” (1 Corinteni 13:4,5). 

 

Eu mă supăr când lucrurile nu merg așa cum cred 

că ar trebui. Părinții mei mi-au spus că ar trebui 

să fiu răbdător. Biblia spune chiar că ar trebui să 

fim bucuroși atunci când avem probleme: „…ca 

unii care știți că încercarea credinței voastre 

lucrează răbdare. ” Iacov 1:3.  Este ușor să îți 

pierzi răbdarea când nu ai control asupra 

circumstanțelor. Dar lucrul important de reținut 

este că Dumnezeu le are sub control. Știind acest 

lucru scapi de presiunea de a avea mereu totul 

sub control. 

 

Cum pot dezvolta răbdarea?  

Această virtute se numește „Roada Duhului”. 

Aceasta înseamnă că răbdarea este dată celor care 

au Duhul Sfânt în inimile lor. Iată un gând din 

Biblie: „Roada Duhului, dimpotrivă, este: 

dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, 

bunătatea, facerea de bine, credincioșia, 

blândețea și stăpânirea de sine.” Galateni 

5:22,23. (Tr. Engl) Trebuie să ne rugăm lui 

Dumnezeu ca Duhul Său să ne umple inimile. 

 

Ce trebuie să fac când sunt ispitit să fiu 

nerăbdător?  

Biblia ne spune ce trebuie să facem dacă suntem 

ispitiți să facem ceva greșit. „Dar amintiți-vă că 

ispitele care vin în viața voastră nu sunt diferite 

de cele pe care le au ceilalți. Dar Dumnezeu este 

credincios. El nu va lăsa ca ispita să fie atât de 

puternică încât să nu vă puteți împotrivi. Când 

ești ispitit El îți va arăta o cale de ieșire, astfel 

încât să nu cazi în ea.” 1 Corinteni 10:13. 

(tr.Engl.) Cu alte cuvinte, nu renunțați la 

speranță! Dumnezeu te va ajuta să găsești o cale 

de a-ți învinge nerăbdarea și mânia. 

 

Există vreun exemplu de caracter nerăbdător 

în Biblie?  

Poate crezi că ești prima persoană nerăbdătoare 

care a existat vreodată, dar ghici ce? Nerăbdarea 

există de multă vreme. Poți găsi istoria unui rege 

nerăbdător în cartea 1 Samuel 13.  O armată 

uriașă de filisteni era pe cale să lupte împotriva 

împăratului Saul și a micului său grup de soldați. 

Împăratul Saul a trimis după preotul Samuel să 

vină să aducă o jertfă lui Dumnezeu. Samuel a 

răspuns împăratului să aștepte șapte zile. Biblia 

declară: „A așteptat șapte zile, după timpul 

hotărât de Samuel. Dar Samuel nu venea la 

Ghilgal, și poporul se împrăștia de lângă Saul.  

Atunci, Saul a zis: „Aduceți-mi arderea-de-tot și 

jertfele de mulțumire.” Și a jertfit arderea-de-tot.  

(1 Samuel 13:8-9). Regele Saul a făcut greșeala 

de a fi foarte nerăbdător. El știa că avea nevoie de 

binecuvântarea Domnului și a vrut-o chiar atunci. 

Așa că nu a ascultat de Samuel și a jertfit un 

animal în loc să aștepte ca profetul să facă acest 

lucru. 

Samuel a venit chiar în seara aceea și i-a spus lui 

Saul: „Ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca 

pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău.” 

Samuel a continuat apoi să spună că Dumnezeu a 

vrut să facă o minune mare în numele lui Saul, 
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dar neascultarea regelui a stricat planul lui 

Dumnezeu. „dar, acum, domnia ta nu va dăinui” 

a spus profetul. Regele nerăbdător și-a pierdut 

împărăția în favoarea unui tânăr păstor pe nume 

David. 

 

Poate că a fi răbdător este ușor pentru tine, 

dar cum ești când oamenii sunt de-a dreptul 

răutăcioși? Răspunsul este în Biblie: „Fi 

complet umil și blând, fi răbdător; îngăduiți-vă 

unii pe alții în dragoste.” (Efeseni 4:2). Unii 

oameni sunt răutăcioși pentru că nu înțeleg ceva. 

Sunt frustrați sau pur și simplu nu știu să facă mai 

bine. Poate că au fost tratați rău. Datoria noastră 

este să-i iubim și să încercăm să-i ajutăm. Pentru 

a face acest lucru, trebuie să avem încredere și 

răbdare.  Din nou, răspunsul este în Biblie: „Noi 

nu dorim ca voi să vă leneviți, ci să călcați pe 

urmele celor ce, prin credință și răbdare, 

moștenesc făgăduințele.” Evrei 6:12. (Tr. Engl) 

 

Ești uneori nerăbdător ca Domnul să se 

întoarcă? În Iacov citim acest lucru: „Fiți dar 

îndelung răbdători, fraților [băieți și fete], până la 

venirea Domnului.  Iată că plugarul așteaptă 

roada scumpă a pământului și o așteaptă cu 

răbdare până primește ploaie timpurie și târzie.  

Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, 

căci venirea Domnului este aproape.” Iacov 5:7-8 

Primesc vreo recompensă pentru că am fost 

răbdător? Răbdarea poate duce la binecuvântări 

mai mari decât visele tale. Dumnezeu îi 

răsplătește pe cei care Îl așteaptă cu răbdare. 

Următoarea poveste este un exemplu frumos de 

așteptare răbdătoare și răsplata sa. O fetiță a mers 

la o fermă într-o zi și a vrut să cumpere un pepene 

mare. Cel mare pe care l-ai ales costă 3 dolari, a 

spus țăranul. Am doar 30 de cenți, răspunse fata. 

Cu treizeci de cenți poți cumpăra unul mic, a spus 

țăranul. Uite, acesta! Spuse țăranul, arătând un 

pepene verde, mic din câmp. Bine, îl iau, zâmbi 

fetița. Poftim cei 30 de cenți, dar lasă-l pe plantă. 

O să mă întorc peste o lună să îl iau. Fetița era 

destul de isteață. Știa că răbdarea îi va fi 

răsplătită. Așteptând o lună putea avea un pepene 

verde mare și copt la prețul unui pepene verde, 

mic!  

În ultima carte a Bibliei, Dumnezeu Își descrie 

poporul cu aceste cuvinte: „Aici este răbdarea 

sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și 

credința lui Isus” Apocalipsa 14:12. Poate că nu 

ești răbdător acum - dar ai încredere în 

Dumnezeu, citește Biblia și roagă-te pentru darul 

răbdării. 

 

 

 

Completați versetul Biblic: 

 

„Dragostea este îndelung răbdătoare, 

este plină de ................. dragostea nu 

..................., dragostea nu se ..........., 

nu se umflă de ................, nu se poartă 

.................., nu caută ....................... 

său, nu se ...................(ușor)...” 
(1 Corinteni 13:4,5). 
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Activitate: Găsește cuvântul corespunzător coordonatelor din table. Vezi exemplul. 

 
1 2 3 4 5 

A Dragostea  laudă plină poartă de 

B îndelung necuvincios bunătate răbdătoare nu 

C umflă pizmuiește caută este mândrie 

D se mânie folosul său gândește la rău 

 

  

Dragostea este  

    A1                       C4                         B1                                                    B4 

 

                    

                C4                             A3                              A5                                       B3 

 

 

              A1                       B5                                              C2 

 

 

              A1                       B5                               D1                                                  A2 

 

 

             B5                           D1                            C1                         A5                                  C5 

 

 

             B5                           D1                                       A4                                  B2 
 

                    

                B5                                       C3                                            D3 

 

 

                B5                                       D1                                            D2 

 

 

             B5                           D1                                       D4                                           D5 
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Cum dezvoltăm răbdarea?  
 
 
Activitate: Pentru a citi mesajul, trebuie să completezi cuvintele cu cele două litere 
lipsă și să le scri apoi în ordinea numerică din imaginea de mai jos.  
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Cum așteptați venirea Domnului Isus Hristos? 

 
Activitate: Completează cuvintele cu literele lipsă și scrie-le în criptograma din imaginea de 

mai jos, apoi completeaza cuvântul cheie... 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A        

F     L      

R     R      

  D     L    

 T   Z       

  T      I   

   A        

   O        

  I         

 

 

     “Fiți dar îndelung r_bdători, _rați_or, până la venirea 

_omnu_ui. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului, 
și o așteaptă cu _ăbda_e până primește plo_ie _impur_e și _âr_ie. 

Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă in_mile, căci venirea 

Domnului este apr_ape. (Iacov 5:7-8)” (Iacov 5:7-8). 

 

CUVÂNTUL CHEIE: ______________________________ 
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Primesc vreo recompensă dacă sunt răbdător? 

Activitate:  Pentru a citi mesajul, colorează toate simbolurile, iar literele pe care le găsești 

scrie-le în criptogramă. Pentru a te ajuta am pus câteva litere. 

A I  C I § E π S T  E § R Ω Ă  B 

D A ¤ R E Ω A  S  F π I  Ț I L ¤ 

π O  R ֍ C  A R ֍ E   P Ă  Z E 

S Ω C  P  O  R U  N C I ֍ L §  

E  L § π U I   D  U  M  N E  

Z E U ֍ Ș § I Ω C R  ֍ E D π I  N 

 Ț A ֍ L     U   Ω I ֍   ¤ 

I  S   U ֍ ֍ ¤ §  S   @ .  § 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A     E     

   R         

 S           

C     P       

   P         

L    D        

 Ș   C        

  L    I      

CRIPTOGRAMA 
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Colorează următoarele pagini: 

 

 



11 

 



12 

 



13 

Prelegerea 2:  
Sâmbătă 7 decembrie 2019  

 

 

Dragostea este 
plină de bunătate 
Scrisă de: Pastor Elijah Zwane, Zimbabwe 

Rezumat de: Sora Caress Prado, Chile

 
 

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate...  
(1 Corinteni 13:4) 

 
„Ce este dragostea?” 

