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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? 
Lecțiile pentru această grupă de vârstă presupun interacțiunea directă cu textul biblic și 
urmăresc citirea atentă a pasajului biblic asociat lecției, urmat de parcurgerea unui paragraf din 
acest pasaj folosind întrebările de observare. Scopul observării textului folosind semnele 
convenționale (vezi mai jos) nu este acela de a „picta” textul, ci de a încetini ritmul și a ne deprinde 
să „vedem” cât mai mult din ceea ce spune paragraful observat. 
În vederea observării recomandăm parcurgerea treptată a procesului pornind de la observarea 
personajelor (Cine?), apoi a acțiunilor (Ce?), identificarea elementelor de loc (Unde?) sau de timp 
(Când?), urmate de identificarea modului în care se desfășoară acțiunea (Cum?), sau a 
cauzei/scopului desfășurării acțiunii (De ce?). Adăugați în timp element după element, cu răbdare 
și perseverență.  
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.  
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 au menirea de a-i expune pe copii odată în plus textului scris al Scripturii și 
pot fi folosite ca activitate individuală pe parcursul unei săptămâni. 

Semn Întrebări de observare 

 sau  

, ,  

CINE? – personaje – nume proprii sau personaje necunoscute (unul sau 
doi oameni stilizați funcție de număr; D, sau IH sau DS încercuit dacă 
este vorba de una din cele trei Persoane ale Sfintei Treimi; alte semne 
convenționale hotărâte) 

 

CE? – acțiunile personajelor – verbe la diferite diateze, moduri și timpuri 
(o săgeată dublă orizontală) 

 

UNDE? – locul unde se desfășoară acțiunile – context geografic (o casă 
stilizată) 

 

CÂND? – timpul când se desfășoară acțiunile – context istoric (un ceas 
stilizat) 

 CUM? – modul sau felul cum se desfășoară acțiunile (o săgeată șerpuită) 

 

DE CE? – CAUZA desfășurării acțiunilor (un cerculeț din care pornește o 
săgeată simplă orizontală), sau 

 

SCOPUL desfășurării acțiunilor (o săgeată care se termină într-
un cerculeț) 

 



 

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 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție Ioel 1:1-20. 

• Citește versetul 4 și subliniază cu o culoare tipurile de lăcuste care au invadat țara. 

• Identifică în text categoriile afectate de invazia repetată a lăcustelor, încercuindu-le cu o 
altă culoare. (Ex. 7. Mi-a pustiit via; mi-a făcut bucăți smochinul, l-a jupuit de coajă...) 

• Marchează în textul de mai jos cu semnul convențional cunoscut (=>) poruncile 
(imperativele) adresate de Dumnezeu prin prorocul Ioel. 

Ioel 1:1. Cuvântul Domnului care a fost spus lui Ioel, fiul lui Petuel. 

2. Ascultați lucrul acesta, bătrâni! Și luați seama, toți locuitorii țării! S-a întâmplat așa ceva pe 

vremea voastră sau pe vremea părinților voștri? 

3. 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! 

4. 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. 

5. Treziți-vă, bețivilor, și plângeți! Văitați-vă toți cei ce beți vin, căci vi s-a luat mustul de la gură! 

6. Căci în țara mea a năvălit un popor puternic și fără număr, cu dinți de leu, și măsele de leoaică. 

7. 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! 

8. Bocește-te, ca fecioara încinsă cu un sac după bărbatul tinereții ei! 

9. Au încetat darurile de mâncare și jertfele de băutură din Casa Domnului; preoții, slujitorii 

Domnului, jelesc. 

10. Câmpia este pustiită, pământul întristat, căci grâul este nimicit, mustul a secat, untdelemnul 

nu mai este. 

11. Înmărmuriți, plugari, văitați-vă, vieri, din pricina grâului și orzului, căci bucatele de pe câmp 

sunt pierdute. 

12. Via este prăpădită, smochinul este veștejit, rodiul, finicul, mărul, toți pomii de pe câmp, s-au 

uscat... Și s-a dus bucuria de la copiii oamenilor! 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a 
descoperi toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri 
din partea cititorului. 
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13. 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. 

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. 

15. „Vai! ce zi!” Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic. 

16. Nu s-a prăpădit hrana sub ochii noștri? Și n-a pierit bucuria și veselia din Casa Dumnezeului 

nostru? 

17. S-au uscat semințele sub bulgări; grânarele stau goale, hambarele sunt stricate, căci s-a 

stricat semănătura! 

18. Cum gem vitele! Cirezile de boi umblă buimace, căci nu mai au pășune; chiar și turmele de oi 

sufăr! 

19. Către Tine, Doamne, strig, căci a mâncat focul islazurile pustiei, și para focului a pârlit toți 

copacii de pe câmp! 

20. Chiar și fiarele câmpului se îndreaptă doritoare către tine, căci au secat pâraiele, și a mâncat 

focul islazurile pustiei. 

MEMOREAZĂ 

 
 

• Identifică acțiunile din versetul de mai sus și scrie-le una sub cealaltă în prima coloană. În 
coloana a doua, notează în dreptul fiecărei acțiuni cuvintele corespunzătoare rămase din 
verset și vei obține astfel o schiță a acestuia.  

__________  -  ___________________________________________________________ 
__________  -  ___________________________________________________________ 
__________  -  ___________________________________________________________ 
__________  -  ___________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Găsește câteva sinonime pentru a vesti1, folosind ca ajutor un dicționar 
explicativ al limbii române și/sau un dicționar de sinonime. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
1 În slavonă „vestĭ”, în ebraică „qâdash”, iar în greacă „hagiazō”. 

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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2. Citește Ioel2 1:1 și notează ce ni se spune despre autorul uman al acestei cărți profetice din 
Biblie. # Citește 2 Petru 1:20-21 și 2 Timotei 3:16 și identifică cine este de fapt autorul oricărei 
profeții din Scriptură. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Despre ce realitate relata prorocul în Ioel 1:4? # Descrie într-o frază situația țării ca urmare a 
invaziilor repetate de lăcuste, folosindu-te de observările făcute pe textul biblic. # În ce context 
ai mai aflat despre o invazie a lăcustelor, ca o urgie venită peste țară? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Citește Exod 15:26 și Deuteronom 28:38-45 și notează care este cauza pentru care a ajuns 
țara în această situație dezastruoasă. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

5. Cui se adresa prorocul Ioel și ce îi îndemna el să facă? (Ioel 1:2-3)  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Ca urmare a situației dramatice, care sunt imperativele sau reacțiile la care chema prorocul Ioel 
diferitele categorii de oameni? (Ioel 1:5-13)  
bețivii  să se trezească, să plângă, să se vaite 
plugarii  
vierii  

preoții  
slujitorii altarului  
slujitorii lui Dumnezeu  

Din ce motiv ar trebui să facă toți aceștia ceea ce îi îndeamnă prorocul Ioel? Citește 2 Cronici 
6:26-31 și scrie mai jos ce trebuia să facă poporul atunci când se afla într-o situație ca cea 
prezentată în cartea Ioel. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Cine sunt cei care trebuia să vestească un post, să adune poporul? (Ioel 1:13-14a) # Unde 
trebuia să fie adunat poporul? (Ioel 1:14b) # Care era scopul adunării? (Ioel 1:14c, 2Cron. 7:13-14) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 

 
2 Numele Ioel înseamnă „Domnul/Jehovah este Dumnezeu”, transliterat din ebraicul „Joel” și grecescul „Iōēl”. 
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ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere 
personală; poate deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 
Eu_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
Dumnezeu a trimis o pedeapsă grea peste poporul Său: țara a fost distrusă de 
patru valuri succesive de lăcuste. Pedeapsa a fost consecința îndepărtării 
poporului de Dumnezeu, iar scopul pedepsei a fost acela de a-l face să 

recunoască păcatul (să se smerească), să se pocăiască și să strige la Dumnezeu pentru iertare și 
pentru vindecarea țării. Bazându-se pe promisiunea lui Dumnezeu din 2 Cronici 7:13-14, prorocul 
Ioel cheamă 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 neascultările tale repetate față de 
părinți, prin obrăznicie sau poate neasumarea responsabilităților. Și cu siguranță că ai fost 
mustrat, sau pedepsit măcar o dată pentru aceste lucruri. Cum ai reacționat în fața mustrării și 
a pedepsei? Le-ai văzut ca pe o „invitație” la pocăință, la ascultare, sau mai degrabă te-ai 
încăpățânat în neascultarea ta? Nu te grăbi să răspunzi, ci gândește-te bine la aceste lucruri și 
răspunde apoi cu sinceritate. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

 
 
 

Ioel 1:1-20 
 

Completează „cuvântul corect” în fiecare spațiu liber din textul de mai jos folosind lista de 
cuvinte, conform paragrafului din Ioel 1:1-4, 13-14, traducerea Dumitru Cornilescu (VDC). 

