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...Iată dece, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui 

Domnului nostru Isus Hristos,  din care îşi trage nu-

mele orice familie, în ceruri şi pe pămînt,  şi -L rog ca, 

potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi 

în putere, prin Duhul Lui, în omul din lăuntru,  aşa 

încît Hristos să locuiască în inimile voastre prin cred-

inţă; pentruca, avînd rădăcina şi temelia pusă în dra-

goste,  să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care 

este lărgimea, lungimea, adîncimea şi înălţimea;  şi 

să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice 

cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui 

Dumnezeu. Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează 

în noi, poate să facă nespus mai mult decît cerem sau 

gîndim noi,  a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos 

Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.( Efese-

ni 3:14-21)

Dragi copii, cuvintele pe care tocmai le-ati citit , sunt 

parte din rugaciunea apostolului Pavel, pentru famil-

ia lui Dumnezeu, spuse cu mult timp in urma. Ti-ai 

dat seama cine sunt memebri familiei lui Dumnezeu 

? Citeste incodata prima propoziție. Ni se spune că fa-

milia completă a lui Dumnezeu e formată din familia 

care este în ceruri si familia care este pe pământ. Dar 

cum e posibil ca perfecțiunea fințelor fară pacat din 

ceruri , să fie unită cu fiintele păcătoase si cazute de 

pe pământ ? Ce leaga atât de puternic aceste două 

grupe  atat de opuse, împreună ?  Răspunsul e, dra-

goste și credință !

Dragostea lui Dumnezeu e puterinică și fara sfârșit. 

Nu are început și nici sfârșit. Nu o putem măsura 

sau înțelege. Biserica lui Dumnezeu este camara dra-

gostei Lui pe pământ. Pesete veacuri El a turnat un iz-

vor nesecat de dragoste peste biserica Sa. El dorește 

ca noi, membri bisericii Sale , să păstrăm dragostea 

Sa în inimile noastre și să o împărtășim cu alti. Noi 

trebuie să spunem prietenilor noștri și familiei despre 

gloria lui Dumnezeu și despre har și despre revenirea 

Fiului Său Isus Hristos.

Credința noastă în Dumnezeu ne ajută să ne mărtur-

isim păcatele și să umblăm în căile Sale. Toți oamenii 

sunt păcătoși. Bogați sau săraci,cei faimoși sau cei 

neștiuți, locuitorii sau străinii oricărei țări din lume 

-sunt păcătoși. Niciunul nu are dreptul de a face par-

te din familia lui Dumnezeu. Dar Isus a făcut în așa fel 

încât toți pot deveni fii și fice ale familiei regale a lui 

Dumnezeu.

Așa dupa cum ști săptămâna de rugăciune este im-

portantă. Pe parcursul acesteia te incurajăm, să te 

rogi și să citești din Biblie cel puțin de 3 ori pe zi, la 

fel ca Daniel. Tu poți face acesst lucru cu familia ta cu 

prietenii tăi, sau chiar singur.

In Sabatul din 11 decembrie, va fi o colectă specială. 

Acești bani vor fi folosiți pentru răspândirea evang-

heliei în lume. Te rugam să iți scri versetul favorit pe 

plicul cu darul tău. La terminarea prelegerilor va fi un 

timp special în care fiecare verset va fi citit inclusiv 

versetul tău. 

Introducere
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Departamentul de Educație in colaborare cu Institutul pentru Cercetare, a depus eforturi ca să iți 

ofere această carte cu teme pentru săptămâna de Rugaciune a copiilor. In ea vei gasi lecturi și ac-

tivități , astfel încăt tu să poți înțelege mai bine fiecare mesaj. Noi sperăm și ne rugăam ca tu să fi 

bienecuvântat !

Margie Holmstroem Seely

Director al Departamentului de Educație

Multumiri speciale urmatorilor colaboratori ai proiectului :

Ixzelt Aldana, Saraí Archila, Margarita Barreto, Marthica Cabrera, Manuela Di Franca, Paola Fülöp, Ev-

elyn Post Holmstroem, Pastor Danilo Monterroso, Paula Prendergast, Johnly Juance, Elena Zaloznaya, 

Tatiana Sanchez, Sandiel Maravilha, Wesley Gomes, Judicael Luboya, Edna Climaco, Semida Bojboi, 

Daisy Vaccaro, Ylenia Gallo, Lorenza Perrotta, Desirée Sangiacomo, Annabella Grace Maramis, Miguel 

Cabrera, Elisabeth Krause, Susanne Krause, Miriam Bordonaro, Marinella Calderón, Jessica Gessner, 

Meriam Castellanos, Paola Rekker, Elisa Gallo, Gladys Joy Juance, Vela Mthethwa, Diana Beets, Jona-

than Rekker, Deborah Guldemeester, Laura Guldemeester, Rogier Drupsteen, Jan Schraal jr., Sander 

Beets, André van der Plas, He Yumei, Eric Song, Sangeeta Anbalagan, Johanna Muñoz, Jason Climaco 

and Raquel Sosa.
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Bună , copii! Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți! Vă 

salut în numele Domnului nostru Isus. Sper ca voi să fiți 

bine și să fiți gata pentru importantele experiențe pe care 

le-am pregătit pentru voi în această saptămână. Dease-

menea ne rugăm petru toate cererile voastre , la fel cum 

apostolul Pavel a scris in Efeseni 3:14-16 ,,...Iată dece, zic, 

îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus 

Hristos, din care își trage numele orice familie, în ceruri și 

pe pămînt, și -L rog ca, potrivit cu bogăția slavei Sale, să 

vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul din 

lăuntru.,,

Voind a vedea pe Dumnezeu

În Biblie gasim o intâmplare foarte interesantă despre un 

om , care a fost ata de aproape de Dumnezeu încât a avut 

privelegiul de a vorbi cu El. Imagineazăți ce interesant ar 

fi să poți fi capabil să-L auzi pe Dumnezeu vorbind. Odată 

omul l-a auzit vorbind pe Dumnezu din interiorul unui rug 

aprins, dar ce a fost interesant ca rugul nu s-a mistuit. Cu 

o altă ocazie acest om a mers să vadă un rege ce nu cunoș-

tea pe adevaratul Dumnezeu. La comanda lui Dumnezeu 

acest om a spus regelui să lase pe poporul lui Dumnezeu 

să plece din sclavie. Ști tu despre cine este vorba? Este Da-

niel profetul? Ori Ilie sau Elisei? Ce crezi tu? E cumva Aron? 

Ei bnie, nu! Răspunsul corect este ,,Moise,,, omul descris 

in Numeri 12:3 “Moise însă era un om foarte blând, mai 

blând decât orice om de pe fața pământului.” Iți dorești să 

auzi vocea lui Dumnezeu la fel ca Moise? Noi ar trebuie sa 

invășam de la moise să fim blânzi și ascultători,nu mânioși 

pe parinții noștri sau pe prieteni.

      Moise a trecut prin multe experiențe mari, cu Dumne-

zeu, pentrucă a ascultat întotdeauna vocea Lui. Dar într-o 

zi Moise și-a spus : ,,am auzit vocea Lui Dumnezeu dar nu 

L-am văzut niciodată față în față! L-am simțit I-am văzut 

minunile și iubirea Sa arătată poporului acesta, dar acum 

vreau să-I cer Lui Dumnezeu să-mi dea voie Să-L văd.,, 

haideți să citim Exodul 33: 18-20: Moise a zis: „Arată-mi* 

slava Ta!” Domnul a răspuns: „Voi* face să treacă pe di-

naintea ta toată frumusețea Mea și voi chema Numele 

Domnului înaintea ta; Eu Mă** îndur de cine vreau să Mă 

îndur și am milă de cine vreau să am milă!”Domnul a zis: 

„Fața nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate* omul să Mă 

vadă și să trăiască!”

Din nefericire, răspunsul e care Moise la primit din parte 

Lui Dumnezeu, ne amintește cât de mult rău a faăcut pă-

catul pe acest pamant. Ne-a separat de Dumnezeu astfel 

încât nu-L putem vedea, cu toate că îi simțim dragostea și 

mila zilnic. Cât de mulți dintre voi ar dori să-L vadă într-o 

zi?

Mă gândesc că toți! Și eu imi doresc!  Acum să vedem ce a 

vrut Dumnezeu să-i spună lui Moise in Exodul 33; 21-22 ... 

Domnul a zis: „Iată un loc lângă Mine; vei sta pe stâncă.Și 

când va trece slava Mea, te voi pune în* crăpătura stâncii 

și te voi acoperi** cu mâna Mea până voi treceIar când 

Îmi voi trage mâna la o parte de la tine, Mă vei vedea pe 

dinapoi; dar Fața Mea nu* se poate vedea.”

Tea-i gândit vreodată de ce Dumnezeu i-a zis lui Moise să 

se ascundă în crăpătura stâncii , atunci când urma să-și 

arate slava ? Stânca avea o crepătura ți Dumnezeu i-a spus 

să se ascundă acolo, doar acolo va putea fi protejat și nu 

va fi distrus de Dumnezeu, care este un foc mistuitor. Aici 

găsim o lecție importantă.â : stănca e reprezentată de Isus 

Domnul nostru. Isus a luat natura noastră umană ; El e 

singura noastră cale prin care Îl vom putea vedea intr-o zip 

e DUMNEZEU față în față. Isus a fost cel care ne-a reunit 

Omul care a cerut să-L 
vadă pe Dumnezeu

 De Danilo Monterroso, Guatemala

 Din „Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, din   
 care este numită întreaga familie din cer și 
  pământ”  
 De Ellen G. White

Prelegerea 1
Vineri, 3 decembrie 2021 
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cu cerul, iar noi putem să construim un caracter aseme-

nea lui Hristos, și astfel să devenim cetățeni ai cerului. Ce 

frumos să ne gandim la acest lucru ! cănd citim în Spiritul 

Profetic înțelegem și mai bine acest lucru :

,,…Sacrificul infinit al Tatălui nostru ceresc in dăaruire 

Fiului Său să mosră pentru noi ar trebui să ne dea con-

cepții înalte despre ce vom putea deveni prin Hristos. Ca 

și Apostolul Ioan care a vaăzut, înălțimea, adancimea și 

lățimea dragostei de Tată față de rasa pierdută, și a fost 

cuprins de adorare și multumire, încercând să găsească un 

limbaj potrivit prin care să exprime mareția și frumusețea 

acestei dragoste, pe care el a vrut să o arate lumii.

,, Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl: să* ne numim copii 

ai lui Dumnezeu! ,,1 Ioan 3 :1

Fiți atenti la ceea ce spune Mântuitorul : ,, De aceea, pe 

oricine* aude aceste cuvinte ale Mele și le face, îl voi ase-

măna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stân-

că.25A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și 

au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că 

avea temelia zidită pe stâncă.,, Matei 7 : 24-25. Este privi-

legiul oricărui copil să iși zidească casa pe Stânca Eternă, 

dacă facem așa ,noi nu-L vom dezonora pe Dumnezeu sau 

nu ne vom separa de Hristos prin cuvinte sau fapte.

     Umblând cu Dumnezeu

Dragi copii, vă amintiți povestea   unui om care a dispărut 

și a mers la cer pentru că Dumnezeu la luat ? Geneza 5 

:21-24 spune : ,,La vârsta de șaizeci și cinci de ani, Enoh 

a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoh 

a umblat* cu Dumnezeu trei sute de ani și a născut fii și 

fiice. Toate zilele lui Enoh au fost trei sute șaizeci și cinci de 

ani. Enoh* a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, 

pentru că l-a luat Dumnezeu.,,

,, Enoh aumblat cu Dumnezeu,, ; dar cum a ajuns la aceas-

tă  dulce intimitate ? A fost așa pentru ca avea gândurile 

Lui Dumnezeu în permanență. Când pleca când venea, el 

medita asupra bunătăți, perfecțiunii,și a iubirii caracteru-

lui divin ,,

La fel ca și Moise, Enoh a vorbit cu Dumnezeu, voi copii 

deasemenea puteți să ascultați promisiuni care sunt cre-

dincioase și adevarate. Isus dorește să ne binecuvinteze . 

