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Cum să devii creștin

Dumnezeu te iubește și dorește să îți dedici întreaga viață pentru El. Aceasta 
înseamnă să devii creștin și este cea mai importantă decizie pe care o vei 
lua vreodată.

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 viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

Devii creștin când:

RECUNOȘTI

Dumnezeu ne iubește, însă păcatele noastre ne 
despart de El și de dragostea Sa. Păcătuim atunci 
când facem lucruri rele sau facem alegeri greșite. 

Aceste alegeri greșite nu sunt pe placul lui Dumnezeu.

CREZI
că Isus a murit și a înviat ca să fie Mântuitorul tău.

Dumnezeu a trimis pe singurul Său fiu, Isus, ca să 
ne salveze. Isus S-a născut cu peste 2000 de ani 
în urmă și a avut o viață fără păcat. Isus a murit pe 

o cruce ca pedeapsă pentru păcatul nostru și a înviat a 
treia zi. Acest act al dragostei a înlăturat distanța dintre 
tine și Dumnezeu.

că ești despărțit de Dumnezeu. 

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de 
slava lui Dumnezeu. (Romani 3:23)



Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi 
încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. (Romani 5:8)

Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este 
viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 6:23)

MĂRTURISEȘTI ce păcate ai și dedică-ți 
viața lui Dumnezeu.

Isus este calea către viața veșnică alături de Dumnezeu. Dar relația ta cu El 
începe de aici, de pe pământ, atunci când Îi ceri iertare lui Dumnezeu și Îl accepți 
pe Isus ca Mântuitor.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele 
şi să ne cureţe de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:9)

Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că 
Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. (Romani 10:9)

Isus a făcut posibil ca 
tu să experimentezi 
dragostea lui Dumnezeu!

Nu ai vrea să Îl cunoști pe Dumnezeu și 
să Îi ceri lui Isus să devină prietenul tău 
chiar acum?



Roagă-te

Doamne,

Recunosc că am făcut lucruri împotriva voii Tale și vreau să am o relație 
cu tine. Te rog să mă ierți de păcatele mele. Cred în inima mea că Isus a 
murit și a înviat ca să-mi ia păcatul, și Îl declar pe Isus Hristos ca Domn și 

Mântuitor personal. Te rog să mă umpli cu Duhul Tău Sfânt ca să pot fi credincios 
Ție. Mulțumesc că m-ai mântuit și că m-ai făcut copilul Tău. Te rog să îmi vorbești 
și ajută-mă să Îți aud vocea și să trăiesc viața pe care Tu o vrei pentru mine. Aștept 
cu nerăbdare să petrec timp cu Tine, aici pe pământ și sus în Cer. În Numele lui 
Isus, amin. 



Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui 
Dumnezeu. ROMANI 8:16

Bine ai venit în familia lui Dumnezeu!

Ai devenit copilul lui Dumnezeu atunci când L-ai invitat pe Isus ca Mântuitor 
în viața ta. Te-ai născut în familia lui Dumnezeu!

Aventurile lui Memo prin lumea Bibliei te vor ajuta să înțelegi mai mult 
despre ce s-a întâmplat cu tine și cum poți să crești în prietenia ta cu Isus. Te va 
ajuta de asemenea să înveți cum vrea Dumnezeu să trăiești ca și copil al Său.

Este important și minunat să citești Biblia și să petreci timp cu Dumnezeu în 
fiecare zi. În continuare, ai meditații pentru 30 de zile care să te ajute în noua 
ta călătorie.

Cum să folosești 
această carte?

CITEȘTE
versete din Biblie

COMPLETEAZĂ
activitățile

ROAGĂ-TE

Înainte să citești, rostește în fiecare zi 
următoarea rugăciune:

Doamne, 

Te rog să mă ajuți să înțeleg ce citesc 
din Biblie. Ajută-mă să aplic în viața mea 
lucrurile pe care le citesc.



Vedeţi ce _ _ _ _ _ _ _ _         ne-a _ _ _ _ _ _         _ _ _ _ _:    să ne _ _ _ _ _   _ _  _   _   _  

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

ai lui _ _ _ _ _ _ _ _!        Şi _ _ _ _ _ _.    

      4 16 9 10 5 17 5 16      14 16 10 15 5 9
1 Ioan 3:1

Știi ce s-a întâmplat? Tu – da, tu! 
- ai devenit parte din familia lui 
Dumnezeu! Când ți-ai predat viața lui 

Isus, tu ai intrat în familia lui Dumnezeu!

Știi ce înseamnă să fii copilul lui 
Dumnezeu?

Citește Ioan 1:12 

Dar tuturor celor ce L-au primit, 
adică celor ce cred în Numele Lui, 
le-a dat dreptul să se facă copii ai lui 
Dumnezeu.

Folosește acest cod ca să descoperi un alt verset din Biblie care 
spune despre ce înseamnă să fii copilul lui Dumnezeu.

Cum să fii copilul lui Dumnezeu
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JOACĂ-TE
Încercuiește răspunsul corect

Să fiu copilul lui Dumnezeu înseamnă:

Că aparțin lui Dumnezeu  

Că Dumnezeu este Tatăl meu ceresc 

Că vreau să-I plac lui Dumnezeu  

Doamne, Îți mulțumesc că pot 
avea o relație specială cu Tine, 
Tatăl meu ceresc. Îți aparțin 

și vreau să Îți fac pe plac – astăzi și 
întotdeauna! Te rog să-mi arăți cum 
pot să-Ți fiu plăcut în tot ce fac. Amin.

ROAGĂ-TE

Dacă ai încercuit DA la toate afirmațiile, ai răspuns corect!

Este așa de grozav să fii parte din familia lui Dumnezeu! 

Nu uita niciodată că ești copilul lui Dumnezeu!

DA   NU   POATE

DA   NU   POATE

DA   NU   POATE
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Îți poți imagina cum ar fi dacă am avea două zile de naștere? Ghici ce? Tu CHIAR 
ai două zile de naștere. Fiecare creștin are două zile de naștere: prima este 
ziua în care te-ai născut fizic, iar a doua ziua în care te-ai născut spiritual în 

familia lui Dumnezeu. Biblia spune că ne „naștem din nou” atunci când Îl primim 
pe Isus în viața noastră.

Citește Ioan 3:1-3

Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al 
iudeilor. Acesta a venit la Isus noaptea şi I-a zis: „Învăţătorule, 
ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu 

poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu 
cu el.” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, 
dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui 
Dumnezeu.” 

Nicodim era un om religios care a crezut că Isus este un învățător trimis de 
Dumnezeu. Isus i-a spus ceva greu de înțeles. Tu ai înțeles?

Citește Ioan 3:1-3 din nou și descurcă cuvintele de mai jos:

Isus a spus: trebuie __ __ _____ ___ ___

                                    ăs et  șiant   nid  uno  

Două zile de naștere
2

ZIUA
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Ține minte! A fi născut din nou este un alt mod de a spune că ai devenit copilul 
lui Dumnezeu. Cândva te-ai născut în familia ta, iar în ziua în care te-ai născut din 
nou prin acceptarea lui Isus, te-ai născut în familia lui Dumnezeu.

Tu ai două zile de naștere. Gândește-te la metode prin care poți să-ți sărbătorești 
a doua zi de naștere și să-I mulțumești și lui Isus în același timp. 

Notează data nașterii: ______________________

Notează ziua în care L-ai primit pe Isus în inima ta: 

_________________________________________

Doamne, Îți mulțumesc că 
mă iubești și că m-ai primit 
în familia Ta. Ajută-mă să 

înțeleg ce înseamnă să fiu născut 
din nou și să fiu copilul Tău. Amin. 

LA MULȚI ANI!

ROAGĂ-TE
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3
ZIUA

Te-ai imaginat vreodată îmbrăcat în haine elegante, sau cu o freză nouă? 
S-ar putea să arăți complet altfel. Dar ghici ce? Orice haine ai purta, sau ce 
freză ai avea, pe dinăuntru ești la fel. 

Când ai devenit însă creștin, te-ai schimbat pe dinăuntru. S-ar putea să nu arăți 
diferit, dar chiar ești diferit! Biblia spune că atunci când Îl primim pe Isus devenim 
o făptură nouă.

Citește 2 Corinteni 5:17

Căci, dacă este cineva în Hristos, este 
o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, 
iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 

Citește 2 Corinteni 5:17 din nou și completează versetul 
din minte:

Căci, dacă este ________ în _______, este o _________. 
Cele _____ s-au dus, iată că_________ s-au făcut _____. 

Un nou TU
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La fel ca la omidă, schimbarea nu este întotdeauna rapidă. Când gânduri și 
sentimente vechi îți vin în minte, vorbește imediat cu Isus despre ele și cere-I 
ajutorul. Nu uita să fii răbdător – tu vei deveni o persoană nouă. 