Cuvântul corect 
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Ioel 1:1. _____________ Domnului care a fost spus lui _____________, fiul lui Petuel. 
2. Ascultați lucrul acesta, _____________! Și luați seama, toți _____________ țării! S-a întâmplat așa 
ceva pe _____________ voastră sau pe vremea _____________ voștri? 
3. Povestiți _____________ voștri despre lucrul acesta, și copiii voștri să povestească la 
_____________ lor, iar copiii lor să povestească _____________ de oameni care va urma! 
4. Ce a lăsat nemâncat _____________ Gazam, a _____________ lăcusta Arbeh, ce a lăsat lăcusta 
_____________, a mâncat lăcusta Ielec, ce a lăsat lăcusta Ielec, a mâncat lăcusta Hasil. [...] 
13. Încingeți-vă, _____________, și plângeți! Bociți-vă, slujitori ai _____________; veniți și petreceți 
noaptea îmbrăcați cu _____________, slujitori ai Dumnezeului meu! Căci au încetat darurile de 
_____________ și jertfele de băutură din Casa Dumnezeului vostru. 
14. _____________ un post, chemați o adunare de _____________; strângeți pe bătrâni, pe toți 
locuitorii țării, în _____________ Domnului, Dumnezeului vostru, și strigați către _____________. 

/ bătrâni / tineri / vremea / cetățenii / Arbeh / locuitorii / saci / mâncare / Vestiți / sărbătoare / 
părinților / neamului / înfulecat / copiii / mâncat / lăcusta / preoți / copiilor / altarului / Cuvântul 
/ Casa / Domnul / Ioel / 

Știai că... 
...până în zilele noastre roiurile de lăcuste terorizează locuitorii unor întinse regiuni de pe 
pământ, din Africa și până în Asia? 
Lăcustele sunt niște insecte relativ mici (30-55 mm), 
care atunci când trăiesc solitar sunt inofensive. Ele 
devin cu adevărat periculoase când se adună în 
roiuri. Cea mai cunoscută și mai temută dintre 
tipurile de lăcuste este „Lăcusta deșertului” 
(Schistocerca gregaria). Un roi de astfel de lăcuste 
poate fi format din 70 de miliarde de insecte, care 
acoperă o suprafață de 1100 km2 și poate devora o 
cantitate de 300 de milioane de kg de culturi într-o 
singură zi. Pentru a înțelege dimensiunile 
dezastrului, imaginează-ți că un astfel de roi ar 
putea acoperi de 1,5 ori orașul New York. Sau 
imaginează-ți că un roi care ar acoperi orașul Paris 
mănâncă într-o singură zi aceeași cantitate de 
mâncare cât jumătate din populația Franței. O 
lăcustă poate mânca zilnic o cantitate de hrană cât 
greutatea ei. Un roi de lăcuste poate parcurge zilnic 
o distanță de 130 de km sau chiar mai mult. Când se 
produce o astfel de invazie de lăcuste, cerul aproape 
că nu se mai vede, iar când se așază pe pământ îl 
acoperă precum un covor. După trecerea unui astfel 
de roi peste o regiune, aceasta rămâne literalmente 
ca un deșert, deoarece rămân intacte doar tulpinile 
groase și tari. Nici nu e de mirare că astfel de invazii 
cauzează lipsa hranei. Imaginează-ți că profetul Ioel vorbește despre o succesiune de patru valuri de 
lăcuste. Cât de mare trebuie să fi fost dezastrul și ce foamete trebuie să fi fost în țară! Într-o astfel 
de situație el cheamă tot poporul să se adune, să postească în semn de pocăință și să se roage lui 
Dumnezeu pentru iertarea lor și refacerea țării. 

(https://www.nationalgeographic.com/animals/invertebrates/facts/locusts, accesat în 23.08.2021) 
(https://www.nationalgeographic.com/magazine/graphics/how-to-set-off-a-plague-of-locusts-interactive, accesat în 23.08.2021) 

 

 

Lăcusta deșertului 
(https://a-z-animals.com/animals/desert-locust/, 

accesat  în 23.08.2021) 

Roi de lăcuste în Kenya, iunie 2020 
(https://phys.org/news/2020-07-crunch-africa-locust-

outbreak.html, accesat în 23.08.2021) 

https://www.nationalgeographic.com/animals/invertebrates/facts/locusts
https://www.nationalgeographic.com/magazine/graphics/how-to-set-off-a-plague-of-locusts-interactive
https://a-z-animals.com/animals/desert-locust/
https://phys.org/news/2020-07-crunch-africa-locust-outbreak.html
https://phys.org/news/2020-07-crunch-africa-locust-outbreak.html
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Ioel 1:1-20 

1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
7.               
8.               

Orizontal 
1. Ce spune Ioel bătrânilor să facă? (Ioel 1:2) 
2. Despre care pom se spune că este vestejit ca urmare a invaziilor lăcustelor? (Ioel 1:12) 
3. Cum se numea tatăl lui Ioel? (Ioel 1:1) 
4. Cum se numea al doilea tip de lăcuste care a distrus țara lui iuda? (Ioel 1:4) 
5. Ce fac slujitorii Domnului din cauză că au încetat darurile de mâncare și jertfele de băutură 

din Casa Domnului? (Ioel 1:9) 
6. Către cine strigă prorocul în mijlocul necazului, ca semn al pocăinței? (Ioel 1:19) 
7. Cu ce este asemănată ziua Domnului? (Ioel 1:15) 
8. Ce se spune despre ziua Domnului, cum este ea? (Ioel 1:15) 

Vertical 
Ce anume are ca răsplată bogăția, slava și viața? (Proverbe 22:4) 

 

Ioel 1:1-20 
Căutând pe verticală sau pe orizontală, găsește în careul de mai jos cuvintele indicate: 

LĂCUSTĂ, IELEC, PLUGARI, PETUEL, SMOCHIN, ALTAR, DUMNEZEU, PĂMÂNT, COPII, 
PĂRINȚI, JERTFĂ, ADUNARE, ZIUA, CÂMPIE, MLĂDIȚĂ 

G E T A S B U I F R V I P A U W H C R J 
I P L E I U C A T A D U N A R E N D Y U 
R N Ă U M L Ă D I Ț Ă V E Z U A S M B A 
V A C Z U C E S C A T R O P I T M B V Z 
T O U I A M Y A C O L T R I X C O P I I 
U E S H O C P L U G A R I V U D C A S U 
S R T L C U E T C A S P O N E T H L O A 
M P Ă M Â N T A P I A S C O P E I T R O 
L I F E M G U R B A D E P I P C N D A T 
I J T A P I E L E C L O P E Ă S T R O F 

O M R E I H L Q U A F I J E R T F Ă M H 
E C A S E O P T A R E F I T I N O P O S 
A D O T R A F R O P I J S A N N E S H I 
D U V E D U M N E Z E U T U Ț E S A N Y 
H U G R I S C A R Y V E R S I P A D E M 

CAREU 

Aritmogrif 1 
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BD – Episodul 1 





LECȚIA 2 
IOEL 2:1-17 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție Ioel 2:1-17. 

