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Dragi părinți, 
Trăim în vremea unui aflux atât de mare de informații adevărate și false, încât avem impresia că 
un nor de lăcuste ne-a invadat mintea, sau că suntem în mijlocul unei furtuni teribile. Cum am 
putea într-o astfel de vreme să ne păstrăm discernământul? Cum am putea să nu uităm scopul 
cu care ne-a lăsat Dumnezeu pe acest pământ și misiunea pe care ne-a încredințat-o? Cum am 
putea să-i ajutăm pe copiii noștri să aibă discernământ și să nu-și rateze viața pierzându-și 
sufletul? Nu avem decât o singură șansă: să adunăm, să păstrăm și să trăim Cuvântul lui 
Dumnezeu, iar apoi să-i ajutăm și pe copiii să facă același lucru. În această luptă să nu uităm ceea 
ce spune Dumnezeu Însuși despre Cuvântul Său:  

„Căci, după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă 
pământul și-l fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și 
pâine celui ce mănâncă, tot așa și Cuvântul Meu care iese din gura Mea nu se întoarce la 
Mine fără rod, ci va face voia Mea și va împlini planurile Mele.” (Isaia 55:10-11) 

Când ați obosit să adunați Cuvântul în inima voastră și să-l semănați în inima copiilor voștri, 
amintiți-vă aceste cuvinte și nu vă opriți. 

În ciuda acestei situații, Dumnezeu nu a scăpat lucrurile de sub control, ci El continuă să fie la 
cârma istoriei. El este „Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul” și tot El este 
Judecătorul care va judeca după dreptate popoarele și pe orice om. El este Cel ce trimite roiuri de 
lăcuste ca pedeapsă și tot El este Cel ce promite revărsarea Duhului Său cel Sfânt peste orice 
făptură care se întoarce de la calea ei cea rea. El poruncește naturii înfuriate, plantelor și 
animalelor și ele se supun Lui, doar omul caută să fugă departe de Dumnezeu. Ba mai mult, chiar 
și atunci când alergăm la El o facem doar de pe buze, de formă. Într-un gest teatral de pocăință, 
suntem gata să ne sfâșiem hainele, dar nu inimile. Spunem că ne temem de Dumnezeu, dar fugim 
departe de El. Pe de o parte Dumnezeu este Cel ce sesizează și mustră această incoerență, 
această ipocrizie. Pe de altă parte, copiii sunt cei care o sesizează foarte repede și la rândul lor o 
condamnă. Și poate nimic nu-i întărâtă mai tare la mânie decât falsitatea și ipocrizia adulților. 

Suntem chemați la pocăință, dimpreună cu copiii noștri, pentru că Dumnezeu „este milostiv și 
plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și-I pare rău de relele pe care le trimite.” 
(Ioel 2:13b, Iona 4:2b). Manualul de urmat pe drumul pocăinței este Biblia. Acest caiet se dorește 
a fi un ajutor pentru voi și pentru copiii voștri să strângeți cât mai mult cu putință din acest 
Cuvânt în inimile și viețile voastre și ale copiilor voștri și de a vă lăsa mustrați și transformați de 
El. Așa cum știți, copiii vor face, în primul rând, ceea ce faceți voi și, abia în al doilea rând, ceea ce 
le spuneți voi să facă. 

Domnul Dumnezeu să ne ajute pe noi adulții să croim cărări drepte cu picioarele noastre, pentru 
ca la rândul lor și copiii noștri să învețe cum s-o facă pentru copiii lor. Amin! 

 



 

Cum să folosiți acest caiet? 
Fiecare lecție cuprinde câte trei imagini inspirate din textul biblic și sunt menite să îndrume înspre 
textul biblic asociat fiecărei lecții. Folosiți fiecare imagine pentru a-i deprinde pe copii să observe 
cât mai atent și cât mai mult din ceea ce este în imagine, urmărind identificarea personajelor 
(Cine?), a acțiunilor (Ce?), a elementelor de loc (Unde?), de timp (Când?), a modului în care se 
desfășoară acțiunea (Cum?), sau a cauzei/scopului desfășurării acțiunii (De ce?). Adăugați și alte 
întrebări acolo unde este cazul, așa încât „citirea” imaginilor să fie cât mai completă. Evitați 
presupunerile sau întrebările interpretative. Deprinderea observării atente a imaginilor va fi de 
mare ajutor în observarea și înțelegerea ulterioară a textului scris. 

Versetul de memorat ales pentru fiecare lecție este menit să întipărească în mintea copiilor 
Cuvântul scris al lui Dumnezeu. În acest scop, melodiile compuse pentru o bună parte din 
versetele de memorat pot să fie de un real folos și să ajute întreaga familie, mari și mici, la 
închinare, încurajare, îndemnare, etc.  

Povestea de la sfârșitul fiecărei lecții nu este gândită pentru a fi citită copiilor, ci mai degrabă 
povestită în interacțiune directă cu ei. De un real ajutor ar fi ca părintele să spună copiilor 
povestea lecției având Biblia în mână și citind pasaje scurte acolo unde este cazul. Scopul este 
acela de a-i expune pe copii cât mai mult Cuvântului scris al lui Dumnezeu, mai ales într-un 
context în care și ei, ca și noi, sunt asaltați de vocea asurzitoare a lumii. 

Nu uitați rugăciunea! Ea este răspunsul nostru la vorbirea lui Dumnezeu, de aceea ajutați-i pe 
copii să deprindă rugăciunea, să-I vorbească Dumnezeului Creator care dorește părtășia cu 
fiecare dintre noi. Exersați împreună rugăciunea de laudă, de mulțumire, de mărturisire, de 
mijlocire sau de cerere personală, transformând versetul de memorat într-o rugăciune. 

Exercițiile propuse spre rezolvare au menirea de a-i ajuta pe copii să se familiarizeze ei înșiși încet 
încet cu Cuvântul scris al lui Dumnezeu.



Cuprinsul Lecțiilor 
IOEL 

Lecția 1 

Ioel 1:1-20 

VM 1 – Ioel 1:14 

Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare; strângeți pe bătrâni, 
pe toți locuitorii țării, în Casa Domnului, Dumnezeului vostru, și strigați 
către Domnul. 

Lecția 2 

Ioel 2:1-17 

VM 2 – Ioel 2:13 

Sfâșiați-vă inimile nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul, Dumnezeul 
vostru. Căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și 
bogat în bunătate, și-I pare rău de relele pe care le trimite. 

Lecția 3 

Ioel 2:18-32 

VM 3 – Ioel 2:32 

Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea 
va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, și între 
cei rămași, pe care-i va chema Domnul. 

Lecția 4 

Ioel 3:1-21 

VM 4 – Ioel 3:16b 

Domnul este scăparea poporului Său, și ocrotirea copiilor lui Israel. 

 





LECȚIA 1 
IOEL 1:1-20 

 

MEMOREAZĂ 

 

 

IOEL 1:14 

Vestiți un post, chemați o 
adunare de sărbătoare; 

strângeți pe bătrâni,  
pe toți locuitorii țării,  

în Casa Domnului, 
Dumnezeului vostru,  

și strigați către Domnul. 
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ! 
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ! 
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ! 
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Unde trebuia să fie strânși toți locuitorii țării? 

 

 

După ce ai memorat bine versetul lecției, completează cu 
litere mari de tipar cuvintele care lipsesc, sau roagă-i pe 
părinții tăi să scrie pentru tine ceea ce le spui tu! 

 

VESTIȚI UN ________, CHEMAȚI O ADUNARE 

DE _______________; STRÂNGEȚI PE BĂTRÂNI, 

PE ________ LOCUITORII ________, ÎN CASA 

DOMNULUI, DUMNEZEULUI VOSTRU, ȘI 

____________ CĂTRE _____________. 

 

Găsește cuvântul corect în învălmășeală, ordonând 
literele în ordinea descrescătoare a numerelor de sub ele! 

 

 

M R E S E N E I 
7 5 1 8 4 3 6 2 
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Găsește cuvintele în careu! 

 

Caută în careul alăturat, pe orizontală sau pe 
verticală, cuvintele indicate: 

DOMNUL 

ADUNARE 

IOEL 

VREMEA 

PREOȚI 

VESTIȚI 

LĂCUSTA 

POST 

 

 

 

Găsește drumul corect! 

 

  

A I R O F I I A H I 

V E S T I Ț I D I O 

R U P E R U T U D E 

E J P I D O M N U L 

M O R P A D I A S P 

E R E L T I C R D E 

A P O S T P E E O T 

T E Ț E O M A T F A 

G D I C T H I A O D 

U O R L Ă C U S T A 
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BD – Episodul 1 
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POVESTEA Lecției 1 
Ioel 1:1-20 

Schița Lecției 1 
LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una 
după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?, 

Cum?, De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca 
lectura imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.

PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei 
și astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și 
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de 
lecturat. (Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.) 

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată, 
de două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite). 

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și 
versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii. 

Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, dorește să fie în relație cu oamenii, cu cei pe care i-a creat 
după Chipul și asemănarea Sa. De aceea, de-a lungul generațiilor, El s-a făcut cunoscut oamenilor în 
diverse moduri, dar Cuvântul Său scris, Biblia sau Sfânta Scriptură, este vorbirea lui directă către oameni. 
Tot așa cum în relațiile pe care le avem unii cu alții vorbim și ne ascultăm unii pe alții, tot așa suntem invitați 
să-L ascultăm pe Dumnezeu vorbindu-ne prin Cuvântul Lui, iar El ne ascultă când Îi vorbim prin rugăciune. 
De aceea este foarte important să învățăm să citim Biblia și să ne rugăm. 
(Parcurgerea unei noi cărți biblice este o bună ocazie de a le vorbi copiilor despre alcătuirea acestei 
extraordinare biblioteci, despre părțile ei și cărțile care o formează, sau despre felul în care ar trebui să o 
citim cu atenție folosind întrebările de observare – Cine?, Ce?, Unde?, Când?, Cum?, De ce?. De asemenea,  
amintiți-le copiilor despre importanța rugăciunii, vorbirea noastră către Dumnezeu, și rememorați mâna 
rugăciunii – rugăciunea de laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire și de cerere personală). 
Cartea din Biblie pe care începem să o parcurgem astăzi este „Cartea prorocului Ioel” sau pe scurt „Ioel”. 
Ea se găsește în Vechiului Testament și face parte din categoria cărților profetice. Această colecție de cărți 
profetice este împărțită în două părți: cărțile prorocilor mari, cinci la număr - Isaia, Ieremia, Plângerile lui 
Ieremia, Daniel, Ezechiel - și cărțile prorocilor mici, douăsprezece la număr - Osea, Ioel, Amos, Obadia, 
Iona, Mica, Naum, Habacuc, Țefania, Hagai, Zaharia și Maleahi. 

Ioel înseamnă „Domnul/Jehovah este Dumnezeu”. Prorocul Ioel era fiul lui Petuel, al cărui nume 
înseamnă „Dumnezeu vorbește, cel convins de Dumnezeu”. Acesta este singurul lucru pe care îl aflăm 
despre Iona. În această carte nu ni se dă nici un alt detaliu despre locul în care a trăit sau vremea în care a 
prorocit el. Dar oare ce este acela un proroc și ce face el? Un proroc este un om al lui Dumnezeu care aduce 
un mesaj din partea Lui prin care poporul care s-a îndepărtat de Dumnezeu este chemat la ascultare de El. 
Mesajul unui proroc al Domnului cuprinde amenințarea pedepsei, dar și promisiunea binecuvântării. 

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – Ioel – legată de paragraful studiat conform 
calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale. Povestea 
lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea Cuvântului 
lui Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor, copiii 
interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost 
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și este 
legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să lege 
imaginile de versetul de memorat. 

 

IOEL 1:14 
Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare; strângeți pe bătrâni, pe toți locuitorii 

țării, în Casa Domnului, Dumnezeului vostru, și strigați către Domnul. 