Parinții ar trebui să-și îndrume copiii la EL în fiecare zi. -,, 

Nu-i opriți,, a spus El, -să vină la mine, pentrucă a unora ca 

ei, este împărăția cerurilor,,  Da !. , a voastră este împără-

ția lui Dumnezeu ! sunt codiți : să fi ascultător, bun și poli-

ticos. Tu trebuie să te ascunzi în Stâncă care este Isus, și să 

umbli cu El. Tu ai o promisiune minunată ! impreună atât 

părinții cît și copiii, ar trebui să înțeleagă următoarele :

,,Familia in care membri ei  iubesc pe Dumnezeu și unul pe 

altul, care sunt calmi, rabdatori, buni, acestea sunt calitați 

ce definesc familia. Membrii acestei famili realizează că au 

pecetea cerului.,,

,, Dumnezeu a creiat familiile de pe pământ cu scopul de a 

fie un simbol al familiei din ceruri !,,(3TT, 63)

Fiecare copil ar trebui să înțeleaga prețul platit pentru răs-

cumpărare. Noi ar trebui să urmarim pas cu pas suferințe-

le din viața lui Hristos. ,, Povestea simplă a crucii lui Hris-

tos, suferințele Lui și moartea pentru omenire, invierea și 

înalțarea Lui , mijlocirea Lui petru păcătos în fața Tatălui, 

supune si înblânzește inima de piatră și păcătoasă și aduce 

păcătosului pocăința. Duhul Sfânt îl face să vadă problema 

într-o nouă lumină,și păcătosul realizează că păcatul este 

ceva teribil de rău dacă a costat un așa sacrificiu pentru 

ispășirea lui. Cât de cumplit trebuie să fie păcatul dacă nu 

există un alt remediu decât moartea Fiului Lui Dumnezeu 

poate salva omul de consecințele vinovăției lui. De ce s-a 

fost facut acaesta pentru om?  A fost făcut pentru că Dum-

nezeu îl iubește, și dorea ca cineva să moară, dar să se 

pocăiască și să creadă în Isus ca personal Salvator și să 

aiba viața veșnică.,,(S.D. 228)

Fie ca Domnul să binecuvinteze toți copii, și fie ca fiecare 

dintre voi să aibe ocazia să-L vadă într-o zi . acum e timpul 

să umblăm cu Dumnezeu, predați-vă ,și ascultați-L . voi 

aveți o misiune de îndeplinit, de a fi parte a împărăției Lui 

Dumnezeu. Isus a spus că împărăția  cerurilor e a voastră! 

Fie ca această promisiune să se implinească cu fiecare din-

tre voi, aceasta e rugaciunea mea!

Prietenul vostru în Isus,

 Danilo Moterroso
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ACTIVITATE: Colorează imaginea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 | Prelegerile Săptămânii de rugăciune pentru copii

OMUL CARE A DORIT SĂ-L VADĂ PE DUMNEZEU 

ACTIVITATE: Fiecare poză reprezintă o literă. În caseta de mai jos, scrie litera corectă care 
să corespundă pozei, ca să poți citi mesajul. Urmeaza exemplul . 

 

 

                    

       

S    Î                          

F  T    B  Â     ,                 B Â

 CÂT   C          F Ț  

Â T . 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------
- 
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ACTIVITATE: Lipsesc litere din text ! scriele în locurile goale și complectează cuvintele, apoi 
citește versetul; Dupa aceea colorează imaginea. 
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“Vede__, ce  draos_ ne-_ 

ara__  tat__ sa ne numi__ 
cop__ ai __  Dumne___. 

(1 John 3:1) 
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ACTIVITATE: În Căutare de cuvinte, colorați toate cuvintele din listă. Ele pot fi găsite scrise 
de sus în jos sau de jos în sus. După ce ai colorat toate cuvintele, vei vedea că rămân niște 
litere. Începând din partea de sus a Căutării de cuvinte, găsiți toate literele rămase citind 
fiecare rând de la stânga la dreapta. 

 

 

 

        P L O A I A 

        H Z F T N V 

      D V O M I O E E 

      E Â S R Ț D N A 

    D N T N O I O M I B 

    I A S T Â N C Ă M T 

  F T Ă I I U V H S A   

  Z S J Ș N R C A S A   

T A L F U S I I I S     
E I R B D S Y L E E     

R S A V E D E E       
I R Ă Î C M S E       

P G Ș Â A I         
M B N D T T         
D Ș P L Ă M         

 

UN ______ CU ______________, CARE ŞI-A _______ CASA PE STÂNCĂ. A DAT 
___________, AU ___________ ŞUVOAIELE, AU ____________    _______________ 
ŞI AU BĂTUT ÎN _________ ACEEA, DAR EA NU S-A ______________, PENTRU 
CĂ ____________TEMELIA ZIDITĂ PE _________. MATEI 7:24-25 

WORD LIST:  OM  -   STÂNCĂ  -   PLOAIA   -    VÂNTURILE  -  JUDECATĂ        
                             CASA   -  PRĂBUŞIT  -   SUFLAT   -   VENIT   -   ZIDIT  -   AVEA    
       
 



Prelegerile Săptămânii de rugăciune pentru copii | 11

ACTIVITĂȚI: Pune cuvintele în ordine și gasește texteul, apoi coloreză imaginea. 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȘI 

DUMNEZEU 

NU A FOST VĂZUT 

PENTRU CA 

ENOH A UMBLAT 

CU 

ȘI EL L-A LUAT 

EL 
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Lucru de mană: Binoclu
Verset de memorat: „Deschide-mi ochii, ca să văd lucruri 
minunate din Legea Ta”. Psalmul 119:18.

Necesarul

● Imprimare binoculară

● role de hârtie igienică (2)

● Vopsea

● Pensula

● Creioane/markere colorate

● Lipici (recomandat: lipici multifuncțional Elmer)

● șir

● Perforare

● Foarfece

Instructiuni

1. Imprimați șablonul binocular care poate fi imprimat 
mai jos. Asigurați-vă că imprimați dimensiunea reală, NU 
la scară mare sau orificiile pentru rolele de hârtie igienică 
vor avea dimensiunea greșită. Există două opțiuni dispo-
nibile, una cu animale și alta fără. Există, de asemenea, 
o inserție de jos opțională pentru a oferi un aspect mai 
finisat dedesubt.

2. Vopsiți-vă rolele de hârtie igienică în culoarea dorită 
(puteți alege și să le lăsați maro).

3. În timp ce rulourile se usucă, colorează și decorează im-
primabilul.

4. Tăiați de-a lungul liniilor punctate și pliați de-a lungul li-
niilor continue - inclusiv liniile aldine. Îndoiți spre interior, 
departe de imagini. Sfat: este mai ușor să tăiați și să îndo-
iți mai întâi liniile drepte, iar apoi să tăiați găurile circulare 
pentru rolele de hârtie igienică.

5. Introduceți rolele de hârtie igienică în găuri, începând 
cu o parte și apoi introducând cealaltă. Sfat: Întoarcerea 
rolelor în timp ce le introduceți poate ajuta la prevenirea 
ruperii hârtiei.

6. Îndoiți urechea 1A peste 1B și lipiți. Faceți același lucru 
pe cealaltă parte.

7. Îndoiți piesele de jos sub rolele de hârtie igienică. Apoi 
îndoiți 2A și 2B în sus și lipiți pe urechea 1A/B. Introduceți 
3A și 3B în fanta din partea de sus. Faceți același lucru pe 
cealaltă parte.

8. Aliniați inserția cu partea de jos a binoclului. Introdu-
ceți o parte la urechi, astfel încât partea din mijloc să intre 
în orificiu, iar partea exterioară să rămână în exterior.

9. Îndoiți ușor hârtia în sus la mijloc pentru a permite in-
troducerea și cealaltă parte.

10. Apăsați în jos în mijloc, astfel încât centrul insertului să 
ajungă în partea de jos între cele două role.

11. Lipiți partea exterioară a insertului de partea inferioa-
ră a binoclului.

12. Îndoiți bucata de hârtie de sus în jurul fundului bino-
clului și lipiți-l pe părțile laterale și pe partea inferioară.

13. Folosiți un perforator pentru a plasa o gaură în por-
țiunea exterioară a fiecărei role de hârtie igienică. Tăiați 
o sfoară la lungimea potrivită și legați câte un capăt pe 
fiecare parte. Binoclul este complet!

Sursa: www.goplaceswithkids.com
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Când vorbim despre animale, eu și tu avem 
multe de învățat. Noi uitâm de multe ori că ele sunt 
creația Lui Dumnezeu , deci și ele pot avea emoții ca 
și noi, având o legătură cu famila și prietenii. Mul-
te animale sunt amintite în Biblie. De multe ori ani-
malele sunt folosite în mod metaforic, de unde poți 
multe lecții importante. Urmărind următoarele lecții 
putem vedea legutaura puternică în familii. Voi pu-
teți învăța lucruri care ar putea întari familia voastră 
și să o facă să reflecteze pe cea din ceruri. ,, întreabă 
animalele și ele te vor învăța. Întreabă pasările și ele 
îți vor spune.,, iov 12:7.  

Respectă batrânii asemenea elefanților  

Cu toate că sunt imenși și grei , elefanții rămân întot-
deauna mulțumitori și nu fac rău altor creaturi dacă 
nu sunt provocați. Ei sunt supuși, loiali, și blânzi și 
stau lângă familiile lor. Aceste creaturi minunate ur-
mează o regulă veche de migrare spre ape proaspete 
și surse de mâncare. Une rute poate nu au fost folo-
site de multe generații. Dar cum se descurcă în acest 
caz? Peste ani acestă informație de a ști unde să po-
posescă și ce direcție să apuce pentru pașuni înver-
zite,  a fost trensmisă. Elefanții sunt animale foarte 
inteligente care excelează în înțelepciune , putere de 
învățare, experiență care se vede in instictiv. Elefan-
ții tineri învață de la cei bătrâni. Trebuie să fi supus 
și să-ți  asculți  părinții și bunicii când încerci să faci 
ceva. Trebuie să înțelegi că cei cu mai mulți ani pe 
această planetă ar pute să te învețe un truc su două 
care merită timpul pentru ai asculta .,, în același fel 

, voi care sunteși tineri trebuie să acceptați autorita-
tea celor mai învârstă. Și toți întăriți-vă  în umilință  
unii pe alții....,, 1 Petru 5:5  

Comunicați la fel ca lupii 

Când un lup ,,vorbește,, ,haita ascultă, orice urlat, 
latrat , mârâit sau țipăt are o însemnătate diferită, ori 
cheaă haita să iasă la vânâtoare sau le spune puilor 
să asculte. Lupii deasemenea comunica prin limbajul 
corpului. Ei știu că un lup e furios cand capul, coada, 
și urechiile sunt ridicate. Cănd cei mai tineri vor linge 
botul celor mai învârsta acest lucru va arăta respect 
pentru ei. In familiile de lupi nu vor fi semnale ne-
înțelese. Urmeazăle exemplul și fi cinstit , deschis, 
respectos, și blând atunci când comunici cu părinții 
tăi sau cu frații tăi. Din momentul în care spui ceva, 
cuvintele tale nu vor mai putea fi luate înapoi. Casa 
ta- locul cel mai intim de pe pământ- ar trebuie să fie 
o casă a frumuseței și a creșterii pentru tine și familia 
ta. Dar acest lucru se va intâmpla dosr când tu vei 
urma anumite reguli ale comunicării.