• Folosind semnele convenționale cunoscute, marchează personajele în textul de mai jos și 
identifică apoi care sunt personajele aflate în conflict. ________________ / ________________ 

• Marchează în textul de mai jos cu semnul convențional cunoscut (=>) poruncile 
(imperativele) adresate poporului de către Dumnezeu prin prorocul Ioel. 

Ioel 2:1. 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! 

2. 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. […] 

11. Domnul face să tune glasul Lui înaintea oștirii Sale, căci tabăra Lui este foarte mare, și cel ce 

împlinește cuvântul este puternic. Dar mare este ziua Domnului și foarte înfricoșată: cine o 

poate suferi? 

12. „Dar chiar acuma, zice Domnul, întoarceți-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset și 

bocet! 

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. 

14. 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? 

15. Sunați cu trâmbița în Sion! Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare!” 

16. Strângeți poporul, țineți o adunare Sfântă! Aduceți pe bătrâni, strângeți copiii, și chiar pruncii 

de la țâță! Să iasă mirele din cămara lui, și mireasa din odaia ei! 

17. 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?” 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a 
descoperi toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri 
din partea cititorului. 
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MEMOREAZĂ1 

 

• Care sunt acțiunile pe care trebuia să le facă locuitorii țării și de ce? 
Acțiuni:  ________________________________________________________________ 
De ce?  _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Găsește câteva sinonime pentru a sfâșia2, folosind ca ajutor un dicționar 
explicativ al limbii române și/sau un dicționar de sinonime. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Dacă în primul capitol Ioel chema la pocăință din cauza pedepsei lui Dumnezeu, venită peste 
țară prin invaziile succesive de lăcuste, în capitolul 2 profetul repetă chemarea la pocăință din 
cauza apropierii Zilei Domnului, o altă zi de judecată și pedeapsă. 
Citește Ioel 2:1 și descoperă prin ce instrument și cum trebuia făcută chemarea. # Cu ce scop și 
din ce cauză trebuia făcută chemarea în felul acesta? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Ce eveniment trebuia anunțat prin sunet de trâmbiță3, conform Ioel 2:1? # Recitește Ioel 2:1-
11 și notează câteva lucruri care urmau să se întâmple atunci și care i-au fost descoperite 
profetului prin revelație de la Domnul Dumnezeu. # Cum este descrisă țara înainte și după 
venirea pedepsei, conform Ioel 2:3? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. În fața acestor evenimente gata să vină, care era chemarea Domnului Dumnezeu pentru 
popor, conform Ioel 2:12? Ce verb se repetă în Ioel 2:12 și 13? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
1 Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 1 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului. 
2 În latină „exfasciare”, în ebraică „qâra‛”, iar în greacă „diarrhēssō”. 
3 Trâmbiță, sau trompetă (în ebraică „shôphâr”). Vezi și Levitic 25:9, Iosua 6:4-9 sau Numeri 10:8-10. 

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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5. În cultura poporului Israel, gestul sfâșierii hainelor avea o semnificație deosebită și exprima o 
trăire interioară puternică. Citește Iov 2:11-13 și Numeri 14:2-9 și descoperă ce trăiri lăuntrice au 
fost exprimate prin sfâșierea hainelor în aceste 2 situații. # Din ce motiv cerea oare Domnul 
„sfâșierea inimilor”, și nu „sfâșierea hainelor”? Citește și 1 Samuel 16:7b pentru a afla răspunsul. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Cum Îl prezintă prorocul Ioel pe Domnul? (Ioel 2:13b) # Pe ce se baza prorocul Ioel când făcea 
aceste afirmații? (Exod 34:6-7) # Care era nădejdea în fața evenimentelor înspăimântătoare 
anunțate de Domnul Dumnezeu prin prorocul Ioel? (Ioel 2:14) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere 
personală; poate deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 
Eu_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
Te-ai întrebat oare de ce spune Domnul prin prorocul Ioel: „Sfâșiați-vă inimile, 
nu hainele...”? Am aflat deja că în contextul cultural ebraic sfâșierea hainelor 
era un semn exterior al unei trăiri interioare puternice. Dar oare se putea să-ți 

rupi hainele, fără ca acest gest să exprime ceva lăuntric?  
Gândește-te un pic la propriile tale experiențe... Ți s-a întâmplat vreodată să spui că îți pare rău 
doar așa ca să scapi ușor dintr-o situație dificilă? Sau să te comporți așa cum se așteaptă cei din 
jur, fără ca acest lucru să aibă mare legătură cu ce ai în mintea sau în inima ta? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Versetul de memorat este o chemare: „întoarceți-vă la Domnul, Dumnezeul vostru!” Și această 
chemare este astăzi și pentru tine. „El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat 
în bunătate”. Ești tu gata să te întorci la El cu toată inima ta, nu de fațadă? Dacă da, scrie mai jos 
rugăciunea sinceră a inimii tale. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 



18  IOEL / LECȚIA 2  

 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

 
 

Știai că... 
...de multe ori unde întâlnim cuvântul „trâmbiță”  în Vechiul Testament este de fapt 
vorba despre un alt instrument de suflat cunoscut sub numele de „șofar”? 

Șofarul este un instrument muzical 
confecționat din cornul unui berbec sau al altui 
animal, de exemplu muflon (oaie sălbatică) sau 
antilopă kudu. În funcție de animalul de la care 
provine, el poate avea dimensiuni cuprinse 
între 20 – 90 cm, măsurați pe curbură. Cu cât 
este mai lung cu atât sunetele pe care le emite 
un șofar sunt mai profunde. Cuvântul „shofar” 
înseamnă „scobitură, gol”. Acest instrument 
era folosit pentru a semnala diferite sărbători 
(Sabatul, Luna Nouă, Anul Nou), pentru a 
chema la război sau cu ocazia încoronării unui 
rege. Acest din urmă obicei s-a păstrat până 
astăzi când șofarul este folosit la depunerea jurământului președintelui statului Israel. Cea 
mai importantă utilizare modernă a șofarului în ceremoniile religioase mozaice are loc cu 
ocazia Anului Nou religios (Rosh Hashana). Sunetul lui este considerat sfânt și este o 
chemare a poporului la pocăință, la înnoire și trezire spirituală cu ocazia acestei sărbători, 
care este urmată apoi de Ziua Ispășirii (Yom Kippur). În tradiția evreiască sunetul șofarului 
trebuie ascultat și el amintește de câteva lucruri foarte importante: de evenimentul 
„jertfirii” lui Isaac; de încoronarea unui rege; de începerea celor 10 zile de penitență de la 
începutul anului, de primirea celor 10 porunci pe Muntele Sinai, de distrugerea Templului; 
de promisiunea restaurării complete a poporului Israel; de revenirea lui Mesia pentru a face 
dreptate; de Ziua Judecății. Dar acest sunet trebuia să le amintească celor ce-l auzeau și de 
îndemnurile profeților ale căror voci au sunat ca un șofar condamnând faptele rele și 
chemând poporul să se întoarcă la Dumnezeu cu sinceritate, așa cu face și profetul Ioel. 

(https://www.britannica.com/art/shofar, https://www.thejc.com/judaism/features/shofar-horn-of-plenty-1.53888, 
https://www.myjewishlearning.com/article/decoding-the-shofar/, accesat în 30.08.2021) 

 
 

 

Ioel 2:1-17 
Completează „cuvântul corect” în fiecare spațiu liber din textul de mai jos folosind lista de 
cuvinte, conform paragrafului din Ioel 2:11-17, traducerea Dumitru Cornilescu (VDC). 