Doamne, sunt așa de fericit că aparțin 
lui Isus și că am început o viață nouă, 
că sunt o făptură nouă. Ajută-mă să 

gândesc și să mă comport ca o persoană 
nouă – ca un copil al lui Dumnezeu!

Ai văzut vreodată cum se 
transformă omida în fluture? 
Este aceeași creatură, dar 

totuși diferită. O omidă se târăște, dar 
un fluture zboară! Este o minune.

Așa se întâmplă și cu noi când ne 
naștem din nou prin Isus. Înainte, eram 
ca niște omizi, dar prin Isus am devenit 
făpturi noi! Există gânduri, sentimente 
și acțiuni pe care le-ai avut înainte să-L 
cunoști pe Isus, și pe care El te-a ajutat 
deja să le schimbi? 

Este ceva ce ai vrea să schimbi? 
Poate că te enervezi și te cerți ușor 
cu prietenii. Poate că întotdeauna te-
ai simțit singur, dar acum ești parte din 
familia lui Dumnezeu.

Gândește-te la viața ta înainte 
să-L cunoști pe Isus – la gândurile, 
sentimentele și acțiunile tale – și 
completează propozițiile de mai jos.

Isuse, Îți mulțumesc că mă ajuți să 
schimb _____________________

____________________________

Isuse, te rog să mă ajuți să 
schimb______________________

Roagă-te
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Crești ca Isus
4

ZIUA

Ai văzut vreodată cum cresc 
bebelușii?

Ei devin tot mai mult ca părinții lor. 
Noi spunem că se „maturizează”. 
Prima dată învață să meargă de-a 

bușilea, apoi pe două picioare și în final 
să alerge. Fiind un creștin născut din nou, 
și tu vei crește și te vei maturiza spiritual. 
Pe măsură ce crești, vei fi tot mai mult ca 
Isus! Este extraordinar, nu-i așa?

Citește Luca 2:52

Şi Isus creştea în înţelepciune, în 
statură şi era tot mai plăcut înaintea lui 
Dumnezeu şi înaintea oamenilor.

ACȚIONEAZĂ

Sunt multe feluri prin care poți 
crește. Potrivește activitățile 
care te ajută să crești în:

înțelepciune

statură

plăcut înaintea 

lui Dumnezeu

plăcut înaintea 

oamenilor

Mental

Fizic

Spiritual

Social
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 v

Când te naști din nou, tu îți începi viața spirituală alături de Dumnezeu. Așa 
cum bebelușii  învață să meargă de-a bușilea, apoi pe două picioare, așa 
trebuie să învățăm și noi cum să ne trăim noua viață cu Dumnezeu.

Doamne, vreau să cresc 
asemenea lui Isus. Ajută-mă 
să cresc spiritual astfel încât să 

arăt și să mă comport tot mai mult ca 
Isus. Amin. 

Noi Îl urmăm pe Isus ca să învățăm cum 
să creștem spiritual și cum să Îl onorăm. 

Învățând lucruri noi, creștem în înțelepciune; 
iubindu-i pe ceilalți, devenim plăcuți înaintea 
oamenilor, iar îngrijindu-ne de corpul nostru 

– creștem în statură.

ROAGĂ-TE
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Citește Luca 2:52

Ca și bebelușii, tu trebuie să 
îți dorești laptele spiritual ca 
să ai întreaga experiență a 

mântuirii. Strigă după această hrană 
acum că ai gustat din bunătatea lui 
Dumnezeu.

Citește 2 Timotei 3:14-28

Tu să rămâi în lucrurile pe care 
le-ai învăţat şi de care eşti 
deplin încredinţat, căci ştii de la 

cine le-ai învăţat: din pruncie cunoşti 
Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea 
înţelepciunea care duce la mântuire 
prin credinţa în Hristos Isus. Toată 
Scriptura este insuflată de Dumnezeu 
şi este de folos ca să înveţe, să mustre, 
să îndrepte, să dea înţelepciune 
în neprihănire, pentru ca omul lui 
Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul 
destoinic pentru orice lucrare bună.

5
ZIUA

După cum știu toți, bebelușii au 
nevoie de lapte ca să crească. 
Dar ce fel de lapte are nevoie 

un nou născut spiritual ca să crească? 
Poți ghici?

Folosește codul ca să completezi cuvintele lipsă de mai jos:

Ca să crească, bebelușii au nevoie de _ _ _ _ _ ,   _   _   _   _,   _ _ _ _ _ 

și _  _   _ _ _   _   _  _.             7 1 11 14 3     13 10 8 9    5 1 6 9 3    

     2 12 1 4 10 13 14 3 

Biblia ne învață că noi avem nevoie de lapte ca să putem crește în  
viața de credință.

Cum să crești
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Ai descifrat codul? 

Biblia este descrisă ca un lapte spiritual! Laptele ne ajută să ne întărim fizic, iar 
citirea Bibliei ne ajută să ne întărim spiritual. Nu e grozav?

2 Timotei 3:14-17 ne vorbește despre multe roluri ale Bibliei în viața noastră. 
Descifrează cuvintele și complează spațiile libere.

Toată Scriptura este _______ de Dumnezeu şi de folos ca să _____, să _____, să _______, să dea 

     fnătisual       vîțeen      suterm       etperdnî

__________ în _________, pentru ca omul lui ________ să fie desăvârşit şi cu totul ___________

neupicleenîț      hăprinreine           nmudueze                             ciniotsed

pentru orice lucrare ____. 

  bnuă 

Aceste fiind spuse, îți bei “super-laptele”? 
Dacă citești Biblia în fiecare zi, vei crește 
spiritual! 

Doamne, vreau să fiu puternic 
spiritual. Ajută-mă să fiu ca un 
bebeluș și să-mi doresc super-

laptele spiritual pe care-l primesc cu 
citirea Bibliei în fiecare zi! Amin. 

ROAGĂ-TE
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Ai observat cât de mare și puternic poate crește un pom? Biblia folosește 
imaginea unui pom ca să ne arate cum putem crește în viața noastră de 
credință.

Citește Psalmul 1:1-3

Ferice de omul care nu se duce la sfatul 
celor răi, nu se opreşte pe calea celor 
păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul 

celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea 
în Legea Domnului şi zi şi noapte cugetă 
la Legea Lui! El este ca un pom sădit lângă 
un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea 
lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc; tot ce 
începe duce la bun sfârşit. 

RĂSPUNDE LA ÎNTREBĂRI:

Cu ce-l aseamănă Biblia pe cel care „îşi găseşte plăcerea în Legea 
Domnului”?

Subliniază planta corectă:

iarbă viță de vie grâu pom tufiș

O relație care crește
6

ZIUA
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Doamne, vreau să devin 
un creștin puternic prin 
citirea Bibliei în fiecare 

zi, meditând la cuvintele ei și 
împlinind tot ce învăț din ea.  
Amin.

Dar ce înseamnă asta? Încercuiește răspunsul corect:

A-ți găsi plăcerea în Legea Domnului înseamnă:

A. Să râzi de legea Domnului, Biblia B. Să îți placă să citești și  
     să împlinești Biblia

A cugeta la ea zi și noapte înseamnă:

A. Să citești Biblia în fiecare zi B. Să te gândești să citești Biblia

Dacă citești Bibia în fiecare zi și 
meditezi la ce scrie în ea, vei crește 
din punct de vedere spiritual și vei 
deveni ca un pom puternic.

Citește încă o dată Psalmul 1:1-3 
și desenează copacul tău.

Roagă-te
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Biblia este ca o candelă deoarece ne face lumină în întuneric, 
ne arată calea pe care trebuie să o urmăm.

Biblia este așa de minunată încât e greu să 
fie descrisă.

Biblia este ca...

Răspunde la întrebări: 

Încercuiește ADEVĂRAT sau FALS

Biblia mă va ghida precum o lampă   ADEVĂRAT FALS

Biblia ne ajută să facem alegerile corecte în fiecare zi ADEVĂRAT FALS

Citește Psalmul 119:105

Cuvântul Tău este o candelă pentru 
picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.

Citește Psalmul 119:9

Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? 
Îndreptându-se după Cuvântul Tău. 

7
ZIUA
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Doamne, Îți mulțumesc că mi-ai 
dat Biblia! Ea strălucește ca o 
lampă care-mi călăuzește pașii 

astfel încât să nu mă împiedic și îmi 
luminează drumul spre Tine. Amin.

Descifrează cuvintele ca să găsești răspunsul corect.

În Psalmul 119:9, scriitorul Îl întreabă pe Dumnezeu:

 „Cum îşi va ţine tânărul  
curată cărarea?”

                  ______________     _______     ________________
dntluscaâ uzeemndued

Roagă-te
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Te-ai uitat vreodată în oglindă 
ca să observi că părul ți-e tot 
ciufulit? Sau poate ai observat 

că ai ceva între dinți – yecs! Sau 
poate ai văzut că ai mizerie pe 
obraz.