Când ești tentat să te porți cu alții cu bunătate, cere 
mila lui Dumezeu și fără întârziere îndreaptă acea 
nedreptete. ,, Nu folosi un limaj prostesc sau abuziv,, 
fie ca tot ce spui să fie bun și de ajutor astfel îincît 
cuvintele tale să fie de incurajare pentru toți cei ce le 
ascultă.,, efeseni 4:29

Îndeplinește-ți sarcinile ca o suricată  

În familia suricatelor, fiecare are treba lui de făcut. 
Unii sunt de gardă, să vada prădătorii care sunt vul-

Prelegerea 2
Sâmbătă, 4 decembrie 2021

Lecții pentru familia 
lui Dumnezeu

De Manuela Di Franca, Germany

Din „Familia din ceruri”  
De Antonino Di Franca, Italia
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turii sau șacalii. Alți sunt lucrători constructori, să-
pand și păstrând bolțile tunelelor rezistente, acolo 
unde locuiesc și se ascund suricatele. Uni sunt baby-
sitters, care au girja de cei mai mici ăn timp ce părinți 
sunt la vânătoare. Dar cei mai mici? Ei învață cum 
să fie adevărate suricate. La voi acasă fiecare are o 
sarcină de îndeplinit ca parte a familiei. Ca și creștini 
sunteți chemați să serviți uni altora. Dacă acest lucru 
se întâmpă cu adevărat în familia lui Dumnezeu , cu 
atât mai mult in familia creștină. Voi nu sunteți frați 
și surori prin sănge sau adopție ci și frați prin sângele 
lui Hristos. Tu poți să te comporți într-un anumit fel 
cu sora sau fratele de sânge dar trebuie săi tratezi ca 
frați în Isus. Mai presus de toate  aceste lucruri să se 
faca prin ascultare și prin dragoste. ,, Și Domnul a dat 
fiecaruia daruri diferite . Folosiți-le spre a servi uni 
altora.,, 1Petru 4:10

Protejați-vă uni pe alții la fel ca pinguinii. 

Haideti să vorbim despre grija parintească extremă. 
În timp ce partenera vânează, pinguinul imperial 
mascul, stă pe gheța artică desupra ouălelor ca să 
le mențină calde. La temperaturi de -40C , timp de 4 
luni. Dece așa de protectiv? 

Dacă picioarele alunecă într-o parte -fie doar pentru 
câteva secunde- ele ingheață. Când mama obosită se 
întoarce , este rândul ei să încerce să protejeze , mi-
cuțul, asfel încât tatal să poată merge să se hrănescă. 
În familia voastră, voi trebui să vă protejați uni pe 
alții, în mod fizic dar și emoțional și spiritual. Parinți 
trebuie să urmărească cine și ce are influență asupra 
voastră, cum ar fi media pe care o folosiți, sau prie-
teniile pe care șle aveți.  Rugaciunea cu credința și 
partășia la serviciile de închinare împreună, pot să 
protejeze familia vostră de răul ce o înconjoară, și de 
răul din interior. ,, Dacă cineva nu are grijă de ai săi, 
mai ales de cei din familia sa, atunci s-a lepădat de 
credință și este mai rău decât un necredincios.,, 1 Ti-
motei 5;8

Așa după cum vedeți sunt multe lecții pe care putem 
să le învățăm de la familiile de animale. Amintiți-vă 
că famili a început în Paradis, locul păcii, și al armo-
niei și  fericirii. Depinde de tine să faci acel loc la fel.  
Doar harul lui Hristos și numai El poate face acestă 
instituție ceea ce Dumnezeu a intenționat să fie- un 
mijloc de binecuvântări și de înalțare a omenirii. Și să 
aducă familia de pe pământ ,în unitate, dragoste și 
respect ca să reprezinte familia cerească.
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Lecții pentru familia Lui Dumnezeu 

ACTIVITATE: Complectează cuvintele care lipsesc, apoi citește cuvintele, ve-I găsi textul 
potrivit; apoi colorează. 
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RESPECTĂ PE CEI ĂNVÂRSTĂ PRECUM ELEFANTII 

ACTIVITATE: Fiecare număr reprezintă un simbol; Acel symbol reprezintă un cuvânt. 
Găsește toate cuvintele și scrie-le ăn spațiile goale, ca să citești versetul.   

 

(1) z         (2) ]         (3) ²         (4) ³          (5) {{         (6) Ë   

(7) ²²         (8) .         (9) OO           (10) ©         (11) ä        (12) ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

³   BĂTRÂNI .   SMERENIE ©   IMPOTRIVA Ë   
LEGĂTURILE 

ä   MÂNDRI OO   DUMNEZEU z   AȘA ª   SMERIȚI 
{{   TOȚI ]   TINERILOR ²² IMPODOBIȚI ²   SUPUȘI 

“Tot (1) ___și voi, (2)_________fiti  (3)____________ 
celor(4)__________  .Și (5)______  în (6)________ voastre, să 
fiți(7)____________cu  (8)__________________ Căci(9)______________ 
stă (10)______________ celor(11)__________dar celor (12)____________ 
le dă pacea….” (1 Peter 5:5). 
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Comunicați ca lupii 

Activitate: Completați literele lipsă pentru a completa cuvintele; apoi scrieți cuvintele în 
caseta corespunzătoare conform formelor de referință. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NICI UN CUVÂNT  SĂ NU 

 VĂ IASĂ  DIN      CI  

UNUL  PENTRU  

DUPĂ               CUM E  

CA SĂ DEA  

CELOR       CE-L  (Efeseni 4:29) 

 

 

STRIC__ 

_ _RĂ 

ZI_RE BUN 

HAR 

NE_IE 
AUD 



20 | Prelegerile Săptămânii de rugăciune pentru copii

Îndeplinește-ți sarcinile ca o suricată 

ACTIVITĂȚI: Fi atent la formele pazalului; urmează pași de referință (1 la 6),și scrie cuvintele 
în caseta potrivită și ăn ordine pentru a putea citi versetul Biblic(1 Peter 4:10, ).  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   BUNI ISPRAVNICI 
   FELURIT  
   DUMNEZEU FIECARE 
4 DIN VOI SĂ SLUJEASCĂ 

5 ALTORA DUPĂ DARUL PE CARE 
6 L-A PRIMIT.   

1     
2     
3     
4     
5     
6     

1 CA NIȘTE 
2 AI HARULUI 
3 AL LUI 
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Protejați-vă unii pe alții ca pinguinii 

ACTIVITĂȚI: Câteva cuvinte sunt inconplete. Pune cuvantul care lipsește în fiecare lipsă; apoi 
urmărește rândul și citește mesajul.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1 Timothy 5:8, NLT) 

 

DE 

“DA_ _ 
NU 

GR_ _Ă 

CI_ _VA PO_ _TĂ 

AI 

ȘI  

DE 

MAI 

LUI 
S-A LE_ _DAT  

CRE_ _ _ȚĂ 

LUI 

DIN 

DE 

CEI 

LA 

ȘI _ _ _ _ 

DE 

CA_ _ 
A_ _S 

MAI _ _ _ 

DECÂT 
UN _ _CREDINCIOS 

NNNNNNNNECREDI

NCIOSNECREDINN

ECREDINCIOS 
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Lucru de mănă: Casuța animalelor

Verset de memorat: „Doar întreabă animalele și te vor în-
văța. Întrebați păsările cerului și vă vor spune.” Iov 12:7.

NECESARUL

● Șablon de căsuță

● Șablon Animale

● Carton colorat

● Carton alb

● Creioane/creioane de colorat

● 4 bețe de artizanat (4,5 inchi)/(114 mm)

● Lipici

● Foarfece

● Nisip

● Pix

Instructiuni 

1. Imprimați șablonul de cutie folosind carton color.

2. Tăiați toate liniile continue (marcate cu un X).

3. Marcați toate liniile punctate.

4. Asamblați cutia. Îndoiți clapeta de jos, apoi pliați clape-
le laterale. Aduceți partea din spate a cutiei spre dvs. și 
lipiți micile clapete laterale. Îndoiți clapeta laterală lungă 
și lipiți deasupra celor mai mici. Ar trebui să vă rămână 
acum două clape. Lipiți clapeta de sus de cea de jos. Cutia 
ar trebui să aibă acum un spate lung.

5. Scrieți versetul de memorie pe cutie și decorați.

6. Umpleți cutia cu nisip. Pus deoparte.

7. Imprimați, colorați și decupați șablonul animal.

8. Lipiți fiecare animal pe un băț de artizanat.

9. Introduceți fiecare băț de artizanat înclinat în cutie. Pro-
iectul tău este acum finalizat!
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RReessppeecctt  eellddeerrss  
CCoommmmuunniiccaattee  

DDoo  yyoouurr    
cchhoorreess  

PPrrootteecctt  oonnee    
aannootthheerr  
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Bună, copii! Povestea de astăzi este despre un 
prieten al lui Dumnezeu. Numele lui este Avraam!

Și Dumnezeu ia spus lui Avraam să-și părăsească casa 
și poporul și va deveni o binecuvântare pentru toate 
familiile pământului (Geneza 12:1). 

Invitat să se alăture familiei lui Dumnezeu

Merge! Mesajul de la Dumnezeu era clar. Avraam 
trebuie să-și părăsească casa, familia și prietenii și să 
meargă în altă țară. Nu știa unde se duce. Știa doar 
că trebuie să plece.

Dar de ce? De ce trebuie să lase tot ce îi era familiar? 
De ce a trebuit Dumnezeu să-l despartă pe Avraam 
de toți cei pe care i-a cunoscut? Ur era un oraș bo-
gat și puternic, dar foarte păcătos. Avraam crescu-
se acolo și era familiarizat cu păcatele sale. Era un 
om bun, dar nici măcar el nu înțelegea cât de grave 
erau păcatele orașului. Dumnezeu nu i-a putut preda 
lui Avraam lecțiile pe care voia să le învețe fără să-l 
scoată din Ur. Numai când a fost separat de influența 
familiei sale idolatre, Avraam a putut înțelege pe de-
plin ce voia Dumnezeu să-l învețe. În pustie, Avraam 
a trebuit să învețe lecții noi și să nu învețe toate lu-
crurile rele pe care le învățase în Ur.  

Chemat să fie o binecuvântare

O chinezoaică care tocmai învățase să citească s-a 
rugat: „Doamne, hai să lucrăm printre mulți oameni 
care nu știu să citească. 

Fă-ne viețile  Biblii deschise, pentru ca cei care nu 
pot citi Cartea să o citească în noi”. Așa și-a trăit 
Avraam viața.

„Și voi face din tine un neam mare și te voi binecu-
vânta și îți voi face numele mare, astfel încât să fii 
o binecuvântare” (Geneza 12: 2). După ce Avraam a 
părăsit Ur, a avut un nou scop în viață. Scopul său 
era să-L asculte pe Dumnezeu cu totul. „Patriarhul 
a mers oriunde Dumnezeu și-a arătat datoria; a tre-
cut prin pustii fără teroare; s-a dus printre națiuni-
le idolatre, cu un singur gând: „Dumnezeu a vorbit; 
Îi ascult vocea; El mă va călăuzi, El mă va proteja ’” 
(Mărturii pentru Biserică, vol. 4, p. 524).

Biblia ne spune că Avraam a construit un altar oriun-
de s-a dus, lăsând astfel o mărturie pentru onoarea 
și slava lui Dumnezeu! Avraam nu și-a ascuns credin-
ța în Dumnezeu, ci a împărtășit de bunăvoie ceea ce 
învățase despre Dumnezeu. Datorită exemplului bun 
al lui Avraam, oamenii din toată lumea știau că este 
un slujitor al Celui Preaînalt. Avraam a fost o bine-
cuvântare oriunde s-a dus. La fel ca Avraam, putem 
fi o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Viața 
noastră poate fi o carte deschisă prin care alții pot 
afla despre Dumnezeu. Binecuvântat de generații

Chiar dacă Avraam îmbătrânea, tot nu avea copii. Se 
temea că va trebui să lase tot ce avea în mâna servi-
torului său Eliezer. Dumnezeu ia spus lui Avraam să 
încerce să numere stelele din ceruri. Atunci Dumne-
zeu a promis că copiii lui Avraam vor fi mai mulți în 

Prelegerea 3
Duminică, 5 decembrie 2021

Barbatul ce-și 
dorea o familie

De Esther Ellington, USA

Din ,,Familia de pe pământ”  
De Raquel Orce, Spain/USA
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număr decât toate stelele de pe cer sau nisipul de-a 
lungul malului mării. Prin urmașii lui Avraam, Mesia 
avea să vină. El îi va binecuvânta pe toți oamenii de-a 
lungul timpului și până la sfârșitul timpului. Chiar și 
tu și cu mine suntem binecuvântați astăzi datorită 
credincioșiei lui Avraam.