Bărbat evreu suflând în șofar  
(https://www.britannica.com/art/shofar, 29.08.2021) 

Cuvântul corect 

https://www.britannica.com/art/shofar
https://www.thejc.com/judaism/features/shofar-horn-of-plenty-1.53888
https://www.myjewishlearning.com/article/decoding-the-shofar/
https://www.britannica.com/art/shofar
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Ioel 2:11. _____________ face să tune _____________ Lui înaintea oștirii Sale, căci tabăra Lui este 
foarte mare, și cel ce împlinește _____________ este _____________. Dar mare este ziua 
_____________ și foarte înfricoșată: cine o poate suferi? 
12. „Dar chiar acuma, zice Domnul, __________________ la Mine cu toată _____________, cu 
__________, cu plânset și bocet! 
13. Sfâșiați-vă _____________ nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul, Dumnezeul _____________. 
Căci El este _____________ și plin de _____________, îndelung răbdător și bogat în _____________, 
și-I pare rău de relele pe care le trimite. 
14. Cine știe dacă nu Se va întoarce și nu Se va căi? Cine știe dacă nu va lăsa după El o 
__________________, _____________ de mâncare și jertfe de băutură pentru Domnul, Dumnezeul 
vostru? 
15. Sunați cu _____________ în Sion! _____________ un post, chemați o adunare de sărbătoare!” 
16. Strângeți _____________, țineți o adunare Sfântă! Aduceți pe bătrâni, strângeți copiii, și chiar 
pruncii de la țâță! Să iasă mirele din cămara lui, și mireasa din odaia ei! 
17. _____________, slujitorii Domnului, să _____________ între tindă și altar, și să zică: „Doamne, 
îndură-Te de poporul Tău! Nu da de _____________ moștenirea Ta, n-o face de batjocura 
_____________! Pentru ce să se zică printre neamuri: „Unde este Dumnezeul lor?” 

/ milostiv / veniți / întoarceți-vă / trompeta / puternic / trâmbița / Domnului / vestiți / daruri / 
ocară / inima / râdă / preoții / plângă / vostru / bunăvoință / îndurare / bunătate / glasul / inimile 
/ vorba / poporul / post / cuvântul / popoarelor / Domnul / binecuvântare / 

 

Ioel 2:1-17 
1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
7.               
8.               

Orizontal 
1. Ce trebuia vestit prin sunet de trâmbiță? (Ioel 2:15) 
2. Ce fel de adunare trebuia chemată în Sion? (Ioel 2:15) 
3. Ca niște ce aleargă „poporul” care vine să prăpădească țara? (Ioel 2:4) 
4. Ce trebuia să facă slujitorii Domnului între tindă și altar? (Ioel 2:17) 
5. Cum este Dumnezeu? (Ioel 2:13) 
6. Unde trebuia sunat din trâmbiță cu scopul de a chema poporul să se întoarcă la Dumnezeu? 

(Ioel 2:1) 
7. Ce instrument de suflat se folosea pentru a chema poporul la post, la o adunare de sărbătoare? 

(Ioel 2:15) 
8. Ce nu ar fi trebuit să-și sfâșie poporul, ci mai degrabă inimile? (Ioel 2:13) 

Vertical 
La ce ne îndeamnă bunătatea lui Dumnezeu? (Romani 2:4)  

Aritmogrif 2 
2 
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Ioel 2:1-17 

Căutând pe verticală sau pe orizontală, găsește în careul de mai jos cuvintele indicate: 

TRÂMBIȚĂ, ÎNTUNERIC, GRĂDINĂ, CĂLĂREȚI, CETATE, ZIDURI,  SĂGEȚI, RĂZBOINICI, 
BOCET,  OȘTIRE, ÎNFRICOȘATĂ, OCARĂ, FLACĂRĂ, BATJOCURĂ, BUNĂTATE 

 
 
 

Ioel 2:1-17 
 

Având în minte textul lecției de astăzi din cartea IOEL, verifică în șirurile de mai jos care sunt 
cuvintele care nu se potrivesc. 

1. călăreți lăcuste oștire războinici cai 

2. stele lună planete pietre soare 

3. toată inima îmbuibare plânset bocet post 

4. strângeți împrăștiați aduceți sunați chemați 

 

S R B A T J O C U R Ă P C I U S C U Z F 

A U R E P F Ș U I T R Â M B I Ț Ă M B A 

F S U P N U T R A P E C T O G A L I S A 

M G Î N F R I C O Ș A T Ă C U M Ă T E U 

A R N N O G R I G A J O N E T E R U P A 

S E T V E Z E L O I G A N T E Z E U M E 

T O U P O J T A Z A I E R U N I Ț M E X 

R S N K I M E S T R Ă Z B O I N I C I P 

O Ă E S O Z I N A J A T U H O T A I S Y 

I G R Ă D I N Ă P A D I N A F O I O H A 

S E I B A D E L O S D T Ă J R U H C A X 

C Ț C I E U S I K S M E T R S D U A N A 

L I C Y B R C E T A T E A I A M I R T A 

I S C A H I T E S T R A T F L A C Ă R Ă 

D E R T A S G H I B U Y E M A C A T O G 

Ce nu se potrivește? 

CAREU 
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BD – Episodul 2 





LECȚIA 3 
IOEL 2:18-32 

 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție Ioel 2:18-32. 

• Găsește în textul de mai jos și marchează cu semnul cunoscut numele „Domnul” și orice 
pronume care se referă la El.  

• Marchează în textul de mai jos cu semnul convențional cunoscut (=>) toate promisiunile lui 
Dumnezeu pentru poporul Său exprimate prin acțiuni la timpul viitor. 

• De câte ori apare expresia „a fi/a face de ocară”?   _______________________________________ 

Ioel 2:18. Domnul a fost plin de râvnă pentru țara Lui și S-a îndurat de poporul Său. 

19. 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. 

20. 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, iar duhoarea lui se va ridica în sus și mirosul lui de putregai se va înălța în văzduh, căci s-a 

crezut grozav.” 

21. Nu te teme, pământule, ci bucură-te și veselește-te, căci Domnul face lucruri mari! 

22. Nu vă temeți, fiare de pe câmp, căci islazurile pustiei iarăși vor înverzi, pomii își vor da roadele, 

smochinul și vița își vor da rodul lor. 

23. Și voi, 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. 

24. Ariile se vor umple de grâu, vor geme tocitoarele și teascurile de must și de untdelemn, 

25. 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. 

26. Veți mânca și vă veți sătura, și veți lăuda Numele Domnului, Dumnezeului vostru, care va face 

minuni cu voi, și poporul Meu niciodată nu va mai fi de ocară! 

27. Și veți ști că Eu sunt în mijlocul lui Israel, că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, și nu este 

altul în afară de Mine. Și poporul Meu niciodată nu va mai fi de ocară. 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a 
descoperi toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri 
din partea cititorului. 
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28. 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. 

29. Chiar și peste robi și peste roabe, voi turna Duhul Meu, în zilele acelea. 

30. Voi face să se vadă semne în ceruri și pe pământ: sânge, foc, și stâlpi din fum; 

31. soarele se va preface în întuneric, și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea 

mare și înfricoșată. 

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. 

MEMOREAZĂ 

 

• Cine poate fi mântuit?    ___________________________________________________ 
• Ce trebuie să facă cineva pentru a fi mântuit?   ___________________________________ 
• Cine a promis mântuirea?   _________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Găsește câteva sinonime pentru a chema1, folosind ca ajutor un dicționar 
explicativ al limbii române și/sau un dicționar de sinonime. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Paragraful Ioel 2:1-17 din lecția precedentă s-a încheiat cu o rugăciune, iar textul acestei lecții 
începe cu răspunsul Domnului la rugăciune. Observând cuvintele care se repetă în textele 
indicate în tabelul de mai jos, notează cererile exprimate în rugăciune și ce a făcut Domnul sau a 
promis că va face ca răspuns la rugăciunea lor.  

Rugăciunea (Ioel 2:17)  Răspunsul Domnului (Ioel 2:18-19) 
  

  

# Pe ce bază a răspuns Domnul? (Ioel 2:13b)  ______________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Citește perechile de versete indicate în tabelul de mai jos și notează ce promite Dumnezeu că 
va face pentru a transforma pedeapsa în binecuvântare, după îndurarea Lui pentru poporul Său. 