Astăzi înțelesul iubirii este confuz. Poate ai 

o jucărie pe care o "iubești" mult. Poate fi o 

păpușă sau o mașină deosebită. Dar totuși ai o 

problemă. Nu vrei ca nici un copil să se joace cu 

jucăria ta. Te superi când trebuie să împarți 

jucăria și te simți teribil de trist când jucăria nu 

este cu tine. Dragă copile, Biblia spune că aceasta 

nu este o dragoste adevărată, ci o "pasiune 

naturală a inimii," iar această pasiune te face să-

ți transformi jucăria într-un idol. 

Iubirea cerească este ca o plantă mică care 

este semănată în inimă și are multe fructe 

frumoase. Când iubești, îți pasă. Când iubești, 

împărtășești. Știm că Dumnezeu ne iubește 

pentru că are grijă de noi și ne-a împărtășit pe 

Fiul Său iubit cu noi, astfel încât să putem fi 

salvați cu toții. 

 

Dragostea este plină de bunătate 

În 1 Corinteni 13 găsim multe calități ale 

dragostei. Să analizăm unul dintre ele: bunătatea. 

Ești amabil când arăți blândețe și milă în purtarea 

ta față de ceilalți. Aceasta este o parte din ceea ce 

înseamnă a iubi, conform Scripturilor. 

Dumnezeu a fost primul care a arătat 

bunătatea. Când Adam și Eva au păcătuit, 

Dumnezeu i-ar fi putut distruge și ar fi putut crea 

un cuplu nou mai ascultător. Dar, pentru că 

Dumnezeu este iubire și adevărata iubire este 

bună, El a descoperit un plan care fusese făcut 

înainte ca lumea să fie creată. 

„Întreaga familie a lui Adam trebuia să 

moară. Apoi L-am văzut pe iubitul Isus și am 

zărit o expresie de compasiune și tristețe pe fața 

Sa. L-am văzut în scurt timp apropiindu-se de 

lumina strălucitoare care Îl învăluia pe Tatăl. 

Îngerul care mă însoțea a zis: “El discută în mod 

nemijlocit cu Tatăl Său”... De trei ori a fost 

învăluit de lumina glorioasă din jurul Tatălui, iar 

a treia oară a ieșit de la Tatăl și i-am putut vedea 

persoana... … Apoi a făcut de cunoscut oștirii 

îngerilor că fusese croită o cale de scăpare pentru 

omul pierdut.” Experiențe și Viziuni, p. 149. 

Isus ne-a iubit atât de mult încât atunci 

când a fost răstignit, a putut doar să spună: "Tată, 

iartă-i pentru că nu știu ce fac." 

 

Bunătatea în familie 

Maria era o fată frumoasă care iubea școala 

și era un elev exemplar. Mai presus de toate, își 

iubea foarte mult profesoara. Dacă profesoara 

cerea o favoare, Maria era prima care ridica mâna 

și o făcea cu entuziasm și multă dragoste. 

Întotdeauna îi răspundea foarte politicos ori de 

câte ori profesoara ei îi cerea să facă ceva. Era cu 

siguranță o fată deosebită. 

Dar, în fiecare zi, se întâmpla ceva când 

Maria se întorcea acasă. Comportamentul ei era 

exact opusul a ceea ce era la școală. Dacă mama 

ei îi cerea o favoare, Maria cârtea și se supăra. 

Răspunsul față de mama ei era plin de cuvinte 

foarte urâte. Tot ceea ce făcea sau spunea mama 

ei era motiv de plâns din partea Mariei. 

Într-o zi, mama Mariei a invitat-o pe 

profesoara preferată a Mariei să ia cina la ei 

acasă. Maria nu știa de această surpriză, așa că s-

a comportat ca întotdeauna când era acasă. Din 

sufragerie, profesoara asculta toate lucrurile 

urâte pe care i le-a spus Maria mamei sale. 

Imaginați-vă surpriza Mariei când și-a găsit pe 

neașteptate scumpa profesoară stând în camera 

din față, cu lacrimi în ochi, observând 

comportamentul teribil al studentei ei exemplare. 

După câteva discuții și alte câteva lacrimi, 

Maria a înțeles că dragostea pe care o arăta la 

școală pentru profesoara ei trebuia să fie și acasă. 
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Dumnezeu vrea ca în casele noastre să fie 

locuri unde dragostea este împărtășită liber între 

toți membrii familiei: cu frații și surorile noastre, 

cu părinții noștri și cu toți cei care formează 

cercul nostru familial. Dacă există dragoste și 

pace în casa ta, va exista de asemenea, dragoste 

și pace în biserica ta! 

 

Bunătatea în biserică 

„Vă dau o poruncă nouă:  Să vă iubiți unii 

pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi 

unii pe alții.” Ioan 13:34. 

Pe lângă faptul că trebuie să ne iubim unii 

pe alții așa cum ne-a iubit Hristos, trebuie să-i 

tratăm pe alții așa cum ne-ar trata Hristos. 

Micuțul Petru a avut un prieten foarte bun 

pe care-l vedea la biserică în fiecare Sabat. 

Numele lui era Ioan. Se rugau împreună, cântau 

împreună și se jucau împreună. Își împărtășeau 

întotdeauna jucăriile frumos și se iubeau foarte 

mult. Dar într-o zi, în timp ce se juca cu avionul 

foarte special al lui Petru, John a rupt din greșeală 

o piesă de pe aripă. Pentru un moment, Petru a 

fost uimit și nu știu ce să facă.  În cele din urmă 

izbucni în furie și strigă: - Uite ce ai făcut, Ioan! 

Nu mă voi mai juca niciodată cu tine!” Ioan și-a 

cerut scuze, dar degeaba. Petru nu a vrut să se mai 

joace cu Ioan.  

A trecut o săptămână. Când a venit Sabatul, 

Petru era încă furios și nici nu la privit pe Ioan. 

Mama lui Petru credea că mânia lui este un lucru 

trecător și că în curând totul va reveni la normal. 

Dar, când a sosit al treilea Sabat și problema nu 

era rezolvată, ea l-a chemat pe Petru deoparte și 

l-a întrebat: „Petru, dragă, cum te-ai simți dacă 

Isus, în loc să-ți ierte păcatele, s-ar supăra și și-ar 

întoarce spatele la tine de fiecare dată când faci 

ceva rău?” Petru clătină din cap. Mama continuă. 

"Așa cum ne iartă Domnul Isus în momentul în 

care ne pocăim, tot așa trebuie să-l ierți și tu pe 

prietenul tău Ioan care ți-a stricat jucăria." 

Dragi copii, dacă aveți resentimente în 

inimile voastre împotriva unui frate sau surori din 

biserică, a unui prieten sau a unui membru al 

familiei, cereți lui Isus să vă ajute să învingeți 

acest sentiment și să-i iubiți pe cei care v-au 

jignit. 

 

 

 

Activitate: Completați versetul cu cuvintele care lipsesc. 

 

 

 

„Vă dau ........................ nouă:  

Să vă iubiți unii pe alții;  

cum ..................... Eu, așa 

........................................ și  

voi unii pe alții. 

(Ioan 13:34). 
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Dragostea este …. 

ACTIVITATE: Para leer el mensaje escondido solo tienes que reemplazar cada símbolo 

por la letra correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V 















! !           
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ACTIVITATE: Scrie în fiecare decagon litera corespunzătoare numărului pentru a citi ce a 

spus Isus când era atârnat pe cruce.  

 

                                                                          10           1            10          2           

         

                            

                                                     6            1             8            10          2                           6 

 

 

                                                                                  3             2            3             6 

 

                                                                                             

                                                                                                 7            11 

  

                          

                                                                                         9             10           6            11 

 

 

                                                                                                  3           4 

 

                                                                    

                                                                                        5              1           3 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

  

1 

 

A 

2 

 

Ă 

3 

 

C 

4 

 

E 

5 

 

F 

6 

 

I 

7 

 

N 

8 

 

R 

9 

 

Ș 

10 

 

T 

11 

 

U 

    

 

   

 

   

 

   

 

 

  

   

 

 

                                      

   

T 
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ACTIVITATE: Pentru a putea citi mensajul în ordine, scrie cuvintele din figura geometrică 

identică.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O 
AȘA 

IUBIȚI 

VĂ 

UNII 

CUM SĂ 

ȘI   VOI 

VĂ 

 

DAU 

EU 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

UNII 

PE ALȚII 
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DRAGOSTEA ESTE PLINĂ DE BUNĂTATE (1 Corinteni 13:4) 

 
Colorați… 
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Prelegerea 3:  
Duminică 8 decembrie 2019 

 

  

„Nu pizmuiește” 

Scrisă de Humberto Avellaneda, Colombia 
Rezumat de: David Morales și Tatiana 

Vargas, Colombia 

„Dragostea nu pizmuieste”   
Un pescar vindea crabi în apropierea plajei. Îi 

avea în două găleți până când erau vândute. Una 

dintre găleți era acoperită, iar cealaltă nu era. 

Nimeni nu a observat acel detaliu, până când un 

băiat foarte curios se apropie. A vrut să vadă 

crabii și a întrebat despre diferența dintre găleți. 

L-a întrebat pe pescari despre motiv. 

Vânzătorul a arătat găleata de crabi acoperită. 

„Aceștia sunt crabi albaștri,” a afirmat el. 

Arătând spre găleata fără capac, continuă: „Și 

aceștia sunt crabi roșii.” Băiatul nu înțelegea. Ce 

legătură avea culoarea lor cu faptul că o găleată 

era acoperită și cealaltă nu? 

Observând confuzia băiatului, pescarul i-a 

explicat. “Vezi, crabii albaștri scapă ușor. Când 

unul dintre ei încearcă să scape, ceilalți formează 

un lanț și îl ajută să fugă. De aceea este necesar 

să punem un capac pe găleata în care se află. De 

cealaltă parte, imediat ce un crab roșu vede unul 

dintre prietenii lui încercând să scape, îl va 

împiedica și ține astfel încât să nu reușească.”  