Pe peretele meu de acasă, păstrez un panou de bi-
necuvântări. Când Dumnezeu îmi răspunde la rugă-
ciuni sau mă binecuvântează într-un mod special, 
postez o amintire a acestuia pe tablă. Acest lucru mă 
ajută să-mi amintesc că Dumnezeu mă aude mereu 
și că îi pasă de cererile mele. Poate că aveți o rugă-
ciune specială, sperați că Dumnezeu va răspunde. 
Amintiți-vă, El este dispus să ne audă de fiecare dată 
când ne rugăm și poate răspunde mai repede decât 
un apel telefonic. S-ar putea să fie momente când 
trebuie să așteptăm, nu pentru că El este ocupat, ci 
pentru că El vrea să învățăm răbdarea și credința! 
Avraam și-a amintit făgăduințele pe care i le-a făcut 
Dumnezeu. Trebuie să ne amintim și de promisiunile 
lui Dumnezeu.  

Nu renunța

Ispita poate veni pe calea noastră și îngrijorările ne 
pot înconjura. S-ar putea să ne simțim atât de des-
curajați uneori încât suntem gata să renunțăm! Dar 
nu trebuie să renunțăm niciodată. Pavel ne spune că 
noi, ca parte a familiei lui Dumnezeu pe pământ, tre-
buie să continuăm să încercăm. Trebuie să continu-
ăm să mergem înainte. 

„Un lucru pe care îl fac: uitând ceea ce se află în spate 
și mă îndrept spre ceea ce se află în față, mă îndrept 
spre obiectivul pentru premiul chemării ascenden-
te a lui Dumnezeu în Hristos Isus” (Filipeni 3: 13-14 
ESV). Trebuie să ne ridicăm întotdeauna privirea spre 
promisiunile lui Dumnezeu.

Povestea este relatată despre o perioadă în care re-
gele Prusiei a vizitat o școală de țară. În timpul vi-
zitei sale, copiii au enumerat lucrurile care aparțin 
fiecăruia dintre cele trei regate: mineral, vegetal și 
animal. După ce au terminat, regele a întrebat: „Și 
eu, cărui regat aparțin?” Copiii nu au răspuns, dar o 
fetiță a ridicat mâna. „O, rege, aparții împărăției lui 
Dumnezeu”, a răspuns ea cu dulceață. Regele a fost 
foarte mulțumit de răspunsul fetei și profund emoți-
onat de adevărul pe care îl împărtășise.

Și asta ar trebui să-și amintească întreaga familie 
umană de pe pământ astăzi. Nu suntem străini, ci fiii 
lui Dumnezeu. Galateni 3:26. El ne-a chemat. El ne-a 
binecuvântat. El ne-a rugat să-i binecuvântăm pe al-
ții. Și în timp ce facem acest lucru, ne vom alătura fi-
ilor cerului în a cânta „Slavă lui Dumnezeu în cele de 
sus și pace pe pământ, bunăvoință față de oameni” 
(Luca 2:14 KJV). Imnul care a început pe dealurile din 
Betleem va răsuna în glasul unei mari mulțimi, ca 
glasul multor ape, spunând: „Aleluia, căci Domnul, 
Dumnezeul nostru, Atotputernicul, domnește!” Apo-
calipsa 19: 6 (Mesaje selectate, vol. 1, p. 250).
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OMUL CARE ÎȘI DOREA O FAMILIE 

ACTIVITATE: Compctează versetul Biblic complectând cuvintele în spații care să corespundă 
numărului potrivit. Nu uita să colorezi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. DOMNUL 2. AVRAM 

6. BINECUVÂNTARE 

“(1) ___________a zis lui (2)_______________, ieși din(3)______________ ta,  
din (4)____________ ta, și din  (5)_______________, tatalui tău, și vino în țara 
pe care ți-o voi arăta… și ve-I fi o  (6)_________________” (Genesa 12:1, 2, 
ultima parte). 

 

3. ȚARA 

4. RUDENIA 

5. CASA 
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CHEMAT PENTRU A FI O BINECUVÂNTARE 

ACTIVITATE: Urmărește săgețile, și numerele potrivite in spațiile lipsă din mesjul de pe sul. Când 
vei termina de complectat vei pute să citești mesajul ! 

 

 

    
 

 

 

   
     

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

“Și voi  _ _ _ _  din tine  un 

 _ _ _ _   _ _ _ _, și te voi             

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, și îți voi    

  _ _ _ _ un  _ _ _  _mare; 

    și vei _ _ o  
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _” 

(Genesis 12:2). 
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Binecuvântat pentru generații 

ACTIVITATE: Complectează puzzle-ul cu cuvintele de mai jos ,in  versetul Biblic și vei descoperi 
cuvantul secret (scos în evidență ). Urmărește formele de referință.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

Şi după ce l-a dus     afară, i-a zis: „Uită-te  
   spre cer şi    numără stelele,      dacă 
poţi să le numeri.” Şi i-a zis: „Aşa     va fi    
     sămânţa ta.” (Geneza 15:5) 
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Nu renunța 

ACTIVITĂȚI:  . Urmați firele pentru a scrie fiecare cuvânt în caseta corespunzătoare conform 
numerelor de referință . Odată ce ai terminat ve-I putea citii versetul. 

1.   DUMNEZEUL 2.    ALELUIA! 3.    DOMNUL 4.   CEL 
ATOTPUTERNIC 

5.     
NOSTRU 

6.    Apocalipsa 7.    A ÎNCEPUT 8.     SĂ ÎMPĂRĂŢEASCĂ 9.     19:6  
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4 

3 
2 



Prelegerile Săptămânii de rugăciune pentru copii | 31

Verset de memorat: „Lăsați lumina voastră să străluceas-
că înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre bune și 
să-l laude pe Tatăl vostru din ceruri.” Matei 5:16.

Necesarul

● Șablon licurici

● Carton alb

● Creioane/creioane de colorat

● Vopsea albastra, crem/alb, galbena

● Lipici cu sclipici sau sclipici

● Foarfece

● Lipici

● Curățători de țevi (opțional)

● Pix/marker alb

Instructiuni 

1. Imprimați șablon de licurici pe carton alb. Apoi, colo-
rează și decupează.

2. Pictează o bucată de carton alb cu vopsea albastră. La-
să-l să se usuce.

3. Lipiți licurici în unghi.

4. Lipiți soluții de curățare a țevilor pe antene.

5. Folosiți lipici cu sclipici/sclipici pentru a crea o urmă de 
lumină a licuriciului.

6. Folosește vopsea crem/albă, galbenă pentru a desena 
o lună, stele etc. în jurul licuriciului pentru a semăna cu 
întunericul nopții.

7. Scrie versetul de memorie în partea de jos a paginii. 
Licuriciul tău este complet!

Lucru de mană: LICURICII



32 | Prelegerile Săptămânii de rugăciune pentru copii

 



Prelegerile Săptămânii de rugăciune pentru copii | 33

„Ca să vă dea, după bogăția slavei Sale, 
să fiți întăriți cu putere în omul inte-
rior prin Duhul său” (Efeseni 3:16). 
Ai vrea să fii bogat? Unii oameni au mulți bani. Au 
atât de mulți bani încât nici nu știu ce este în contu-
rile lor bancare! Cumpără case mari, mașini de lux 
și haine scumpe, și le-au rămas încă multe. Unii își 
folosesc bogăția pentru a ajuta la rezolvarea proble-
melor lumii, cum ar fi foamea sau bolile. Dar când 
apostolul Pavel scrie în Efeseni despre bogății, nu 
scrie despre portofele grase. El scrie despre bogățiile 
care provin dintr-o viață de slujire către Dumnezeu.

Vedeți, creștinii sunt cu adevărat cei mai bogați oa-
meni de pe pământ. Poate că nu au mulți bani în 
conturile lor bancare, dar au acces direct la Dum-
nezeul Universului. Când noi, creștinii, ne rugăm, îi 
putem cere orice avem nevoie. Dumnezeu, care este 
Creatorul tuturor planetelor și galaxiilor din univers 
și proprietarul tuturor bogățiilor, va răspunde orică-
rei cereri. Nimic nu este prea greu pentru El sau nu 
este la îndemâna Lui. Așadar, bietul creștin care în-
genunchează în rugăciune, este cu adevărat cea mai 
bogată persoană de pe pământ. Așa cum spune Bi-
blia, „Dumnezeul meu vă va furniza tot ce vă lipseș-
te, după bogăția Lui în slavă în Hristos Isus” (Filipeni 
4:19).

Dumnezeu ne dă două daruri gratuite pentru a ne 
bucura: harul și slava Sa. Harul lui Dumnezeu ne va 
proteja în orice situație. Hrana, casa și sănătatea 
noastră ne vin de la Dumnezeu prin mâna divină a 
lui Isus Hristos. Apoi, prin slava lui Dumnezeu, El ne 

întărește astfel încât să înțelegem speranța la care 
suntem chemați. Dacă credem pe deplin că Dumne-
zeu este în Hristos, atunci ne vom arăta recunoștința 
față de El.

Harul

Dumnezeu ne-a mântuit prin harul Său care este 
în Hristos Isus; El a plătit prețul păcatului, folosind 
sângele bunului Său Fiu pentru a ne cumpăra înapoi 
din păcat către Sine. Putem fi poporul Său ales dacă 
avem credință în Fiul Său Isus Hristos Domnul nos-
tru. Harul lui Dumnezeu este un dar pentru noi.

Nimic nu se poate compara cu harul și dragostea lui 
Dumnezeu pentru noi. Este cea mai mare bogăție a 
noastră. Harul lui Dumnezeu ni se arată în fiecare zi 
prin faptul că avem o casă în care să trăim, hrana de 
mâncare și o familie bisericească care să ne iubeas-
că. Dar harul lui Dumnezeu ni se arată într-un mod 
mai mare prin oferta Sa de a ne ierta păcatele și a ne 
oferi mântuirea prin sângele lui Isus Hristos.

Cu cât studiem mai mult Biblia, cu atât vom desco-
peri mai multe despre bogățiile harului lui Dumne-
zeu. Și vom descoperi și altceva. Harul lui Dumnezeu 
nu are sfârșit. La fel ca spațiul care se întinde pen-
tru totdeauna sau linia numerică care își contează 
numerele pentru eternitate, plinătatea harului lui 
Dumnezeu nu poate fi măsurată. Nu o putem epuiza. 
Nu se va epuiza. Este acolo pentru tine, pentru mine 
și pentru oricine altcineva care o dorește.

Gloria

Cum arată slava lui Dumnezeu? Nu-L putem vedea 

Prelegerea 4
Marți, 7 decembrie 2021

Secretul pentru  
a deveni bogat

De Robert Magampa, South Africa

Din  “Bogățiile harului Său”  
De Adalicio Fontes, Brazil/Portugal
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pe Dumnezeu, dar unii i-au văzut slava. Profeții Isaia 
și Habacuc au văzut slava lui Dumnezeu în viziune. 
Iată ce a spus Isaia: „L-am văzut pe Domnul șezând 
pe un tron înalt și ridicat, iar poalele mantiei Lui au 
umplut templul. Deasupra lui erau serafimi; fieca-
re avea șase aripi; cu două și-au acoperit fețele, cu 
două și-au acoperit picioarele și cu două au zburat. 
Și unul striga unul către altul, spunând: Sfânt, sfânt, 
sfânt, este Domnul oștirilor; întreg pământul este 
plin de slava Lui ”(Isaia 6: 1-3). Habacuc a scris: „Sla-
va Lui a acoperit cerurile și pământul s-a umplut de 
lauda Lui. Și strălucirea era ca lumina; Din mâna lui 
i-au ieșit raze strălucitoare și puterea lui era ascunsă. 
În fața lui era moartea și la picioarele lui ieșeau căr-
buni de foc ”(Habacuc 3: 3-5).