Folosim oglinzi ca să ne arate ce 
nu-i în regulă cu noi ca să putem 
rezolva problema. Ne putem 
pieptăna, spăla pe dinți și pe față!

Citește Iacov 1:22-25 încă o dată și 
descifrează cuvintele ca să completezi 
spațiile libere:

Când ne uităm în _________ lui Dumnezeu     
       ltcvâunu  

noi nu ar trebui doar să _______________     
               masltăcu

ci trebuie și să _______________________  

   minilpmî 

Discuția din oglindă

Citește Iacov 1:22-25

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu 
numai ascultători, înşelându-
vă singuri. Căci, dacă ascultă 

cineva Cuvântul şi nu-l împlineşte 
cu fapta, seamănă cu un om care îşi 
priveşte faţa firească într-o oglindă 
şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită 
îndată cum era. 

8
ZIUA

| 22



Doamne, Te rog să mă ajuți să 
folosesc Biblia ca o oglindă – să 
văd ce este greșit în viața mea, 

să schimb acele lucruri, și să fac ce este 
corect ascultând de Tine. Mulțumesc că 
mă ajuți. Amin.

Privește într-o oglindă și 
desenează-ți portretul:

Roagă-te

 23 |



A 

1

E

4

I

7

R

10

Ă

2

F

5

M

8

U

13

S

11

C

3

G

6

N

9

T

12

Folosește codul ca să completezi spațiile libere:

Citește Matei 6:5-8 

Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, 
cărora le place să se roage stând 
în picioare în sinagogi şi la colţurile 
uliţelor, pentru ca să fie văzuţi de 
oameni. Adevărat vă spun că şi-au 
luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră 
în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te 

Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl 
tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. 
Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi 
aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se 
pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, 
vor fi ascultaţi. Să nu vă asemănaţi cu 
ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi 
trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi.

Comunică!

Astăzi sunt multe metode prin care 
oamenii comunică: scrisori, telefon, 
SMS-uri și e-mailuri. Dumnezeu dorește 

să comunicăm cu El prin rugăciune.

Rugăciunea înseamnă să vorbești cu 
Dumnezeu! El vrea să vorbim cu El și să Îi 
spunem ce gândim. 

9
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Doamne, Îți mulțumesc că pot să 
vorbesc cu Tine prin rugăciune. 
Mulțumesc că pot să fiu sincer cu 

Tine și să Îți spun exact ceea ce simt și 
gândesc. Amin.  

FĂ NU FACE

FĂ NU FACE

FĂ NU FACE

__________________ este metoda prin care comunicăm cu Dumnezeu.
10 13 6 2 3 7 13 9 4 1 

În Biblie, Isus ne dă câteva ______________ despre cum să ne _________ . 
            11 5 1 12 13 10 7                  10 13 6 2 8

Încercuiește FĂ sau NU FACE

Ce i-a învățat Isus pe ucenici?

Rugați-vă tare la colțurile străzii ca să impresionați oamenii.  

Asigură-te că ceilalți te văd atunci când te rogi. 

Roagă-te lui Dumnezeu în privat. 

Dumnezeu nu vrea să ne rugăm ca să impresionăm oamenii. El vrea să ne 
rugăm ca să vorbim direct  cu El. Noi suntem copiii Lui, iar El este Tatăl nostru 
ceresc. El ne iubește când vorbim cu El!

Roagă-te
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O rugăciune

E important să ne rugăm! Dar cum ar trebui să ne 
rugăm? Când ucenicii L-au întrebat pe Isus cum să 
se roage, El i-a învățat o rugăciune pe care noi o 

numim „Tatăl nostru”.

Citește Matei 6:9-13

Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: ‘Tatăl nostru care eşti 
în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; 
facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea 

noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi şi 
ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm 
greşiţilor noştri şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne 
de cel rău. Căci a Ta este împărăţia şi puterea şi slava 
în veci. Amin!’ 

Unește fiecare parte a rugăciunii cu 
înțelesul ei. Noi am făcut deja un 

exemplu pentru tine.

10
ZIUA

| 26



Tatăl nostru care ești în ceruri!

Sfinţească-se Numele Tău

vie Împărăţia Ta

facă-se voia Ta, precum în cer și 
pe pământ.

Pâinea noastră cea de toate zilele dă-
ne-o nouă astăzi

și ne iartă nouă greșelile noastre, 
precum și noi iertăm greșiţilor noștri

și nu ne duce în ispită,

ci izbăvește-ne de cel rău.

Împărăția lui Dumnezeu este acolo 
unde El domnește

Dumnezeu este Tatăl perfect. Ne putem 
baza pe El că ne va purta de grijă.

Respectă-L pe Dumnezeu care este 
sfânt prin natura și numele Său.

Noi Îi cerem lui Dumnezeu să ne 
păzească de Satana, de cel rău.

Fie ca planurile lui Dumnezeu să se 
împlinească în această lume.

Noi Îi cerem lui Dumnezeu să ne 
ferească de lucruri care ne tentează 
să facem prostii sau care aduc 
încercări prea grele pentru noi.

Noi Îi cerem lui Dumnezeu să ne ierte, dar 
și noi trebuie să ne iertăm unii pe ceilalți.

Nu te îngrijora cu privire la viitor. 
Roagă-te pentru ce ai nevoie.

Sunt multe feluri în care putem vorbi cu Dumnezeu în rugăciune, dar cel 
mai bine este să rostim rugăciunea Tatăl Nostru, așa cum au făcut Isus 
și ucenicii. De ce nu te rogi chiar acum, încet sau cu voce tare, și să te 

gândești la semnificația fiecărui cuvânt?

Doamne, Îți mulțumesc că ne înveți 
cum să ne rugăm. Îți mulțumesc 
că pot să vorbesc cu Tine la orice 

oră, despre orice. Îți mulțumesc că mă 
asculți și că îmi răspunzi la rugăciuni. 
Amin.

Roagă-te
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Să ne întâlnim

Așa cum prietenii și familiile petrec 
timp împreună, așa ar trebui să 
facă și creștinii. Știi de ce?

Conform Bibliei, este foarte important să 
petreci timp cu alți creștini, adică să ai 
„părtășie”. Este unul dintre modurile în 
care Dumnezeu ne ajută să creștem ca 
și creștini.

Citește Faptele Apostolilor 

2:42, 46-47

Ei stăruiau în învăţătura 
apostolilor, în legătura 
frăţească, în frângerea 

pâinii şi în rugăciuni.

Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă 
şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau 
plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul 

lor pe cei ce erau mântuiţi.

Creștinii din Biserica Primară au 
făcut câteva lucruri când erau 
împreună. Și noi le facem astăzi!

11
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Cunoști alți creștini de vârsta ta? 

1. Mai caută!

2. Roagă-te ca să cunoști prieteni noi care te vor ajuta să crești.

3. Cere unui adult de încredere să te ajute să găsești o biserică sau un grup de 
copii creștini.

Descifrează cuvintele de mai jos:

________________  ________________  

        duitus            ăutrăînțăv         

________________  ________________  ________________

        tereniip       găneriucu                      naerchîni 

________________  ________________  ________________

        ădual         niciedăr         răpeișăt

Notează numele lor mai jos, roagă-te 
pentru ei, și spune-le și lor să se roage 
pentru tine.

________________________________
________________________________
________________________________

Doamne, te rog să mă ajuți să fac lucrurile 
care mă ajută să cresc spiritual ca și copil 
al Tău. Ajută-mă să citesc Biblia în fiecare 

zi, să mă rog în fiecare zi, și să petrec timp cu alți 
creștini care Te iubesc și Te ascultă. Amin.

Petreci timp cu alți creștini 
ca să crești în relația ta cu 
Isus? Ai creștini în casa sau 
cartierul tău?

Roagă-te
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Spune și altora

Când descoperim ceva 
extraordinar, de obicei vrem 
să spunem și celorlalți. Unul 

dintre cele mai grozave lucruri la care 
ne putem gândi este ideea că suntem 
copiii lui Dumnezeu! Așa că ar trebui 
să spunem și altora despre aceasta. 
De fapt, Dumnezeu voiește ca noi să 
spunem și celorlalți! 

Citește Marcu 5:19-20

... „Du-te acasă la ai tăi şi povesteşte-
le tot ce ţi-a făcut Domnul şi cum a 

avut milă de tine.”

El a plecat şi a început să vestească 
prin Decapole tot ce-i făcuse Isus. Şi 
toţi se minunau.

În Marcu 5:19-20, Isus îi spune omului să meargă acasă și să dea vestea cea 
bună familiei lui, dar el a fost așa de entuziasmat, încât nu s-a rezumat doar la ei. 
El a vizitat 10 orașe și le-a spus tuturor despre Isus!

Completează spațiile libere cu cuvintele lipsă.