1 

2 

3 



18   IOEL / LECȚIA 1 

 

Cartea Ioel începe astfel: „Cuvântul Domnului care a fost spus lui Ioel, fiul lui Petuel” 
(Ioel 1:1). Acest Cuvânt al Domnului Dumnezeu trebuia făcut de cunoscut celor din acea 
vreme, iar ei trebuia să povestească despre el și generațiilor următoare: „Ascultați 

lucrul acesta, bătrâni! Și luați seama, toți locuitorii țării! S-a întâmplat așa ceva pe vremea voastră sau pe 
vremea părinților voștri? Povestiți copiilor voștri despre lucrul acesta, și copiii voștri să povestească la 
copiii lor, iar copiii lor să povestească neamului de oameni care va urma!” (Ioel 1:1-3) Dar oare ce s-a 
întâmplat așa de extraordinar? Prorocul Ioel scrie mai departe astfel: „Ce a lăsat nemâncat lăcusta Gazam, 
a mâncat lăcusta Arbeh, ce a lăsat lăcusta Arbeh, a mâncat lăcusta Ielec, ce a lăsat lăcusta Ielec, a mâncat 
lăcusta Hasil.” (Ioel 1:4) 
Voi știți ce este aceea o lăcustă? Știți cum arată invaziile de lăcuste și ce rămâne în urma lor? (Învățătorul 
va citi copiilor textul din cartea Exodul 10:1-15 legat de pedeapsa care a venit de la Domnul Dumnezeu 
peste faraon și peste toată țara Egipt. De asemenea, pot fi de ajutor imagini cu lăcuste sau videoclipuri 
care prezintă invazii de lăcuste, așa încât copiii să poată înțelege gravitatea situației descrise de Ioel.) 
Ioel descrie astfel situația devastatoare în care a ajuns țara: „Mi-a pustiit via; mi-a făcut bucăți smochinul, 
l-a jupuit de coajă și l-a trântit jos; mlădițele de viță au ajuns albe!” (Ioel 1:7), „Câmpia este pustiită, 
pământul întristat, căci grâul este nimicit, mustul a secat, untdelemnul nu mai este. Înmărmuriți, plugari, 
văitați-vă, vieri, din pricina grâului și orzului, căci bucatele de pe câmp sunt pierdute. Via este prăpădită, 
smochinul este veștejit, rodiul, finicul, mărul, toți pomii de pe câmp, s-au uscat...” (Ioel 1:10-12a) Plin de 
amărăciune, prorocul Ioel spunea că „s-a dus bucuria de la copiii oamenilor!” (Ioel 1:12b) 
Oare de ce a venit această invazie de lăcuste peste țară? Oare ce trebuia să facă poporul? 

Prorocul Ioel a primit de la Dumnezeu Cuvântul care spunea ce era de făcut. Mai întâi, 
Ioel vorbește preoților vremii: „Încingeți-vă, preoți, și plângeți! Bociți-vă, slujitori ai 
altarului; veniți și petreceți noaptea îmbrăcați cu saci, slujitori ai Dumnezeului meu! 

Căci au încetat darurile de mâncare și jertfele de băutură din Casa Dumnezeului vostru” (Ioel 1:13). Cu alte 
cuvinte, ei trebuia să se smerească și să plângă înaintea lui Dumnezeu pentru că situația era atât de gravă 
că nici merinde pentru darurile de mâncare ce trebuia aduse la Casa Domnului nu se mai găseau în țară. 
Apoi, Cuvântul Domnului prin prorocul Ioel spunea așa: „Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare; 
strângeți pe bătrâni, pe toți locuitorii țării, în Casa Domnului, Dumnezeului vostru, și strigați către 
Domnul”. (Ioel 1:14) La acest post trebuia chemată întreaga națiune, toți copiii lui Israel; ei trebuia să se 
adune în Casa Domnului și să se roage acolo. 
Oare de ce a venit această invazie de lăcuste peste țara copiilor lui Israel? Oare de ce erau rugăciunea și 
postul măsurile care trebuia să fie luate de întreg poporul? Oare ce spuneau cuvintele Scripturii despre 
consecința neascultării copiilor lui Israel? 

Într-una din familiile din Iuda din acea vreme, bunicul și tatăl au decis să se roage și să 
postească, să-L caute pe Domnul cu toată inima lor împreună cu întreaga familie, să 
strige către Domnul pentru vindecarea inimilor lor, pentru vindecarea familiei lor și apoi 

pentru vindecarea națiunii lor de orice păcat și neascultare de Domnul și de Cuvântul Lui. Dar oare ce este 
postul? Postul este o perioadă de timp, de obicei o zi, în care o persoană renunță la mâncare, apă și/sau 
alte lucruri care țin de trup, cu scopul preocupării pentru lucrurile spirituale, pentru relația cu Dumnezeu. 
Fiind toți împreună, bunicul le-a citit tuturor celor din familie rugăciunea împăratului Solomon rostită cu 
ocazia sfințirii Templului, așa cum o găsim în cartea 2 Cronici, din Biblie: 

„Când cerul va fi închis, și nu va fi ploaie, din pricina păcatelor lor împotriva Ta: dacă se vor ruga în acest loc, 
și vor da slavă Numelui Tău, și dacă se vor întoarce de la păcatele lor (pentru că-i vei fi pedepsit), ascultă-i 
din ceruri, iartă păcatul robilor Tăi și al poporului Tău Israel, învață-i calea cea bună în care trebuie să 
meargă, și trimite ploaie pe pământul pe care l-ai dat de moștenire poporului Tău! Când vor fi în țară 
foametea, ciuma, rugina în grâu, și mălura, lăcustele de un soi sau altul, când vrăjmașul va împresura pe 
poporul Tău, în țara lui, în cetățile lui, când vor fi urgii sau boli de vreun fel: dacă un om, dacă tot poporul 
Tău Israel va face rugăciuni și cereri, și fiecare își va cunoaște rana și durerea și va întinde mâinile spre casa 
aceasta, ascultă-l din ceruri, din locul locuinței Tale, și iartă-l; răsplătește fiecăruia după căile lui, Tu care 
cunoști inima fiecăruia, căci numai Tu cunoști inima copiilor oamenilor, ca să se teamă de Tine, și să umble 
în căile Tale tot timpul cât vor trăi în țara pe care ai dat-o părinților noștri!” (2 Cronici 6:26-31), 

iar apoi le-a citit răspunsul Domnului Dumnezeu la rugăciunea făcută de împăratul Solomon: 
„Când voi închide cerul, și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma 
în poporul Meu: dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, și va căuta 
Fața Mea, și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, și-i voi tămădui țara.” 
(2 Cronici 7:13-14)  

După acest moment, toți s-au rugat și fiecare și-a mărturisit păcatele în rugăciune. 

IMAGINEA 1 

IMAGINEA 2 

IMAGINEA 3 
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APLICAȚIE – Poporul s-a îndepărtat de Dumnezeu și nu L-a urmat și, de aceea, Dumnezeu a trimis o 
pedeapsă grea peste poporul Său: țara a fost distrusă de patru invazii de lăcuste. Dar pedeapsa a venit 
tocmai pentru ca poporul să recunoască că a păcătuit, să se smerească prin post și să strige către 
Dumnezeu prin rugăciune. Așa cum a citit bunicul familiei din 2 Cronici 7:13-14, prorocul Ioel a chemat 
poporul să facă exact aceste lucruri: să se smerească prin post și să strige către Domnul în rugăciune. 
Cu siguranță că și tu ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu prin neascultare față de părinți, prin obrăznicie sau 
poate neasumarea responsabilităților. Și cu siguranță că ai fost certat, sau pedepsit măcar o dată pentru 
aceste lucruri. Ce ai făcut tu în astfel de situații? Ai ales să-ți recunoști vina și să îți ceri iertare de la părinți 
și apoi de la Domnul, sau mai degrabă te-ai bosumflat și mai tare?  

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în 
metodele folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat, (rugăciune 
de laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea 
centrală a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii. 

 

4 

5 

6 





 

   
 

LECȚIA 2 
IOEL 2:1-17 

 

MEMOREAZĂ1 

 

 
1 Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 1 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului. 

IOEL 2:13 

Sfâșiați-vă inimile nu hainele, 
și întoarceți-vă la Domnul, 

Dumnezeul vostru.  
Căci El este milostiv și plin de 

îndurare, îndelung răbdător și 
bogat în bunătate,  

și-I pare rău de relele pe care 
le trimite. 
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ! 
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ! 
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ! 
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Cum este Dumnezeu față de oameni în privința 
răbdării? 

 

 

După ce ai memorat bine versetul lecției, completează cu 
litere mari de tipar cuvintele care lipsesc, sau roagă-i pe 
părinții tăi să scrie pentru tine ceea ce le spui tu! 

 

SFÂȘIAȚI-VĂ ______________ NU _______________, 

ȘI ÎNTOARCEȚI-VĂ LA ____________, 

DUMNEZEUL VOSTRU. CĂCI EL ESTE 

________________ ȘI PLIN DE ÎNDURARE, 

ÎNDELUNG RĂBDĂTOR ȘI ____________ ÎN 

BUNĂTATE, ȘI-I PARE RĂU DE RELELE PE CARE 

LE TRIMITE. 

 

Găsește cuvântul corect în învălmășeală, ordonând 
literele în ordinea crescătoare a numerelor de sub ele! 

 

 

O I N C Ă Ț P Ă 
3 6 7 4 9 8 2 5 
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Găsește cuvintele în careu! 

 

Caută în careul alăturat, pe orizontală sau pe 
verticală, cuvintele indicate: 

TRÂMBIȚĂ 

SION 

ZIUA 

POPOARE 

INIMĂ 

MOȘTENIRE 

ÎNDURARE 

NEAMURI 

 

 

 

Găsește drumul corect! 

 

  

D E L A F O R T U G 

A S P O P O A R E A 

Î F I N S T U Â T S 

N E A M U R I M A T 

D R O U T U A B F O 

U U Z D O T S I O N 

R P I N I M Ă Ț T E 

A I U D F R T Ă I A 

R T A A H G U R T U 

E M O Ș T E N I R E 



30  IOEL / LECȚIA 2 

 
 

BD – Episodul 2 
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POVESTEA Lecției 2 
Ioel 2:1-17 

Schița Lecției 2 

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una 
după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?, 

Cum?, De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca 
lectura imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.

PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei 
și astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și 
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de 
lecturat. (Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.) 

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată, 
de două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite). 

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și 
versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii. 

Data trecută am început împreună cartea prorocului Ioel, o carte mică din Vechiul 
Testament, de doar 3 capitole, prin care Domnul Dumnezeu a transmis un mesaj 
deosebit de important pentru copiii lui Iuda atunci, dar și pentru noi astăzi. Vă mai 

amintiți ce este un proroc? Ce alți proroci mai cunoașteți din Biblie? Care sunt cele 5 cărți profetice numite 
și cărțile profeților mari? Oare de ce sunt numite așa? 
Dacă în primul capitol al cărții Ioel am aflat despre pedeapsa venită asupra țării prin cele 4 invazii de lăcuste 
și despre nenorocirea pe care ele au lăsat-o în urmă, de data aceasta, în capitolul 2 al cărții, aflăm cum 
Cuvântul Domnului vestit prin gura prorocului Ioel aducea o atenționare cu privire la ceea ce urma să vină, 
cu privire la viitorul gata să se desfășoare: „Sunați din trâmbiță în Sion! Sunați în gura mare pe muntele 
Meu cel Sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării. Căci vine ziua Domnului, este aproape!” (Ioel 2:1) Oare ce 
însemna „ziua Domnului”, ce aducea ea? Prorocul Ioel a anunțat poporul astfel despre acea zi: „O zi de 
întuneric și negură mare, o zi de nori și de întunecime. Ca zorile dimineții se întinde peste munți un popor 
mare și puternic, cum n-a mai fost din veac, și nici în vremurile viitoare nu va mai fi. Arde focul înaintea lui, 
și pâlpâie flacăra după el. Înaintea lui, țara era ca o grădină a Edenului, și după el este un pustiu sterp: nimic 
nu-i scapă.” (Ioel 2:2-3). Uau! Mesajul lui Ioel era deosebit de grav! 