Dar această glorie nu rămâne doar în Rai. O putem 
vedea și pe pământ. Dumnezeu și-a arătat slava po-
porului Israel în shekinah care a strălucit din Locul 
Preasfânt. Shekinah înseamnă „prezența lui Dumne-
zeu”. Când oamenii au văzut că lucea prin perdele, 
s-au simțit fericiți să știe că Dumnezeu este cu ei. As-
tăzi, gloria lui Dumnezeu strălucește în viețile noas-
tre, în inimile noastre și în faptele noastre zilnice. 
Prin bunătatea altora, putem simți bucuria de a ști 
că Dumnezeu este cu noi, chiar dacă ochii noștri nu-L 
pot vedea. 

Dreptate și Milă

Când Dumnezeu i-a creat pe Adam și Eva, El le-a dat 
libertatea de a alege să-l urmeze pe Dumnezeu sau 
pe Satana. Satana i-a păcălit pe Adam și Eva să de-
vină sclavii săi, iar aceștia s-au despărțit pentru tot-
deauna de Dumnezeu. Aceasta a fost o pedeapsă 
cumplită. Dumnezeu i-ar fi putut lăsa pe Adam și Eva 
să sufere cu alegerea lor, dar Dumnezeu este iubire. 
În dreptatea și mila Sa, El a venit pe pământ pentru a 
repara răul cauzat de păcat.

Să ne gândim la asta într-un alt mod. În multe țări, 
există teribilul obicei al sclaviei. Oamenii răi captu-
rează oameni dintr-o parte a lumii doar pentru a-i 
vinde în altă parte a lumii ca sclavi.

Odată ce cineva devine sclav, îi este imposibil să se 
salveze de sclavie. De ce? Pentru că, în calitate de 
sclav, tot ce are el aparține proprietarului sclavului. 
Sclavul nu are nimic - nici bani, nici proprietate, ni-
mic. Un sclav nu se poate salva niciodată.

Când Adam și Eva au păcătuit, ei au devenit sclavii pă-
catului. Ca copii ai lor, ne-am născut în aceeași scla-
vie. Stăpânul nostru este Satana, iar răsplata noastră 
pentru faptul că i-am fost sclav este moartea. Sfințe-
nia lui Dumnezeu nu ne permite să fim mântuiți în 
timp ce trăim în păcat. Niciun păcat nu este să rămâi 
cu noi. Orice păcat trebuie iertat și biruit. Dar pen-
tru că suntem sclavi, nu putem plăti pentru propriile 
noastre păcate. Acesta este motivul pentru care Isus 
Hristos și-a dat viața pentru a plăti prețul și pentru a 
ne cumpăra înapoi la Sine. Dreptatea și mila lui Dum-
nezeu prin jertfa lui Iisus Hristos ne-au salvat.

Apoi, Dumnezeu și-a adunat urmașii Săi într-o biseri-
că și ne-a umplut inimile cu dragostea, mila și harul 
Său. Prin noi, prin bunătatea noastră și lucrurile fru-
moase pe care le facem pentru a-i ajuta pe ceilalți, 
oamenii pot vedea dragostea lui Dumnezeu strălu-
cind aici pe pământ. Prin noi, ei pot înțelege că Dum-
nezeu îi iubește. Prin noi, lumea poate înțelege slava 
lui Dumnezeu. 

Har abundent

Iisus Hristos a părăsit frumusețea și gloria cerului și a 
coborât în această lume întunecată și murdară pen-
tru a ne mântui. El și-a părăsit tronul pentru a muri 
pe o cruce, astfel încât să putem trăi pentru eternita-
te. El a lăsat bogățiile cerului să lucreze ca slujitor pe 
pământ, astfel încât să putem domni ca regi în slavă. 
Aceasta este har, har abundent!

Închei cu cuvintele din Romani 11:33, 36. „O, adân-
cul bogățiilor înțelepciunii și cunoașterii lui Dumne-
zeu! Cât de neînțelese sunt judecățile Lui și căutările 
Lui sunt de necercetat! ... Căci de la El și prin El și 
către El sunt toate lucrurile. Pentru el să fie slava în 
vecii vecilor. Amin. ”
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SECRETUL PENTRU A DEVENI BOGAT 

ACTIVITATE: Complecteză cuvintele cu literele ce lipsesc, mai apoi comlectează versetul 
biblic cu ele prin complectarea cuvântului lângă imaginea potrivită. Nu uita să colorezi 
imaginea! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    GLOR__ 
 ÎNTĂ_ _ _ _ 

   SPIR__T 

M__N 
     MIG__T 

 

   DU_ _ 

 

 
 

 

SLA_ _ _ 

 

RO_ 

BO_ _ _ _A 

 

“Și-L   __________ ca, potrivit cu ___________   

 ___________, Sale, să vă  facă să vă _______________în

____________, prin, ______________ în _________ dinăuntru” 
(Efeseni 3:16). 

_ _ _L 

 

 

_ _ _ _RE 
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HARUL 

ACTIVITATE: Corează imaginea și complectează puzzle-ul ca să poți citi urmatorul text,prin 
inbinarea cuvintelor la numarul indicat. 

 

 

9 SÂN_ _ _ _ 

3 HAR_ _ 

2 SAL_ _ _ 

7 PREȚ_ _  8 __ _CAT 

10 Fi_ _UI 

11 ÎNA_ _ _ 

1 D_______ NE-A 2 S______  PRIN  
 3 H________ SĂU    CARE ERA IN 4 H_______ 
5 I_______ EL   A 6 P______  7 P_______ PENTRU 
8 P_______ FOLOSIND  9 S________   
10 F______ SĂU CA SĂ NE  CUMPERE 11 Î_______ DIN 

 8 P________ PENTRU SINE   

 

5 I_ _S 

6 PLATIT 

4 _ _ _ TOS 

1 DU_ _EZEU 
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Gloria 

ACTIVITĂȚI: FIECARE NUMĂR REPREZINTĂ O LITĂRĂ DIN ALFABET.Scrie cifrele pentru a 
coplecta versetul biblic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A C D E F Ă T I L N O P R S M U Z V Ț Ș 

 
 

                    
3 16 15 10 4 17 4 16 18 8 10 14 13 8 10 7 4 13 1 10 

 
..Și Cel Sfânt vine din Muntele Paran… 

 
                      

15 6 13 4 19 8 1 9 16 8 1 2 11 12 4 13 6 2 4 13 16 9 
 

…și Slava Lui umple Pământul.. 
 

                    
14 7 13 6 9 16 2 8 13 4 1 9 16 8 4 14 7 4 2 1 

 
…lumina Soarelui. Din mâna Lui pornesc raze 

 
                         

20 8 1 2 11 9 11 4 14 7 4 1 14 2 16 10 14 6 7 6 13 8 1 9 16 
 

Înaintea Lui merge ciuma și molima calcă pe urmele Lui ! 
(Habacuc 3:3-5) 

  M,;  0. 
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Dreptate și milă 

ACTIVITĂȚI: Complectați textul următor prin a scrie cuvintele   cu literele de la coadă la capla 
locul potrivit în text, în  ordine. Urmăriți prima literă! Apoi colorți și desenați. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AETATREBIL   UEZENMUD 

ETATPERD 

AZUFER 

ETSOGARD 

EGELA  MADA    AVE 

RAH ARAPER SUDA 

 

CAND D  ______  a creat pe A_________ și E_______, EL le-a dat lor l_____________ 
de a  A____________ pe DUMNEZEU sau pe Satan . Dumnezeu putea sa 
R___________ cererea lui Adam și a Evei , dar Dumnezeu nu I-a refuzat din  
D__________. In D______________ LUI și H__________ Său, El a venit pe pamânt ca 
să R_____________ răul A____________ prin păcat.  
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Mărețul Har 

ACTIVITĂȚI: cuvintele care trebuie să complecteze versetuele din Biblie ,se găsesc în puzzle-
ul; caută indicația simbolului ca să le complectezi. 
 

“O  __________  ___________  ___________ și

______________ lui _______! Cât de ______________ 

sunt______________, lui,și cât de _________ sunt _____________ 

Lui! … Din El, prin El și pentru El sunt toate ___________: A Lui să fie 

__________ În veci Amin.” (Romani 11:33, 36)  

 

 

 S L A V A 

 C Ă I L E 

 Ș T I N Ț E I 

 A D Â N C U L 

 B O G Ă Ț I E I 

 D U M N E Z E U 

 L U C R U R I L E 

 N E Â N Ț E L 
E 

S E 

 J U D E C Ă Ț I 
E E 

 N E P Ă T R U N S E 

 Î N Ț E L E P C I U N I I 
 

 

& 
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Verset de memorat: „Și Dumnezeul meu vă va satisface 
toate nevoile, conform bogăției Sale în slavă, prin Hristos 
Isus.” Filipeni 4:19.

Necesar 

● Șablon pentru articolele harului lui Dumnezeu

● Carton (6,5 in x 11 in)/(15 cm x 28 cm)

● Lipici

● Foarfece

● Creioane de colorat sau creioane colorate

● Autocolante pentru decorarea pungii

● Pix

Instrucțiuni 

1. Îndoiți cartonul în trei părți egale.

2. Deschideți cartonașul și pliați marginile colțurilor de 
sus.

3. Lipiți marginile colțurilor.

4. Lipiți partea dreaptă a hârtiei până la mijloc (lipiți doar 
marginile inferioare).

5. Lipiți partea stângă a hârtiei de mijloc (lipiți partea 
inferioară și marginile laterale).

6. Decorați punga.

7. Scrieți versetul de memorie pe husă.

8. Colorează și decupează articolele de pe tipărit.

9. Introduceți în pungă. Geanta este completa!

Lucru de mână: Bogățiile Harului lui Dumnezeu
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„Că ți-ar da, după bogăția slavei Sale, să 
fii întărit cu putere de Duhul său în omul 
interior”. Efeseni 3:16.

Saul a căzut de pe cal și a lovit puternic pământul. Ză-
cea în murdărie și își acoperi ochii în timp ce o lumină 
puternică strălucea în jurul său. „Saul! Saul! ” strigă o 
voce. „De ce mă prigonești?” Confuz și speriat, Saul 
întinse orbește după ceva solid de luat - o mână, un 
băț, o ramură. Avea nevoie de ceva care să-l ajute 
să stea din nou în picioare. De unde venea această 
lumină? Și cine îi striga numele? Saul avea nevoie de 
răspunsuri.

Vocea i-a spus să meargă la casa lui Iuda care locuia 
în Damasc pe ulița care se chema Dreapta . Acolo, 
un bărbat pe nume Anania avea să-l întâlnească pe 
Saul și să-i explice totul. Neliniștit, Saul a așteptat și 
s-a întrebat ce ar putea însemna toate acestea. De 
ceva vreme, simțise ceva ciudat în inima lui de fie-
care dată când a ordonat uciderea unui alt grup de 
creștini. Încercase să îndepărteze sentimentele de vi-
novăție, dar ele se tot întorceau și de fiecare dată se 
întorceau mai puternice decât înainte. Și acum asta. 
Se luptase el împotriva Duhului Sfânt?

Câteva zile, Saul, pe care îl cunoaștem astăzi ca Pavel, 
a rămas la Damasc. După cum a promis, credincioșii 
Anania și alți creștini l-au învățat pe Pavel adevărul 
despre Mesia. Duhul Sfânt lucrase în inima și mintea 
lui Pavel pentru a-l convinge de adevăr. Dumnezeu 
nu voia ca Pavel să-i omoare pe creștini. În schimb, 
Dumnezeu a vrut ca Pavel să-i ajute. În doar câteva 

zile, Paul s-a schimbat complet. El nu mai era duș-
manul temut al bisericii. El va deveni un misionar 
puternic pentru Isus Hristos. Dar ce l-a făcut să se 
schimbe?