Ioel 2:19 / Ioel 1:10  
Ioel 2:20 / Ioel 2:2b-3  

 
1 În limba latină „clamare”, în ebraică „qârâ'”, iar în greacă „epikaleomai”. 

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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Folosindu-te de observările făcute pe text cu privire la acțiunile la viitor, scrie mai jos 5 exemple 
de promisiuni pe care Domnul le face poporului Său. (Ioel 2:19b-26) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Ca urmare a vindecării țării, ce trebuia să știe poporul cu privire la Dumnezeu, Cel care a promis 
și a făcut aceste lucruri? Citește Ioel 2:27, iar apoi Exod 29:45-46. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

5. Ceea ce anunța Domnul prin gura prorocului în Ioel 2:28-29 erau evenimente viitoare pentru 
proroc, dar sunt evenimente trecute pentru noi. Ce a vestit prorocul Ioel și când s-au împlinit 
aceste lucruri? (Faptele Apostolilor 2:14-21) # Cine puteau și pot fi beneficiarii Duhului lui 
Dumnezeu? (Faptele Apostolilor 2:37-39) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Ce îți comunică expresiile „orice făptură” din Ioel 2:28 și „oricine” din Ioel 2:32 în legătură cu 
dorința lui Dumnezeu cu privire la Duhul Sfânt și mântuire? Citește Ioan 3:14-16, Faptele 
Apostolilor 10:43 și Marcu 16:15-16 și notează ce trebuie să facă „oricine” pentru a fi mântuit. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 
 
 
 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere 
personală; poate deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 
Eu_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
Versetul de memorat ne spune că „oricine va chema Numele Domnului va fi 
mântuit”. Cuvântul „oricine” înseamnă că absolut fiecare persoană poate 
beneficia de mântuirea pregătită de Domnul. Totuși, „oricine” nu este un 

cuvânt care să desemneze o mulțime, ci el se referă la fiecare persoană dintr-o mulțime. 
Oare acest ORICINE  te include și pe TINE? Știi ce trebuie să faci TU pentru a fi mântuit? 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Citește următoarea povestioară: 
„Era o zi furtunoasă, iar valurile mării erau uriașe. Un radio operator de la bordul unui vapor a primit 
semnale SOS. Imediat, radio operatorul a transmis căpitanului situația vaporului aflat în necaz - era 
vorba despre vasul „America Central” - iar vaporul și-a schimbat cursul și a pornit în direcția 
vaporului aflat în primejdie. La lăsarea întunericului, vaporul a ajuns la locul dezastrului, iar căpitanul 
a observat imediat că vaporul „America Central” nu se mai putea menține deasupra apei mai mult 
de zece ore. „Aduceți pasagerii la noi!”, a strigat căpitanul prin microfon către vaporul avariat. „Nu. 
Am vrea să așteptăm revărsatul zorilor, dar rămâneți în apropierea noastră!”, a răsunat răspunsul. 
Căpitanul de pe vaporul sosit la locul accidentului s-a ostenit în zadar să-l determine pe căpitanul de 
pe vaporul „America Central” să-și schimbe părerea. Vaporul, care dorea să salveze echipajul și 
pasagerii, a încercat să rămână în apropierea vaporului aflat în necaz, dar din cauza întunericului și a 
furtunii puternice a fost deosebit de dificil. În ciuda marilor eforturi, vapoarele s-au îndepărtat tot 
mai mult unul de celălalt. Dimineața devreme nu s-a mai văzut nimic din vaporul „America Central”. 
Întreg echipajul împreună cu căpitanul și cea mai mare parte a pasagerilor s-au scufundat în adânc 
odată cu vaporul. Toți ar fi putut fi salvați, dar amânarea salvării a devenit o catastrofă. 
Salvatorul tău, Domnul Isus, vrea să te salveze astăzi, mâine poate să fie prea târziu.”2 

Nu este suficient să avem soluția la îndemâna, ci soluția trebuie apucată, trebuie folosită. 
Oricine, toți ar fi putut fi salvați. Cu toate acestea, ei nu au fost salvați pentru că nu au acceptat 
mâna întinsă. Ce te împiedică pe tine astăzi să chemi Numele Domnului pentru a fi mântuit? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

 
 

Ioel 2:18-32 
 

Completează „cuvântul corect” în fiecare spațiu liber din textul de mai jos folosind lista de 
cuvinte, conform paragrafului din Ioel 2:18, 26-32, traducerea Dumitru Cornilescu (VDC). 

Ioel 2:18. Domnul a fost plin de ________ pentru țara Lui, și S-a _____________ de poporul Său. [...] 
26. Veți _____________ și vă veți sătura, și veți _____________ Numele Domnului, Dumnezeului 
vostru, care va _____________ minuni cu voi, și poporul Meu _____________ nu va mai fi de ocară! 
27. Și veți ști că ________ sunt în mijlocul lui _____________, că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, 
și nu este altul în afară de _____________. Și poporul Meu niciodată nu va mai fi de _____________. 

 
2 SĂMÂNȚA BUNĂ https://manazilnica.net/2021/05/31/, accesat 02.06.2021. 

Cuvântul corect 

https://manazilnica.net/2021/05/31/
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28. După aceea voi _____________ Duhul Meu _____________ orice _____________; fiii și fiicele 
voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri, și tinerii voștri vor avea vedenii. 
29. Chiar și peste robi și peste roabe, voi turna _____________ Meu, în zilele acelea. 
30. Voi face să se vadă semne în ceruri și pe pământ: sânge, foc, și stâlpi din fum; 
31. soarele se va _____________ în întuneric, și luna în sânge, _____________ de a veni _____________ 

Domnului, ziua aceea _____________ și înfricoșată. 
32. _____________ oricine va _____________ Numele Domnului va fi _____________. Căci mântuirea 
va fi pe muntele Sionului și la _____________, cum a făgăduit Domnul, și între cei rămași, pe care-
i va chema Domnul. 

/ peste / preface / Israel / niciodată / bea / vreodată / îndurat / mânca / înainte / om / chema / 
făptură / Ierusalim / face / mare / vărsa / mântuit / Ierihon / Eu / Mine / turna / lăuda / ocară / 
râvnă / Duhul / ziua / atunci / cândva / 

 
 

Știai că... 
...profeții nu erau preocupați în primul rând de viitor, ci mai degrabă de prezent? 

Prin mesajele pe care un profet le primea de la Dumnezeu, el chema poporul să se întoarcă 
la Dumnezeu și astfel să fie credincios Legământului. De aceea, mesajul oricărui profet era 
îmbibat de cuvintele spuse de Dumnezeu până atunci. Ioel nu este o excepție de la această 
regulă. Iată ce știa Ioel: 
Ioel știa că Legământul lui Dumnezeu cu Israel se încheie cu binecuvântări (Deuteronom 
28:1-14) și blesteme (Deuteronom 28:15-68). Dumnezeu promitea că ascultarea lor va 
avea drept consecință binecuvântarea, iar neascultarea lor va aduce peste ei pedeapsa. 
Lăcustele se numărau printre pedepsele enumerate de Dumnezeu, în cazul neascultării. 
Bazându-se pe aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, profetul Ioel vede în cele patru valuri de 
lăcuste pedeapsa lui Dumnezeu și de aceea cheamă poporul să se întoarcă la El. Această 
pocăință trebuia să aibă loc la Casa Domnului pentru că profetul Ioel știa rugăciunea lui 
Solomon (2 Cronici 6:12-42), făcută după ce a terminat de construit Templul de la Ierusalim 
(Casa Domnului). Solomon mijlocește pentru poporul care a păcătuit și peste care a venit 
pedeapsa lui Dumnezeu. El cere ca Dumnezeu să asculte rugăciunea poporului dacă acesta 
se va întoarce cu pocăință la Dumnezeu și „dacă Îți vor face rugăciuni și cereri în casa 
aceasta”. Profetul mai știa ce a răspuns Dumnezeu la rugăciunea lui Solomon (2 Cronici 
7:12-14): 12„Îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casa unde va trebui să Mi se aducă 
jertfe. 13Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, 
când voi trimite ciuma în poporul Meu, 14dacă 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.” Cu siguranță chemarea 
profetului la pocăință avea în vedere promisiunile pe care Dumnezeu Însuși le face 
poporului Său, dacă acesta își recunoștea greșeala și părăsea păcatul. Nu în ultimul rând, 
Ioel mai știa felul în care Dumnezeu se descrie pe Sine. În Ioel 2:11b, el citează din Exod: 
34:6-7: „6Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, 
plin de bunătate și credincioșie, 7care Își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, 
iartă fărădelegea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat.” 
Profetul avea toate acestea în minte și în inimă și ele erau convingeri bazate pe ceea ce scrie 
în Biblie, care este Cuvântul lui Dumnezeu. El știa cine este Dumnezeu și cum lucrează El. La 
fel și noi astăzi ar trebuie să știm, din Biblie, cine este Dumnezeu și cum lucrează El. 
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Ioel 2:18-32 
1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
7.               
8.               
9.               