Credeți că acești crabi roși din povestire au 

dragoste unul pentru altul? Răspunsul este “nu.” 

Ei exprimă un sentiment care este exact opusul 

iubirii - invidie. Cei invidioși pot alege să nu 

obțină nimic pentru ei înșiși, dar, de asemenea, și 

să-i împiedice pe alții să avanseze, precum crabii 

roși în această povestire. Biblia ne învață în 

1 Corinteni 13:4 că „dragostea nu este 

invidioasă.” Crabii roși nu au reușit niciodată să 

iasă din găleată pentru că invidia din inimile lor 

nu le-a permis să se sprijine unii pe alții. 

Biblia ne spune povestiri despre mulți oameni 

care l-au dezonorat pe Dumnezeu din pricina 

invidiei. Haideți să-i întâlnim pe câțiva. 

O invidie care ucide 

„Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre 

jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit 

cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a 

posomorât fața.” Geneza 4:4-5. 

Cain a văzut cum Dumnezeu a onorat jertfa și 

ascultarea lui Abel. Acest lucru stârni sentimente 

de ură și invidie față de fratele său mai mic. Într-o 

zi, în timp ce se plimbau pe câmp, sentimentul 

acesta îngrozitor pe care Cain îl avea în inimă îl 

copleși. „Cain s-a ridicat împotriva lui Abel, 

fratele său, și l-a omorât.” Geneza 4:8. Ce 

consecințe triste a avut invidia lui Cain pentru 

fratele său! 

Vecini invidioși 

De asemenea, Isaac, fiul lui Avraam. Isaac a fost 

un om care, datorită ascultării și credincioșiei 

sale, a fost binecuvântat de Dumnezeu și a 

devenit bogat. Isaac a ajuns destul de puternic în 

regiunea aceea, dar avea vecini păgâni care erau 

invidioși pentru succesul său. „Avea cirezi de vite 

și turme de oi și un mare număr de robi, de aceea 

filistenii îl pizmuiau.  (Toate fântânile pe care le 

săpaseră robii tatălui său pe vremea tatălui său 

Avraam, filistenii le-au astupat și le-au umplut cu 

țărână.) Și Abimelec a zis lui Isaac: „Pleacă de la 

noi, căci ai ajuns mult mai puternic decât noi.”’ 

Isaac a plecat de acolo și a tăbărât în valea 

Gherar, unde s-a așezat cu locuința.” Geneza 

26:14-17. 

Frați invidioși 

Tânărul Iosif era foarte ascultător față de tatăl 

său, Iacov, și era întotdeauna gata să-l slujească. 

Ca urmare, Iacov l-a iubit pe Iosif mult mai mult 

decât pe frații săi. Acest lucru le-a trezit invidia. 

Din păcate, frații lui Iosif au fost afectați de 

virusul mortal al invidiei: „Frații lui au văzut că 

tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au 

început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio 

vorbă prietenească.” Frații săi au început să-l 

pizmuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile 

acestea.... Ei l-au zărit de departe și, până să se 

apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare.” Geneza 

37:4,11,18. 
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O femeie foarte invidioasă 

Două femei trăiau într-o zonă din est. Amândouă 

au născut băieți în aceeași săptămână. Într-o 

noapte, când una dintre mame dormea cu fiul ei, 

l-a omorât accidental. Speriată și geloasă pe 

copilul prietenei ei că era încă în viață și-a pus 

fiul mort în pat cu prietena ei și a luat copilul în 

viață al acesteia. Când a răsărit soarele, s-au 

certat tare. Cele două s-au dus la rege pentru 

dreptate. „Apoi împăratul a adăugat: „Aduceți-

mi o sabie.”’ Au adus o sabie înaintea 

împăratului. Și împăratul a zis: „Tăiați în două 

copilul cel viu și dați o jumătate uneia și o 

jumătate celeilalte.”’ Atunci, femeia al cărei copil 

era viu a simțit că i se rupe inima pentru copil și 

a zis împăratului:   „Ah, domnul meu, dă-i mai 

bine ei copilul cel viu și nu-l omorî!” Dar cealaltă 

a zis: „Să nu fie nici al meu, nici al tău; tăiați-l!”” 

1 Împărați 3:24-26. 

Originea invidiei 

Observați că în fiecare dintre aceste povestiri, 

invidia este personajul principal? Invidia a fost 

întotdeauna cauza multor tragedii, dar nu 

lucrează singură. Invidia are frați, cum ar fi 

mânia, ura și răzbunarea. Împreună, această 

bandă îi determină pe oameni să comită multe 

păcate. 

În cer, înainte de a fi creat omul, a existat un înger 

foarte frumos și talentat care s-a săturat să fie un 

înger. În schimb, voia să ia locul lui Dumnezeu. 

Numele lui este Satana. „El a dorit să fie primul 

în ceruri și, pentru că n-a putut să aibă toată 

puterea și slava pe care le dorea, s-a răzvrătit 

împotriva guvernării lui Dumnezeu. El i-a 

invidiat pe primii noștri părinți și i-a ispitit să 

păcătuiască, în felul acesta ruinându-i atât pe ei, 

cât și tot neamul omenesc.” (Testimony 

Treasures, vol. 2, p. 19). 

Un exemplu de „dragoste ce nu pizmuiește” 

Ionatan era fiul regelui Saul. Ionatan a văzut cât 

de mult îl ura tatăl său pe David pentru că fusese 

ales de Dumnezeu ca nou rege. Ionatan a fost un 

tânăr bun, iar comuniunea cu Dumnezeu nu i-a 

permis lui Satana să pună acel spirit de invidie în 

el și nici nu a urmat exemplul rău al tatălui său. 

În timp ce Saul s-a lăsat condus de invidie și ură, 

Biblia spune că Ionatan și David au făcut un 

legământ, pentru că Ionatan l-a iubit pe David ca 

pe sine însuși. 

„A scos mantaua pe care o purta, ca s-o dea lui 

David, și i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și 

cingătoarea lui.” 1 Samuel 18:4. Un astfel de 

comportament înseamnă a-l avea pe Hristos în 

inimă și este rezultatul unei comuniuni de zi de 

zi cu cerul. 

Aceste povestiri ar trebui să ne facă să ne gândim 

la situația inimilor noastre. Ce fel de sentimente 

permitem să fie înmagazinate acolo? Dragoste 

sau invidie? Acestea nu pot locui împreună, 

deoarece adevărata dragoste nu pizmuiește. 

Numai Isus are antidotul pentru invidie. Trebuie 

să mergem la El pentru a-i pune în mâini 

sentimentele rele pe care le seamănă Satana în 

inimile noastre - ca atunci când cineva are mai 

multe lucruri decât noi sau când unui alt copil i 

se dau lucruri mai bune decât nouă. Când în 

inima voastră apar sentimente de invidie, 

roagă-te lui Dumnezeu pentru ajutor. El are 

întotdeauna o cale de ieșire din toate pagubele pe 

care Satana a încercat să le planteze în inima 

umană. Astăzi putem spune cu certitudine că, 

prin puterea Duhului Sfânt, este posibil să avem 

o „iubire care nu este invidioasă.” 

 

Completați versetul Biblic: 

 

„A scos man__ua pe care o pu__a,  

ca s-o dea lui D__id, și i-a dat h____ele 

sale, chiar s____a,  

a____l și c__gă__area lui” 

(1 Samuel 18:4.). 



21 

1 Corinteni 13:4: “…Dragostea nu pizmuieste …” 
 

Colorați: … 
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O invidie care ucide 

Activitate:  Încadrați cuvintele din lista de cuvinte în Rebusul 1, apoi scrieți literele în 

rebusul 2 respectând numerele date, va apare un mesaj. 

 

                                                                   Rebus 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebus 2 

5 4 6  1 2  3 4 12 5  2 6 4 8  

14 4  3 4 13 1  3 4 9 12  10 - 4  

6 9 5 9 3 4 7  9 13 1 11 7 6 9 16 4 

 17 6 4 7 2 14 8 9  10 4 8  4 15 2 

14  10 9  14 - 4  11 13 11 6 4 7 .  

 

Geneza 4:8 u.p. 

9 

I 

 8       

6 

R 

  1 2 3    

5 

D 

 4  11 10 7   

 

C 

  12      

14 

L 

 13       

15 

B 

        

16 

V 

  17      

LISTA DE 

CUVINTE 

 
VARF 

DRAGOSTE 

ISUS 

CAIN 

LUMINA 

RESPECT 

BUCURIE 
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Frații invidioși 

 

Activitate: Scrie cuvintele corespunzătoare fiecărei perechi de coordonate pentru a 

construi fraza corectă. (Geneza 37:11). 

 

 

 

 

 

 

 A B 

1 AU ÎNCEPUT TATĂL 

2 SĂU SĂI 

3 FRAȚII A ȚINUT  

4 ACESTEA LUCRURILE 

5 DAR SĂ-L 

6 MINTE PIZMUIASCĂ 

 

 

 

 

 

 

3A 

6B 5A 

5B 1A 

2B 

   

  

 

6A 3B 2A 1B 

4A 4B 
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Un exemplu al “dragostei care un pizmuiește” 

  

Activitate: Pentru a ordona versetul, completează cuvintele cu literele lipsă și apoi scrie-le în 

căsuțele corespunzătoare, orientându-te după săgeți. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

  

  

  

  

  

A 

IUBE___ 

LEGĂM__NT 

DAVI__ 

CĂ-L 

C___ 

PE 

C___ 

IONATA___ 

FĂCUT 

1 SAM.18:3 

PENTR__ 

SU__LETUL 

LU___ 
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Prelegerea 4:  
Marți 10 decembrie 2019  

„Nu se comportă 
necuviincios” 

Scrisă de Rolando de la Paz 
Rezumat de: Lorena Ajucum Sanchez 

„Dragostea”  
În calitate de copil, este posibil să fi auzit de 

multe ori cuvintele „te iubesc,” dar uneori 

oamenii nu spun acest lucru din inimă. Aceste 

cuvinte au un sens foarte profund și există trei 

„tipuri” de dragoste, dar nu există iubire mai 

mare decât iubirea lui Dumnezeu. Noi, creștinii, 

trebuie să învățăm să simțim și să arătăm 

dragostea agape.  