Privind însă mai atent spre viziunea primită de la Domnul, prorocul Ioel descoperă o 
imagine înfiorătoare: „Parcă sunt niște cai, și aleargă ca niște călăreți. Vin uruind ca 
niște care pe munți, și pâraie ca o flacără de foc, când mistuie miriștea; par o puternică 

oștire, gata de luptă.” (Ioel 2:4-5). Nu era ceva față de care să fii indiferent, ba dimpotrivă: „Tremură 
popoarele înaintea lor, și toate fețele îngălbenesc.” (Ioel 2:6). Nu era o poveste închipuită, ci era ceva care 

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – Ioel – legată de paragraful studiat conform 
calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale. Povestea 
lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea Cuvântului 
lui Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor, copiii 
interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost 
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și este 
legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să lege 
imaginile de versetul de memorat. 

 

IOEL 2:13 
Sfâșiați-vă inimile nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul, Dumnezeul vostru. 

Căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate, 
și-I pare rău de relele pe care le trimite. 

 

IMAGINEA 1 

IMAGINEA 2 

1 

2 

3 
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se apropia: „Aleargă ca niște războinici, se suie pe ziduri ca niște războinici, fiecare își vede de drumul lui, și 
nu se abate din cărarea lui. Nu se împing unii pe alții, fiecare ține șirul, se năpustesc prin săgeți și nu se 
opresc din mers. Se răspândesc în cetate, aleargă pe ziduri, se suie pe case, și intră pe ferestre ca un hoț.” 
(Ioel 2:7-9). Așa că prorocul Ioel spunea tuturor celor care aveau urechi de auzit și care erau gata să îl 
asculte despre chemarea Domnului, Dumnezeul plin de îndurare și milostiv, gata să primească pe cei care 
se întorc din toată inima lor de la căile lor rele: „Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la Mine cu toată 
inima, cu post, cu plânset și bocet!” (Ioel 2:12) Mai mult, prorocul Ioel îi și atenționează spunându-le: 
„Sfâșiați-vă inimile nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul, Dumnezeul vostru.” (Ioel 2:13a) Dar oare de ce 
le-a spus așa ceva? Ce însemna în vremea aceea faptul că oamenii își sfâșiau, își rupeau hainele intenționat? 
Gestul sfâșierii hainelor era un gest exterior care exprima o puternică durere sufletească. De obicei, acest 
gest era făcut la moartea cuiva drag, sau era o exprimare a pocăinței. Cu alte cuvinte, când o persoană 
păcătuia, își rupea hainele pentru a arăta în exterior cât de rău îi părea de păcatul făcut. Dar stai! Ioel le 
spunea: „Sfâșiați-vă inimile nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul, Dumnezeul vostru.” (Ioel 2:13a) Oare de 
ce? Se pare că oamenii și atunci ca și astăzi se pricepeau să se prefacă și în loc să fie sinceri și să le pară rău 
cu adevărat, doar se prefăceau rupându-și hainele. Se pare că uitaseră ceea ce spusese în vechime prorocul 
Samuel: „Domnul nu se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la 
inimă.” (Samuel 16:7b) 
Prorocul Ioel a continuat cu ceva foarte important! „...întoarceți-vă la Domnul, Dumnezeu vostru. Căci El 
este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate, și-I pare rău de relele pe care le 
trimite.” (Ioel 2:13b) Cu alte cuvinte, pocăința nu trebuie să se bazeze pe cine este și ce face omul, ci pe 
cum este Domnul, Dumnezeul care nu obosește iertând. Pocăința trebuie să fie însoțită de lacrimi amare, 
dar nu trebuie să fie copleșită de deznădejde, ci cu lacrimile șiroind ea crede și nădăjduiește cu toată 
puterea: „Cine știe dacă nu Se va întoarce și nu Se va căi? Cine știe dacă nu va lăsa după El o binecuvântare, 
daruri de mâncare și jertfe de băutură pentru Domnul, Dumnezeul vostru?” (Ioel 2:14) 

Prorocul Ioel chema la rugăciune și post, pe fiecare în inima lui, dar și pe toți împreună 
uniți într-o adunare: „Sunați cu trâmbița în Sion! Vestiți un post, chemați o adunare de 
sărbătoare! Strângeți poporul, țineți o adunare Sfântă!” (Ioel 2:15-16a). 

Prorocul Ioel chema la rugăciune și post pe bunici și pe nepoți, pe cei ce vin de la înmormântare și pe cei 
care sunt gata să meargă la nuntă: „Aduceți pe bătrâni, strângeți copiii, și chiar pruncii de la țâță! Să iasă 
mirele din cămara lui, și mireasa din odaia ei!” (Ioel 2:16b) Prorocul Ioel chema pe bătrânii poporului, pe 
bunici și pe părinți, pentru ca ei să fie cei dintâi în pocăința lor, ei să fie cei dintâi în rugăciune și post, ei să 
fie cei dintâi în pilda lor, nu cei de la urmă. Stând de vorbă cu bătrânii poporului, cu cei chemați să fie 
slujitorii Domnului, prorocul Ioel le spunea Cuvântul primit: „Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între 
tindă și altar, și să zică: «Doamne, îndură-Te de poporul Tău! Nu da de ocară moștenirea Ta, n-o face de 
batjocura popoarelor! Pentru ce să se zică printre neamuri: „Unde este Dumnezeul lor?»” (Ioel 2:17) 
Adunarea pentru rugăciune și post la care îi chema prorocul Ioel, trebuia să fie într-un anumit loc „între 
tindă și altar”, adică între intrarea Casei Domnului și altarul pentru jertfe din curtea interioară. Moise 
spunea din partea Domnului Dumnezeu despre acest loc: „[...] acolo Mă voi întâlni cu voi și îți voi 
vorbi. Acolo Mă voi întâlni cu copiii lui Israel și locul acela va fi sfințit de slava Mea.” (Exod 29:42-43) 

APLICAȚIE – Haideți să repetăm împreună versetul de memorat! Care este chemarea pe care o face 
prorocul Ioel poporului? Cum este Dumnezeu, Cel la care este chemat poporul să se întoarcă? Cu alte 
cuvinte, poporul putea avea toată încrederea că El îl va primi, pentru că „El este milostiv și plin de îndurare, 
îndelung răbdător și bogat în bunătate”. Tot așa și noi putem avea toată încrederea că dacă ne întoarcem 
la Dumnezeu, El ne va ierta oricât de grav ar fi păcatul. În plus, știm că „dacă ne mărturisim păcatele, El 
este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1:9). 
Ești tu gata să te întorci la Dumnezeu, să-ți mărturisești păcatele și să te lași curățit de El? Nu uita, „El este 
milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate”. 

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în 
metodele folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat, (rugăciune 
de laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea 
centrală a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

IMAGINEA 3 

4 

5 

6 



 

   
 

LECȚIA 3 
IOEL 2:18-32 

 

MEMOREAZĂ 

 

IOEL 2:32 

Atunci oricine va chema 
Numele Domnului va fi 

mântuit. Căci mântuirea va 
fi pe muntele Sionului și la 
Ierusalim, cum a făgăduit 

Domnul, și între cei rămași, 
pe care-i va chema Domnul. 
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ! 

 

 





IOEL / LECȚIA 3  37 

 

 

OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ! 
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ! 
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Ce trebuie să cheme oricine pentru a fi mântuit? 

 

 

După ce ai memorat bine versetul lecției, completează cu 
litere mari de tipar cuvintele care lipsesc, sau roagă-i pe 
părinții tăi să scrie pentru tine ceea ce le spui tu! 

 

ATUNCI _____________ VA CHEMA 

_____________ DOMNULUI VA FI MÂNTUIT. 

CĂCI _____________ VA FI PE MUNTELE 

SIONULUI ȘI LA ________________, CUM A 

FĂGĂDUIT DOMNUL, ȘI ÎNTRE CEI RĂMAȘI, PE 

CARE-I VA _____________ DOMNUL. 

 

Găsește cuvântul corect în învălmășeală, ordonând 
literele în ordinea crescătoare a numerelor de sub ele! 

 

 

M L S R I E U A I 
18 14 10 6 2 4 8 12 16 
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Găsește cuvintele în careu! 

 

Caută în careul alăturat, pe orizontală sau pe 
verticală, cuvintele indicate: 

RÂVNĂ 

OȘTIREA 

NUMELE 

PROROCI 

ISRAEL 

MÂNTUIREA 

FĂPTURĂ 

DUHUL 

 

 

Găsește drumul corect! 

 

  

A D M E U L M U F N 

D R Â V N Ă A M Ă U 

E I N U G T R O P M 

V S T O T I E O T I 

Ă N U M E L E Ș U T 

T O I R O P I T R D 

G P R O R O C I Ă U 

F T E A P U A R P H 

U I A L U C L E U U 

E L D A I S R A E L 
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BD – Episodul 3 
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POVESTEA Lecției 3 
Ioel 2:18-32 

Schița Lecției 3 

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una 
după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?, 

Cum?, De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca 
lectura imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.

PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei 
și astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și 
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de 
lecturat. (Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.) 

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată, 
de două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite). 

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și 
versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.  

Amintindu-și că „Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, 
încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care Își ține dragostea până în mii de 
neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel 

vinovat drept nevinovat, și pedepsește fărădelegea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea 
și al patrulea neam!” (Exod 34:6-7), prorocul Ioel spunea că „Domnul a fost plin de râvnă pentru țara Lui, 
și S-a îndurat de poporul Său.” (Ioel 2:18) În această parte a cărții Ioel, aflăm că Domnul i-a vorbit din nou 
într-o viziune și i-a spus astfel: „Domnul a răspuns și a zis poporului Său: «Iată, vă trimit grâu, must și 
untdelemn proaspăt, ca să vă săturați de ele, și nu vă voi mai face de ocară între neamuri.»” (Ioel 2:18-19) 
Dar oare la ce a răspuns Domnul? În prima lecție din cartea Ioel am aflat că Domnul Dumnezeu a trimis de 
4 ori multe multe lăcuste care au distrus țara, iar prorocul Ioel, prin mesajul primit de la Dumnezeu, chema 
poporul la post și rugăciune. Apoi, în lecția a doua am aflat că Domnul atrăgea atenția poporului să nu se 
pocăiască de formă, doar așa de ochii lumii! Cartea Ioel nu ne spune în mod clar, dar câtă vreme Domnul a 
răspuns promițând binecuvântarea peste țara, putem înțelege că poporul a ascultat chemarea la pocăință 
și că s-a rugat și s-a smerit înaintea lui Dumnezeu. 
Iar răspunsul Domnului și binecuvântările promise poporului sunt incredibile! Imaginați-vă că la un 
moment dat „câmpia este pustiită, pământul întristat, căci grâul este nimicit, mustul a secat, untdelemnul 
nu mai este” (Ioel 1:10), iar apoi Domnul spune: „vă trimit grâu, must și untdelemn proaspăt”. Sau „în țara 
mea a năvălit un popor puternic și fără număr, cu dinți de leu, și măsele de leoaică” (Ioel 1:6), iar apoi 
Domnul promite astfel: „voi depărta de la voi pe vrăjmașul de la miazănoapte, îl voi izgoni spre un pământ 
fără apă și pustiu, îi voi împinge partea dinainte a oștirii lui în marea de răsărit, și coada oștirii în marea de 
apus”? (Ioel 2:20a) Amintiți-vă că la începutul cărții am aflat că „ce a lăsat nemâncat lăcusta Gazam, a 

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – Ioel – legată de paragraful studiat conform 
calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale. Povestea 
lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea Cuvântului 
lui Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor, copiii 
interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost 
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și este 
legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să lege 
imaginile de versetul de memorat. 

 

IOEL 2:32 
Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.  

Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, și între 
cei rămași, pe care-i va chema Domnul. 