Misterele

Ai văzut vreodată antimaterie? Dar undele radio? 
Sau vântul? Toate aceste lucruri sunt mistere în lu-
mea naturală. Nu le putem vedea, dar putem stu-
dia despre ele. În Biblie există un alt mister care nu 
poate fi pe deplin explicat sau înțeles. Este Duhul 
Sfânt. Cum lucrează El? Cum transformă El un ucigaș 
într-un creștin? Cum reunește El oameni din toate 
țările, limbile, religia și tradiția de pe pământ într-o 
singură biserică, care este trupul lui Hristos?

La fel ca studierea misterelor științei, putem aduna 
și indicii despre Duhul Sfânt studiind despre El. Și cel 
mai bun loc pentru a studia despre El este în Biblie. 
Ioan 15:26 ne spune că Duhul Sfânt este un mângâie-
tor care vine de la Tatăl pentru a ne reaminti adevă-
rul pe care l-am învățat. Ioan 16:13 ne spune că Du-
hul Sfânt lucrează pentru a ne ghida în ceea ce este 
drept și bun. Același verset ne mai spune că Duhul 
Sfânt nu vorbește niciodată despre Sine, ci despre 
Dumnezeu. Și Isus ne spune în Ioan 16: 8 că Duhul 
Sfânt va convinge lumea păcatului și va aduce oame-
nii la pocăință.

Putere

În știință, puterea este explicată ca fiind capacitatea-
de a face muncă. Cu cât are mai multă putere, cu atât 
se poate face mai multă muncă. O mașină de curse, 

Prelegerea 5
Miercuri, 8 decembrie 2021

Omul care a luptat 
cu Duhul Sfânt

De Margie Seely, USA

Din  “Întărit prin Duhul”  
De  Douglas Francis, Sri Lanka/India/USA
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de exemplu, are mai multă putere decât o bicicletă; 
prin urmare, mașina de curse poate călători mai re-
pede.

Biblia ne spune că Duhul Sfânt este ca uleiul. Uleiul 
era combustibilul folosit în Sanctuar pentru a menți-
ne sfeșnicul aprins. Fără acest ulei, flăcările s-ar stin-
ge și Locul Sfânt ar păli în întuneric. Uleiul era pute-
rea de a menține focul aprins. Deci, în viața noastră, 
dacă permitem Duhului Sfânt să ne schimbe inimile 
și să ne unească cu Tatăl, vom avea și puterea de a 
realiza mai multe într-o singură viață decât am pu-
tea, dacă am trăi zece vieți fără El.

Când Dwight L. Moody era tânăr, a vizitat Dublin, Ir-
landa. Acolo, el a vorbit cu un evanghelist pe nume 
Henry Varley. În inima lui Moody o luptă fusese furi-
oasă. Moody a fost un om de afaceri de succes care 
a câștigat mulți bani. Dar era el dispus să lase totul 
în urmă și să trăiască complet pentru Dumnezeu? I-a 
venit gândul: „Lumea nu a văzut încă ce va face Dum-
nezeu cu, și pentru, și prin, omul care este pe deplin 
consacrat Lui.” Moody și-a cântărit opțiunile și apoi 
a stabilit: „Prin harul lui Dumnezeu, voi fi acel om”. 
Această decizie a schimbat calea vieții lui Moody și 
a devenit cel mai de succes evanghelist american al 
secolului al XIX-lea.

Și tu? Ești dispus să permiți Duhului Sfânt să lucreze 
prin tine, astfel încât alții să audă mesajul mântuirii? 
Vei fi acel tânăr sau tânără care îi spune Domnului: 
„Iată-mă, trimite-mă”? Dacă da, Duhul Sfânt îți va da 
putere în educația ta, în pregătirea ta misionară și 
în influența ta cu ceilalți. El va merge cu tine până 
la marginile pământului și îți va oferi oportunități pe 
care nu le-ai visat niciodată că sunt posibile.

Un cadou

Când cineva îți dă un cadou, cum te simți? Desigur, 
ești fericit! Duhul Sfânt este un dar de la Dumnezeu 
care ne schimbă, astfel încât să ne putem alătura 
familiei cerului. Nu putem face acest lucru singuri. 
Avem nevoie de Duhul Sfânt care lucrează în noi.

Cu toate acestea, este posibil să primești un cadou 
atunci când ții deja ceva? Raspunsul este nu. Pentru 
a primi un cadou, trebuie să puneți mai întâi ceea 

ce aveți în mâinile voastre. În același mod, pentru a 
primi darul Duhului Sfânt, trebuie să ne îndepărtăm 
vechiul nostru sine.

Vedem un exemplu în viața lui Petru. A trăit și a lucrat 
cu Isus timp de trei ani, dar nu a înțeles cu adevărat 
misiunea lui Hristos. Petru era prea plin de proprii-
le dorințe și mândrie pentru a observa cu adevărat 
ce făcea Iisus aici. Cu toate acestea, după ce Isus a 
murit și s-a întors în Rai, Duhul Sfânt a fost dat uce-
nicilor. Abia atunci Petru s-a schimbat. Ochii i-au fost 
deschiși și a fost transformat dintr-un simplu pescar 
într-un puternic apostol al lui Iisus Hristos. Chiar și 
astăzi, două mii de ani mai târziu, scrierile sale conti-
nuă să ne învețe cum să trăim pentru Hristos.

Concluzie

Deși există multe despre Duhul Sfânt pe care nu le 
înțelegem, nu ar trebui să ne îngrijorăm. La fel ca 
vântul care bate, putem vedea unde a lucrat El. Du-
hul Sfânt este un dar cu totul special, trimis nouă de 
Tatăl nostru Ceresc. Cu toate acestea, nu putem pri-
mi Duhul Sfânt decât dacă ne predăm complet viața 
lui Dumnezeu. Abia atunci Duhul Sfânt ne poate um-
ple cu puterea lui Dumnezeu, ne poate schimba și ne 
poate pregăti să devenim o parte a familiei Cerului.

Dragi copii, ce poate face Duhul Sfânt prin voi? Există 
o singură modalitate de a afla. Dă-ți inima lui Hristos 
și Duhul Sfânt va face o lucrare în viața ta, care de-
pășește cu mult orice poți gândi sau imagina. Fă-o 
azi! AMIN!
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Din 
ăuntr

u 

 

OMUL CARE S-A LUPTAT CU DUHUL SFÂNT 

ACTIVITĂȚI: Fiecare simbol reprezintă un cuvânt. Scrie fiecare cuvânt in caseta potrivită, ca să 
poți citi versetul din Efeseni  3:16. 
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facă 
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întăriţi 

 

Duhul 

 

omul 
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Mistere 

ACTIVITĂȚI: Fiecare număr reprezintă o literă. Complectează criptograma prin înserarea 
literelor și după aceea vei putea citi versetul Biblic 
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ACTIVITĂȚI : Pentru a complecta versetul Biblic, inbină numerele și primele litere a fiecărui cuvânt ca să 
scri cuvintele din listă la locul potrivit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Gift 

4 U 

 

WORDS LIST 

   C = CARBURANTUL         S = SANCTUAR          SF = SFÂNT          B = BIBLIA          

   D = DUHUL           P = PASTRA            C = CANDELABRUL          F = FOLOSIT           

   U = ULEI                A = APRINS 

7 S 

2 D 

5 C 1 B 

8 P 

3 SF 

10 A 

6 F 

9 C 

(1) _____________ ne spune că (2) ____________ (3)_______________ este ca un       

(4) __________.  Uleiul era (5) ___________________ (6) _____________ în (7)  

__________pentru a (8) ____________(9) _____________________ (10) _________.  
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ACTIVITATE: Colorează desenul și complectează desenul pentru a citi mesajul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Niște limbi de fo_ 
au fost văzut_ 

împărțindu-se printre 
ei, și s-au așeza_ câte 
una pe fiecare dintr_ 
ei. Și toți s-au umplut 
de Duh Sfânt, și au 

începu_ să vorbească 
în alt_ limbi, după 
cum le da Duhul să 
vorbească.’ Duhu_ 
Sfânt, luând form_ 
limbilo_ de foc, a 
venit asupra celor 

adunaț_. Acesta era 
un simbo_ al darului 

revărsa_ atunci 
asupr_ ucenicilor, 

care i-a făcu_ în stare 
să vorbeasc_ cu 

ușurință în limb_ care 
ma_ înainte le 

fuseseră 
necunoscut_.”  

 
Fapte Ap. pg. 39 
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ACTIVITATE: Coloreaza desenul și citește mesajul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INIMA MEA 
APARȚINE LUI 
ISUS HRISTOS 
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Verset de memorat: „Vântul suflă unde vrea... dar nu poa-
te spune de unde vine și unde se duce. La fel este oricine 
este născut din Duhul”. Ioan 3:8.

Necesarul 

● Hârtie de imprimare color (tăiată într-un pătrat per-
fect)*

● Foarfece

● Perforare / Crop-A-Dile, cu cât gaura este mai mică, cu 
atât mai bine.

● Paie de hârtie

● Elemente de fixare din hârtie

● Pix

*Hârtia mai subțire funcționează cel mai bine pentru a se 
învârti în vânt.

Instrucțiuni 

1. Tăiați o bucată de hârtie într-un pătrat perfect. (Puteți 
face acest lucru adunând colțurile opuse împreună și tă-
ind banda laterală.

2. Tăiați hârtia din fiecare colț până la aproximativ un inch 
de centru.

3. Faceți o gaură în stânga fiecărei tăieturi drepte pe care 
ați făcut-o cu foarfecele.

4. Folosind un perforator sau vârful unui creion, faceți o 
gaură în centrul hârtiei.

5. Aplatizați un capăt al paiului, apoi faceți o gaură prin el.

6. Aduceți fiecare colț cu o gaură în centrul hârtiei, tre-
când un dispozitiv de fixare pentru hârtie prin fiecare gau-
ră. Aliniați gaura din paiul dvs. de dispozitiv de fixare și li-
piți-o prin paie. Fixați dispozitivul de fixare pentru ao fixa.

7. Scrie versul de memorie pe roată. Și ai terminat!

Lucru de mână: morișcă de hartie



50 | Prelegerile Săptămânii de rugăciune pentru copii

Dragi băieți și fete de pretutindeni, împărtășesc 
acest mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu. 2021 a fost 
plin de evenimente interesante care arată că Isus 
vine foarte curând. Sper că vom fi cu toții pregătiți 
pentru eternitate. Subiectul de astăzi este din Efe-
seni 3:17: „pentru ca Hristos să locuiască în inimile 
voastre prin credință”. Ce inseamna asta? Să studiem 
acest subiect împreună.  

Dumnezeu vrea să trăiască cu noi

Templul lui Solomon a fost frumos! Era cea mai mag-
nifică clădire din tot pământul. După ce Solomon a 
terminat-o, a dedicat-o. Îngenunchind în fața altaru-
lui în fața întregii adunări, el și-a ridicat mâinile că-
tre Dumnezeu și a întrebat: „Dar va locui Dumnezeu 
într-adevăr cu omul pe pământ? Iată, cerul și cerul 
cel mai înalt nu te pot cuprinde, cu atât mai puțin 
această casă pe care am zidit-o eu! ” (2 Cronici 6:18).

Răspunsul la întrebarea lui Solomon a fost clar. „De 
îndată ce Solomon și-a terminat rugăciunea, a cobo-
rât foc din cer și a mistuit arderea de tot și jertfele, 
iar slava Domnului a umplut templul” (2 Cronici 7: 
1). Da! Dumnezeu a vrut să trăiască printre poporul 
Său ales.

Mulți ani mai târziu, Isus Însuși a vizitat templul lui 
Solomon. El nu a venit într-un nor de fum sau într-un 
fulger de foc, ci în persoană, ca să învețe, să vindece 
și să predice vestea bună a mântuirii.

Pe lângă intrarea în templu, Hristos a vizitat case-
le mai multor care i-au salutat prezența. În casa lui 
Zaccheu, Hristos a oferit mântuirea lui Zaccheu și a 
întregii sale familii. În casa lui Iair, fiica sa a crescut 

la viață. În casa Mariei și Martei, fratele lor a fost re-
adus la viață. Fiecare familie s-a bucurat să vadă că 
oriunde s-a dus Isus, El a oferit mântuirea și a schim-
bat viețile în bine.