În timpul prelegerilor acestei săptămâni de 

rugăciune, învățăm despre darurile spirituale care 

ni se dau de Dumnezeu ca să-i ajutăm pe cei din 

jurul nostru. Dar ști că Biblia ne învață că, deși 

facem multe lucruri bune, dacă nu avem 

dragoste, aceste lucruri nu vor avea nici o valoare 

în ochii lui Dumnezeu?  

De aceea trebuie să ne amintim că Dumnezeu 

vede inima și dorește ca noi să fim motivați de 

dragoste și de dorința de a-i ajuta pe alții. 

Dumnezeu este iubire și prin poruncile Sale, 

Dumnezeu vrea să ne reamintească că trebuie 

să-L iubim și să-i iubim pe toți oamenii. De aceea 

trebuie să ne străduim în fiecare zi să iubim. Și 

știți cine este cel mai mare exemplu de dragoste? 

Sigur că știi. Este Isus! Daca vei învăța să Îi 

copiezi viața să calci pe urmele pașilor Săi, vei fi 

mai mult asemenea Lui. 

 

Dragostea în viața de zi cu zi 

Să ne amintim că trebuie să-i iubim pe toți 

oamenii în fiecare moment: „Iubirea nu poate fi 

trăită dacă nu este exercitată. Fiecare act motivat 

de iubire o dezvoltă și o intensifică. Când 

certurile și spiritul autoritar sunt aduse la tăcere, 

dragostea învinge. Ea nu urmărește profitul sau 

răsplata; cu toate acestea, Dumnezeu a prevăzut 

mari binecuvântări ca rezultat al fiecărei lucrări 

realizate din iubire. Natura ei este blândă și 

acțiunile ei sunt liniștite, și totuși este plină de 

forță și fermitate în hotărârea de a învinge cele 

mai mari rele. Ea se topește și se transformă în 

influența sa și va lua viețile păcătoșilor și le va 

afecta inimile, atunci când toate celelalte 

mijloace s-au dovedit a fi fără succes.” –Minte, 

Caracter și Personalitate, vol. 1 p. 210. 

 

Dragostea nu-i dezonorează pe ceilalți. 

Trebuie să înțelegem că, deși suntem cu toții 

diferiți și, prin urmare, avem opinii diferite din 

cauza căminului în care am crescut, a 

convingerilor părinților noștri și a mediului în 

care trăim, nu ar trebui niciodată să umilim sau 

să facem ca altcineva să se simtă rău pentru că nu 

este sau nu gândește la fel ca noi, chiar dacă avem 

dreptate. Când criticăm sau vorbim de rău pe 

cineva, îl rănim pe Dumnezeu și pe persoana 

respectivă. Dacă privim la viața lui Isus vom 

descoperi că El a fost întotdeauna bun, amabil și 

umil, chiar dacă cunoștea adevărul și avea 

dreptate. El nu a judecat, ci i-a ajutat pe alții să 

fie oameni mai buni. 

Să vedem un exemplu pe care îl menționează 

autorul acestei prelegeri:  

Îmi amintesc un exemplu pe care profesorul meu 

l-a dat când eram în clasa a patra. Dacă distrugi 

reputația unei persoane și vrei să fii iertat, e ca și 

cum ai lua o pernă, te-ai duce la etajul patru al 

unei clădiri pe o stradă aglomerată, ai deschide 

perna și ai scutura tot conținutul pe fereastră. 

Apoi te duci jos pentru a culege tot conținutul 

pernei până când ai pus totul înapoi unde a fost 

înainte. Deoarece clădirea este pe un drum 

aglomerat unde trec autobuze, mașini și 

camioane și vântul poate fi puternic, va fi extrem 

de greu să culegem tot conținutul. Același lucru 

este adevărat în distrugerea reputației unei 

persoane. Este un păcat grav în fața Domnului, 

nu doar înaintea omului. Este practic ireversibil 

chiar dacă ne căim. Este un blestem atât pentru 

vorbitor cât și pentru ascultător. 

 

Respectul, o calitate creștină 

Tratându-i pe ceilalți cu respect înseamnă că te 

îngrijești de ei într-un mod care arată că îți pasă 

de bunăstarea lor și de modul în care se simt. 

Când respecți pe cineva, îl tratezi cu amabilitate 

și te porți frumos. Uneori înseamnă să faci ceva 
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pentru ei sau să le asculți sfaturile.1  Trebuie să 

arătăm respect față de părinți, de rude, de oamenii 

din biserică, de colegii de clasă și de vecini. 

Demonstrarea respectului față de ceilalți se poate 

face în moduri diferite. Când întâlnești pe cineva 

pentru prima dată, strângerea mâinii e un semn 

de respect. Când cineva vorbește cu tine, ascultă 

cu atenție ce spune. Privește-l în ochi când 

vorbești cu el. 

De asemenea, poți arăta respect când tu vorbești 

cu cineva. Nu spune lucruri dureroase sau urâte. 

Dacă vorbești cu un adult, folosirea cuvintelor 

„vă rog”, „vă mulțumesc”, „doamnă” și 

„domnule” sunt modalități excelente de a arăta 

respect. 

 

Curtoazia / amabilitatea 

„Biblia ne cere în mod imperios să fim 

curtenitori; și ea ne prezintă multe ilustrații ale 

unui spirit lipsit de egoism, ale harului blândeții, 

ale unui comportament atrăgător care 

caracterizează adevărata politețe. Acestea sunt 

doar reflecții ale caracterului lui Hristos.... 

“Creștinismul va face ca un bărbat să fie un 

gentleman. Hristos a fost curtenitor și amabil 

chiar și față de persecutorii Lui, iar adevărații Săi 

urmași vor manifesta aceeași atitudine.” –

Căminul Adventist, pp. 427, 425. 

 

Iubiți-vă unii pe alții 

Cel mai bun mod de a arăta lumii că există un 

Dumnezeu iubitor și plin de milă este ca voi, 

creștinii, să arătați iubire și respect unii față de 

alții. Nu ar trebui să fim geloși sau urâcioși în 

inimile noastre, chiar dacă ei ne fac rău. Să ne 

amintim în fiecare zi de marea iubire a lui 

Dumnezeu în a-Și da Fiul Său. Isus, fiind 

Dumnezeu, a decis să vină să ne salveze și să ne 

arate că putem iubi indiferent ce se întâmplă în 

jurul nostru. El și-a iubit părinții, frații și 

prietenii, dar îi iubea și pe cei care-L răneau. Vrea 

ca noi, copiii Săi, să urmăm exemplul Lui și să 

fim buni cu toți cei din jurul nostru. Vă invit să 

arătați dragostea lui Dumnezeu altora, oferindu-

le un zâmbet și dacă cineva are vreo greutate să 

vă rugați pentru el/ea, iar dacă puteți, să le dați ce 

au nevoie și să împărtășiți ceea ce aveți cu ei. 

Întotdeauna putem să-i ajutăm pe alții, 

amintindu-le că Dumnezeu îi iubește și îi ascultă. 

Dumnezeu să te ajute să fi un copil ascultător și 

iubitor. 

 

 

Completați versetul Biblic: 

 

„Acum dar răm__ acestea t__i: 

cred__ţa, năde__ea şi drag____ea,  

dar cea mai m__e din__e ele  

este dr__os__a.” 

(1 Corinteni 13:13). 

 

 
1 https://study.com/academy/lesson/what-is-

respect-lesson-for-kids.html 

 

https://study.com/academy/lesson/what-is-respect-lesson-for-kids.html
https://study.com/academy/lesson/what-is-respect-lesson-for-kids.html
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Activitate: Fiecare număr din criptogramă reprezintă o literă, dacă o scrii correct după 

cheia de mai jos, vei putea citi mesajul biblic. 

 

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

 

       9 1 18 1   

      17 5 12 13 5 11 5  

 3 1 16 5   20 14 16  9 13 17 14 18 9  

15 5  3 5 9  3 5  20 14 16  3 16 5 4 5 

 9 13  13 19 12 5 11 5  12 5 19  20 14 16  

 17 3 14 1 18 5  4 16 1 3 9  20 14 16   

20 14 16 2 9  9 13  11 9 12 2 9  13 14 9  

20 14 16   11 19 1   9 13   12 1 13 1  

 17 5 16 15 9  4 1 3 1  20 14 16  2 5 1 

 3 5 20 1  4 5  12 14 1 16 18 5  13 19 -9 

 20 1  20 1 18 1 12 1  9 17 9  20 14 16  

15 19 13 5  12 1 9 13 9 11 5  15 5 17 18 5  

2 14 11 13 1 20 9  17 9  2 14 11 13 1 20 9 9 

 17 5  20 14 16  9 13 17 1 13 1 18 14 17 9  

    12 1 16 3 19  16 : 17 - 18     

       1 12 9 13 .        
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Activitate. Scrieți cuvintele lipsă, folosind numerele din paranteze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) I E R U S A L I M 

(2) F I U L      

(3) P I A T R A    

(4) P O R U N C I   

(5) D U M N E Z E U  

(6) T E M P L U L U I 

(7) I N G E R I L O R 

(8) L O V E S T I   

(9) S C R I S     

(10) D O M N U L    

(11) M A I N I     

(12) I S U S      

(13) P A Z E A S C A  

(14) I S P I T E S T I 

 

Diavolul L-a dus apoi în (1)____________, L-a așezat pe 

streașina acoperișului (6)____________și I-a zis: „Dacă 

ești (2)_________lui (5)____________, aruncă-Te jos de 

aici; căci este (9)__________: ‘El va (4)___________ 

(7)____________Lui să Te (13)____________; și ‘ei Te vor 

lua pe (11)____________, ca nu cumva să Te 

(8)____________cu piciorul de vreo (3)____________.’” 