IMAGINEA 1 

1 

2 

3 
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mâncat lăcusta Arbeh, ce a lăsat lăcusta Arbeh, a mâncat lăcusta Ielec, ce a lăsat lăcusta Ielec, a mâncat 
lăcusta Hasil.” (Ioel 1:4), iar acum Domnul promite că „ariile se vor umple de grâu, vor geme tocitoarele și 
teascurile de must și de untdelemn, vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele Arbeh, Ielec, 
Hasil și Gazam, oștirea Mea cea mare pe care am trimis-o împotriva voastră.” (Ioel 2:24-25) În viziunea sa, 
prorocul Domnului, Ioel fiul lui Petuel, vedea vremuri de binecuvântare, de pace, de belșug. 

Dar nu numai atât! Privind în viitor prin ochii credinței, prorocul Ioel vorbea tuturor 
celor din vremea lui, tuturor celor gata să asculte și să se întoarcă de la căile lor rele, 
despre făgăduințe nespus de mari și scumpe pe care Însuși Domnul Dumnezeu le făcea: 

„copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, 
vă va trimite ploaie timpurie și târzie, ca odinioară.” (Ioel 2:23), ba chiar mai mult: „Veți mânca și vă veți 
sătura, și veți lăuda Numele Domnului, Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi” (Ioel 2:26a). Și 
toate aceste promisiuni sunt gata să se întâmple pentru că Domnul a fost, este și va fi credincios 
promisiunilor făcute lui Avraam, Isaac și Iacov. El va împlini tot ceea ce a spus: „Și veți ști că Eu sunt în 
mijlocul lui Israel, că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, și nu este altul în afară de Mine.” (Ioel 2:27a) În 
plus, dacă poporul a ajuns de ocară, de rușine printre popoare, din cauza păcatelor lor, Domnul le promite 
acum că „poporul Meu niciodată nu va mai fi de ocară” (Ioel 2:27b).  

Dar nu aici se termina viziunea primită de prorocul Ioel, ci era și un „după aceea”. Ce 
poate fi „după [...] veți ști că Eu sunt în mijlocul lui Israel, că Eu sunt Domnul, 
Dumnezeul vostru, și nu este altul în afară de Mine”? 

Privind spre vremurile care urmau să vină, prorocul a auzit o promisiune care stârnește o mare surprindere: 
„după aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor 
visa visuri, și tinerii voștri vor avea vedenii.” (Ioel 2:28) („În ultimele zile” sau „în zilele din urmă” așa cum 
citează apostolul Petru în Fapte 2:17: „în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste 
orice făptură” - este o expresie care se referă la zilele lui Mesia.) 
Afirmația Domnului legată de „orice făptură” îl face pe prorocul Ioel să fie cuprins de uimire. Adică oamenii 
din orice seminție, de orice limbă, din orice popor și de orice etnie? Ba mai mult, prorocul aude în viziunea 
sa că nu va fi nici o diferență între rob și slobod, între slugă și stăpân, deoarece „chiar și peste robi și peste 
roabe, voi turna Duhul Meu, în zilele acelea.” (Ioel 2:29) Acestea sunt niște lucruri incredibile! Gândiți-vă 
că Duhul Sfânt urma să fie turnat, adică dat din plin, nu cu picătura! 
Dar oare ce vremuri vor fi acelea? Prorocul Ioel a primit mai departe revelația din partea Domnului, care 
arunca un rază de lumină asupra unor vremuri și mai îndepărtate: „Voi face să se vadă semne în ceruri și pe 
pământ: sânge, foc, și stâlpi din fum; soarele se va preface în întuneric, și luna în sânge, înainte de a veni 
ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată.” (Ioel 2:30-31) Dar, fiți atenți, ce promisiune extraordinară 
a mai primit Ioel în viziunea sa: „Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea 
va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, și între cei rămași, pe care-i va chema 
Domnul.” (Ioel 2:32) Oare cine sunt cei care vor trăi aceste vremuri? 

APLICAȚIE – După înălțarea Domnului Isus la cer, în ziua Cincizecimii, de Rusalii, când „niște limbi ca de foc 
au fost văzute împărțindu-se printre ei, și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh 
Sfânt, și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească.” (Fapte 2:3-4), apostolul 
Petru a înțeles că: „aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: «În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi 
turna din Duhul Meu peste orice făptură»” (Fapte 2:16-17). Și tot apostolul Petru este cel care a reamintit 
ce zicea prorocul Ioel că: „Atunci oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit” (Fapte 2:21). Cuvintele 
„orice făptură” și „oricine” ne includ și pe mine și pe tine. Dar cum poți avea parte de această promisiune 
făcută prin gura prorocului Ioel? Această întrebare și-au pus-o și cei care au fost prezenți când s-a revărsat 
Duhul Sfânt de Rusalii. Lor atunci ca și nouă astăzi apostolul Petru le-a spus: „«Pocăiți-vă», le-a zis Petru, 
«și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi 
darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, și pentru toți cei ce sunt 
departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.»” (Fapte 2:38-39) 
Tu ce trebuie să faci ca să fii mântuit? Tu ce trebuie să faci ca să fie turnat și peste tine Duhul lui Dumnezeu? 
Ce ai spune altora că trebuie să facă? 

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în 
metodele folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat, (rugăciune 
de laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea 
centrală a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

IMAGINEA 2 

IMAGINEA 3 

4 

5 

6 



 

   
 

LECȚIA 4 
IOEL 3:1-21 

 

MEMOREAZĂ1 

 

 
1 Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 2 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului. 

IOEL 3:16b 

Domnul este scăparea 

poporului Său, și ocrotirea 

copiilor lui Israel. 
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ! 
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ! 
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ! 
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Cine este scăparea poporului Israel? 

 

 

După ce ai memorat bine versetul lecției, completează cu 
litere mari de tipar cuvintele care lipsesc, sau roagă-i pe 
părinții tăi să scrie pentru tine ceea ce le spui tu! 

 

DOMNUL ESTE ____________ POPORULUI 

SĂU, ȘI _______________ COPIILOR LUI 

____________. 

 

Găsește cuvântul corect în învălmășeală, ordonând 
literele în ordinea descrescătoare a numerelor de sub ele! 

 

 

I O R E A R T O C 
8 18 14 4 2 6 10 12 16 
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Găsește cuvintele în careu! 

 

Caută în careul alăturat, pe orizontală sau pe 
verticală, cuvintele indicate: 

IERUSALIM 

IOSAFAT 

JUDECATĂ 

PĂMÂNT 

GLASUL 

IUDA 

SCĂPAREA 

OCROTIREA 

 

 

 

Găsește drumul corect! 

 

  

O C R O T I R E A L 

F I I S I D E U V O 

T E C T G R G J E P 

E R O G L A S U L Ă 

L U T L A I U D A M 

U S C Ă P A R E A Â 

T A U T L L U C V N 

O L L A I A D A H T 

C I O S A F A T O U 

A M R E F I S Ă J K 
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BD – Episodul 4 
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POVESTEA Lecției 4 
Ioel 3:1-21 

Schița Lecției 4 

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una 
după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?, 

Cum?, De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca 
lectura imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.

PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei 
și astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și 
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de 
lecturat. (Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.) 

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată, 
de două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite). 

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și 
versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.  

Cartea prorocului Ioel, una din cele 12 cărți scrise de așa numiții profeți mici, are doar 3 
capitole, dar vorbește despre lucruri incredibile care s-au întâmplat în trecut, sau care 
se vor întâmpla în viitor. Am aflat că din cauza faptului că s-au depărtat de El, 

Dumnezeu a trimis 4 valuri de lăcuste peste țara lui Iuda care au lăsat în urmă un prăpăd de neimaginat. 
Poporul a fost chemat la pocăință prin prorocul Ioel și, în urma pocăinței lor, nu numai că Dumnezeu 
restaurează țara, dar le face și niște promisiuni incredibile. Una dintre ele este aceea că Duhul Sfânt va fi 
turnat peste orice făptură și că oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Finalul cărții Ioel vine însă 
cu încă o promisiune extraordinară: El va face dreptate poporului Său chemând la judecată în valea lui 
Iosafat1 toate popoarele care i-au stat împotrivă: „iată că în zilele acelea și în vremurile acelea, când voi 
aduce înapoi pe prinșii de război ai lui Iuda și ai Ierusalimului, voi strânge pe toate neamurile, și le voi pogorî 
în valea lui Iosafat. Acolo, Mă voi judeca cu ele, pentru poporul Meu, pentru Israel, moștenirea Mea pe care 
l-au risipit printre neamuri, împărțind între ele țara Mea.” (Ioel 3:1-2)  
În fața puternicelor armate vrăjmașe, nădejdea este în Domnul, scăparea este la El, tot așa cum s-a 
întâmplat și în cazul împăratului Iosafat.  
(Citește sau povestește copiilor întâmplările relatate în 2 Cronici 20:1-30, întâmplări care completează 
peisajul lecturării acestui desen). 

Indiferent cât de multe și fioroase sunt hienele sălbatice care așteaptă să sfârtece 
prada, indiferent cât de mulți și de temut sunt vulturii haini care așteaptă să devoreze, 
prorocul Ioel vedea în viziunea sa cum „Domnul răcnește din Sion, glasul Lui răsună din 

Ierusalim, de se zguduie cerurile și pământul.” (Ioel 3:16a). Cartea Proverbe spune că „mânia împăratului 
este ca răcnetul unui leu” (Proverbe 19:12), iar „frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu” 

 
1 Iosafat înseamnă Iehova a judecat; Domnul este judecător; Iehova judecă; judecata Domnului; Iehova a făcut dreptate. 

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – Ioel – legată de paragraful studiat conform 
calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale. Povestea 
lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea Cuvântului 
lui Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor, copiii 
interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost 
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și este 
legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să lege 
imaginile de versetul de memorat. 

 

IOEL 3:16b 
Domnul este scăparea poporului Său, și ocrotirea copiilor lui Israel. 

 

IMAGINEA 1 

IMAGINEA 2 

1 

2 

3 
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(Proverbe 20:2). Domnul Dumnezeul lui Israel este Împăratul împăraților și Domnul domnilor. La răcnetul 
Domnului toți vrăjmașii tremură de frică. 
Privind spre această imagine, prorocul Ioel primea Cuvântul care zice: „Domnul este scăparea poporului 
Său, și ocrotirea copiilor lui Israel. Și veți ști că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, care locuiește în Sion, 
muntele Meu cel Sfânt.” (Ioel 3:16b-17) 
Nu doar Ioel a avut o astfel de descoperire! Autorii psalmilor din Biblie au scris lucruri asemănătoare despre 
Domnul. Fiii lui Core, de exemplu, spuneau că: „Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor, care 
nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul, și s-ar clătina 
munții în inima mărilor. Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării, și s-ar ridica până acolo de să se 
cutremure munții.” (Psalmul 46:1-3) Împăratul David spunea și el că „pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul 
și slava mea; în Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Popoare, în orice vreme, 
încredeți-vă în El, vărsați-vă inimile înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru.” (Psalmul 62:7-8), sau 
„Scăparea celor neprihăniți vine de la Domnul; El este ocrotitorul lor la vremea necazului. Domnul îi ajută 
și-i izbăvește; îi izbăvește de cei răi și-i scapă, pentru că se încred în El.”  (Psalmi 37:39). 