A   AVUT   ACASĂ   MILĂ   DOMNUL   POVESTEŞTE-LE

Du-te _________ la ai tăi şi ____________ tot ce ţi-a 
făcut __________  şi cum __ ______  ______ de tine.

12
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Doamne, Îți mulțumesc pentru 
toate lucrurile grozave pe care le-
ai făcut pentru mine! Ajută-mă să 

spun altora despre ele astfel încât ei să 
vadă dragostea Ta și să fie binecuvântați. 
Amin.

Când noi le spunem celorlalți despre Isus, credința noastră devine mai puternică. 

A spune și altora despre Isus este unul dintre 
modurile prin care putem crește spiritual!

Gândește-te la cineva căruia îi poți 
spune despre lucrurile minunate 
pe care le-a făcut Domnul pentru 

tine: te iubește, te-a iertat și a murit 
pentru păcatele tale.

Tu ești copilul lui Dumnezeu. Spune-ți 
povestea!

Roagă-te
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Gândește sănătos
13

ZIUA

Cu toții știm că acțiunile 
noastre sunt importante. 
Dar știați că Biblia spune 

că și gândurile noastre sunt la 
fel de importante? Gândirea 
noastră influențează atitudinea și 
acțiunile noastre.

Biblia ne spune să „gândim 
sănătos”.

Citește Filipeni 4:8

Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, 
tot ce este vrednic de cinste, tot ce 
este drept, tot ce este curat, tot 

ce este vrednic de iubit, tot ce este 
vrednic de primit, orice faptă bună şi 
orice laudă, aceea să vă însufleţească.

Completează cuvintele din Filipeni 
4:8 care descriu o gândire sănătoasă:

Tot ce este ___________________ tot ce este 
_____________, tot ce este ____________, 
tot ce este _________________, tot ce este 
______________, tot ce este ____________, 
orice ___________ şi orice ______________, 
aceea să vă însufleţească.

Noi trebuie să ne păzim 
gândurile, și uneori chiar 
să ne schimbăm modul 
de a  gândi.
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Doamne, ajută-mă să îmi păzesc 
gândurile și să gândesc sănătos. 
Vreau să am gândurile Tale ca să 

pot să semăn tot mai mult cu Tine. Te rog 
ajută-mă să fac asta. Amin.
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Folosește codul ca să completezi spațiile libere:

Când îți trece un gând prin minte, 
întreabă-te:

Este _ _ _ _ _ _ _ _ ?
       1 4 5 13 2 9 1 11

Este vrednic de _ _ _ _ _ _ ?
  3 6 7 10 11 5

Este _ _ _ _ _ ?
        3 12 9 1 11

 Este _ _ _ _ _ ?
        4 9 5 8 11

Biblia spune că modul nostru 
de gândire afectează 
comportamentul nostru. 

Ca să-L ascultăm și să fim pe 
placul lui Dumnezeu, gândurile 
noastre trebuie să fie ca ale Lui. 

Roagă-te
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Ai grijă cum vorbești

Acțiunile noastre sunt importante, la fel și gândurile noastre. Dar știai că 
Biblia ne spune că și cuvintele noastre sunt importante?

Citește Iacov 1:26

Dacă crede cineva că este religios şi nu-şi 
înfrânează limba, ci îşi înşală inima, religia 
unui astfel de om este zadarnică. 

Citește Iacov 3:3-6

De pildă, dacă punem cailor frâul în gură, 
ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. 
Iată, şi corăbiile, cât de mari sunt, şi, măcar 
că sunt mânate de vânturi iuţi, totuşi sunt 
cârmuite de o cârmă foarte mică, după 
gustul cârmaciului. Tot aşa şi limba este un 
mic mădular şi se făleşte cu lucruri mari. 

Iată un foc mic ce pădure mare 
aprinde! Limba este şi ea un foc, 
este o lume de nelegiuiri. Ea este 

aceea dintre mădularele noastre care 
întinează tot trupul şi aprinde roata 
vieţii, când este aprinsă de focul 
gheenei. 

Conform Bibliei, limba este mică, dar 
are o putere foarte mare.

Completează cuvintele lipsă: 

Iacov 1:26 spune că nu putem spune 
că Îl urmăm pe Dumnezeu dacă nu 
putem să ne _________________ 
limba.

14
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Ca și creștini, trebuie să ne controlăm limba și să avem grijă cum vorbim.

Descrifrează răspunsurile:

Iacov 3:3-6 ne oferă trei exemple despre cât de puternice pot fi limbile și cuvintele 
noastre:

__________________   ___________________   ____________________

 lca      rabiceo    cof

Cuvintele pe care le rostim ne influențează gândirea și acțiunile. 
Ca să-L ascultăm pe Dumnezeu, trebuie să avem grijă ce vorbim!

Doamne, te rog să mă ajuți să 
îmi înfrânez limba și ajută-mă 
să rostesc doar cuvinte care 

sunt pe placul Tău.

Roagă-te
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Ca să trăim frumos, trebuie să 
ascultăm de Dumnezeu. De 
aceea El ne-a dat reguli. Ele ne 

ajută să trăim frumos și să-L ascultăm.

Imaginează-ți cum ar fi dacă nu ar 
exista reguli! Cum ar fi dacă toți ar 
crede că e bine să furi de  la vecini? 
Așa cum în fiecare comunitate există 
legi împotriva furatului, există și reguli 
de viață. Dumnezeu ne-a dat aceste 

reguli ca să ne protejeze și să ne ajute 
să avem niște vieți după placul Său.

Citește Exod 20:3-4; 7-8; 12-17

Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. 

Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo 
înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în 
ceruri sau jos pe pământ sau în apele 
mai de jos decât pământul. 

Să nu iei în deşert Numele Domnului, 
Dumnezeului tău, căci Domnul nu va 
lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în 
deşert Numele Lui. 

Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o 
sfinţeşti. 

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama 
ta, pentru ca să ţi se lungească 
zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul, 
Dumnezeul tău. 

Să nu ucizi. 

Să nu preacurveşti. 

Să nu furi. 

Trăiește frumos
15
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Versetele din Exod 20 se 
numesc „Cele zece porunci”.

Unește fiecare poruncă cu înțelesul 
ei.  Noi am făcut deja un exemplu 
pentru tine.

Citește Marcu 12:30-31

‘Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, 
cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, 
cu tot cugetul tău şi cu toată puterea 
ta’. Iată porunca dintâi. Iar a doua este 
următoarea: ‘Să iubeşti pe aproapele tău 
ca pe tine însuţi.’ Nu este altă poruncă 
mai mare decât aceasta.

Să nu mărturiseşti strâmb împotriva 
aproapelui tău. 

Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să 
nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici 
robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici 
măgarul lui, nici vreun alt lucru care este 
al aproapelui tău
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Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. 

Să nu-ţi faci chip cioplit.

Să nu iei în deşert Numele Domnului, 
Dumnezeului tău.

Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca 
s-o sfinţeşti. 

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta.

Să nu ucizi. 

Să nu preacurveşti. 

Să nu furi. 

Să nu mărturiseşti strâmb împotriva 
aproapelui tău. 

Să nu pofteşti.

Nu avem voie să ne închinăm 
unor lucruri în loc de Dumnezeu. 
El este singurul vrednic de 
închinarea noastră.

Dumnezeu este singurul 
dumnezeu.

Respectă-ți părinții și pe cei care 
au grijă de tine.

Nu lua viața nimănui.

Numele lui Dumnezeu este plin 
de putere. Arată-I respect lui 
Dumnezeu rostind numele Lui 
cu dragoste și grijă.

Așa cum și Dumnezeu S-a 
odihnit după ce a creat lumea, 
El vrea ca și noi să ne luăm în 
fiecare săptămână o zi pe care 
să o petrecem cu El.

Nu lua lucruri care nu îți aparțin.

Oamenii căsătoriți trebuie să fie 
credincioși partenerilor lor.

Nu dori nimic din ce nu este al 
tău. Fii fericit pentru ceilalți și 
mulțumitor pentru ce ai tu. 

Să nu spui minciuni.
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Doamne, Te rog să mă ajuți să 
cunosc poruncile și regulile pe 
care ni le-ai dat. Ajută-mă să le 

respect astfel încât să pot trăi frumos și 
să Îți fiu plăcut. Amin.

‘Să _______ pe Domnul,_______ tău, cu toată____ ta, cu tot 

_______ tău, cu tot _________ tău şi cu toată ______ ta’.

Iată _____________ dintâi. Iar a doua este următoarea: 

‘Să_________ pe __________ tău ca pe tine _________.’ 

Nu este altă___________ mai __________ decât acestea.

    3   7               9  

 8        5                    10  

  6 

      3      4             1

           6   2

Dacă vrei să trăiești o viață plăcută lui Dumnezeu, trebuie să respecți 
regulile pe care El ni le-a dat. Isus a cuprins în două mari porunci cea 
mai bună metodă de a trăi după regulile lui Dumnezeu. 