(12)____________i-a răspuns: „S-a spus: ‘Să nu 

(14)____________pe (10)____________ Dumnezeul tău.’” 
(Luca 4:9-12). 
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Activitate: Caută cuvintele din supa de litere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S P I N S U L A M P A C E B I 

P A O R A N I C E R C D I F N 

S V E I B A R O C I O L A R C 

P E N F O C A M I Z O M E N E 

I L M O P A B I R O N S A P N 

A C D N E L F I M N O P R S D 

M A N I E A P N A I S B I R I 

A L U A B T I U P E N T R U U 

L I M B A O F N D R A G U T R 

T U P C A R C I M I N U N A T 

A S R U A I T M I S U T A S E 

M A N G E E R A S I F U N I E 

B B I B L I A N A L E G A T P 

O U P I C A S A R P E C A R T 

O T R A V A B I R O T I Z A P 

BIBLIA        SEMNE          MINUNI     MINUNAT 

FOC           DRAGUT         LEGAT      MANA 

INSULA        CORABIE        MALTA      RUTA 

PAVEL         PACE           PAZITORI   MANIE 

PRIZONIERI    ROMA           OTRAVA     PENTRU 

NAUFRAGIU     INCENDIU       SARPE      BARCA 

CALATORIE     SUTAS          LIMBA      FUNIE 
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Prelegerea 5:  
Miercuri  11 decembrie 2019  

 

Dragostea  

Neegoistă 

Scrisă de Idel Suárez, Jr., SUA 
Rezumat de: Linda Suárez, SUA 

Dragostea „nu caută folosul său…” 
Problema egoismului 

Avraam Lincoln a fost al șaisprezecelea 

președinte al statelor Unite. Dar cu mult înainte 

de a fi președinte, era doar un om obișnuit, avea 

un vecin numit Robert Diller. Într-o zi, dl. Diller 

l-a văzut pe dl. Lincoln mergând cu cei doi fii ai 

săi, care plângeau și strigau tare. „Ce s-a 

întâmplat?” întrebă domnul Diller. 

Lincoln murmură: „Același lucru care este în 

neregulă cu întreaga lume. Apoi a adăugat: "Am 

trei nuci și fiecare dintre băieții mei vrea două!"1 

Ce este în neregulă cu lumea de azi? Este 

egoismul. Fiecare își caută propria voință, 

indiferent de nevoia și preocuparea altora. 

Cu aproape 500 de ani în urmă, marele 

reformator german, Dr. Martin Luther, a observat 

egoismul oamenilor. El a spus: "Mi-e mai frică 

de inima mea decât de papă și de toți cardinalii 

lui. Am în mine pe marele papă: EUL." 2 

Este EUL marele papă al vieții tale? Egoismul 

face parte din natura noastră. Unele dintre 

primele cuvinte pe care copiii mici le spun sunt 

„nu” și „a mea”. Dacă o fetiță vede ceva ce îi 

place, spune: „este a mea,” dacă o poate lua, 

spune: „este a mea.” Dacă îi place, spune: "E a 

mea.” Dacă un alt copil o ia, atunci din nou 

spune: "Este a mea.” Din păcate, mulți nu se 

maturizează din această înclinație. Ei cresc doar 

pentru a deveni adulți egoiști care gândesc și 

vorbesc despre ei înșiși, insistă asupra ideii lor și 

fac cât mai puțin pentru alții. 

Marele păcat care ne desparte de Dumnezeu și 

duce la atâtea alte păcate este egoismul. Nu 

putem fi niciodată ca Hristos dacă ne gândim 

mereu la noi înșine. 6 Egoismul este o încălcare a 

celei de-a zecea porunci. Este dorința lucrurilor 

care nu sunt ale noastre. Domnul Isus îi 

avertizează în mod special pe cei care cred că a 

avea multe jucării îi va face fericiți. “Atenție! 

„Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie, căci 

viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui.” 

Luca 12:15. 

De asemenea, cred că egoismul provoacă multe 

probleme mentale și emoționale, rupe prieteniile 

și căsătoriile și este unul dintre principalele 

motive pentru care copiii și adulții se ceartă și se 

bat între ei.  "Tulburarea de personalitate 

narcisistă", o condiție mentală, poate fi 

identificată prin cel puțin două trăsături egoiste: 

1. "Profită de alții pentru a-și atinge 

scopul;” 

2. „Lipsa empatiei", adică, acești oameni nu 

sunt dispuși „să recunoască sau să se identifice 

cu sentimentele și nevoile altora.” 7 

Copiii egoiști încontinuu își caută propria lor 

voință,  De fapt, există două tipuri de oameni pe 

pământ: cei "care se gândesc continuu la propriile 

lor drepturi și cei care se gândesc continuu la 

îndatoririle lor;” 8 Din care categorie ești tu? 

 

O limbă și un crez nou 

Apostolul Pavel, a auzit despre egoismul noilor 

creștini greci din Corint.  Acești credincioși se 

dădeau în judecată la tribunale, își căutau alți 

prieteni noi sau iubite chiar dacă erau deja 

căsătoriți și vorbeau la biserică cuvinte pe care 

nimeni nu le înțelegea. Corintenii împărțeau 

biserica formând grupuri diferite ce onorau 

conducători ca Apolo, Chifa sau Pavel mai mult 

decât pe Dumnezeu. Așa că, Pavel le scrise o 

scrisoare. Cel puțin de trei ori în scrisoarea sa, 

Pavel, subliniază că un creștin nu trebuie să-și 

caute propriul interes în detrimentul altora. 

„Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să 

caute folosul altuia....” 1 Corinteni 10:24. 

Aceasta a fost o idee nouă pentru greci. Ei erau 

învățați din copilărie să facă profit cu orice preț, 

chiar dacă aceasta însemna lipsă de onestitate în 
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afaceri.  Pavel a încercat să-i învețe o nouă "cale 

nespus mai bună." 1 Corinteni 12:31. 

„Ce vrei tu?” Domnul Isus întreabă: „Ce 

căutați?”  Ioan 1:38. Cei neconvertiți caută 

plăcere, prieteni, comoditate, confort, faimă, 

bogăție și onoare. Dar noi, asemenea grecilor 

care au venit la Hristos, trebuie să spunem: "Am 

vrea să-l vedem pe Isus.” Ioan 12:21. Aceasta a 

vrut Pavel să-i învețe pe prietenii lui corinteni. El 

a vrut ca ei să urmeze dragostea lui Isus. 

Acum poți să te întrebi cum să începi să iubești 

cu adevărat oamenii. Există două răspunsuri. 

Răspunsul 1: Roagă-te. Roagă-te pentru nevoile 

lor, mai ales ca ei să își dea inima lui Isus. 

Răspunsul 2: Acordă-le timpul tău pentru a-i 

ajuta în nevoile lor. 

A fost greu pentru creștinii greci să-și schimbe 

vechile obiceiuri. Pavel a trebuit să repete lecția 

cum că iubirea este cea mai mare dintre toate 

virtuțile creștine. În 1 Corinteni 13:5, el a scris 

că: "Dragostea nu insistă pe propria cale.” 10 

Mulți ani mai târziu, John Calvin, marele 

reformator francez al anilor 1500, a explicat acest 

lucru puțin mai mult spunând că dacă ne gândim 

atât de mult la noi încât nu mai avem timp sau 

energie să ne gândim la alții sau dacă suntem atât 

de interesați să câștigăm, încât interesul nostru ne 

împiedică să ne îngrijim de alții, atunci suntem 

vinovați de „a căuta propriul beneficiu.” 11 

Calvin credea că egoismul răsare în mod natural 

în caracterul nostru.  „Suntem predispuși în mod 

natural să avem dragoste și grijă de noi înșine și 

să căutăm propriul avantaj." 12 Este contrar 

naturii umane a ”nu căuta propriul beneficiu 

întâi.”  Dar, când Dumnezeu implantează 

dragostea Lui divină în noi, atunci "ne îngrijorăm 

pentru vecinii noștri și bunăstarea lor." 13 

De ce e greșit a căuta doar propriul beneficiu? 

Dumnezeu ne-a poruncit să fim păzitorii fratelui 

nostru. De fapt, el nu va turna Ploaia Târzie până 

când poporul Său nu învață să se preocupe cu 

iubire de alții în locul preocupării egoiste pentru 

sine.  Fără un caracter asemănător lui Hristos, 

este imposibil a primi ultima revărsare a 

Spiritului lui Dumnezeu. 

Mulți sunt prinși în gheața egoismului și trebuie 

să-i cerem lui Isus să ne topească egoismul. 

Trebuie să înțelegem că suntem păzitorii altora. 

Dacă spunem că suntem „creștini,” atunci să fim 

primii care să-i ajutăm pe alții să-și dezvolte 

caractere pe care Dumnezeu le poate aproba. 

Dragostea lui Dumnezeu arde ca un foc în inimile 

noastre, care topește prejudecățile și mândria și 

îndepărtează lucrurile care ne împiedică să 

înțelegem adevărul lui Isus. 15 

O viață altruistă  

Noi nu iubim în mod natural, ci ca și semințele 

plantate într-o grădină, iubirea lui Dumnezeu 

trebuie plantată în inimile noastre pentru a ne 

schimba în copii iubitori. 18 Dragostea este o 

plantă delicată. Ea nu se îngrijește de sine. Fără 

intervenția divină, dragostea adevărată, altruistă 

nu poate înflori sau crește. Buruienile egoismului 

trebuie îndepărtate în mod constant. Pentru a 

avea o grădină frumoasă a dragostei în inimile 

noastre, avem nevoie ca Isus să fie Maestrul 

grădinar. Trebuie să-i cerem lui Isus să intre în 

inimile noastre și să fie Domnul și Mântuitorul 

vieților noastre. Atunci și numai atunci, planta 

iubirii începe să crească. Această „plantă specială 

a dragostei” necesită atenție și îngrijire zilnică.  