În viziunea pe care a primit-o, Domnul Dumnezeu i-a spus prorocului Ioel astfel: „Eu 
sunt Domnul, Dumnezeul vostru, care locuiește în Sion, muntele Meu cel Sfânt” (Ioel 
3:17a), iar apoi „Domnul va locui în Sion” (Ioel 3:21b). Despre ce să fie vorba? Ce 

înseamnă că Dumnezeu locuiește undeva anume? 
Prorocul Ioel cunoștea foarte bine Scripturile, celelalte cărți scrise de oameni ai lui Dumnezeu sub inspirația 
Duhului Sfânt! El știa ce a scris Moise în cartea Exod: „Să-Mi facă un locaș Sfânt și Eu voi locui în mijlocul 
lor.” (Exod 25:8). Domnul Dumnezeu Și-a arătat dorința de a locui cu oamenii de la bun început. Mai târziu, 
apostolul Ioan scria în Evanghelia sa astfel: „La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și 
Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din 
ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. În El era viața, și viața era lumina oamenilor.” (Ioan 1:1-4), adăugând 
următoarele „Și Cuvântul S-a făcut trup, și a locuit printre noi, plin de har, și de adevăr. Și noi am privit 
slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.” (Ioan 1:14). Cuvântul întrupat, adică Domnul 
Isus Hristos, „a locuit printre noi”, așa cum Dumnezeu a locuit în Cortul Întâlnirii sau în Templul Său. 
Tot apostolul Ioan, fratele lui Iacov, prin revelația primită spunea următoarele: „Apoi am văzut un cer nou 
și un pământ nou; pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră, și marea nu mai era. Și eu am văzut 
coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea Sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită 
pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie, și zicea: „Iată cortul lui 
Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, și ei vor fi poporul Lui, și Dumnezeu Însuși va fi cu ei. El va fi 
Dumnezeul lor.” (Apocalipsa 21:1-3) 

APLICAȚIE – Domnul Dumnezeu a dorit dintotdeauna să locuiască împreună cu oamenii, iar acest lucru 
este scris în Biblie, atât în Vechiul, cât și în Noul Testament. De exemplu, în Evanghelia după Ioan aflăm 
cuvintele Domnului Isus: „Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom 
veni la el, și vom locui împreună cu el.” (Ioan 14:23). Imaginați-vă să vină Domnul Dumnezeu Tatăl și Fiul 
Său să locuiască cu mine, în bordeiul meu? 
Apostolul Pavel scria bisericii din Corint: „Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu, și că Duhul lui 
Dumnezeu locuiește în voi?” (1 Corinteni 3:16). Imaginați-vă să vină Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și să 
locuiască în mine, iar inima mea să fie Templul lui Dumnezeu? 
Vrei să locuiască dumnezeirea împreună cu tine, adică Dumnezeu Tatăl, Fiul Isus Hristos și Duhul Sfânt? 
Domnul Isus spunea: „Iată Eu stau la ușă, și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la 
el, voi cina cu el, și el cu Mine.” (Apocalipsa 3:20) 
Deschide ușa inimii tale, crede în Domnul Isus Hristos, primește-L în viața ta și atunci El va veni și va locui 
împreună cu tine. 

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în 
metodele folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat, (rugăciune 
de laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea 
centrală a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

IMAGINEA 3 

4 

5 

6 



 

 

Cuprinsul Lecțiilor 
IONA 

Lecția 1 

Iona 1:1-17 

VM 1 – Iona 1:9 

Iona [...] le-a răspuns: „Sunt evreu, și mă tem de Domnul, Dumnezeul 
cerurilor, care a făcut marea și uscatul!” 

Lecția 2 

Iona 2:1-10 

VM 2 – Iona 2:7 

Când îmi tânjea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul, și 
rugăciunea mea a ajuns până la Tine, în Templul Tău ce Sfânt. 

Lecția 3 

Iona 3:1-10 

VM 3 – Iona 3:8-9 

...oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către 
Dumnezeu, și să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele de 
asuprire, de care le sunt pline mâinile! 

Cine știe dacă nu Se va întoarce Dumnezeu și Se va căi, și dacă nu-Și va 
opri mânia Lui aprinsă, ca să nu pierim! 

Lecția 4 

Iona 4:1-11 

VM 4 – Iona 4:2b 

...știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător, 
și bogat în bunătate, și că Te căiești de rău! 





 

   
 

LECȚIA 1 
IONA 1:1-17 

 

MEMOREAZĂ 

 

IONA 1:9 

Iona [...] le-a răspuns: 
„Sunt evreu, și mă tem de 

Domnul, Dumnezeul 
cerurilor, care a făcut 

marea și uscatul!” 
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ! 
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ! 
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ! 
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Ce a făcut Dumnezeul cerurilor, Cel de care spunea 
Iona că se teme? 

 

 

După ce ai memorat bine versetul lecției, completează cu 
litere mari de tipar cuvintele care lipsesc, sau roagă-i pe 
părinții tăi să scrie pentru tine ceea ce le spui tu! 

 

_________ [...] LE-A RĂSPUNS: „SUNT 

_________, ȘI MĂ TEM DE DOMNUL, 

DUMNEZEUL _______________, CARE A 

FĂCUT MAREA ȘI _____________!” 

 

Găsește cuvântul corect în învălmășeală, ordonând 
literele în ordinea crescătoare a numerelor de sub ele! 

 

 

M D E U Z U E N 
6-2 8-6 9-3 10 4+3 2+1 5+4 3+2 
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Găsește cuvintele în careu! 

 

Caută în careul alăturat, pe orizontală sau pe 
verticală, cuvintele indicate: 

AMITAI 

NINIVE 

EVREU 

CORABIE 

FURTUNĂ 

JURUINȚĂ 

SORȚUL 

DOMNUL 

 

 

 

Găsește drumul corect! 

 

  

S F U R T U N Ă E P 

D A M I T A I G R D 

F O D W A I N E T S 

U C O R A B I E Y O 

T O M I E U V R G R 

R I N E V R E U A Ț 

G H U F T Q L T X U 

O L L A O D H I C L 

P J U R U I N Ț Ă U 

I S T S P T V O S T 
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BD – Episodul 1 
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POVESTEA Lecției 1 
Iona 1:1-17 

Schița Lecției 1 
LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una 
după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?, 

Cum?, De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca 
lectura imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.

PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei 
și astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și 
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de 
lecturat. (Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.) 

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată, 
de două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite). 

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și 
versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.  

Cartea din Biblie pe care începem să o parcurgem se numește „Cartea prorocului Iona”, sau 
pe scurt „Iona1”. Cartea Iona face parte din cărțile prorocilor din Vechiul Testament. Din 
cele 39 de cărți pe care le cuprinde, 17 cărți sunt profetice, din care 5 sunt scrise de prorocii 

mari (Isaia, Ieremia, Ezechiel și Daniel) și 12 de prorocii mici (Osea, Ioel, Amos, Obadia, Iona, Mica, Naum, 
Habacuc, Țefania, Hagai, Zaharia și Maleahi). 
Iona2 era fiul lui Amitai3 și era din Gat-Hefer, așa cum aflăm din 2 Împărați 14:25. Biblia nu ne mai dă nici un alt 
detaliu despre viața lui în afară de istoria prezentată în cartea care îi poartă numele. La începutul cărții, aflăm că 
Iona a primit un mesaj de la Dumnezeu în care i s-a spus foarte clar ce trebuie să facă: „Cuvântul Domnului a 
vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: «Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei. Căci 
răutatea ei s-a suit până la Mine!»” (Iona 1:1-2). Un mesaj foarte direct și clar! Dar oare de ce trebuia Iona să facă 
lucrul acesta? Ei bine, Biblia ne spune că „răutatea ei [a cetății Ninive] s-a suit până la Mine” (Iona 1:2b). Cetatea 
Ninive a fost ultima capitală a Imperiului asirian, despre care profetul Naum spunea: „Vai de cetatea vărsătoare 
de sânge, plină de minciună, plină de silnicie, și care nu încetează să se dedea la răpire!” (Naum 3:1). Cu adevărat 
cetatea Ninive era o cetate mare, plină de răutate! Dar oare ce a făcut prorocul Iona odată ce e primit acest 
mesaj din partea lui Dumnezeu de a se duce la Ninive? 

Ei bine, Biblia ne spune foarte clar ce a făcut el: „Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de 
Fața Domnului. S-a pogorât la Iafo, și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit 
prețul călătoriei, și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de 

Fața Domnului.” (Iona 1:3). Veți zice... „Poftim!? Ce a făcut? Păi nu trebuia să meargă la Ninive?”. Ba da, la Ninive 
trebuia să meargă, dar Iona a ales să meargă exact în partea opusă! „Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de 
Fața Domnului” (Iona 1:3), adică la vest de Gat-Hefer, și nu la est acolo unde se afla Ninive. Așa cum vestul este 
opus estului, tot așa și neascultarea este opusă ascultării!  Nu degeaba spunea prorocul Samuel că „neascultarea 

 
1 Pentru o sinteză a cărții Iona, puteți viziona prezentarea în imagini a cărții la IONA - profetul razvratit - povestire biblica animata. 
2 porumbel 
3 Credincios, demn de încredere 

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – Iona – legată de paragraful studiat conform calendarului 
de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale. Povestea lecției este o 
povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu. Povestea 
lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor, copiii interacționează cu povestitorul 
(părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost lecturate de copii cu ajutorul acestuia. 
Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și este legată de toate planșele lecției care formează 
împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să lege imaginile de versetul de memorat. 

 

IONA 1:9 
Iona [...] le-a răspuns: „Sunt evreu, și mă tem de Domnul, Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea 

și uscatul!” 

IMAGINEA 1 

IMAGINEA 2 

1 

2 

3 

https://www.youtube.com/watch?v=72Ku2uZo0as&ab_channel=RESURSECRESTINE
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este tot atât de vinovată ca ghicirea, și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și 
terafimi.” (1 Samuel 15:23). 
Dar planurile omului nu sunt planurile Domnului, așa că „Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic, și a 
stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme.” (Iona 1:4). Corabia mergea spre Tars, dar furtuna se 
împotrivea corabiei și corăbierilor. Văzând furtuna, auzind tunetele și văzând fulgerele, Biblia ne spune despre 
corăbieri că „s-au temut, au strigat fiecare la dumnezeul lui, și au aruncat în mare uneltele din corabie, ca s-o 
facă mai ușoară.” (Iona 1:5a), adică s-au rugat și au acționat. Iona nici nu s-a îngrijorat, nici nu s-a rugat și nici nu 
i-a ajutat pe corăbieri, ci „Iona s-a pogorât în fundul corabiei, s-a culcat și a adormit dus.”  (Iona 1:5b). Aparent 
el nu avea nici o problemă! Corăbierii au văzut nepăsarea lui Iona și unul dintre ei a mers la Iona și l-a trezit 
spunându-i: „Ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău! Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la 
noi, și nu vom pieri!” (Iona 1:6). Furtuna se întețea, iar corăbierii nu se mai întrebau care dumnezeu a iscat 
furtuna, ci se întrebau din pricina cărui pasager de pe corabie era furtuna tot mai intensă: „Veniți să tragem la 
sorț, ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta!” Au tras la sorț, și sorțul a căzut pe Iona.” 
(Iona 1:7). Așa au aflat corăbierii că din cauza lui Iona a venit furtuna, el însuși recunoscând și spunându-le: „Sunt 
Evreu, și mă tem de Domnul, Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul!” (Iona 1:9). În plus, „oamenii 
aceia știau că fugea de Fața Domnului, pentru că le spusese el”  (Iona 1:10b). 
Poate cineva să fie evreu, să zică că se teme de Domnul Dumnezeu, să zică că știe bine cine este Dumnezeul lui 
și, cu toate acestea, să decidă să nu asculte de Domnul Dumnezeu, de Cuvântul Lui?! Se pare că da, iar prorocul 
Iona este un exemplu în direcția aceasta. 