Citește Marcu 12:30-31 și folosește numerele ca să completezi 
cuvintele lipsă:

1. însuți
2. mare
3. iubești
4. aproapele
5. cugetul
6. porunca
7. Dumnezeul
8. sufletul
9. inima
10. puterea

Roagă-te
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Dovada

Gândeşte-te la echipa ta favorită de sport. 
Cum îţi dai seama că cineva este fanul 
aceleiaşi echipe? Poate că vorbeşte 

despre echipă, îi poartă culorile, sau are un poster 
cu jucătorii pe perete acasă.

Cum dovedeşte cineva că este un urmaş al lui 
Isus?

Completează cuvintele lipsă din versetul de astăzi:

Vă dau o poruncă nouă: ___________ unii pe alţii; __________ 
Eu, __________ şi voi unii pe alţii. _________ vor cunoaşte toţi că 
sunteţi ucenicii Mei, ___________________________________.

Citește Ioan 13:34-35

Vă dau o poruncă nouă: Să vă 
iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit 
Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe 
alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi 
că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi 
avea dragoste unii pentru alţii.
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Gândește-te la o persoană care are nevoie de 
dragostea lui Dumnezeu. Scrie-i numele în 
rugăciunea de mai jos.

Ce poți face pentru acea persoană ca să 
îi arăți dragostea lui Dumnezeu?

Doamne, ca urmaș al Tău, doresc să îi 
iubesc pe cei din jur. Ajută-mă să arăt  
 

dragoste față de ____________________ 

prin ______________________________.

Amin.

Roagă-te

(Scrie numele cuiva aici)

(Scrie cum vrei să exprimi dragostea lui Dumnezeu)
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Citește Matei 25:34-40

Atunci, Împăratul va zice celor de la 
dreapta Lui: ‘Veniţi, binecuvântaţii 
Tatălui Meu, de moşteniţi  Împărăţia, 
care v-a fost pregătită de la întemeierea 
lumii. Căci am fost flămând şi Mi-aţi dat 
de mâncat; Mi-a fost sete şi Mi-aţi dat 
de băut; am fost străin şi M-aţi primit; 
am fost gol  şi M-aţi îmbrăcat; am fost 
bolnav şi aţi venit să Mă vedeţi; am 
fost în  temniţă şi aţi venit pe la Mine. 

’Atunci, cei neprihăniţi Îi vor răspunde:  
‘Doamne, când Te-am văzut noi flămând 
şi Ţi-am dat să mănânci sau fiindu-
Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut? Când 
Te-am văzut noi străin şi Te-am primit 
sau gol şi Te-am îmbrăcat?  Când Te-
am văzut noi bolnav sau în temniţă şi 
am venit pe la Tine? Drept răspuns, 
Împăratul le va zice: ‘Adevărat vă spun 
că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri 
unuia din aceşti foarte neînsemnaţi 
fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.’

Dovada

În Israel, râul Iordan se revarsă în 
Marea Galileei, iar Marea Galileei se 
revarsă în Marea Moartă, dar din ea 

nu curge nicio apă mai departe! Marea 
Galileei este plină de pești și vegetație, 
dar Marea Moartă este moartă. Nu are 
animale sau plante!

Dacă primim dragostea lui Dumnezeu 
și o dăm mai departe, suntem ca Marea 
Galileei – plini de viață. Dar dacă 
primim dragostea lui Dumnezeu și nu 
o dăm mai departe, suntem asemenea 
Mării Moarte – morți! Dumnezeu vrea 
să dăm dragostea Lui mai departe!
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Pături   Rugăciune

Prieteni   Ajutor

Pantofi   Haine

Medicamente  Bani

Mâncare  Bunătate

Dezleagă cuvintele ca să completezi spațiile libere:

Doamne, Te rog să mă ajuți să 
cunosc poruncile și regulile pe 
care Tu ni le-ai dat și ajută-mă să 

le respect ca să pot să am o viață corectă 
și să Îți fiu plăcut. Amin.

Încercuiește lucrurile de care oamenii pe care îi cunoști s-ar putea 
să aibă nevoie:

Roagă-te

Ce a făcut Dumnezeu ca să ne arate cât de mult ne iubește?  

Dumnezeu a trimis pe ____________ _____ _______.

                   nicUlu ăuS  iuF 
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Putere

Puterea se definește ca “tărie, posibilitate fizică, morală, intelectuală de a 
acționa, de a realiza ceva”. Ca și creștini, avem o sursă specială de putere 
care ne ajută să trăim așa cum vrea Dumnezeu. Știi care este sursa puterii 

noastre?

Citește Faptele Apostolilor 1:8

Ci voi veţi primi o putere, când Se 
va coborî Duhul Sfânt peste voi, 
şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în 
toată Iudeea, în Samaria şi până la 
marginile pământului.

Dezleagă cuvintele de mai jos ca să completezi spațiile libere.

În Fapte 1:8, Isus le spune ucenicilor cine îi va ajuta să răspândească Vestea 
Bună în întreaga lume!

Cine le-a dat putere ucenicilor?   ______________ ___________
     lhuud  ntâsf

Ce i-a ajutat această putere să facă? Să le ________  _________ despre ____.
          nupsă       linemoaro                susi 
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În prezent, Duhul Sfânt ne dă putere să facem același lucru – să le spunem 
oamenilor despre Isus!

Scrie numele oamenilor pe care îi cunoști și care nu au auzit despre Isus:

Roagă-te pentru fiecare persoană din lista ta. Cere Duhului Sfânt să te ajute să le 
spui ce ai învățat despre Isus și ce a făcut El pentru tine.

Doamne, Îți mulțumesc pentru 
puterea Duhului Tău Sfânt. 
Ajută-mă să fiu martorul Tău 

oriunde merg, spunând celorlalți 
despre Tine! Amin.

Roagă-te
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Ne dăm seama de puterea vântului 
când bate, dar putem vedea 
vântul? Așa este și cu Duhul Sfânt. 

Noi nu-L putem vedea pe Duhul Sfânt, 
dar putem experimenta puterea Sa. 
Duhul Sfânt ne ajută în multe domenii din 
viața noastră.
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Cine este Duhul Sfânt?

Citește Ioan 15:26

Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul 
adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.

Încercuiește ADEVĂRAT sau FALS:

În Ioan 14:26 și Ioan 15:26, Isus le spune ucenicilor că Dumnezeu Tatăl va trimite 
Duhul Sfânt să îi ajute.

Citește Ioan 14:26

Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe 
care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, 
vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce 
aminte de tot ce v-am spus Eu.
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Doamne, Îți mulțumesc 
pentru Duhul Sfânt care 
locuiește în mine și care 

mă învață, mă mângâie și mă 
încurajează. Amin.

Biblia ne oferă mai multe nume ale Duhului 
Sfânt. Completează literele care lipsesc:

A, Ă, Ă, Ă, Ă, Ă, Â, Â, E, I, I, I, I, Î, O, O, O, O, O, O, U

_NV_Ț_T_R

M_JL_C_T_R

M_NG_IET_R

SF_T__T_R

D_H_L _D_V_R_L_I

S_SȚ_N_T_R

Duhul Sfânt:

Este Învățătorul nostru 

Spune minciuni  

Rostește adevărul 

Ne amintește  
Cuvântul lui Dumnezeu  

ADEVĂRAT FALS

ADEVĂRAT FALS

ADEVĂRAT FALS

ADEVĂRAT FALS

Roagă-te
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Citește Galateni 5:22-23

Roada Duhului, dimpotrivă, 
este: dragostea, bucuria, pacea, 
îndelunga răbdare, bunătatea, 
facerea de bine, credincioşia, 
blândeţea, înfrânarea poftelor.

Citește Ioan 15:5

Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce 
multă roadă, căci, despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.
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Vieți roditoare

Când un fermier plantează un copac, 
el îl ajută să crească și are grijă să 
dea rod. Când suntem conectați 

la Isus, Duhul Sfânt ne ajută să creștem și 
viețile noastre produc “roade” bune.

Dacă suntem conectați la Isus, așa cum o creangă este conectată la 
trunchiul unui copac, noi vom produce roade bune ale Duhului Sfânt. 
Citește Galateni 5:22-23 din nou și completează literele lipsă din copac.
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Alege o roadă a Duhului 
Sfânt de care dorești să 
dai dovadă în mod special 
și noteaz-o în rugăciunea 
de mai jos.

Doamne, ajută-mă să stau conectat 
la Tine, ca viața mea să fie 
roditoare. Ajută-mă în mod special 

să dau dovadă de __________________ 
în viața mea.

D__os__a

Bl______a,

Cre______șia

B______ea

Fa____a de b__e,

Bu__r_a

Pa__a

Înf______a p_____or

În__l__ga r___d__e,

Roagă-te

În Ioan 15:5, Isus a folosit 
imaginea unei vițe ca să ne ajute 
să înțelegem cât de important 
este să fim conectați la El.
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Urmează liderul

Ai jucat vreodată jocul “Urmează 
liderul”?