Dacă credem că Isus este Domnul și Dumnezeul 

nostru, Îi vom copia exemplul și vom permite ca 

sămânța iubirii să crească în noi pe măsură ce 

devenim păzitorii fratelui nostru, trăind o viață 

neegoistă, altruistă, ce se jertfește pe sine și se 

auto-controlează. Copiii care îl iubesc pe Isus Îi 

vor purta dragostea Lui oriunde merg — acasă, la 

școală, la casa unui prieten sau în comunitate. Pot 

chiar să-l ajute pe predicator la îndeplinirea 

sarcinilor sale. Acești copii nu caută laude sau 

recompense, ci sunt pur și simplu credincioși în 

tot ceea ce li se cere pentru că îl iubesc pe Isus. 20 

 

Sundar Singh nu a fost egoist 

Ni se spune o poveste despre un indian convertit 

numit Sundar Singh. Călătorea cu un tovarăș 

tibetan într-o zi foarte rece.  Zăpada cădea și 

amândoi erau aproape înghețați.  De asemenea, li 

se făcea somn. Dintr-o dată, au văzut în depărtare 

un om căzut și aproape mort în zăpadă.  Sundar a 

propus să participe amândoi la transportul 

rănitului în siguranță, dar Tibetanul a refuzat, 

susținând că ei trebuie să se salveze întâi. Așa că 

cei doi bărbați s-au separat. Tibetanul a continuat 

singur, în timp ce Sundar, fără egoism, încercă să 

găsească o cale pentru a-l salva pe bărbat. 

Cu mare greutate, Sundar a reușit să îl ia în spate 

pe muribund.  El s-a luptat să meargă mai departe 

prin zăpadă timp de câteva ore.  Când se apropie 

de destinație, văzu corpul unui bărbat întins în 
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zăpadă. Spre marea surpriză a lui Sundar, a 

descoperit că trupul era al prietenului său tibetan, 

care a căzut și îngheța-se până la moarte. Sundar 

a continuat. Din cauza efortului intens de a 

transporta o altă persoană, își încălzise propriul 

corp, care, la rândul său, îl încălzi pe omul de pe 

spate. În sfârșit, au ajuns într-un sat, unde au fost 

primiți într-o casă. Amândoi au supraviețuit! 

Atunci a înțeles Sundar cuvintele lui Isus. 23 

„Căci oricine va vrea să-și scape viața o va 

pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina 

Mea și din pricina Evangheliei o va mântui.” 

Marcu 8:35. Sundar nu s-a gândit doar la el 

însuși, ci și la cum să-l ajute pe celălalt. Oare Isus 

nu a procedat la fel pentru tine? Pe parcursul 

noului an 2020 "îți vei căuta propriul tău 

interes"? 

Mă rog să ai acea iubire cerească, altruistă care 

vede prin credință și "nu își caută propriul său 

interes.”  

Amin. 
 

Referințele se pot găsi în versiunea extinsă a 

Prelegerilor de Săptămâna de Rugăciune. 

 

 

 

 

 

 
  

 

Colorați 
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Dragostea Neegoistă 

Activitate: Pentru a citi în ordine versetul, scrie în căsuțe cuvântul corespunzător, în de acord cu 
simbolurile de referință.  

¤ ֍  #  £ 

 

 

    

 

 

 

  

֍ ¤ 
£ 

 

 # 

NU 1 Corinteni 

13:5 

 

FOLOSUL 

SĂU 

DRAGOSTEA 

  CAUTĂ 
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Problema egoismului. 

Activitate:  Completați versetul. Scrieți cuvintele corespunzătoare imaginilor.  

 

“    le-a zis:  „                                      și 

de orice fel de                                                              , căci       

cuiva                                 în                                                                               lui.” 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
LĂCOMIE 

 
NU STĂ 

 
AVUȚIEI 

 
DE BANI 

 
PĂZIȚI-VĂ 

 
VEDEȚI 

 
VIAȚA 

 
BELȘUGUL 

 
APOI 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

Luca 12:15  
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O LIMBĂ ȘI UN CREZ NOU. 

Activitate: Dacă înlocuiești numerele cu literele corespunzătoare vei citi o frază interesantă. 

 

1 
A 

2 
B 

3 
C 

4 
D 

5 
E 

6 
F 

7 
G 

8 
H 

9 
I 

10 
J 

11 
L 

12 
M 

13 
N 

14 
O 

15 
P 

16 
R 

17 
S 

18 
T 

19 
U 

20 
V 

21 
Ă 

22 
Î 

23 
Ș 

24      
Ț 

 

 

 

13 9 12 5 13 9  17 21  13 19 - 23 9  3 1 

1                 19 

9                 18 

19                 5 

18                  

11                 6 

1                 14 

                 11 

11                 14 

19                 17 

17                 19 

14                 11 

11                  

14                 11 

6                 19 

                 9 

5                  

18 19 1 3  1 17  5 16 1 3 5 9 6  9 3 

1 Corinteni 10:24 
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Activitate: Literele care lipsesc din verset le găsești în criptogramă, literele care lipsesc din 
criptogramă le găsești în verset. Completează ce lipsește din fiecare.  
 
 C____ oricine va v____ s_-ș_ sca__ v____a o _a __erde, dar _ric___ _ș_ va 
____rde __ața _in __ic__a Mea _i __n _ric_n_ Evan____li__ _ va ____tui. 
Marcu 8:35  
 

  C Ă C I  O           

 R E A   Ă -  -     P E   

 I A Ț   O  V   P I      

D    O    I N E  Î  I    

 P I E     V I     D    

P R   I N       Ș   D I  

 P    I  A      G H E   

E I  O     M Â N        
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Prelegerea 6:  
Vineri  13 decembrie 2019  

Scrisă de Francesco Caputo, Italia 
Rezumat de: Saraí Archilla, El Salvador 

Nu se bucură de 

nelegiuire, ci se 

bucură de adevăr 

„Nu se bucură de nelegiuire” 
După potop, Noe a devenit fermier. A plantat o 

vie și a băut vin din struguri. Vinul l-a îmbătat. 

S-a îmbătat atât de mult, încât și-a scos toate 

hainele și s-a culcat gol în cort. A adormit fără 

haine pe el. Ham (tatăl lui Canaan) a intrat în cort 

și l-a văzut pe tatăl său gol. Ham a ieșit din cort 

și le-a spus lui Sem și Iafet despre el. Cei doi frați 

au luat o haină și au pus-o pe umeri. Cu respect, 

au intrat în cort mergând cu spatele și l-au 

acoperit cu haina pe tatăl lor. Ei și-au întors fețele 

pentru a nu-și vedea tatăl fără haine. 

Noe dormea din cauza vinului și, când s-a trezit, 

a aflat ce făcuse cel mai tânăr fiu, Ham. Noe a 

spus: „Blestemat să fie Canaan! Să fie robul 

robilor fraților lui!”(Geneza 9:20-25). 

Acest incident din viața lui Ham este foarte trist! 

El nu a acoperit goliciunea tatălui său și le-a spus 

fraților săi ce se întâmplase. N-ar fi trebuit să se 

fi uitat la goliciunea tatălui său. Ar fi putut să-l 

acopere pe Noe cu o haină, așa cum au făcut mai 

târziu Sem și Iafet. Ham nu ar fi trebuit să le 

spună altora despre acest lucru. A cincea poruncă 

ne învață clar că trebuie să ne onorăm și să ne 

iubim părinții, dar, din păcate, Ham nu a acordat 

atenție acestui principiu și promisiunii asociate 

acestuia. A făcut un păcat. Ham a acționat într-un 

mod care arăta că îi plăcea păcatul. 

Păcatul se împotrivește lui Dumnezeu și legii 

Sale sfinte. Când cineva are plăcerea de 

nelegiuire, iubește păcatul și face planuri să facă 

rău și să-i dezonoreze pe alții. Persoana 

neconvertită face acest lucru, pentru că face parte 

din ADN-ul său, pentru că "toate faptele noastre 

bune sunt ca o haină mânjită”(Isaia 64:4-6). 

Biblia declară că Iubirea „nu se bucură de 

nelegiuire, ci se bucură de adevăr” (1 Corinteni 

13:6). Acest verset subliniază importanța iubirii 

în viața credinciosului. Aceasta nu este dragostea 

care este cunoscută în mod obișnuit și există în 

această lume, ci dragostea sublimă, cerească care 

vine de la Dumnezeu. 

Din păcate, putem vedea această lipsă de 

dragoste peste tot în lume, deoarece nelegiuirea 

crește. Isus a spus: „Și, din pricina înmulțirii 

fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va 

răci.” (Matei 24:12). Chiar familiile, biserica și 

comunitatea noastră nu este liberă de probleme și 

greutăți datorită lipsei acestei iubiri adevărate, 

autentice care se găsește în Isus. 

Exemplul lui Ham ne arată că s-a bucurat de 

păcatul altora și i-a făcut plăcere răul. Ba chiar a 

râs de păcatul tatălui său și le-a spus altora despre 

el ca și cum ar fi fost ceva interesant! De ce? 

Pentru că îi lipsea adevărata iubire a lui 

Dumnezeu. De câte ori  manifestăm și noi aceeași 

lipsă de dragoste? Ați înțeles vreodată cât de răi 

putem fi? Cât de des nu îi onorăm și nu îi 

ascultăm pe părinții noștri? Cât de des ne place 

să facem ceva greșit? Nici un creștin nu este 

grosolan, nepoliticos sau necioplit. Fiecare 

acțiune rea, fiecare act de nesupunere, este o 

dovadă a lipsei noastre de iubire față de 

Dumnezeu. 

 

"Ci se bucură de adevăr’’ 

Acum să ne concentrăm atenția asupra unui 

frumos exemplu biblic al unui tânăr care s-a 

bucurat de dreptate și adevăr. Îți amintești de 

Iosif, fiul ascultător al lui Iacov? Pentru Iosif, cea 

mai mare bucurie a lui a fost să trăiască o viață 
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dreaptă, evlavioasă și să-l slăvească pe 

Dumnezeu. 

Pe măsură ce creștea, a fost admirat pentru 

sensibilitatea, ascultarea și dragostea pentru 

bunătate și adevăr. Iacob i-a dat lui Iosif o haină 

deosebită, onorându-l ca primul dintre toți fiii săi. 