Orizontal 
1. Între cine nu-i va mai face Domnul de ocară pe toți cei din poporul Său ? (Ioel 2:19) 
2. În mijlocul cui va fi Domnul, iar ei vor ști că El este Domnul Dumnezeul lor? (Ioel 2:27) 
3. Cum a fost Domnul pentru țara Lui? (Ioel 2:18) 
4. Ce va face poporul față de Numele Domnului, cel care va face minuni cu ei? (Ioel 2:26) 
5. Ce va face Domnul să se vadă în ceruri și pe pământ? (Ioel 2:30) 
6. Ce va face Domnul cu Duhul Său în zilele acelea? (Ioel 2:29) 
7. Ce trebuie să cheme oricine vrea să fie mântuit, acel ce este al Domnului? (Ioel 2:32) 
8. Ce va trimite Domnul peste țară ca odinioară și va fi timpurie și târzie? (Ioel 2:23) 
9. Unde va izgoni Domnul pe vrăjmașul de la miazănoapte? (Ioel 2:20) 

Vertical 
Unde va fi mântuirea, așa cum a făgăduit Domnul? (Ioel 2:32)

 
 

 
 

Ioel 2:18-32 
 

Căutând pe verticală sau pe orizontală, găsește în careul de mai jos cuvintele indicate: 

RÂVNĂ, MUST, UNTDELEMN, PUTREGAI, ISLAZURI, PLOAIE, ODINIOARĂ, TEASCURI, 
MINUNI,  FĂPTURĂ, VISURI, VEDENII, CERURI, ORICINE, MÂNTUIT 

 

D E B S R A P E N T P U O P A F E Z A V 
A R C O T I Z A V E L Y N O M L E K E P 
M A U I E B E T I P O D I N I O A R Ă R 
E H Q U A T R O S Y A M E T R A P E F E 
L U K I S L A Z U R I O W A K I U A N Z 
O S A V C E R U R I E X A F Ă P T U R Ă 
M Â N T U I T W I G R A P I N T R I P H 
I O P U R M E S T A L R E S E B E R E I 
X R A Z I T O A K H I R S E D M G O H T 
U I L O D E L B I O T Â T R Q I A S Z U 
T C U M A V A O R C U V E D E N I I P S 
M I X A B E J T A N A N D O H U N V E O 
U N T D E L E M N T R Ă P I S N A D A I 
S E P A G O D I R A K E T O B I C F V G 
T Y E F A W O J E T I P R M E L O Z A E 

CAREU 

Aritmogrif 3 
2 
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BD – Episodul 3 





LECȚIA 4 
IOEL 3:1-21 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție Ioel 3:1-21. 

• Găsește și marchează cu semnele cunoscute toate personajele din textul de mai jos. Care 
sunt cele 3 personaje și care sunt relațiile dintre ele?____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

• Unde are loc acțiunea prevestită în text, cum este numit acel loc? _______________________ 

• De ce, din ce cauză sunt judecate neamurile de Domnul? (Ioel 3:13c, 19)  _________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Ioel 3:9. Vestiți aceste lucruri printre neamuri: „Pregătiți războiul! Treziți pe viteji! Să se apropie 

și să se suie toți oamenii de război! 

10. Fiarele plugurilor voastre prefaceți-le în săbii, și cosoarele în sulițe! Cel slab să zică: „Sunt 

tare!” 

11. Grăbiți-vă și veniți, toate neamurile de primprejur, și strângeți-vă! Acolo pogoară, Doamne, 

pe vitejii Tăi! 

12. Să se scoale neamurile, și să se suie în valea lui Iosafat! Căci acolo voi ședea să judec toate 

neamurile de primprejur. 

13. Puneți mâna pe secere, căci secerișul este copt! Veniți și călcați cu picioarele, căci linurile sunt 

pline, și tocitorile dau peste ele! Căci mare este răutatea lor! 

14. Vin grămezi-grămezi în valea judecății, căci ziua Domnului este aproape, în valea judecății. 

15. Soarele și luna se întunecă, și stelele își pierd strălucirea. 

16. Domnul răcnește din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim, de se zguduie cerurile și pământul. 

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

17. Și veți ști că Eu Sunt Domnul, Dumnezeul vostru, care locuiește în Sion, muntele Meu cel 

Sfânt. Ierusalimul însă va fi Sfânt, și nu vor mai trece străinii prin el. 

18. În vremea aceea, va picura must din munți, și va curge lapte din dealuri, toate pâraiele lui Iuda 

vor fi pline de apă. Un izvor va ieși, de asemenea, din Casa Domnului, și va uda valea Sitim. 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a 
descoperi toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri 
din partea cititorului. 
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19. Egiptul va ajunge pustiu, Edomul va ajunge o pustie stearpă, din pricina silniciei făcute 

împotriva copiilor lui Iuda, al căror sânge nevinovat l-au vărsat în țara lor. 

20. Dar Iuda va fi veșnic locuit, și Ierusalimul din neam în neam. 

21. Le voi răzbuna sângele pe care nu l-am răzbunat încă, dar Domnul va locui în Sion. 

MEMOREAZĂ1 

 

• Ce este Domnul pentru poporul Său și pentru copiii lui Israel? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Găsește câteva sinonime pentru ocrotire2, folosind ca ajutor un dicționar 
explicativ al limbii române și/sau un dicționar de sinonime. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Evenimentele descrise de proroc în Ioel 3:1-2, 12, 14 sunt viitoare atât pentru proroc, cât și 
pentru noi astăzi. Cum ai descrie în cuvintele tale, într-o frază, evenimentele anunțate de Ioel? 
# De ce, cu ce scop permite Dumnezeu strângerea acestei coaliții militare a neamurilor în valea 
lui Iosafat3? (Ioel 3:12,14)  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. 2 Cronici 20:1-30 prezintă strângerea unei alianțe militare împotriva poporului lui Dumnezeu, 
în vremea împăratului Iosafat. Din ce popoare a fost formată coaliția militară? # Ce a făcut 
împăratul Iosafat și poporul lui Iuda? # Cum a răspuns Domnul și care a fost deznodământul 
confruntării militare? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Cum Îl prezintă prorocul Ioel pe Domnul Dumnezeu în contextul evenimentului profețit, ce 
face El? (Ioel 3:16a) # Ce transmite această imagine despre Domnul? (Proverbe 19:12, 20:2)  

 
1 Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 2 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului. 
2 În slavonă „okrotiti”, în ebraică „makh-as-eh'”, iar în greacă „noun”. 
3 Iosafat înseamnă Iehova a judecat, Domnul este judecător, Iehova judecă, judecata Domnului, Iehova a făcut dreptate. 
(Stîncă Nicoară, Dicționar Biblic de nume proprii și cuvinte rare) 