Pavel s-a rugat ca Hristos să trăiască în inimile noas-
tre prin credință. Dumnezeu vrea ca noi să fim foarte 
aproape de El - să gândim gândurile Sale, să fim pri-
eteni cu El, să facem voia Sa. De aceea Pavel a scris 
în Galateni 2:20 că „nu mai trăiesc eu, ci Hristos tră-
iește în mine”.

Vizitator sau rezident?

Isus nu a planificat niciodată să ne viziteze doar inimi-
le, El vrea să trăiască în noi așa cum a trăit în mijlocul 
lui Israel. În Ioan 15: 4, El spune „Rămâneți în mine, 
iar eu în voi”. În versetul 5, El continuă: „Eu sunt via; 
voi sunteți ramurile. Oricine rămâne în mine și eu în 
el, el aduce multe roade, pentru că în afară de mine 
nu poți face nimic ”.

„Hristos trăiește într-o inimă curată și iubitoare. Fața 
lui Hristos este văzută pe fața ta, deoarece există o 
lucrare de a fi perfect și sfânt se întâmplă în tine. Nu 
mai ești un tânăr egoist - ci o ființă nouă. Hristos te 
face drept și perfect, la fel ca El ”(Review & Herald, 
11 septembrie 1900, parafrazat).

„Dacă cineva mă iubește”, a spus Isus, „el îmi va ține 
cuvântul, iar Tatăl meu îl va iubi, iar noi vom veni la 
el și ne vom face casă cu el” (Ioan 14:23). Cu alte cu-
vinte, Isus vrea să trăiască în noi, să rămână cu noi și 
să ne ajute să creștem.   

El locuiește cu mine

Când îi dai viața complet lui Isus, Duhul Sfânt îți va 

Prelegerea 6
Vineri, 10 decembrie 2021

O casă pentru Isus 
De  Paula Prendergast, Australia

Din  ,, Astfel încat Cristos să trăiască în inimi-
le voastre prin credință”   
De Humberto Avellaneda, Colombia/USA
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schimba inima de piatră într-o inimă de carne. Hris-
tos va trăi în inima ta; vei fi un templu al lui Dum-
nezeu (parafrazat din Semnele Timpului, 16 august 
1905, reflectând pe Isus, 3 aprilie).

Cuvântul „ a trăi” nu înseamnă să locuiești doar în in-
teriorul unei case - ci să faci parte din familia de aco-
lo. Deoarece Hristos nu poate trăi într-o inimă care 
nu respectă regulile căminului ceresc, Duhul Sfânt va 
lucra pentru a schimba totul în viața credinciosului, 
astfel încât Hristos să fie cu adevărat acasă cu noi. 

Ceea ce ne face prezența Lui 

„Dacă Hristos locuiește în noi, vom fi la fel de creștini 
acasă, precum suntem în afara casei. Creștinul ... va 
fi amabil, curtenitor, iubitor, înțelegător și se va pre-
găti să locuiască cu familia la înălțime. ” (Review & 
Herald, 20 septembrie 1892).

Astăzi este greu să găsești oameni care să-i ierte pe 
cei care provoacă durere. Lumea spune: „Un ochi 
pentru un ochi și un dinte pentru un dinte”. Dar, Hris-
tos spune: „Iubiți-vă dușmanii și rugați-vă pentru cei 
care vă prigonesc” (Matei 5:38, 44).

Nu este ușor să ne iubim dușmanii. Este chiar greu 
să iubești pe unii dintre prietenii noștri și membrii 
bisericii. Astăzi mai mult ca oricând, avem nevoie 
de Hristos în inimile noastre. Avem nevoie de Duhul 
Sfânt care să ne ajute să arătăm lumii că aparținem 
familiei cerurilor.

Un lucrător biblic protestant numit Luca a lucrat în-
tr-o zonă a lumii în care mulți creștini sunt persecu-
tați. În timp ce se afla într-o călătorie cu motocicleta, 
Luca și soția sa s-au oprit la marginea drumului. Un 
motociclist beat a venit și s-a lovit de ei. Nimeni nu a 
fost grav rănit, dar ambele motociclete au fost grav 
avariate.

Bărbatul care a provocat accidentul era șeful unui sat 
din apropiere. „Cum vom remedia această proble-
mă?” Întrebă Luca. În mod grosolan, șeful a strigat: 
„Trebuie să-mi repari motocicleta!” Fără să spună un 
cuvânt, Luca a plătit reparațiile. Dar nu s-a oprit aici. 
Mai târziu l-a vizitat pe șeful din satul său și a gă-
sit modalități de a-l ajuta pe el și familia sa, inclusiv 
arând câmpul șefului.

Alți săteni nu s-au putut abține să nu observe bună-
tatea lui Luca. Într-o zi, unul dintre ei a întrebat: „De 
ce ești atât de amabil cu șeful nostru? Este un om 
atât de dur. Niciun străin nu s-a mai împrietenit cu 
el până acum ”. Luca a răspuns liniștit: „Îl iubesc pe 
Isus. Vreau să împărtășesc dragostea Sa cu ceilalți. ” 
Curând după aceea, unii dintre săteni l-au rugat pe 
Luca să-i învețe mai multe despre Isus și nu a trecut 
mult timp până când au fost botezați.

Ce este mai uimitor este faptul că acest mic sat se 
afla într-o zonă în care Luca încercase deja să răspân-
dească Evanghelia, dar fără succes. Acum, bunătatea 
lui față de șeful nepoliticos deschise ușa. Ce se în-
tâmplă dacă Luca ar fi reacționat așa cum fac adesea 
mulți dintre noi? Vă puteți imagina cât de diferite 
ar fi lucrurile noastre în lumea noastră, în familiile 
noastre și chiar în bisericile noastre, dacă am întoar-
ce de bunăvoie binele în rău? Pentru a face acest lu-
cru, Hristos trebuie să trăiască în inimile noastre.

„[Nu este înțelept] să ne lăsăm purtați de mânie din 
cauza unor greșeli reale sau presupuse ... Inamicul 
de care ne temem cel mai mult este sinele ... Nicio 
victorie pe care o putem câștiga nu este atât de pre-
țioasă precum victoria asupra noastră ... Trebuie să 
trăim, nu pentru a ne proteja sentimentele sau re-
putația, ci pentru a salva sufletele ”(Ministry of Hea-
ling, 486).  

Acum e momentul!

Dragi copii din toată lumea, Pavel a spus că Hristos 
trebuie să trăiască în noi și să ne facă desăvârșiți. Dar 
timpul este scurt. Nu mai putem aștepta. Invitați-l pe 
Isus să trăiască astăzi în inima voastră, astfel încât să 
nu mai trăiți - dar dragostea lui Isus strălucește prin 
voi.

Abia atunci vom deveni parte a familiei lui Dumne-
zeu pe pământ și viața noastră va fi mult mai fericită 
- mai ales în propriile case.

Maranatha (Hristos vine în curând)!
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O casă pentru Isus 

Hristos trăiește în inima noastră prin credință! 

ACTIVITĂȚI: Complectează cuvintele din jurul desenului, apoi adunăle impreună pentru a 
complecta criptograma apoi vei putea citii versetul. Urmărește trimiterea numerelor. 
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DUMNEZEU vrea să trăiască în noi. 

ACTIVITĂȚI: Încearcă să citești mesajul așa cum este Dacă ți se pare dificil de citit, atunci 
urmează indicațiile date (numere și litere), și citește-le apoi scrie cuvintele in casuțele de mai 
jos. 
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”D48 C3, 5Ă L0CU1A5CĂ DU6N3Z3U CU 4D3VĂ847 Î6P83UNĂ CU 06UL P3 PĂ6ÂN7? 
147Ă CĂ C38U81L3 Ş1 C38U81L3 C38U81L08 NU 73 P07 CUP81ND3, CU CÂ7 641 
PUŢ1N 4C3AS7Ă C45Ă P3 C483 A6 Z1D17-0 3U!” 
 2 Cronici 6:18 
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ACTIVITATE: Colorează desenul și complectează mesajul prin complectarea literelor care lipsesc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

LITERELE CARE LIPSESC ÎN ORDINE 

LE   -   TEI   -   FO   -   VIA   -   MI   -   RAT   -   DĂ   -   ORI  -  GEA   -  OFE   -   
MÂN   -   BA   -   NE 

COMPLECTEAZĂ MESAJUL 

FRATE____ MARIEI ȘI MAR____ A ____ST READUS LA _____ȚĂ.  FIECARE 
FA____LIE S-A BUCU______ SĂ VA____ CĂ _____UNDE MER_______ ISUS, 
_____REA _____TUIREA ȘI SCHIM____ VIEȚI ÎN BI____ 
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Vizitator sau rezident  

ACTIVITATE: Complectați veretul cu cuvinte din căsuțele urmatoare. Urmărește indicația dată. Numerele 
și primele litere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“1R____________ în Mine, şi Eu 

voi rămâne în voi... Eu sunt 

2V________, voi sunteţi 
3_______________: cine 

4_______________ în Mine şi în 

cine rămân  5________, aduce 

6__________ 7_____________,  

căci, 8d__________ de 9M_______ 
10_________ 11______________ 
12f_______  13n________.  

(John 15:4,5, KJV) 

1R = RĂMÂNEŢI 2V = VIŢA 4R = RĂMÂNE 

6M = MULTĂ 7R = ROADĂ 

5E = EU 

10N = NU 

8D= DESPĂRŢIŢI 

11P = PUTEŢI 

3M = MLĂDIŢELE 

9M = MINE 

13N = NIMIC 12F = FACE 
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Ce face prezența Sa cu noi ? 

ACTIVITATE: Fiecare formă reprezintă o literă.scrie litera in formele inbinate, și vei putea citi ce 
a zis Isus. 
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Acum este timpul! 

ACTIVITĂȚI: Colorează desenul și complectează cuvintele prin adăugarea literelor lipsă . 
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Verset de memorat: ,, numai trăiesc eu, ci Hristos trăiește 
în mine. “ Galateni 2: 20

Necesarul

● Șablon de inimă

● Șablon de ușă

● 2 bucăți de carton alb

● Creioane/creioane de colorat

● Foarfece

● Lipici

Instrucțiuni 

1. Imprimați, colorați și tăiați șablonul de inimă.

2. Imprimați, colorați și tăiați șablonul ușii. Îndoiți ușa de-a 
lungul liniilor întrerupte. Lipiți B pe spatele lui A.

3. Lipiți partea din spate a ușii (în spatele lui Isus) de cen-
trul inimii.  Lucrul este gata!

Lucru de mână:inimă cu ușă
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Ai plantat vreodată o grădină? Este ușor de 

făcut. Pur și simplu așezați semințele în pîmânt, acope-

riți-le și udați-le. Atunci așteaptă. După puțin timp, lăstari 

verzi frumoși împing țărâna și ies din pământ. Încetul cu 

încetul, cresc din ce în ce mai mult. Dar, sub pământ, creș-

te și ceva foarte important - rădăcinile!

Rădăcinile nu sunt atât de frumoase, dar fără ele plantele 

nu pot trăi. Rădăcinile cresc în pământ și se țin strâns de 

sol, astfel încât planta să nu cadă. Rădăcinile scot, de ase-

menea, apă și substanțe nutritive din sol și le trimit în sus 

pentru a hrăni planta. Binecuvântarea rădăcinilor ajută 

plantele să crească.

În același mod, Pavel ne spune în Efeseni 3:17 că trebuie 

să fim „înrădăcinați și întemeiați în dragoste”. Ce vrea sa 

spuna? Ar trebui să sapăm o gaură în pământ și să sărim 

înăuntru? Nu! Pavel explică faptul că, în calitate de creș-

tini, trebuie să studiem în profunzime cuvântul lui Dum-

nezeu. În acest fel, punem „rădăcini” în adevărul iubirii lui 

Dumnezeu, iar credința noastră este hrănită astfel încât să 

devenim creștini sănătoși și puternici. Putem sta fără să 

cadem, chiar și când furtunile vieții suflă puternic.