Corăbierii au rămas șocați! Nu știau ce să zică și nici ce să facă, așa că l-au întrebat pe Iona: 
„«Ce să-ți facem, ca să se potolească marea față de noi?» Căci marea era din ce în ce mai 
înfuriată.” (Iona  1:11). Nu știm dacă prorocul Iona a stat mult pe gânduri sau le-a spus direct: 

„Luați-mă, și aruncați-mă în mare, și marea se va liniști față de voi! Căci știu că din vina mea vine peste voi 
această mare furtună!” (Ioan 1:12). Cum să facă ei așa ceva? „Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar 
nu puteau, pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor” (Iona 1:13), așa că au decis să se oprească. 
Tremurând din pricina ploii și cu teamă față de Domnul, Dumnezeul lui Iona, corăbierii s-au rugat, „au strigat 
către Domnul, și au zis: «Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia, și nu ne împovăra cu sânge 
nevinovat! Căci, Tu, Doamne, faci ce vrei!»”  (Iona 1:14). Astfel, „au luat pe Iona, și l-au aruncat în mare. Și furia 
mării s-a potolit.” (Iona 1:15), lucru care a umplut de uimire pe corăbieri și mai tare i-a făcut să se teamă de 
Domnul Dumnezeul care a făcut marea și uscatul. 
Dar oare ce s-a întâmplat cu prorocul Iona? Biblia ne spune că „Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona, 
și Iona a stat în pântecele peștelui4 trei zile și trei nopți.” (Iona 1:17). Poate un pește să fie mai ascultător de 
Dumnezeu decât un om, decât un proroc al Domnului? Poate un pește să fie atât de mare încât să înghită un om 
în întregime? Pot niște corăbieri care se închină unor idoli să ajungă să se teamă de Domnul Dumnezeu, cel care 
a făcut marea și uscatul? Poate unul din copiii lui Dumnezeu, din poporul Lui, chiar un proroc, să zică cu gura că 
se teme de Domnul, Dumnezeul care a făcut marea și uscatul, dar cu fapta să fie neascultător? 

APLICAȚIE – Unii spun că povestea prorocului Iona este o închipuire. Tu ce zici, tu ce crezi? Domnul Isus Hristos 
a făcut referire la Iona când a spus: „...după cum Iona a stat trei zile și trei nopți în pântecele chitului, tot așa și 
Fiul omului va sta trei zile și trei nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul 
acesta, în ziua judecății, și-l vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; și iată că aici este Unul 
mai mare decât Iona.” (Matei 14:40-41). Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, a vorbit întotdeauna adevărul pentru 
că El este Adevărul! 
Dar mai important decât a crede că Dumnezeu a făcut un pește atât de mare încât să înghită un om, este a 
asculta de Cuvântul Domnului, Cuvântul Dumnezeului care a făcut marea și uscatul. Să asculți înseamnă să auzi, 
apoi să înțelegi și în final să faci ceea ce ai înțeles. Domnul Isus Hristos spune că „Cine are poruncile Mele și le 
păzește, acela Mă iubește; și cine Mă iubește, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, și Mă voi arăta lui.”  (Ioan 
14:21). Prorocul Iona a auzit, a înțeles, a zis cu gura lui că se teme de Domnul și, totuși, a decis să nu asculte. Tu 
ce ai decis să faci: să asculți sau să nu asculți, să Îl iubești pe Domnul Isus Hristos sau să nu Îl iubești? Nu contează 
ce au decis alții și cât de mulți sunt ei. Tu ce ai decis? 

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în 
metodele folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat, (rugăciune 
de laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea 
centrală a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

 
4 În Matei 14:40-41 Dumitru Cornilescu a tradus în loc de „un pește”, „un chit” de la cuvântul grecesc „kētos” care se traduce prin 
pește mare, uriaș, imens, gigantic; balenă, mamifer cetaceu foarte mare. 

IMAGINEA 3 

4 

5 

6 



 

   
 

LECȚIA 2 
IONA 2:1-10 

 

MEMOREAZĂ1 

 

 
1 Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 3 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului. 

IONA 2:7 

Când îmi tânjea sufletul în 
mine, mi-am adus aminte 
de Domnul, și rugăciunea 
mea a ajuns până la Tine, 
în Templul Tău cel Sfânt. 
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ! 
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ! 
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ! 
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De cine și-a adus aminte Iona, atunci când îi tânjea 
sufletul, atunci când se afla în mare necaz? 

 

 

După ce ai memorat bine versetul lecției, completează cu 
litere mari de tipar cuvintele care lipsesc, sau roagă-i pe 
părinții tăi să scrie pentru tine ceea ce le spui tu! 

 

CÂND ÎMI ________ SUFLETUL ÎN ________, 

MI-AM ADUS AMINTE DE ______________, 

ȘI RUGĂCIUNEA MEA A ________ PÂNĂ LA 

TINE, ÎN ___________ TĂU CEL SFÂNT. 

 

Găsește cuvântul corect în învălmășeală, ordonând 
literele în ordinea descrescătoare a numerelor de sub ele! 

 

 

U E U G N R Ă C I 
4+5 4-2 1+3 6+2 9-6 12-2 9-2 5+1 8-3 
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Găsește cuvintele în careu! 

 

Caută în careul alăturat, pe orizontală sau pe 
verticală, cuvintele indicate: 

PEȘTE 

TEMPLU 

PAPURĂ 

RUGĂCIUNE 

MULȚUMIRE 

TEMELIE 

MÂNTUIRE 

GROAPĂ 

 

 

 

Găsește perechile! 

 

  

M E T Y U P T U A E 

U D E H I L F M S R 

L C M N K M D Â D D 

Ț R P E Ș T E N C C 

U F L J L N S T V V 

M R U G Ă C I U N E 

I P A P U R Ă I Z T 

R V N O P B T R S G 

E T E M E L I E E H 

B V M I G R O A P Ă 
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BD – Episodul 2 
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POVESTEA Lecției 2 
Iona 2:1-10 

Schița Lecției 2 

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una 
după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?, 

Cum?, De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca 
lectura imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.

PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei 
și astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și 
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de 
lecturat. (Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.) 

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată, 
de două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite). 

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și 
versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.  

Cartea prorocului Iona pe care am început-o săptămâna trecută este una din cele 12 
cărți ale profeților mici din Vechiul Testament. Cu ce a început cartea Iona? Cine a 
vorbit lui Iona? Care a fost mesajul transmis prorocului? Și ce a făcut Iona după ce a 

auzit mesajul primit? Ce s-a întâmplat apoi cu Iona? 
Capitolul întâi al cărții Iona se încheie astfel: „Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona, și Iona a 
stat în pântecele peștelui trei zile și trei nopți” (Iona 1:17). Cum adică a stat? Ce a făcut? A dormit? A stat 
leșinat de frică? Era mort? 
Cartea prorocului Iona ne spune mai departe în capitolul 2 că, acolo în burta peștelui celui mare, prorocul 
Iona a stat pe întuneric, fără să mănânce și să bea ceva și „s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, din 
pântecele peștelui” (Iona 2:1). Nu știm nimic despre alte momente de rugăciune din viața prorocului Iona, 
nu știm nimic despre alte momente de post din viața lui Iona, dar aici, în burta peștelui celui mare, prorocul 
Iona a avut un timp de trei zile și trei nopți pentru rugăciune și post! Oare ce s-a rugat? Oare ce credeți voi 
că a spus în rugăciunile sale prorocul Iona? 
Nu este scris în Biblie ce s-a rugat prorocul Iona chiar în acele momente, dar avem o relatare cu privire la 
ce a făcut Iona. Citind capitolul 2 descoperim că Iona a recunoscut că se afla la strâmtorare, sau că se afla 
la înghesuială (că doar nu era loc foarte mult în burta peștelui ca să poată face ce i-ar fi plăcut), sau mai 
degrabă că se afla într-o situație foarte dificilă. Mai aflăm că în această situație deosebită, Iona a „chemat 
pe Domnul”. Poate că Iona și-a adus aminte de psalmii în care sunt relatate experiențele celor care au 
chemat pe Domnul: „În ziua necazului meu, caut pe Domnul; noaptea, mâinile îmi stau întinse fără 
curmare” (Psalmul 77:2); „Te chem, în ziua necazului meu, căci m-asculți.” (Psalmul 86:7); „Nu-mi ascunde 
Fața Ta în ziua necazului meu! Pleacă-Ți urechea spre mine, când strig! Ascultă-mă degrab!” (Psalmul 
102:2). 

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – Iona – legată de paragraful studiat conform 
calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale. Povestea 
lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea Cuvântului 
lui Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor, copiii 
interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost 
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și este 
legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să lege 
imaginile de versetul de memorat. 

 

IONA 2:7 
Când îmi tânjea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul, și rugăciunea mea a ajuns 

până la Tine, în Templul Tău cel Sfânt. 

IMAGINEA 1 

1 

2 

3 
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Iona a recunoscut că sufletul lui era într-o mare suferință atunci când a spus: „când îmi tânjea sufletul în 
mine”. Dar oare ce a făcut Iona în această situație? Tot el ne spune astfel: „mi-am adus aminte de Domnul, 
și rugăciunea mea a ajuns până la Tine, în Templul Tău ce Sfânt” (Iona 2:7). Iona și-a adus aminte și s-a 
rugat! Apoi Iona i-a făcut o promisiune Domnului: „eu însă Îți voi aduce jertfe cu un strigăt de mulțumire, 
voi împlini juruințele pe care le-am făcut” (Iona 2:9a), recunoscând în final că „mântuirea vine de la 
Domnul” , sau altfel spus ieșirea sau scoaterea dintr-o situație critică vine numai de la Domnul. 

Nu avem scris în mod explicit că Domnul a auzit și a luat aminte la rugăciunile prorocului 
Iona, dar avem o afirmație de final: „Domnul a vorbit peștelui, și peștele a vărsat pe 
Iona pe pământ” (Iona 2:10). Dacă ne amintim, cartea Iona începea cu afirmația 

„Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai...” (Iona 1:1), iar acum capitolul 2 se termină cu afirmația 
„Domnul a vorbit peștelui”  (Iona 2:10). Hmm! Domnul Dumnezeu vorbește și omului și peștelui celui mare! 
Apoi am aflat ce a făcut Iona după ce a auzit ceea ce Domnul i-a vorbit: „și Iona s-a sculat să fugă la Tars, 
departe de Fața Domnului. S-a pogorât la Iafo, și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars” (Iona 1:3), 
dar și ce a făcut peștele cel mare după ce Domnul i-a vorbit: „și peștele a vărsat pe Iona pe pământ” (Iona 
2:10b). Hmm! Omul care a fost făcut după chipul și asemănarea Domnului Dumnezeu nu a ținut cont de 
Cuvântul Domnului, dar peștele cel mare a ascultat de El!  
Prorocul Iona plin de resturi din burta marelui pește a ajuns pe uscat, vărsat pe pământ, după trei zile și 
trei nopți petrecute acolo. Nu știm în ce loc geografic a avut loc evenimentul, dar cu siguranță că undeva 
pe o plajă, pe malul mării. 

Ce o fi făcut Iona când a văzut din nou soarele cu ochii lui, după trei zile și trei nopți de 
întuneric? Ce o fi făcut Iona când a simțit din nou în nările lui aer curat, cu briză de mare, 
după trei zile și trei nopți de stat în miros de pește, în burta peștelui celui mare? Ce o fi 

făcut Iona când a realizat că este viu, după trei zile și trei nopți petrecute ca într-un mormânt, într-o 
groapă? Nu știm. Poate că și-a continuat rugăciunea, poate că a lăudat pe Domnul pentru că este bun și a 
fost bun cu el, că este îndurător și Și-a arătat îndurarea față de el, poate că a mulțumit Domnului că nu i-
a făcut după păcatele nebuniei lui, poate că a mulțumit Domnului că este iarăși pe pământul celor vii,... 

APLICAȚIE – Moise, omul lui Dumnezeu, spunea copiilor lui Israel într-un anume context: „...adu-ți aminte 
de Domnul, Dumnezeul tău” (Deuteronom 8:18). Când a ajuns la strâmtorare, prorocul Iona și-a adus 
aminte și el de Domnul Dumnezeul său. În Psalmul 102:11 găsim consemnată o rugăciune a unui om 
nenorocit, făcută când era doborât de întristare și își vărsa plângerea înaintea Domnului cu următoarele 
cuvinte: „Doamne, ascultă-mi rugăciunea, și s-ajungă strigătul meu până la Tine!”. Prorocul Iona și-a 
înălțat și el rugăciunea către Domnul, și-a vărsat și el inima ca un om nenorocit convins că rugăciunea lui a 
ajuns până la Domnul, „în Templul Tău ce Sfânt”. 
Prin urmare, (I) în zile bune sau zile rele, adu-ți aminte de Domnul, El nu se schimbă și Își ține Cuvântul dat; 
(II) în orice momente, în zile fericite sau zile nefericite, aleargă în rugăciune la Domnul, aleargă la adăpostul 
promisiunilor Cuvântului Lui; (III) în tot timpul, în zile senine sau zile cu furtună, nădăjduiește în Domnul, în 
credincioșia Lui; (IV) fii convins că rugăciunea ta ajunge la Domnul în Lăcașul lui cel Sfânt din ceruri. 
Și NU UITA, „rugăciunea mamei tale nu este de ajuns, tu trebuie să te rogi!” 