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

5. În fața acestor evenimente viitoare, care înspăimântă pe Israel, ce spunea prorocul Ioel despre 
Domnul și ce face El pentru poporul Său? (Ioel 3:16b, citește și afirmațiile psalmiștilor din Psalmii 
37:39, 62:7-8, 91:1-4) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Pentru că „Domnul este scăparea poporului Său și ocrotirea copiilor lui Israel”, ce trebuie să 
știe ei despre Domnul? (Ioel 3:17a, 21b) # Citește cu atenție Exod 25:8, 29:42-46, 40:35, Ioan 
1:14 și Apocalipsa 21:1-3. Care a fost și este dorința și promisiunea4 lui Dumnezeu? Când va fi ea 
împlinită deplin? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere 
personală; poate deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 
Eu_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
În lecția de astăzi am aflat că „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-17a). Biblia vorbește 
în repetate rânduri despre faptul că Domnul dorește să locuiască împreună cu 

oamenii, așa cum ai putut afla răspunzând la ultima întrebare a lecției. Dar, pentru a putea locui 
împreună cu oamenii, aceștia trebuie să facă un lucru extrem de important.  
Citește Apocalipsa 3:20 și poezia de mai jos și notează ce trebuie să facă fiecare om pentru ca 
Dumnezeu să locuiască împreună cu El. Tu ai făcut lucrul acesta?

Am auzit pe mulți spunând: 
„Isus nu sfărâmă zăvorul. 
El bate însă-ncet și blând, 

 
4 Dacă vârsta și maturitatea copiilor permite, ajută-i să identifice în textele de mai sus etapele împlinirii acestei dorințe și promisiuni 
a lui Dumnezeu. 

dar tu deschizi, nu Salvatorul !” 

Odată însă-n viața mea, 
Isus vârând prin ușă mâna, 
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mi-a zis: „Eu, totuși, pot intra, 
căci Eu sunt Domnul, tu țărâna !” 

Dar n-a intrat. Și-am plâns cu-amar, 
ne-nțelegând: de ce nu vine? 
Dar El n-a vrut, ca un tâlhar, 
să tragă fierul pus de mine... 

Când I-am deschis, era târziu. 
El dispăruse-n umbra serii. 
Orașu-ntreg părea pustiu. 

Și m-au lovit pe drum străjerii. 

Abia în zori ne-am întâlnit 
în Ghetsimani, pe o cărare... 
El, Cel nemărginit, 
iar eu... țărâna cu zăvoare... 

O, frate drag, Isus e blând, 
El stă la ușa ta și bate. 
El poate s-o sfărâme-oricând. 
Dar dragostea din El... nu poate...1  

(Costache Ioanid, Am auzit...)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

 
 

 

Ioel 3:1-21 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

Orizontal 
1. Cum se numește valea unde va strânge Domnul toate neamurile ca să se judece cu ele pentru 

Israel? (Ioel 3:2) 
2. Cum mai este numită această vale? (Ioel 3:14) 

 
1 Am auzit... - Resurse Creștine (resursecrestine.ro) accesat 12.09.2021. 

Aritmogrif 4 
2 

https://www.resursecrestine.ro/poezii/33000/am-auzit
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3. Ce face Domnul din Sion? (Ioel 3:16) 
4. Unde va locui Domnul? (Ioel 3:21) 
5. Ce țară va ajunge pustie ca urmare a judecății Domnului? (Ioel 3:19) 
6. Cine va fi veșnic locuit? (Ioel 3:20) 
7. Cine nu vor mai trece prin Ierusalim atunci când Domnul va locui în Sion? (Ioel 3:17) 
8. Cum este numit poporul Domnului, ce este Israel pentru El? (Ioel 3:2) 
9. Pe cine va judeca Domnul din pricina poporului Său? (Ioel 3:12) 

Vertical 
Ce este Domnul pentru copiii lui Israel? (Ioel 3:16) 

 
 
 
 
 

Știai că... 
...Muntele Sionului este locul cel mai înalt din vechiul Ierusalim? 

Despre Sion aflăm 
pentru prima dată 
în cartea profetului 
Samuel (2 Samuel 
5:6-10) unde ne 
este relatat felul în 
care David 
cucerește, în sec. X 
î.Hr., fortăreața 
așezată pe vârful 
Muntelui Sionului. Ea rămăsese necucerită încă din vremea lui Iosua. Muntele Sionului este situat 
în partea estică a vechiului Ierusalim. După ce a cucerit această cetate întărită, David a 
transformat-o în „Cetatea lui David”, adică locul unde a locuit El și familia lui, iar Ierusalimul a 
devenit capitala Regatului lui Israel. De-a lungul timpului însă, numele Sion sau Muntele Sionului 
a fost folosit cu referire la întregul Ierusalim, iar expresia „copiii Sionului” cu referire la tot 
poporul Israel, nu doar la locuitorii Ierusalimului. 
Mai târziu, Împăratul David cumpără aria lui Ornan (1 Cronici 21:18-25), situată în partea nordică 
a Muntelui Sionului. În acest loc Solomon va zidi Templul lui Dumnezeu (2 Cronici 3:1). În acest 
fel Muntele Sionului devine și „locuința lui Dumnezeu”, nu doar locuința împăratului. Este 
interesant faptul că Dumnezeu nu Își leagă Numele de un munte impunător. Deși i se spune 
„munte” și este cel mai înalt loc din vechiul Ierusalim (765 m), acest loc are, mai degrabă, aspectul 
unui deal stâncos. Cu toate acestea, profetul Isaia spune despre acest munte că, metaforic 
vorbind, el va deveni cel mai înalt munte din toată lumea căci acolo va locui Dumnezeu: 

„2Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai 
înalt munte; se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. 
3Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice: „Veniți, să ne suim la muntele Domnului, 
la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile Lui și să umblăm pe cărările Lui!” Căci din 
Sion va ieși Legea și din Ierusalim, Cuvântul Domnului.” 

Dintotdeauna Dumnezeu a dorit să locuiască în mijlocul oamenilor, iar lucrul acesta se va 
întâmpla. Singura întrebare care rămâne este dacă noi, tu și cu mine, vrem să locuim împreună 
cu El? 

(https://www.biblestudytools.com/bible-study/topical-studies/what-is-mount-zion-and-why-is-it-so-important.html, 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/mount-moriah, accesat în 03.10.2021) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ioel 3:1-21 
 

Completează „cuvântul corect” în fiecare spațiu liber din textul de mai jos folosind lista de 
cuvinte, conform paragrafului din Ioel 3:1-2, 14-18, traducerea Dumitru Cornilescu (VDC). 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Zion, accesat în 03.10.2021) 

Cuvântul corect 

https://www.biblestudytools.com/bible-study/topical-studies/what-is-mount-zion-and-why-is-it-so-important.html
https://www.jewishvirtuallibrary.org/mount-moriah
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Zion
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Ioel 3:1. Căci iată că în _____________ acelea și în vremurile acelea, când voi aduce înapoi pe prinșii 
de _____________ ai lui _____________ și ai Ierusalimului, 
2. voi strânge pe toate neamurile, și le voi pogorî în _____________ lui Iosafat. Acolo, Mă voi 
_____________ cu ele, pentru poporul Meu, pentru _____________, ____________________ Mea pe 
care l-au _____________ printre _____________, împărțind între ele țara Mea. [...] 
14. Vin grămezi-grămezi în valea judecății, căci _______ Domnului este ___________, în valea 
judecății. 
15. Soarele și luna se _______________, și stelele își _____________ strălucirea. 
16. Domnul răcnește din Sion, glasul Lui ______________ din Ierusalim, de se zguduie cerurile și 
________________. Dar Domnul este ______________ poporului Său, și ______________ copiilor lui 
Israel. 
17. Și veți ști că Eu sunt _____________, Dumnezeul vostru, care _____________ în Sion, muntele 
Meu cel Sfânt. __________________ însă va fi Sfânt, și nu vor mai trece _____________ prin el. 
18. În _____________ aceea, va picura must din munți, și va curge lapte din dealuri, toate pâraiele 
lui Iuda vor fi pline de apă. Un _____________ va ieși, de asemenea, din _____________ Domnului, și 
va uda valea Sitim. 