Creștinii au un lider pe care-L urmează 
neîncetat. Știi despre cine este vorba?

Citește Galateni 5:24-26

Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au 
răstignit firea pământească împreună 
cu patimile şi poftele ei. Dacă trăim 
prin Duhul, să şi umblăm prin 
Duhul. Să nu umblăm după o slavă 
deşartă, întărâtându-ne unii pe alţii şi 
pizmuindu-ne unii pe alţii.

Galateni 5:24-26

Explică faptul că liderul 
nostru este Duhul Sfânt.

Completează versetul:

Dacă trăim prin Duhul, să ________________________________. Să nu 
umblăm _________________________________ unii pe alţii.
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Cum putem face aceasta? 
Încercuiește “DA” dacă 
crezi că poți și “NU” dacă 
crezi că nu poți urma 
chemarea Duhului Sfânt 
atunci când...

Dacă ai încercuit “DA” la toate afirmațiile, ai răspuns corect! Duhul Sfânt dorește 
să preia conducerea și să ne ajute în fiecare domeniu al vieții noastre.

Doamne, Îți mulțumesc pentru 
Duhul Sfânt care dorește să 
preia conducerea fiecărei 

părți a vieții mele. Ajută-mă să 
recunosc vocea Ta astfel încât să-L 
pot urma pe Duhul Sfânt în tot ce fac. 
Amin.

Cunoști pe cineva nou  DA NU

Citești Biblia și te rogi  DA NU

Devii gelos pe cineva  DA NU

Vrei să te cerți și să te bați DA NU

Roagă-te
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Mai mult decât talent

Duhul Sfânt ne dă fiecăruia 
daruri diferite! Talentul este o 
abilitate naturală de a face ceva 

foarte bine. Dar atunci când devenim 
creştini, Duhul Sfânt ne oferă abilităţi 
supranaturale.

Citeşte 1 Corinteni 12:4-11

Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh; 
sunt  felurite slujbe, dar este acelaşi 
Domn; sunt felurite lucrări, dar este 
acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în 
toţi. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului 
spre folosul altora. De pildă, unuia îi este 

dat, prin Duhul, să vorbească  despre 
înţelepciune; altuia, să vorbească despre 
cunoştinţă datorită aceluiaşi Duh; 
altuia, credinţa prin acelaşi Duh; altuia, 
darul  tămăduirilor prin acelaşi Duh; 
altuia, puterea să facă minuni; altuia, 
prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; 
altuia, felurite  limbi; şi altuia, tălmăcirea 
limbilor. Dar toate aceste lucruri le face 
unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în 
parte cum voieşte.

Dacă ai intra într-un concurs de talente, ce ai alege?

Să cânt    Să dansez

Să joc teatru   Să fac scheme

Să spun glume   Exerciții de gimnastică

Să cânt la un instrument Altceva______________________________
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1 Corinteni 12:4-11 spune că Dumnezeu ne dă daruri spirituale ca să-L putem sluji 
pe El şi să îi ajutăm pe cei din jur.

Trasează o linie între fiecare descriere şi darul corect.

Darul ne ajută:    Numele darului:

Să dăm sfaturi bune    Credinţă

Să învăţăm pe alţii    Prorocie

Să avem credinţă mare    Înţelepciune

Să vindecăm bolnavii    Tălmăcirea limbilor

Să facem minuni    Deosebirea duhurilor

Să transmitem mesajele lui Dumnezeu  Învăţătură

Să deosebim binele de rău   Puterea de a face minuni

Să vorbim în limbi nemaiauzite   Vorbirea în limbi

Să înţelegem limbi necunoscute  Puterea de a vindeca

Doamne, Îţi mulţumesc pentru 
Duhul Sfânt care ne dă daruri 
spirituale. Ajută-mă să Te 

slujesc prin darurile mele, ajutându-i 
pe ceilalţi. Amin. 

Roagă-te
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Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr 
a strâns totul şi a plecat într-o ţară 
depărtată, unde şi-a risipit averea, 
ducând o viaţă destrăbălată. După 
ce a cheltuit totul, a venit o foamete 
mare în ţara aceea, şi el a început să 
ducă lipsă. Atunci, s-a dus şi s-a lipit 
de unul din locuitorii ţării aceleia, care 
l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească 
porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu 
roşcovele pe care le mâncau porcii, 
dar nu i le da nimeni. Şi-a venit în fire 

şi a zis: ‘Câţi argaţi ai tatălui meu au 
belşug de pâine, iar eu mor de foame 
aici! Mă voi scula, mă voi duce la tatăl 
meu şi-i voi zice: «Tată, am păcătuit 
împotriva cerului şi împotriva ta şi nu 
mai sunt vrednic să mă chem fiul tău; 
fă-mă ca pe unul din argaţii tăi.»’

Mergând pe drumul tău

Te-ai pierdut vreodată în mall, sau 
în drum spre casa unui prieten? 
Câteodată ignorăm regula de a 

sta aproape de familie sau prieteni în 
locuri aglomerate, sau nu ne oprim să 
vedem că mergem în direcţia greşită.

Citeşte Luca 15:11-19

El a mai zis: „Un om avea doi fii. Cel mai 
tânăr din ei a zis tatălui său: ‘Tată, dă-mi 
partea de avere ce mi se cuvine.’ Şi tatăl le-a 
împărţit averea.
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Găseşte drumul pe care a mers tânărul când a ales să plece de acasă. După 
o vreme, şi-a revenit şi şi-a dat seama că a păcătuit alegând să meargă pe 
drumul lui.

Doamne, ajută-mă să ascult 
întotdeauna de sfaturile Tale ca 
să nu mă duc pe drumul meu şi 

să mă rătăcesc. Dar dacă greşesc, Te rog 
ajută-mă să îmi revin şi să mă întorc la 
Tine. Ajută-mă să ascult sfaturile Tale ca 
să mă pot întoarce pe drumul bun. Amin.

Roagă-te

Dezleagă cuvintele ca să completezi spaţiile libere:

Aşa cum tânărul din povestire a alergat înapoi la tatăl lui, şi noi ne putem întoarce 
la _____ ______ _______ de fiecare dată când greşim. 

lătta truson cserec
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Bine ai venit acasă

Cum sărbătoreşti când cineva 
se întoarce acasă după o lungă 
perioadă? Isus a povestit despre 

un tânăr care şi-a luat moştenirea, a 
plecat de acasă, a făcut alegeri proaste 
şi a pierdut totul. El s-a hotărât să se 
întoarcă acasă la tatăl lui, chiar şi ca 
servitor. Ce fel de primire crezi că a avut?

Citeşte Luca 15:20-24

Şi s-a sculat şi a plecat la tatăl său. 
Când era încă  departe, tatăl său l-a 
văzut şi i s-a făcut milă de el, a alergat 

de a căzut pe grumazul lui şi l-a sărutat 
mult. Fiul i-a zis: ‘Tată, am păcătuit 
împotriva cerului şi împotriva ta, nu mai 
sunt vrednic să mă chem fiul tău.’ Dar 
tatăl a zis robilor săi: ‘Aduceţi repede 
haina cea mai bună şi îmbrăcaţi-l cu ea; 
puneţi-i un inel în deget şi încălţăminte 
în picioare. Aduceţi viţelul cel îngrăşat 
şi tăiaţi-l. Să mâncăm şi să ne veselim, 
căci  acest fiu al meu era mort şi a 
înviat; era pierdut şi a fost găsit.’ Şi au 
început să se veselească.

Fiul şi-a dat seama că a greşit mergând pe drumul lui şi risipind moştenirea. El a 
fost pregătit să meargă acasă şi să fie servitor.

Şterge primul cuvânt şi apoi celelalte care sunt în plus pentru a 
continua povestirea:

Care când ei era aproape încă de departe, bărbatul tatăl acela său privit 
l-a văzut de şi i s-a făcut plecat milă de el.
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Doamne, Îţi mulţumesc că eşti Tatăl 
meu ceresc şi că mă iubeşti atât 
de mult încât, dacă îmi mărturisesc 

păcatele Ţie, Tu eşti credincios şi drept 
să mă ierţi şi să mă primeşti înapoi. Amin.

Roagă-te

Bifează doar lucrurile pe care le-a făcut tatăl:

Cum l-a primit tatăl pe fiul risipitor?

1. A strigat la el.

2. L-a îmbrăţişat şi sărutat.

3. I-a dat cele mai bune haine şi încălţări.

4. I-a dat o pălărie şi o haină.

5. I-a dat un inel.

6. I-a ţinut morală.

7. A dat o petrecere în cinstea lui.

Când facem ceva greşit, Dumnezeu, asemeni tatălui din povestire, nu încetează 
a ne iubi. El ne va ierta dacă ne pare rău de păcatele noastre şi ne mărturisim Lui. 
El Se bucură să ne primească.
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Ispita

Când ai un test la şcoală, ce faci 
ca să primeşti o notă bună?