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în 
metodele folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat, (rugăciune 
de laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea 
centrală a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

IMAGINEA 2 

IMAGINEA 3 

4 

5 

6 



 

   
 

LECȚIA 3 
IONA 3:1-10 

 

MEMOREAZĂ 

 

IONA 3:8-9 

...oamenii și vitele să se acopere 
cu saci, să strige cu putere către 

Dumnezeu, și să se întoarcă de la 
calea lor cea rea și de la faptele 

de asuprire, de care le sunt pline 
mâinile!  

Cine știe dacă nu Se va întoarce 
Dumnezeu și Se va căi, și dacă 

nu-Și va opri mânia Lui aprinsă, 
ca să nu pierim! 
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ! 
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ! 

 





IONA / LECȚIA 3   89 

 

 

OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ! 
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De la ce trebuia să se întoarcă oamenii din cetatea 
Ninive? 

 

 

După ce ai memorat bine versetul lecției, completează cu 
litere mari de tipar cuvintele care lipsesc, sau roagă-i pe 
părinții tăi să scrie pentru tine ceea ce le spui tu! 

 

...OAMENII ȘI VITELE SĂ SE ACOPERE CU SACI, SĂ 

STRIGE CU __________ CĂTRE DUMNEZEU, ȘI SĂ SE 

______________ DE LA CALEA LOR CEA REA ȘI DE LA 

_____________ DE ASUPRIRE, DE CARE LE SUNT PLINE 

____________! CINE ȘTIE DACĂ NU SE VA ÎNTOARCE 

DUMNEZEU ȘI SE VA CĂI, ȘI DACĂ NU-ȘI VA __________ 

__________ LUI APRINSĂ, CA SĂ NU PIERIM! 

 

Găsește cuvântul corect în învălmășeală, ordonând 
literele în ordinea crescătoare a numerelor de sub ele! 

 

 

C E O R T E N R Î A 
31 43 19 39 15 35 11 27 7 23 

 



IONA / LECȚIA 3   91 

 

 

Găsește cuvintele în careu! 

 

Caută în careul alăturat, pe orizontală sau pe 
verticală, cuvintele indicate: 

IONA 

CUVÂNT 

ÎMPĂRAT 

OAMENII 

ASUPRIRE 

CĂLĂTORIE 

PATRUZECI 

PORUNCĂ 

 

 

 

Găsește drumul corect! 

 

  

A S U T I G Y U N C 

S M D P O R U N C Ă 

E Î F A N E E W A L 

P M C T A D R E S Ă 

R P A R C R T R U T 

I Ă C U V Â N T P O 

R R E Z D T U U R R 

O A M E N I K I O I 

D T R C O U I D R E 

C B U I T H O A E D 
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BD – Episodul 3 
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POVESTEA Lecției 3 
Iona 3:1-10 

Schița Lecției 3 

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una 
după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?, 

Cum?, De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca 
lectura imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.

PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei 
și astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și 
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de 
lecturat. (Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.) 

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată, 
de două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite). 

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și 
versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.  

Suntem deja la mijlocul cărții prorocului Iona. Din care parte a Bibliei face parte această 
carte? Care sunt prorocii mici din Vechiul Testament? Ce știm despre Iona: de unde era 
el și cum se numea tatăl lui? Ce aflăm că a făcut Iona din primele 2 capitole ale cărții? 

Dacă în Iona 1:1 am aflat cum „Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai”, în capitolul 3 din cartea 
Iona aflăm cum „Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona” (Iona 3:1). Oare ce i-a spus Domnul de 
data aceasta? Citind mai departe aflăm mesajul Domnului pentru Iona: „Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea 
cea mare, și vestește acolo strigarea1 pe care ți-o voi da!” (Iona 3:2), în comparație cu „Scoală-te, du-te la 
Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei. Căci răutatea ei s-a suit până la Mine!” (Iona 1:2). 
Prorocul Iona trebuia să fi auzit clar Cuvântul Domnului, apoi trebuia să se scoale din locul în care era ca să 
se ducă la Ninive și acolo să vestească, să proclame ceea ce urma să i se dea de anunțat în mod oficial. Iona 
auzise bine că are de făcut nu o strigare oarecare, ci „strigarea pe care ți-o voi da”. 
Oare de data aceasta va asculta de glasul Domnului, sau iarăși se va arăta îndărătnic? 

În Biblie găsim scris că „Iona s-a sculat, și s-a dus la Ninive, după Cuvântul Domnului.” 
(Iona 3:3a), cu alte cuvinte de data aceasta a ascultat: s-a sculat din locul în care era și 
s-a dus la Ninive nu după mintea lui, nu după firea lui, ci „după Cuvântul Domnului”. 

Aflăm despre cetatea Ninive că „era o cetate foarte mare, cât o călătorie de trei zile” (Iona 3:3b), adică 
mergând pe jos, așa cum trebuia Iona să facă, i-ar fi luat trei zile să parcurgă cetatea de la un capăt la 

 
1 Substantivul „strigare” în limba ebraică este folosit în mod unic în tot Vechiul Testament și se definește ca vestire, proclamare, 
anunțare solemnă și oficială a unui fapt, a unui eveniment, a unei hotărâri. 

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – Iona – legată de paragraful studiat conform 
calendarului de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale. Povestea 
lecției este o povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea Cuvântului 
lui Dumnezeu. Povestea lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor, copiii 
interacționează cu povestitorul (părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost 
lecturate de copii cu ajutorul acestuia. Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și este 
legată de toate planșele lecției care formează împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să lege 
imaginile de versetul de memorat. 

 

IONA 3:8-9 
...oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu, și să se întoarcă 

de la calea lor cea rea și de la faptele de asuprire, de care le sunt pline mâinile!  
Cine știe dacă nu Se va întoarce Dumnezeu și Se va căi, și dacă nu-Și va opri mânia Lui aprinsă, 

ca să nu pierim! 

IMAGINEA 1 

IMAGINEA 2 

3 

1 

2 
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celălalt pentru a proclama mesajul Domnului așa încât toți să audă acest lucru. Privind cetatea care era 
înaintea lui, având deja mesajul special al Domnului, „Iona a început să pătrundă în oraș, cale de o zi, 
strigând și zicând: «Încă patruzeci de zile, și Ninive va fi nimicită!»” (Iona 3:4). Prorocul Iona trebuia să 
spună acelui popor al cetății Ninive că „răutatea ei s-a suit până la Mine” (Iona 1:2b) și că Domnul 
Dumnezeu a hotărât nimicirea lor, distrugerea lor. De asemenea, prorocul Iona trebuia să spună ninivenilor 
că Domnul Dumnezeu a hotărât amânarea nimicirii lor pentru patruzeci de zile, dar apoi o va duce la bun 
sfârșit. Cât de mult însemnau pentru Domnul Dumnezeu cele încă patruzeci de zile de răgaz? Cât de mult 
însemnau pentru locuitorii din cetatea Ninive cele patruzeci de zile de păsuire? Treaba prorocului era să 
facă de cunoscut exact Cuvântul Domnului, vestirea Lui către cetate. 
Biblia ne relatează că intrând în cetate, „Iona a început să pătrundă în oraș, cale de o zi”, cu alte cuvinte a 
parcurs doar a treia parte din cetate. 

Dar ceva cu totul neașteptat s-a întâmplat! „Oamenii din Ninive au crezut în 
Dumnezeu, au vestit un post, și s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai 
mici.” (Iona 3:5). Nu doar că au auzit strigarea prorocului, dar „au crezut în Dumnezeu”, 

iar credința lor s-a arătat prin faptul că „au vestit un post, și s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până 
la cei mai mici”. Totul a plecat de la oamenii din cetate. Dar apoi vestea a ajuns la urechile împăratului, care 
a făcut un gest cu totul neașteptat: „el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie, și-a scos mantia de pe el, s-
a acoperit cu un sac, și a șezut în cenușă.” (Iona 3:6). Prorocul Iona privea și nu îi venea să creadă! 
În plus, Iona a aflat că „a trimis să se dea de știre în Ninive, din porunca împăratului și mai marilor lui, 
următoarele: «Oamenii și vitele, boii și oile, să nu guste nimic, să nu pască, și nici să nu bea apă deloc! Ci 
oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu, și să se întoarcă de la calea lor 
cea rea și de la faptele de asuprire, de care le Sunt pline mâinile!»” (Iona3:7-8). Împăratul se gândea: „Cine 
știe dacă nu Se va întoarce Dumnezeu și Se va căi, și dacă nu-Și va opri mânia Lui aprinsă, ca să nu pierim!” 
(Iona 3:9). Dar oare de ce s-a gândit așa împăratul? Probabil că el a judecat așa: dacă Dumnezeu nu ne-a 
pedepsit imediat, ci a trimis pe cineva să ne avertizeze, poate că este vreo nădejde de scăpare. Oare 
Domnul Dumnezeu voia să-i ierte? 
Biblia ne spune că „Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea”, și „atunci 
Dumnezeu S-a căit de răul pe care se hotărâse să li-l facă, și nu l-a făcut” (Iona 3:10). Domnul Isus Hristos 
a mărturisit despre ce s-a întâmplat în Ninive, spunând că „Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul 
acesta, în ziua judecății, și-l vor osândi, pentru că ei s-au pocăit2 la propovăduirea lui Iona; și iată că aici 
este Unul mai mare decât Iona.” (Matei 12:41). Întoarcerea de la calea lor rea este declarată ca pocăință. 

APLICAȚIE – Domnul Dumnezeu a spus prin gura prorocului Ezechiel astfel: „«Doresc Eu moartea 
păcătosului?» zice Domnul, Dumnezeu. «Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să 
trăiască?»” (Ezechiel 18:23), iar apoi: „Căci Eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. 
Întoarceți-vă dar la Dumnezeu, și veți trăi.” (Ezechiel 18:32). Domnul Dumnezeu nu dorește moartea nici 
unui păcătos, indiferent cât de păcătos este, indiferent câte păcate a făcut. Domnul Dumnezeu dorește 
ca cel păcătos să trăiască. Dar decizia și alegerea aparține păcătosului, dacă rămâne pe calea păcatelor lui 
sau se întoarce de pe căile lui care duc la moarte, dacă se întoarce la Domnul. Întoarcerea înseamnă oprire 
din mers, luarea unei decizii personale și apoi schimbarea radicală a direcției inițiale. Întoarcerea presupune 
schimbarea totală a direcției, adică întoarcerea de la păcat și neascultare, la Dumnezeu și ascultarea de El. 
Întoarcerea presupune pocăință. Locuitorii cetății Ninive spuneau că există un „poate că”, „cine știe 
dacă...”. Noi știm din Biblie că există o nădejde, „Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți, și plin de îndurare 
cu toți cei ce Te cheamă.” (Psalmul 86:5) și mai știm tot din Biblie că „Dacă ne mărturisim păcatele, El este 
credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1:9). 
Domnul Dumnezeu este gata să ierte. Tu ești gata să te pocăiești: să-ți pară rău că ai greșit, să mărturisești 
păcatul, să-ți ceri iertare și să te lași de calea ce rea? Dacă DA, fă acest lucru ori de câte ori păcatul s-a 
strecurat în inima ta. 