Asta a atras invidia, gelozia și ura fraților lui 

Iosif. Și știi ceva? Frații săi așteptară momentul 

să scape de Iosif. Deși frații lui îl urau, Iosif 

continua să-i caute și să-i ajute. Lui nu i-a plăcut 

nelegiuirea, ci doar adevărul. În ciuda răutății lor, 

el îi iubea în continuare! 

Biblia declară că într-o zi, frații lui s-au dus în alt 

loc pentru a paște oile tatălui. Câteva zile mai 

târziu, Iacob l-a trimis pe Iosif să vadă dacă frații 

săi și oile erau bine. El s-a dus și i-a căutat pe 

frații săi până i-a găsit. El nu știa că frații lui au 

plănuit să-l omoare de îndată ce l-au văzut 

apropiindu-se! 

„Ei ar fi adus la îndeplinire planul lor, dacă nu era 

acolo Ruben. El n-a vrut să ia parte la uciderea 

fratelui său și a propus ca Iosif să fie aruncat de 

viu într-o groapă și să fie lăsat să moară acolo.” 

Și așa au făcut, numai că și-au schimbat hotărârea 

mai târziu, ca să-l vândă unui grup de Ismaeliți 

pentru douăzeci de arginți. Iar Ismaeliții l-au dus 

în Egipt. „Caravana porni și în curând se pierdu 

din vedere." (Patriarhi și Profeți, pp. 210-212). 

În Egipt, Iosif a avut experiențe minunate cu 

Domnul. Deși a fost ispitit să facă rău și ar fi 

putut trăi o viață amară plină de plângeri, s-a 

hotărât să nu comită răul. „Dumnezeu a permis 

ca evenimente extraordinare să-l conducă pe 

Iosif să devină vizir al Egiptului. În această 

poziție de putere și onoare, el nu a căutat 

răzbunare; dimpotrivă, sub administrația sa, 

lumea din acel timp a fost salvată și dragostea și 

adevărul lui Dumnezeu au triumfat.” (Patriarhi 

și Profeți, pp. 230, 231). 

Apoi, a venit o foamete, iar acest lucru i-a 

determinat pe frații lui Iosif să meargă în Egipt 

pentru a cumpăra alimente. Poți să-ți închipui ce 

a simțit Iosif când i-a văzut? În funcția sa, ar fi 

putut să se răzbune omorându-i sau să-i facă 

sclavi pentru totdeauna. Cu toate acestea, Iosif a 

fost un om convertit, consacrat în serviciul lui 

Hristos, un fiu și un frate care s-a bucurat de 

dreptate și adevăr. El i-a pus la încercare pe frații 

săi pentru a vedea dacă viața i-a schimbat, 

sperând că ei nu se vor mai bucura acum de 

nelegiuire. 

În sfârșit el ”a văzut în frații săi roadele unei 

adevărate pocăințe. Apoi, plângând cu glas tare, 

a strigat: „eu sunt Iosif; tatăl meu trăiește încă?” 

„Frații săi au rămas încremeniți, muți de spaimă 

și uimire. Văzându-le confuzia, el le-a spus cu 

amabilitate: „Apropiați-vă, vă rog…” Dându-și 

seama că au suferit destul pentru cruzimea cu 

care s-au purtat față de el, plin de noblețe, el a 

căutat să le alunge temerile și să ușureze 

amărăciunea mustrărilor de conștiință pe care și 

le făceau. De multă vreme ei se chinuiau de grijă 

și remușcări, iar acum se bucurau că el era încă 

în viață.” (Patriarhi și Profeți, pp. 230, 231). 

Ce exemplu frumos despre cât de curată, 

adevărată și sublimă este iubirea lui Dumnezeu. 

Mântuitorul nostru Isus Hristos a spus că El este 

Calea, Adevărul și Viața. (Ioan 14:6). Isus ne-a 

învățat practic ce este dragostea: ea nu se bucură 

de nelegiuire ci se bucură de adevăr. 

Fără dragoste nu putem face nimic bun. Iubirea 

curată a lui Dumnezeu este un dar, o comoară ce 

trebuie împărtășită. Când vom avea dragoste în 

inimile noastre, Isus va străluci prin acțiunile 

noastre. Și „acolo unde există dragoste, va fi 

bunătate și bune maniere.” Nu uita, dragostea nu 

se bucură când oamenii fac lucruri greșite, dar 

este întotdeauna bucuroasă când fac ceea ce este 

corect.” Dragi copii, aceasta să fie cea mai 

adâncă dorință a noastră: să avem dragostea lui 

Dumnezeu în inimile noastre, iubirea care se 

bucură de adevăr.  

Amin. 
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“nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr.” 

Activitate:  Figurile reprezintă cuvinte, folosește-le pentru a ordona mesajul.  

 

   
FAPTELE 

 
O 

 
CA 

 
ȘI  

 
BUNE 

 
MÂNJITĂ 

 
TOATE 

 
SUNT 

 
NOASTRE 

 

HAINĂ 

 

 

ȘI   
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 Activitate: Completează criptograma cu literele pe care le găsești în figura geometrică care este la 

fel cu aceasta                 și colorează-le, folosind exemplul.  
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Activitate: Pentru a citi mesajul, pune cuvintele corespunzătoare figurilor geometrice urmărind 
cheia dată.   
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“Ci se bucură de adevăr’’ 

Activitate: Fiecare literă reprezintă un cuvânt, dacă îl găsești, scrie-l în căsuță. Urmează exemplul. 
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 Ioan 14:6 

A sunt 

B Adevărul 

C i-a zis: 

D nu vine la 

E Eu 

F ISUS 

G decât 

H Calea 

I Nimeni 

J și Viața 

K Mine 

L Tatăl 

M prin 

I 

H 
J 

K 

B 

I 

F 

D 

C 

L 
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G 
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„Nu se bucură denelegiuire...” 
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“...ci se bucură de adevăr...’’ 
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“Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. (Ioan 14:6). 
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Prelegerea 7:  
Sâmbătă 14 decembrie 2019  

 

Scrisă de: Tzvetan Petkov, Bulgaria  
Rezumat de: Sora Margie Seely, SUA 

Daruri Spirituale: 
Protecție, Încredere, 

Speranță și 
Perseverență 

 
 

Dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.”...  
(1 Corinteni 13:7) 

 
Pavel se puse să scrie: 

„Către Biserica lui Dumnezeu care este în 

Corint...” „Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl 

nostru și de la Domnul Isus Hristos!” 1 Corinteni 

1:2-3. Pavel ofta, în timp ce mintea îi plină de 

amintirile lucrării sale din Corint. Credincioșii 

erau ca bebelușii care nu puteau bea decât lapte, 

dar nu puteau mânca încă alimente solide. El îi 

putea învăța doar adevăruri simple, ușor de 

înțeles. Dar acum nu mai era cu ei, iar ei aveau 

probleme. Membrii au fost împărțiți unul 

împotriva celuilalt și se certau adesea. Unii 

păcătuiau pe față, iar biserica nu făcea nimic. 

Alții se judecau în tribunale. Căsătoriile se 

destrămau. 

Pavel era dezamăgit și trist de știrile pe care le 

auzise despre biserica din Corint. Nu așa ar trebui 

să acționeze o biserică. Nu așa ar trebui să se 

poarte unii cu alții. Pavel ar fi putut scrie o 

scrisoare pentru a-i certa. În schimb, își ridică 

pana și scrise una dintre cele mai frumoase 

descrieri ale iubirii pe care lumea a văzut-o 

vreodată. În fraze poetice care sunt ușor de 

înțeles și de ținut minte, el le-a spus corintenilor 

ce este iubirea și ce nu este iubirea. 

Pavel a scris scrisoarea în limba greacă, 

limbajul comun al acelei perioade, ca să poată fi 

ușor înțeleasă. Astăzi, și noi încă trebuie să 

învățăm cum să iubim. Să aruncăm o privire mai 

atentă asupra fiecărui cuvânt din versetul nostru 

de deschidere. 

 

Toate lucrurile / totul … panta (παυτα) 

În 1 Corinteni 13:7, Pavel a adăugat cuvântul 

„totul (toate lucrurile)” după fiecare descriere a 

dragostei. Ar fi putut scrie propoziția aceasta: 

„Dragostea acoperă, crede, nădăjduiește, suferă 

totul.” Înțelesul este același. Dar nu. În schimb, 

Pavel a folosit cuvântul „totul” după fiecare 

atribut pe care l-a enumerat. De ce? Pavel era 

învățătorul lor și un bun profesor repetă punctele 

pe care vrea să le amintească studenților săi. 

Pavel voia ca biserica din Corint să-și amintească 

că adevărata dragoste nu poate fi parțială sau 

exclusivă. Când avem dragostea lui Dumnezeu în 

inimile noastre, nu îi putem iubi pe unii și pe alții 

nu. Nu putem iubi în unele situații și urî în altele. 

Trebuie să iubim la fel de complet precum 

Dumnezeu iubește. 

 

Dragostea acoperă* totul … stego (στέγω) * 

(suferă, suportă în alte traduceri) 

Un foc cumplit arsese hambarul. Totul era 

negru și în fum. Fermierul descurajat căuta în 

cenușă să vadă dacă a mai rămas ceva de valoare. 

Lângă un balot de fân mocnit, a văzut una dintre 

găinile sale. Era la fel de neagră și de țeapănă ca 

și cărbunele, dar aripile îi erau întinse ca 

întotdeauna când stătea pe pui. El știa că puii erau 

prea mici pentru a fugi de foc și se întrebă dacă 

încercase să-i protejeze. Cu blândețe îi ridică 

trupul carbonizat. Spre surprinderea lui, un cor de 

ciripit îl întâmpină în timp ce puii ei mici și 

galbeni își strigau mama. Își dăduse viața ca să o 

salveze pe a lor. 