Când diavolul L-a ispitit pe Isus 
în pustie, Isus a cunoscut Scriptura atât 
de bine încât a trecut testul.

Citeşte Matei 4:1-4

Atunci, Isus  a fost dus de Duhul  în 
pustie, ca să fie ispitit de Diavolul. Acolo 
a postit patruzeci de zile şi patruzeci de 
nopţi; la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a 
apropiat de El şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul 
lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele 

acestea să se facă pâini.” Drept răspuns, 
Isus i-a zis: „Este scris: ‘Omul nu trăieşte 
numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care 
iese din gura lui Dumnezeu.’”

Isus era flămând şi diavolul L-a ispitit 
ca să-Şi folosească puterea pentru 
binele Lui. Dar Isus nu S-a încrezut în 
sentimentele Lui ca să ia o decizie. 
El a citat versete ca să îi ţină piept 
diavolului.

Foloseşte numerele ca să completezi cuvintele lipsă.
1. cuvânt

2. Dumnezeu

3. Pâine

4. Scris
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Noi studiem Biblia ca să 
putem trece testele vieţii şi 
să îi răspundem duşmanului 
cu Cuvântul puternic al lui 
Dumnezeu.

Doamne, Îţi mulţumesc pentru 
Biblie. Ajută-mă să o cunosc 
aşa de bine încât să pot trece 

testele vieţii. Amin.

Roagă-te

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este ____________: ‘Omul nu trăieşte numai cu

______, ci cu orice _____________care iese din gura lui ____________.’”

Ce ar trebui să faci ca să iei o notă bună la şcoală?

Încercuieşte DA sau NU

Nimic.   DA   NU

Să copiez.  DA  NU

Să învăţ.  DA   NU

  4       

  3   1     2
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Foloseşte codul ca să găseşti răspunsul:

Diavolul este foarte deştept când 
încearcă să ne facă să comitem 
prostii. Dar noi avem o armă 

puternică împotriva lui. Ştii care este ea?

Citeşte Matei 4:5-11

Atunci, Diavolul L-a dus în sfânta 
cetate, L-a pus pe streaşina Templului 
şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, 
aruncă-Te jos, căci este scris: ‘El va 
porunci îngerilor Săi  să vegheze 
asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca 
nu cumva să Te loveşti cu piciorul de 
vreo piatră.’”„De asemenea, este scris”, 

a zis Isus: „‘Să nu ispiteşti pe Domnul, 
Dumnezeul tău.’” Diavolul L-a dus apoi 
pe un munte foarte înalt, I-a arătat 
toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor 
şi I-a zis:„Toate aceste lucruri Ţi le voi 
da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la 
pământ şi Te vei închina mie.”„Pleacă, 
Satano”, i-a răspuns Isus.  „Căci este 
scris: ‘Domnului, Dumnezeului tău  să 
te închini şi numai Lui să-I slujeşti.’” 
Atunci, Diavolul L-a lăsat. Şi deodată 
au venit la Isus nişte îngeri şi au început 
să-I slujească.

Cea mai puternică armă

Când diavolul L-a ispitit pe Isus a doua oară, el l-a 
copiat pe Isus şi a folosit cuvinte din 

_ _ _ _ _ _ _ _ _.

5 2 4 3 7 6 8 4 1 

26
ZIUA

Ă

1

R

4

P

7

C

2

S

5

U

8

I

3

T

6

| 60



Doamne, Îţi mulţumesc că ne-ai dat 
_______________________, 
pe care o putem folosi ca armă 

puternică în lupta împotriva ispitelor 
diavolului. Îţi mulţumesc că ne dai victorie! 
Amin.

Roagă-te

De multe ori, diavolul încearcă să ne domine oferindu-ne lucruri care par 
foarte atractive. Trebuie să avem grijă la tacticile lui şi să folosim împotriva 
lui cea mai puternică armă.

Care este cea mai puternică armă pe care o deţinem? Dezleagă literele şi 
completează cuvântul în rugăciune.

__________________

 Abilib
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În timpul procesului de prelucrare, 
pământul și pietrele scoase din 
mină sunt încălzite ca să se separe 

mineralele valoroase și metalele de 
impurități precum noroi și pietriș.

În același mod, încercările și vremurile 
grele din viața noastră ne prelucrează 
pe noi. Ele Îl ajută pe Dumnezeu să 
înlăture impuritățile din viețile noastre și 
să ne întărească credința.

Citește 1 Petru 1:7

… încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi 
care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la 
arătarea lui Isus Hristos.

Citește Iacov 1:2-4

Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii 
care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie 
să-şi facă desăvârşit lucrarea, pentru ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi 
lipsă de nimic.
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Vremea testului
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Roagă-te

Sunt ascuns adânc în pământ

Dar pot fi găsit prin minerit.

Separă-mă de minereu și nisip

Topește-mă cât poţi de mult

Aruncă tot ce nu-i pur

Şi tot ce-i valoros rămâne 

Prefă-mă-n bijuterii pentru doamne

Eu sunt foarte, foarte valoros pentru că sunt

__________________________________. 

Doamne, când vin încercări în viața 
mea, ajută-mă să le privesc ca pe 
un dar/o oportunitate care aduce 

multă bucurie/pace. Pentru că atunci 
când credința mea crește/este testată, 
rezistența/sinceritatea mea crește. Așa 
că o voi lăsa să crească. Când rezistența 
mea este dezvoltată, caracterul meu va 
fi slab/puternic și pregătit pentru orice. 
Amin.

Găsește răspunsul ghicitorii
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Ştiai că Dumnezeu ne porunceşte 
să nu ne îngrijorăm de nimic, ci 
să ne rugăm? Biblia ne învaţă să 

Îi dăm lui Dumnezeu toate îngrijorările 
noastre pentru că El Se îngrijeşte de noi.

Citeşte Filipeni 4:6-7

Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, 
aduceţi cererile voastre la cunoştinţa 
lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, 
cu mulţumiri. Şi pacea  lui Dumnezeu, 
care întrece orice pricepere, vă va păzi 
inimile şi gândurile în Hristos Isus.

Completează cuvintele din Filipeni 4:6-7

Nu vă ____________ de ____, ci, în orice lucru, aduceţi ________ voastre la 
________ lui Dumnezeu.

Ce poate înlocui îngrijorarea?

Dezleagă cuvântul ca să afli: capea

28
ZIUA

De ce să te îngrijorezi?
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Roagă-te

Trasează o linie între afirmaţiile de mai jos şi gradul de îngrijorare 
pe care-l ai cu privire la fiecare.

     Îngrijorare

1. Nu ţi-ai făcut tema.

2. Ai venit acasă mai târziu decât trebuia.

3. Ai uitat să-ţi îndeplineşti datoriile în 
casă.

4. Cineva de la şcoală sau din cartier nu 
te lasă niciodată în pace.

5. Familia şi prietenii tăi să fie în 
siguranţă.

Nu mă îngrijorez deloc.

Sunt puţin îngrijorat; nimeni 
nu îşi va da seama

Sunt îngrijorat. Se vede?

Sunt foarte îngrijorat. 
Se vede!

În rugăciunea de mai jos, scrie unul 
sau două lucruri care te îngrijorează şi 
roagă-te Domnului pentru ele.

Doamne, sunt îngrijorat de 
_______________________ şi 
de _____________________. 

Te rog să mă ajuţi să îmi amintesc că 
Tu nu vrei să mă îngrijorez de ele, ci să 
mă încred în Tine. Predau aceste lucruri 
în mâna Ta, ştiind că Tu mă iubeşti şi 
că mă pot încrede în Tine pentru toate 
problemele mele. Amin.
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Viaţa de credinţă este asemănătoare unei curse, iar noi suntem alergătorii.

Citeşte 1 Corinteni 9:24-27

Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de 
alergare toţi aleargă, dar numai unul 
capătă premiul? Alergaţi dar în aşa fel 
ca să căpătaţi premiul! Toţi cei ce se 
luptă la jocurile de obşte se supun la 
tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul 
acesta ca să capete o cunună care 
se poate veşteji: noi să facem lucrul 

acesta pentru o cunună care nu se 
poate veşteji. Eu, deci, alerg, dar nu 
ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă 
lupt cu pumnul, dar nu ca unul care 
loveşte în vânt. Ci mă port aspru cu 
trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca 
nu cumva, după ce am propovăduit 
altora, eu însumi să fiu lepădat.

Bifează sporturile pe care le practici sau pe care le urmăreşti:

Fotbal  baschet  volei   tenis

Rugby   baseball ski   şah

patinaj   dans   wrestling  box

atletism  gimnastică  altele ____________

29
ZIUA

Nu părăsi cursa!

| 66



Roagă-te

Ce ar trebui să facă un atlet 
ca să câştige cursa?