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în 
metodele folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat, (rugăciune 
de laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea 
centrală a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

 
2 verbul „a se pocăi” are ca rădăcina verbul slavon „pokajati sen”, care se definește prin a manifesta părere de rău, a avea remușcări, 
a se căi pentru o faptă; iar în limba greacă „metanoeō”, care se definește prin schimbare, transformare - a gândirii, a minții; a regreta, 
a-i părea rău, a se căi; a se întoarce de la păcat la Dumnezeu. 

IMAGINEA 3 

4 

5 

6 



 

   
 

LECȚIA 4 
IONA 4:1-11 

 

MEMOREAZĂ1 

 

 
1 Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 4 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului. 

IONA 4:2b 

...știam că ești un 
Dumnezeu milos și plin de 

îndurare, îndelung 
răbdător, și bogat în 

bunătate, și că Te căiești 
de rău! 
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ! 
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ! 
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OBSERVĂ cu atenție fiecare imagine și apoi COLOREAZĂ! 
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În ce anume este bogat Dumnezeu ? 

 

 

După ce ai memorat bine versetul lecției, completează cu 
litere mari de tipar cuvintele care lipsesc, sau roagă-i pe 
părinții tăi să scrie pentru tine ceea ce le spui tu! 

 

..._______ CĂ EȘTI UN DUMNEZEU ________ 

ȘI PLIN DE ÎNDURARE, ________________ 

RĂBDĂTOR, ȘI __________ ÎN BUNĂTATE, ȘI 

CĂ TE CĂIEȘTI DE ________! 

 

Găsește cuvântul corect în învălmășeală, ordonând 
literele în ordinea descrescătoare a numerelor de sub ele! 

 

 

U E R N Î R D A 
28 16 19 34 37 25 31 22 
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Găsește cuvintele în careu! 

 

Caută în careul alăturat, pe orizontală sau pe 
verticală, cuvintele indicate: 

ÎNDURARE 

TARS 

RĂBDĂTOR 

CURCUBETE 

MÂNIE 

VIERME 

MILĂ 

UMBRAR 

 

 

 

Găsește drumul corect! 

 

  

S C U R C U B E T E 

F Î E E C I W T E I 

G N D D F J E U T M 

Â D P C B N R P F Â 

H U R H U A T U G N 

U R Ă B D Ă T O R I 

T A R S V I E R M E 

I R T D F G O P I O 

O E U A R V N Y L P 

P U M B R A R P Ă T 
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BD – Episodul 4 
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POVESTEA Lecției 4 
Iona 4:1-11 

Schița Lecției 4 

LECTURA IMAGINILOR – Lecturează împreună cu copiii cele 3 imagini cuprinse în lecție, pe rând, una 
după cealaltă, folosind cele 6 întrebări fundamentale ale observării: Cine?, Ce?, Unde?, Când?, 

Cum?, De ce?. Adaugă și alte întrebări cu scopul de a observa cât mai atent fiecare imagine. Urmărește ca 
lectura imaginilor să fie obiectivă, nu subiectivă, să aibă drept scop observarea, nu interpretarea.

PUNE UN TITLU împreună cu copiii fiecărei imagini lecturate, iar apoi DEZVOLTĂ TITLUL împreună cu ei 
și astfel va rezulta ideea centrală a fiecărei imagini. Prin aceste 2 exerciții copiii vor deprinde rezumarea și 
detalierea mesajului unei imagini. Ideea centrală a lecției va fi suma ideilor centrale ale imaginilor de 
lecturat. (Aceste exerciții vor fi de mare folos în lectura ulterioară a textului biblic.) 

VERSETUL DE MEMORAT – Citește versetul de memorat, repetă-l împreună cu toți copiii: o dată, 
de două ori, numai fetele, numai băieții (fii inventiv în metodele folosite). 

POVESTEA LECȚIEI – Prezintă cât mai captivant posibil povestea asociată imaginilor lecturate și 
versetului de memorat învățat. Urmărește corelarea poveștii cu imaginea pe care o colorează copiii.  

Biblia ne spune că la propovăduirea prorocului Iona ninivenii „au vestit un post, și s-au 
îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici” (Iona 3:5b). Asta trebuie să fi 
văzut și Iona! Biblia ne spune și ce a făcut împăratul din Ninive, cum „s-a sculat de pe 

scaunul lui de domnie, și-a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac, și a șezut în cenușă” (Iona 3:6b). 
Asta trebuie să fi auzit și Iona! Biblia ne mai spune că în toată cetatea Ninive s-a auzit proclamația dată de 
împărat, valabilă pentru toți locuitorii cetății: „Oamenii și vitele, boii și oile, să nu guste nimic, să nu pască, 
și nici să nu bea apă deloc! Ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, strige cu putere către Dumnezeu, și să 
se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele de asuprire, de care le sunt pline mâinile! Cine știe dacă nu 
Se va întoarce Dumnezeu și Se va căi, și dacă nu-Și va opri mânia Lui aprinsă, ca să nu pierim!” (Iona 3:7b-
9). Asta trebuie să fi auzit și Iona! 
Dar Biblia ne mai spune că „Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona, și s-a mâniat.” (Iona 4:1). Ce nu i-a 
plăcut? De ce s-a mâniat? Greu de înțeles omul acesta! 
Citind mai departe găsim scris în Biblie motivul supărării prorocului Iona care „S-a rugat Domnului și a zis: 
«Ah! Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam 
să-l înlătur fugind la Tars. Căci știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător, și 
bogat în bunătate, și că Te căiești de rău! Acum, Doamne, ia-mi viața, căci vreau mai bine să mor decât să 
trăiesc!»” (Iona 4:2-3). Ce interesant este că ninivenii și împăratul lor sperau la mila lui Dumnezeu spunând 
„cine știe dacă nu Se va întoarce Dumnezeu și Se va căi, și dacă nu-Și va opri mânia Lui aprinsă, ca să nu 
pierim!” (Iona 3:9), însă Iona știa cu certitudine că Domnul este „...un Dumnezeu milos și plin de îndurare, 
îndelung răbdător, și bogat în bunătate” (Iona 4:2b) și care Se căiește de rău.  
Văzându-l supărat că ninivenii se întorc de la căile lor rele, Domnul Dumnezeu îl întreabă pe Iona: „Bine faci 
Tu de te mânii?” (Iona 4:4). De supărare însă, Iona nu răspunde la întrebarea Domnului. 

În supărarea lui amară prorocul a plecat din cetatea Ninive, a plecat dintre oamenii care 
se pocăiau: „Iona a ieșit din cetate, și s-a așezat la răsărit de cetate. Acolo și-a făcut un 

Povestea lecției este o schiță de idei legată obiectiv de cartea studiată – Iona – legată de paragraful studiat conform calendarului 
de studiu, legată de versetul de memorat și, în cele din urmă, legată subiectiv de om și ideile sale. Povestea lecției este o 
povestire nescrisă, dar inspirată de Cuvântul scris; este personală, dar aflată sub autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu. Povestea 
lecției este un cadru în care povestitorul interacționează cu copiii și, la rândul lor, copiii interacționează cu povestitorul 
(părintele sau învățătorul de școală biblică) după ce toate imaginile lecției au fost lecturate de copii cu ajutorul acestuia. 
Povestea lecției se derulează în timp ce copiii colorează imaginile din lecție și este legată de toate planșele lecției care formează 
împreună un întreg. Povestea lecției trebuie să fie captivantă și să lege imaginile de versetul de memorat. 

 

IONA 4:2b 
...știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător, și bogat în bunătate, și că 

Te căiești de rău! 

IMAGINEA 1 

IMAGINEA 2 

3 

1 

2 
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umbrar, și a stat sub el, până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea.” (Iona 4:5). Oare ce aștepta 
prorocul Iona să se întâmple? Ca ninivenii să se răzgândească? Împăratul din Ninive să își ia vorba înapoi? 
Sau ca Domnul Dumnezeu să nu țină cont de pocăința lor? 
Prorocul Iona privea spre cetate stând sub un umbrar. Nu era cine știe ce umbră, dar asta era tot ce avea. 
Privind cu bunătate și milă spre bietul Iona, Biblia ne spune că „Domnul Dumnezeu a făcut să crească un 
curcubete, care s-a ridicat peste Iona, ca să facă umbră capului lui și să-l facă să-i treacă mânia.” (Iona 
4:6a). Domnul voia să îl scape pe Iona de amărăciunea lui, să îl elibereze de supărarea lui. Oare i-a mai 
trecut supărarea lui Iona? Biblia ne spune că „Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acesta.” (Iona 
4:6b). Uau! Un Iona bucuros, odihnindu-se la umbra frunzelor de curcubete. Dar totuși un Iona mânios, 
așteptând să vadă ce se va face cu cetatea Ninive. 
Ce nu știa Iona era că pe sub pământ, unde nu se vedea, un vierme mic primise o poruncă, așa că „a doua 
zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme, care a înțepat curcubetele, și curcubetele s-a uscat.” 
(Iona 4:7). Hm! Domnul a trimis un pește foarte mare și peștele s-a dus acolo unde era trimis, l-a înghițit 
pe proroc și apoi l-a vărsat pe malul mării. Apoi Domnul a făcut să crească un curcubete și curcubetele a 
crescut acolo unde trebuia și cât trebuia. Iar acum Domnul a trimis un vierme să înțepe curcubetele și 
viermele a înțepat ce trebuia, când trebuia. 

Ce va face acum prorocul Iona când nu va mai avea umbră și va trebui să stea în soare?! 
Biblia ne relatează mai departe astfel: „Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să 
sufle un vânt uscat de la răsărit, și soarele a bătut peste capul lui Iona, și Iona a leșinat.” 

(Iona 4:8a). Iar atitudinea lui Iona s-a schimbat total de la „Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele 
acesta.” atunci când a avut umbră, la „a dorit să moară și a zis: «Mai bine să mor decât să trăiesc!»” (Iona 
4:8b) atunci când nu a mai avut umbră. 
Văzându-l supărat nevoie mare, Domnul Dumnezeu a intrat în vorbă cu Iona, spunându-i: „Bine faci tu de 
te mânii din pricina curcubetelui?”(Iona 4:9a). Dar Iona a răspuns foarte iritat: „Da, bine fac că mă mânii 
până la moarte!” (Iona 4:9b). Domnul nu i-a răspuns lui Iona așa cum ar fi meritat, ci continuă dialogul cu 
el aducând în discuție nu confortul lui Iona, ci viețile celor salvați de la moarte: „Ție îți este milă de 
curcubetele acesta, care nu te-a costat nici o trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte 
s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai 
mult de o sută douăzeci de mii de oameni, care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, în afară de o 
mulțime de vite!” (Iona 4:10-11). 

APLICAȚIE – În această lecție l-am văzut pe Iona mânios, supărat că Domnul i-a iertat pe niniveni și nu le-
a distrus cetatea, iar pe Domnul Dumnezeu plin de milă față de acești oameni, văzându-le pocăința și 
smerenia. Cum este mânia lui Iona în comparație cu mila lui Dumnezeu?  
Ți s-a întâmplat vreodată să fii foarte supărat că fratelui sau prietenului tău i-au fost iertate greșelile, 
măcar că au fost foarte vinovați? Cum ai reacționat? Ai fost supărat și mânios față de părinți? 
Domnul Dumnezeu este „milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate” față de tine și 
față de orice om. Crezi tu lucrul acesta? Dacă da, în ce fel ar trebui să se vadă acest lucru în relația cu frații 
sau prietenii tăi? 

RECAPITULARE – Recapitulează versetul de memorat împreună cu toți copiii, fiind creativ în 
metodele folosite.

RUGĂCIUNEA POVEȘTII – Roagă-te împreună cu copiii aplicativ pe versetul de memorat, (rugăciune 
de laudă, de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire sau de cerere personală).

ACTIVITATE PRACTICĂ (CRAFT) – Pregătește o activitate practică care să urmărească ideea 
centrală a lecției, fie ca element introductiv, fie pentru a fixa lucrurile la finalul întâlnirii.

IMAGINEA 3 

4 

5 

6 



 
 

   
 

ANEXE 
Partituri 

 





ANEXE   109 

 

Ioel 2:13 
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Ioel 3:16b 
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