Pietrele înșelăciunii

Există multe furtuni care vin împotriva poporului lui Dum-

nezeu. Una dintre acestea este înșelăciunea. Cu mulți ani 

în urmă, un celebru psiholog pe nume Sigmund Freud 

(1856 - 1939) spunea că este o prostie să crezi în Dumne-

zeu, pentru că Dumnezeu nu este real. Mulți oameni cred 

acest lucru, dar este adevărat? Este Dumnezeu real? Cum 

putem ști?

Adevărul este că fără credință nu putem crede că Dum-

nezeu este real. Este adevărat că nu Îl putem vedea, dar, 

de asemenea, nu putem vedea multe alte lucruri, cum ar 

fi vântul sau găurile negre sau virusurile. După cum ne 

spune Pavel în Evrei 11: 3, „Prin credință înțelegem că lu-

mile au fost încadrate de Cuvântul lui Dumnezeu, astfel 

încât lucrurile care se văd nu au fost făcute din lucruri care 

apar”. Ce se întâmplă dacă cineva ar spune: „Nu pot vedea 

virusul Covid, deci nu cred că este real”. Am fi de acord 

că această persoană este o prostie, deoarece, deși acest 

virus este invizibil, efectele sale pot fi văzute clar.

Nici nu vrem să fim nebuni în căile lui Dumnezeu. În 

această lectură vom învăța trei moduri de a crește rădă-

cini bune, care vor da putere credinței și dragostei noastre 

pentru Dumnezeu. 

Înrădăcinată în ascultare

Matei 13: 20-21 ne spune povestea unui fermier care 

plantează semințe pe un câmp. În timp ce aruncă semințe 

la stânga și la dreapta, unele aterizează în pământul su-

perficial care este umplut cu multe pietre. Plantele mici 

cresc repede, dar rădăcinile lor nu se pot adânci foarte 

mult, deoarece există multe pietre în cale. Pe măsură ce 

soarele se încălzește, rădăcinile puțin adânci nu găsesc 

apă sau substanțe nutritive din solul sărac și mica plantă 

moare în curând.

Isus a spus această poveste pentru că unii creștini aud 

adevărul lui Dumnezeu și par să crească foarte repede. Ei 

vorbesc fericiți despre Dumnezeu și spun tuturor cât de 

mult Îl iubesc. Dar nu petrec mult timp studiind Biblia sau 

rugându-se. Învățăturile Bibliei sunt greu de respectat și 

deseori se plâng că există prea multe reguli. Deoarece nu 

depun eforturi pentru a-și exersa credința, rădăcinile lor 

spirituale rămân superficiale. Când vin încercările, acești 

Prelegerea 7
Sâmbătă, 11 decembrie 2021

Rădăcini puternice 
de copac

De  Margie Seely, USA

Din “Înrădăcinați și sădiți în dragoste”  
De  Tzvetan Petkov, Bulgaria/USA
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creștini slabi nu au sprijin și nici putere. În curând, ei re-

nunță la credința lor în Dumnezeu și, în schimb, cred în-

vățături false. Matei 13:21 spune că acești creștini se simt 

ofensați de adevăr. Cum putem deveni creștini puternici?

Răspunsul este simplu. Trebuie să facem ceea ce știm că 

este corect. Trebuie să ascultăm tot ceea ce spune Biblia. 

Trebuie să ne îndeplinim îndatoririle creștine cu fidelitate. 

Când ascultăm de Dumnezeu în lucrurile mărunte, cum ar 

fi ascultarea părinților noștri, atunci arătăm că vom fi gata 

să ascultăm de Dumnezeu cu responsabilități și mai mari 

mai târziu.  

Înrădăcinat în experiență

Chiar dacă nu-L putem vedea pe Dumnezeu, putem face 

experiențe cu El. Aceste experiențe ne ajută și iubirea 

pentru El să devină mai puternică. Poate că o poveste din 

viața reală ne va ajuta să înțelegem mai bine acest punct.

O familie din Mexic a petrecut destul de mult timp studi-

ind Biblia cu pastorul Martin Lagunas. Mesajele i-au inte-

resat, dar încă aveau îndoieli și nu erau pregătiți pentru 

botez. Într-o duminică după-amiază, după ce au vizitat un 

oraș îndepărtat, și-au împachetat camioneta și s-au pre-

gătit să se întoarcă acasă. Norii întunecați de deasupra îi 

îngrijorau pentru că toată lumea nu se putea încăpea în 

cabină. Numai soțul putea sta în față, în timp ce bagajele 

și restul familiei se îngrămădeau în spate fără adăpost. Au 

spus o rugăciune și au început să conducă.

La început totul a mers bine. Familia spera că vor ajunge 

acasă înainte să vină ploia. Dar, în timp ce se îndreptau 

de-a lungul autostrăzii, au început să cadă picături grele. 

Curând, se revărsa. Ștergătoarele de parbriz se învârteau 

înainte și înapoi la viteză maximă, dar bietul soț abia pu-

tea vedea drumul. Își putea imagina cât de nefericiți tre-

buie să fie soția și familia lui în spatele camionului.

Cu toate acestea, nici o picătură de apă nu a aterizat aco-

lo. Înspăimântată, soția și copiii s-au uitat în jurul lor la 

furtună și și-au dat seama că erau protejați de un scut 

nevăzut. Dumnezeu le răspundea rugăciunilor. Crezând 

că s-ar putea să viseze, soția și-a băgat mâna în afara re-

morcii camionului. Imediat, picăturile de ploaie i-au udat 

mâneca.

Când familia a ajuns acasă, i-au chemat pe toți membrii 

bisericii din apropiere să vină să-și vadă camioneta. Chiar 

dacă au condus ore întregi printr-o furtună acerbă, cami-

onul lor era ud doar în față. Remorca era complet uscată. 

Această familie își făcuse acum experiența cu Dumnezeu. 

Dragostea lor pentru El a fost întărită și nu au trecut mult 

timp până când au fost botezați.

Ai făcut o experiență cu Dumnezeu? Dacă da, amintiți-vă. 

Dacă nu, roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea una pe care nu 

o vei uita niciodată. 

Înrădăcinată în dragoste

Apostolul Pavel a scris că ar trebui să fim înrădăcinați și 

întemeiați în dragoste. În I Corinteni 13: 8, el ne spune că 

dragostea nu eșuează niciodată pentru că dragostea este 

de la Dumnezeu. Învățăm despre dragostea lui Dumnezeu 

citind Biblia, dar simțim dragostea Lui când devenim parte 

a bisericii Sale. Sora White ne spune că Dumnezeu își re-

varsă dragostea în biserica Sa. „Prin biserică se va face… 

prezentarea finală și deplină a iubirii lui Dumnezeu”. Fap-

tele apostolilor, p. 9. Cum arată biserica dragostea lui 

Dumnezeu față de lume? Atunci îi slujim pe alții așa cum 

a făcut Isus.

Când încurajăm pe cineva care este trist, ne împrietenim 

cu cineva care este singur sau ajutăm pe cineva care este 

obosit, îi arătăm dragostea lui Dumnezeu. Servind altora, 

arătăm că credem în Dumnezeu. Și când alții văd faptele 

noastre bune, devin mai interesați să-l cunoască și pe El. 

Dar miracolul este că atunci când îi ajutăm pe ceilalți, ne 

ajutăm și pe noi înșine.

Vrei să devii un creștin puternic? Petreceți timp în rugă-

ciune și studiu biblic în fiecare zi. Ascultă ceea ce știi că 

este corect. Faceți experiențe cu Dumnezeu. Serviți-i pe 

alții din dragoste. În acest fel, rădăcinile voastre spirituale 

vor crește mai adânc și vă vor hrăni dragostea pentru El. 

Veți deveni neclintit în credințele voastre și niciuna dintre 

înșelăciunile lui Satana nu vă va rupe încrederea în Dum-

nezeu. Să începem să ne dezvoltăm rădăcinile astăzi!
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Rădăcini puternice 

ACTIVITĂȚI: Găsiți răspunsurile în grădina de flori. Mai apoi citiți versetul Biblice ce se află în 
Efeseni 3:17. 
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Pietrele dezamaăgirii 

ACTIVITĂȚI:Scrieți cuvintele într-o ordine corectă urmărind numerele și examplele. Apoi citește 
versetul biblic și scrie mesajul din puzzle în căsuțe. 

 

1        F O S T       10 PRIN 
2       F Ă C U T       6  
3      C A R I         21  
4      

 

C Ă         4  
5     

 
 C E       14  

6    C R E D I N Ț Ă     A 
7     V E D E     

 
 1  

8       D I N   16  
9      L U I  

 
 

  10  
10     P R I N   25  

11   C R E D I Ț Ă    9  
12       C Ă     20  
13   N - A       AȘA 
14    L U M E A     12  
15       S E         18  
16     F Ă C U T Ă      CE 
17     P R I N        19  
18        T O T       7  
19       S E          13  
20      D U M N E Z E U     1  
21        P R I C E P E M   2  
22     L U C R U R I    8  
23     V Ă D        22  
24      C Ă       3  
25       C U V Â N T U L   15  
26        Ț         23  
27      I           
28      

  
L            

29     U            
30      I          EVREI  11:3 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Înrădăcinați în ascultare 

ACTIVITĂȚI:  Complectează cuvintele pentru a citi versetul Biblic apoi colorează desenul..  

 

“Sămân_ _ căzu_ _ în locu_ _ stâncoa_ _, este cel ce aude Cu_ _ _ _ul, 
și-L _ _ _ _ _ște înda_ _ cu bu_ _ _ _ e ; dar n -are _ _ _ _cină în el ci 
ține p__ă la o vreme ; și cum vine un _ _ _ az sau o pri_ _  nire din pri_ 
_ _ _na Cuvântu_ _ _, se _ _ _ _ _dă  îndată de el.”  

(Matei 13:20-21) 
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_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

NICIODATA 

NU VA PIERI 

DRAGOSTEA 

PENTRUCĂ 

ESTE DIN 

DUMNEZEU 

DRAGOSTEA 

Rooted in love 

ACTVITÂȚI: Scrie cuvintele mesajului țn ordine corectă urmărind direcția săgeților; mai apoi 
colorează desenul.  
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Verset de memorat: ,, și Hristos să locuiască in inimile 
voastre prin credință...fiind sădiți și îndărăcinați în dra-
goste.” Efeseni 3:17

Necesarul

● Carton albastru deschis

● Carton maro

● Carton roșu, portocaliu și galben

● Baton de lipici

● Lipici lipicioasă

● Foarfece

● Cutter de hârtie (opțional)

Instrucțiuni 

1. Tăiați un trunchi de copac și ramuri de copac din car-
ton maro. Lipiți-le pe cartonul albastru pentru a forma un 
copac. Nu veți vedea ramurile copacilor în meșteșugurile 
terminate, dar sunt grozave pentru a vă ajuta să vă aran-
jați cercurile de hârtie pe copac.

2. Folosiți tăietorul de hârtie pentru a tăia fâșii mici de 
hârtie din cartonul roșu, portocaliu, galben și verde pen-
tru a face cercuri de hârtie. Pentru a face acest lucru, tăiați 
foaia de carton în jumătate. Stratificați cele două jumătăți 
împreună și apoi tăiați benzi de ¾ in (2 cm) din ele. Benzile 
finite ar trebui să aibă 2 cm x 11 cm (¾ in x 4-¼ in).

3. Adăugați un punct de Lipici Lipicioasă în partea de jos 
a cercurilor de hârtie și lipiți-le în jurul ramurilor de copac 
pentru a face meșteșugurile voastre frumoase din hârtie 
pentru copac de toamnă. Continuați până când copacul 
este plin de frunze colorate.

4. Tăiați două benzi de carton verzi și lipiți-le în partea 
de jos a hârtiei pentru a arăta ca iarba decolorată. Termi-
nați-vă hârtia de copac frumos de toamnă lipind câteva 
cercuri de hârtie în partea de jos a hârtiei pentru a arăta 
ca frunzele căzute. Meșteșugul este acum terminat!

Lucru de mână : copacul
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