Doamne, când pe drum apar 
probleme şi îmi vine să renunţ, 
ajută-mă să îmi amintesc că Tu 

mă încurajezi şi că mă aştepţi la linia de 
sosire. Dă-mi putere să știu că Tu eşti 
cu mine în cursa credinţei şi ajută-mă să 
ştiu că premiul pe care îl câştig, pentru 
că rămân în cursă, este cel mai grozav 
posibil – viaţa veşnică în prezenţa Ta! 
Amin.

Încercuieşte răspunsurile corecte:

Să se antreneze / să renunţe

Să mănânce sănătos / să mănânce 
nesănătos

Să nu alerge / să continue cursa

Să renunţe / să alerge ca să câştige
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30
ZIUA

Echipat pentru victorie

Ca să ai o viaţă de credinţă 
plină de biruinţă, Dumnezeu 
ne spune să ne îmbrăcăm cu o 

armură – nu una făcută din metal, ci din 
ceva mai important!

În vremea lui Isus, romanii conduceau 
Israelul, aşa că soldaţii romani erau 
peste tot! În Biblie, apostolul Pavel a 
folosit ilustraţia unei armuri romane ca 
să-i înveţe pe creştini cum să-l înfrângă 
pe diavol şi să aibă vieţi de biruinţă.

Citeşte Efeseni 6:10-18

Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul 
şi în puterea tăriei Lui.  Îmbrăcaţi-
vă  cu toată armătura lui Dumnezeu, 
ca să puteţi ţine piept împotriva 
uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem 
de luptat împotriva cărnii şi sângelui, 
ci împotriva căpeteniilor, împotriva 
domniilor, împotriva stăpânitorilor 
întunericului acestui veac, împotriva 
duhurilor răutăţii care sunt în locurile 
cereşti. De aceea, luaţi toată armătura 

lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi 
în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare 
după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata 
dar, având mijlocul încins cu adevărul, 
îmbrăcaţi  cu platoşa neprihănirii, 
având picioarele încălţate  cu râvna 
Evangheliei păcii.

Pe deasupra tuturor acestora, luaţi 
scutul  credinţei cu care veţi putea 
stinge toate săgeţile arzătoare ale 
celui rău. Luaţi  şi coiful mântuirii şi 
sabia  Duhului, care este Cuvântul lui 
Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin 
Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri.
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Roagă-te

___Ştiind că Isus este adevărul, te protejează 
de minciunile diavolului.

___Credinţa te protejează de trucurile 
diavolului.

___Inima ta e păzită deoarece ai recunoscut 
că Isus te-a împăcat cu Dumnezeu.

___Mintea ta e păzită de îndoieli şi temeri 
pentru că ştii că eşti mântuit.

___Eşti pregătit să mergi şi să vesteşti pacea 
lui Dumnezeu şi Vestea Bună a lui Isus.

___Poţi folosi Cuvântul lui Dumnezeu, 
Biblia, ca să te împotriveşti duşmanului, 
adică diavolului.

Desenează-te purtând armura  

lui Dumnezeu:

Doamne, Îţi mulţumesc că mi-ai 
dat tot echipamentul de care 
am nevoie ca să lupt împotriva 

duşmanului, diavolul. Ajută-mă să 
folosesc fiecare element al armurii ca 
să pot trăi o viaţă de creştin victorioasă 
pentru slava Ta. Amin. 

Notează în dreptul descrierii numărul corect al articolului din armură.

1. Centura adevărului   2. Platoşa neprihănirii   3. Încălţăminte   
4. Scutul credinţei   5. Coiful mântuirii   6. Sabia Duhului
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Bravo și felicitări !!!

Ai ajuns la capătul a 30 de zile de citit din Biblie!

__________________________________

Scrie-ţi numele mai sus

__________________________________

Scrie data de azi

Sperăm că ai învăţat multe despre Dumnezeu şi despre ce înseamnă să Îl urmezi 
şi să ai o viaţă de creştin. Dumnezeu ţi-a vorbit prin Cuvântul Său, Biblia, iar tu ai 
vorbit cu El prin rugăciune! Nu e grozav? Tu ai comunicat cu Dumnezeu!

Bravo!
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PAGE 71

Ne rugăm să perseverezi în relaţia ta cu Dumnezeu, Tatăl tău ceresc, şi că nu vei 
înceta să comunici cu El, ci vei vorbi cu El toată viaţa. Nu este nimic mai important 
în lumea întreagă!

Dorim să creşti în credinţa ta şi să fii mereu conectat la Isus, ca o viţă care dă 
roade bune.

Nu uita să te îmbraci cu armura lui Dumnezeu în fiecare zi ca să poţi merge pe 
calea lui Dumnezeu, nu pe a ta, astfel încât să te poţi împotrivi diavolului care 
încearcă să te facă să nu-L asculţi pe Dumnezeu.

Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor care te iartă când greşeşti şi îţi pare rău. El 
vrea ce-i mai bun pentru tine fiindcă te iubeşte foarte mult.

Fie ca relaţia ta cu Dumnezeul cel viu să devină tot mai puternică şi plină de 
semnificaţie în fiecare zi! 

Cu mult drag, 

Echipa Cartea Cărţilor

www.carteacartilor.tv
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Cum pot să cresc în  

viața de credință?

CITEȘTE 
BIBLIA

Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! El 
este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale 
cărui frunze nu se veştejesc; tot ce începe duce la bun sfârşit. (Psalmul 1:2-3)

Biblia este o parte a armurii spirituale care ne ajută să luptăm împotriva 
atacurilor diavolulul.

Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. 
(Efeseni 6:17)

„Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus.  „Căci este scris: ‘Domnului, Dumnezeului 
tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.’” (Matei 4:10)

Biblia mai este un manual care ne învaţă să trăim cum doreşte Dumnezeu.

Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău. 
(Psalmul 119:9)

Strâng Cuvântul Tău în  inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!  
(Psalmul 119:11)

Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea. 
(Psalmul 119:105)

Biblia ne ajută să creştem în credinţă.

Ca  nişte prunci născuţi de curând, să 
doriţi laptele  duhovnicesc şi curat, 

pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire. (1 Petru 2:2)
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Rugăciunea înseamnă să vorbeşti cu 
Dumnezeu

Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, 
aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin 

rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. (Filipeni 4:6)

PAGE 73

Cum ar trebui să mă rog?

Adoraţie – Laudă-L pe Dumnezeu şi spune despre lucrurile 
minunate pe care El le-a făcut.

Confesiune – Mărturiseşte-ţi păcatul lui Dumnezeu. Vorbeşte cu 
El despre gândurile, atitudinile şi comportamentul tău nepotrivit 
şi cere-I iertare.

Mulţumire – Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru că te-a iertat şi 
pentru toate binecuvântările Lui.

Cerere – Cere-I lui Dumnezeu lucrurile de care tu şi alţi oameni 
aveţi nevoie.

ROAGĂ-TE

Isus ne-a arătat că este important să ne rugăm.

În zilele acelea, Isus S-a dus în munte să Se roage şi a petrecut toată noaptea în 
rugăciune către Dumnezeu. (Luca 6:12)

Rugaţi-vă neîncetat. (1 Tesaloniceni 5:17)
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Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc şi aveau toate de obşte. (Faptele 
Apostolilor 2:44)

Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. 
Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii 
pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie. (Evrei 10:24-25)

Spune altora 
despre Isus

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 viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

„Du-te acasă la ai tăi şi povesteşte-le tot ce ţi-a făcut Domnul şi cum a avut 
milă de tine.” (Marcu 5:19)

Întâlnește-te cu 
alți creștini Ei  stăruiau în învăţătura apostolilor, 

în legătura frăţească, în frângerea 
pâinii şi în rugăciuni. 

Faptele Apostolilor 2:42)

Spune şi altora că Dumnezeu îi 
iubeşte aşa de mult încât L-a 
trimis pe Isus să moară astfel încât  

dacă ei cred în El şi Îl primesc ca Mântuitor, pot 
fi iertaţi şi pot primi viaţa veşnică.

Cum pot să cresc spiritual?
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Petrece timp cu 
Dumnezeu în fiecare zi

Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, 
nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici 
adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea 
lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 8:37-39)

“Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi”, zice Domnul, 
“gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.”  
(Ieremia 29:11)

Hoţul nu vine decât să fure, să junghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile 
să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug. (Ioan 10:10)

Doamne, auzi-mi glasul, dimineaţa! Dimineaţa, eu îmi îndrept rugăciunea spre 
Tine şi aştept. (Psalmul 5:3)

A doua zi dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieşit şi 
S-a dus într-un loc pustiu. Şi Se ruga acolo. (Marcu 1:35)

Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu 
aduce multă roadă, căci, despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. (Ioan 15:5)

Roada  Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga 
răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,  blândeţea, înfrânarea 
poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. (Galateni 5:22-23)
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