Cuvântul grec folosit în acest verset înseamnă, 

de asemenea, „a acoperi, a proteja, a ocroti în 

tăcere.” Exact asta a făcut Domnul Isus pentru 

noi. Pentru că El ne iubește, Isus a murit pe cruce 

ca să ne poarte păcatele în tăcere și să ne apere de 

pedeapsă. Știa cum va încerca Satana să ne facă 

rău și să ne facă să suferim. Dumnezeu ne-a dat 

Legea Lui ca să ne apere. El ne-a dat pe Fiul Lui 

ca să ne salveze. 
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Orice viață este prețioasă. Este un dar de la 

Dumnezeu. Nu ar trebui să rănim niciodată vreun 

animal sau persoană intenționat. Poate gândim: 

O, eu n-aș face niciodată rău nimănui. Dar 

cuvintele noastre mânioase pot străpunge o inimă 

asemenea unei săgeți, expresiile noastre faciale 

nepăsătoare pot zdrobi un duh sensibil, iar 

atitudinile îndreptățirii noastre de sine pot zdrobi 

un suflet. În calitate de creștini, trebuie să avem 

grijă ca ale noastre cuvinte și acțiuni să nu-i 

rănească pe alții. De asemenea, trebuie să apărăm 

pe oricine atunci când acesta este rănit de 

cuvintele sau acțiunile altcuiva. 

 

Dragostea crede toate lucrurile … pisteo 

(πιστεύ) 

Doi fermieri locuiau într-un oraș mic. Numele 

unuia era fermierul John, iar celălalt fermierul 

Frank. În fiecare an au muncit din greu pentru 

a-și cultiva culturile. Într-un an secetos s-a uscat 

pământul. Toată lumea se ruga disperată să plouă, 

în special cei doi fermieri. Aveau nevoie de 

ploaie ca să-și poată planta câmpurile. Dar nu s-a 

întâmplat nimic. Vremea a devenit mai fierbinte 

și solul mai tare și uscat. 

Într-o după-amiază, cei doi fermieri au stat de 

vorbă. Fermierul John s-a plâns că se rugase dar 

Dumnezeu nu părea să asculte. Fermierul Frank 

nu a spus prea multe. Părea pierdut în gânduri. În 

cele din urmă, a recitat șoptit versetul din Iacov 

2:18, „Dar va zice cineva: „Tu ai credința și eu 

am faptele.” Arată-mi credința ta fără fapte și eu 

îți voi arăta credința mea din faptele mele.” Apoi 

s-a scuzat și se întoarse acasă. 

A doua zi dimineața, sunetul unui tractor se 

auzea în orășelul cel mic. Aceasta i-a surprins pe 

vecini, în special pe fermierul John. Își scoase 

capul pe fereastră pentru a vedea cine lucra 

pământul și fu surprins să-l vadă pe fermierul 

Frank semănând semințe în pământul uscat. 

„Ce face?” mormăi fermierul John în sinea sa. 

și își aminti versetul citat de fermierul Frank în 

ziua precedentă. Fermierul John a căzut în 

genunchi. „Iartă-mă, Tată,” se rugă el. „nu am 

atâta credință cât ar trebui.” Nu a trecut mult până 

ce două tractoare să semene semințe pe câmp. 

Când Isus a trăit pe pământ, El nu a folosit nici 

o putere care nu ne este disponibilă nouă. Numai 

prin credință a avut puterea de a trăi o viață 

sfântă, de a învinge ispita și de a se oferi ca jertfă 

pentru toată omenirea. 

Dacă suntem urmași ai lui Isus, trebuie să 

avem și credința tare a lui Isus, o credință destul 

de puternică să creadă că „la Dumnezeu toate 

lucrurile sunt cu putință." Matei 19:26. Putem 

primi această credință cerând acest lucru. 

 

Dragostea nădăjduiește totul … elpizo (ελπιζο) 

A avea speranță în Dumnezeu înseamnă a 

avea încredere că El poate să facă toate lucrurile. 

Credem că nimic nu este imposibil pentru El și 

nimic nu este în afara controlului Său. Când 

avem speranță, suntem fericiți. Știm, chiar și 

atunci când totul în jurul nostru pare rău, că 

Dumnezeu are grijă de noi și avem încredere că 

toate lucrurile se întâmplă spre binele nostru 

suprem. 

Mina San Jose este situată în Deșertul 

Atacama din nordul Chile. Acolo, timp de mulți 

ani, minerii au extras cupru și aur. Dar pe 5 

august 2010, tot mineritul s-a oprit brusc și pe 

neașteptate atunci când o mare parte a minei s-a 

prăbușit, iar treizeci și trei de bărbați au fost 

prinși la 700 de metri adâncime. Era cald, era 

înspăimântător și nu era suficientă hrană. Deși au 

căutat rute de evacuare, nu au putut găsi o cale de 

a ieși. Cel mai rău lucru era că nu puteau 

comunica cu nimeni din afara minei. Nimeni nu 

știa unde se aflau. Ei au cerut ajutor, dar nimeni 

nu i-a putut auzi - în afară de Dumnezeu. 

Unul dintre ei, José Henríquez, în vârstă de 

cincizeci și patru de ani, era de asemenea și 

predicator. În fiecare zi, el aduna oamenii 

îngrijorați și îi conducea în rugăciune. În fiecare 

zi, timp de 69 de zile, se ruga cu ei și pentru ei. 

El i-a ajutat să-și mențină speranța într-o situație 

aparent fără speranță. El i-a ajutat să creadă că 

Dumnezeu putea și că va răspunde la rugăciunile 

lor. 

În cele din urmă, speranța a devenit realitate 

atunci când, unul câte unul, toți minerii au fost 

scoși din închisoarea subterană și s-au reunit cu 

familiile lor. 

Când avem speranță, putem fi fericiți în orice 

situație. Nu vom intra în panică atunci când 

lucrurile se vor dovedi diferite de cele pe care 

le-am planificat. Nu ne vom stresa când se va 

întâmpla ceva neașteptat. Nu ne vom face griji 

atunci când lucrurile sunt nesigure. Speranța ne 

ajută să continuăm să înaintăm în viața noastră 

creștină, chiar și atunci când pare că totul se 

destramă. Dumnezeu Atotiubitor, Atotputernic, 

Atotștiutor și mereu la dispoziția noastră. El ne 
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iubește atât de mult „că a dat pe singurul Lui Fiu, 

pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă 

viața veșnică.” Ioan 3:16. El nu se schimbă 

niciodată. Și pentru că nu se schimbă niciodată, 

putem continua să avem speranță. 

 

Dragostea suferă totul… hupomeno (ύπομεν) 

Viața lui Isus nu a fost una ușoară. Oamenii 

s-au supărat pe El. L-au acuzat pe nedrept. Erau 

geloși pe El. L-au alungat. Isus a îndurat totul. A 

avut răbdare cu ei. Nu s-a plâns niciodată. Nu a 

încercat niciodată să se răzbune. 

Când îl acceptăm pe Isus în viața noastră și noi 

putem avea răbdarea Lui, astfel încât să putem 

îndura lucrurile grele asemenea Lui. Cu ajutorul 

Lui putem suporta încercările pe care Satana le 

pune în calea noastră și putem birui. Cei care 

suportă cu răbdare câștigă. Apocalipsa 14:12 

spune: „Aici este răbdarea sfinților, care păzesc 

poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.” 

 

Concluzie 

Dragostea este un dar de la Dumnezeu. Noi 

arătăm dragostea lui Dumnezeu prin ocrotirea 

celorlalți, prin a crede toate lucrurile, prin 

speranța în toate lucrurile și prin a rezista cu 

răbdare la toate încercările vieții. Membrii 

bisericii din Corint trebuiau să învețe cum să 

iubească. Și noi încă trebuie să învățăm cum să 

iubim. 

„Acum dar rămân acestea trei: credința, 

nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele 

este dragostea.” 1 Corinteni 13:13. 

 
 

 

Colorați 

 

 

 

 



51 

 

Darurile spirituale: Ocrotire, Încredere, Speranță și Perseveranță 

Activitate:  Urmați săgețile de la punctul de pornire, găsiți literele și scrieți-le în căsuțele de mai jos după 

exemplul dat. 
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Dragostea crede totul …  
Activitate: Pentru a citi mesajul, puneți cuvintele în locul corect în fiecare rând din criptograma. 

Pentru a te ajuta, am pus câteva litere.  

 

A     - M        N   

 T    Ă  Ă      E   I 

  U  Î     O     Ă   

       Ț   M       

 F                

       R   I   A    

   U  A   F         

       V     8     

 

 

 

 

 F A P T E L E  M E L E     

 

   I A C O V  2 : 1 8     

 

A R A T Ă - M I  C R E D I N Ț A 

 

 C R E D I N Ț A  M E A  D I N 

 

  E U  A M  F A P T E L E   

 

 E U  Î Ț I  V O I  A R Ă T A 

 

T U  A I  C R E D I N Ț A  Ș I 

 

 T A  F Ă R Ă  F A P T E  Ș I 
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Dragostea nădăjduiește totul …  

Activitate: Pentru a citi mesajul în forma ordonată, scrie cuvintele din figurile geometrice identice. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIINDCĂ 

 

ATÂT DE MULT 

A IUBIT 

DUMNEZEU 

LUMEA 

ÎNCÂT L-A DAT 

PE SINGURUL 

LUI FIU 

 

PENTRU CA 

ORICINE 

 

CREDE ÎN 

EL 

 

SĂ NU 

PIARĂ 

CI SĂ AIBĂ 

VIAȚA 

VEȘNICĂ 
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Dragostea suferă totul …  
 

Activitate: Completează versetul ghidându-te după simboluri. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

☺ 
 


 

 


 

 
 

I 

Corinteni 

13:13 

 

RĂMÂN CREDINȚA ACUM DAR ACESTEA TREI NĂDEJDEA DRAGOSTEA  

 

 

 

 

“  ___________________________ 

 

   ______________  ☺   _______ ,     ______________  

 

 ______________  _______________ și _____________;  
 

 

Dar cea mai mare dintre ele este ________________.” 
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Această prelegere aparține: 

Biserica: 