/ neamuri / valea / război / Iuda / împrăștiat / timpul / Ierusalimul / Egiptul / moștenirea / risipit 
/ ocrotirea / ziua / aproape / popoare / răsună / pierd / fântână / întunecă / scăparea / izvor / 
vremea / Israel / pământul / Domnul / străinii / judeca / locuiește / zilele / Casa / 

 
 

Ioel 3:1-21 
 

 

Căutând pe verticală sau pe orizontală, găsește în careul de mai jos cuvintele indicate: 

MOȘTENIRE, IERUSALIM, IOSAFAT, NEAMURI, FILISTENI, ARGINT, VITEJI, PLUGURI,  SULIȚE, 
SECERIȘ,  STRĂLUCIREA,  SCĂPAREA, OCROTIREA,  SFÂNT, IZVOR 

C R O P L A S T U S C R A H E D F L I K 

F I L I S T E N I E O L E G P E S Q U V 

D E P U R S C R O C R I S U L I Ț E S E 

A R G I N T O P A E I U R A U L E P T S 

M U C Z A R V A H R S G J I G M S D A T 

O S I V I Z E B Y I M N E K U R E L I R 

R A M O J E V M O Ș T E N I R E M O H Ă 

T L E R I F A B C I R A W E I T U S I L 

E I Z A B A R O R C E M E S T O R F L U 

Z M I X A R I P O F T U W E S T A Â I C 
O I J A S W T I T P L R I G R E P N K I 

L S A V I T E J I O H I O S A F A T E R 

G A F R E Z K A R G R S P E V O N Y R E 

A R S C Ă P A R E A I T R A J A T I O A 

B O I Z A H E M A N S E F I U N I B Z I 

CAREU 
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BD – Episodul 4 





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 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție Iona 1:1-17. 

• Identifică în textul de mai jos toate indicațiile de loc și marchează-le cu semnul cunoscut. 

• Care este motivul pentru care Domnul l-a trimis pe Iona la Ninive? 
___________________________________________________________________ 

• Unde a fugit Iona, departe de cine? _________________________________________  

Iona 1:1. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: 

2. „Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei. Căci răutatea ei s-a suit 

până la Mine!” 

3. 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. A plătit prețul călătoriei, și s-a suit în corabie ca să meargă 

împreună cu călătorii la Tars, departe de Fața Domnului. 

4. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic, și a stârnit o mare furtună. Corabia 

amenința să se sfărâme. 

5. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la dumnezeul lui, și au aruncat în mare uneltele din 

corabie, ca s-o facă mai ușoară. Iona s-a pogorât în fundul corabiei, s-a culcat și a adormit dus. 

6. Cârmaciul s-a apropiat de el, și i-a zis: „Ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău! 

Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi, și nu vom pieri!” 

7. Și au zis unul către altul: „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. 

8. Atunci ei i-au zis: „Spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta? Ce meserie 

ai, și de unde vii? Care îți este țara, și din ce popor ești?” 

9. El le-a răspuns: „Sunt Evreu, și mă tem de Domnul, Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și 

uscatul!” 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a 
descoperi toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri 
din partea cititorului. 

 



42  IONA / LECȚIA 1 

MEMOREAZĂ 

 
 

• Ce spune Iona despre cine este Domnul și ce a făcut El? 
Cine este El?  _____________________________________________________________ 

Ce a făcut?  ______________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Găsește câteva sinonime pentru a se teme1, folosind ca ajutor un dicționar 
explicativ al limbii române și/sau un dicționar de sinonime. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Cine este protagonistul cărții pe care începem să o studiem? Citește Iona 1:1 și 2 Împărați 14:25 
și notează ce spune Biblia despre acest proroc2. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Cine a vorbit prorocului Iona și ce anume i-a spus? (Iona 1:1-2) # Care a fost decizia lui Iona? 
(Iona 1:3) # Cum este această decizie în raport cu ce i s-a spus? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Ce spune Iona despre sine și despre relația lui cu Dumnezeu? (Iona 1:9) # Cum sunt cuvintele 
lui Iona în comparație cu faptele sale? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

5. Care a fost răspunsul Domnului Dumnezeu la decizia și acțiunile prorocului Iona? # Ce au 
înțeles corăbierii văzând situația în care se aflau? # Ce au înțeles ei despre Iona? (Iona 1:4-11) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 
1 În latină „timere”, în ebraică „yârê”, iar în greacă „phobeō”. 
2 Numele „Iona” apare în Vechiul Testament o singură dată în 2 Împărați 14:25 și de 18 ori în cartea Iona, iar în Noul Testament 
apare de 3 ori, menționat fiind de către Domnul Isus Hristos (Matei 12:39 și 16:4; Luca 11:29). Numele „Iona” înseamnă 
„porumbel, hulub”. 
 

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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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. În încercarea lor eșuată de a vâsli spre uscat, corăbierii își ridică glasul către Dumnezeu. Ce au 
înțeles ei despre Dumnezeu? (Iona 1:14) # Care a fost reacția corăbierilor față de Dumnezeu, în 
urma acestei întâmplări? (Iona 1:16) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 
 
 

 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere 
personală; poate deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 
Eu_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
Iona a spus corăbierilor că se temea „de Domnul, Dumnezeul cerurilor, care a 
făcut marea și uscatul”, dar oare nu prin ascultarea de El se dovedește teama 
de Dumnezeu? 

Citește Deuteronom 10:12-13 și transcrie aceste versete punând totul la persoana întâi singular 
și numele tău. Ce vrea Domnul de la tine? Care este decizia ta în privința ascultării de El? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
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Știai că... 
...deși scurtă, cartea profetului Iona este foarte cunoscută și specială? 

Profetul Iona a profețit nu doar asirienilor din Ninive, ci și poporului Israel. Știm lucrul acesta 
pentru că numele profetului „Iona, fiul lui Amitai” este menționat în 2 Regi 14:25, pe vremea 
când în Israel domnea Ieroboam al II-lea (793–753 î.Hr.). Acolo ni se spune că profetul Iona 
era din cetatea Gat-Hefer, o localitate situată în apropiere de Nazaret. În acea perioadă, 
Israelul (Regatul de Nord) și Iuda (Regatul de Sud) erau sub dominația Imperiului Neo-asirian 
(sec. IX – sec. VII î. Cr.) și, în calitate de vasali, Israelul și Iuda trebuia să plătească impozite 
asirienilor. Așa se explică refuzul lui Iona de-a merge la Ninive și frustrarea lui când vede 
pocăința locuitorilor ei și dorința lui Dumnezeu de-ai ierta. Iona ar fi dorit ca Dumnezeu să-
i nimicească pe asirieni și astfel poporul său să fie liber. 
Dacă privim la caracterul profetului Iona, el nu ne este descris într-un mod favorabil. 
Descoperim un om neascultător, încăpățânat, mândru, nemulțumit, egoist, mânios, 
răutăcios chiar. În ciuda acestui lucru, profetul Iona este unul dintre puținii profeți al căror 
nume este pomenit de Domnul Isus Cristos, atunci când, vorbind despre moartea Sa, El 
spune că va „sta trei zile și trei nopți în inima pământului”, așa cum și Iona a stat trei zile și 
trei nopți în pântecul peștelui (Matei 12:40). În acest fel cartea Iona capătă o importanță 
specială între celelalte cărți profetice, deoarece oferă o avanpremieră a morții și învierii 
Domnului Isus Cristos cu sute de ani înainte ca aceasta să aibă loc. 
În plus, cele relatate în cartea Iona au captat atenția multora și au inspirat creații culturale. 
Capitolul nouă al romanului Moby Dick (Herman Melville) este o predică și un imn despre 
Iona; dramaturgul Marin Sorescu s-a inspirat din cartea profetului Iona când a scris piesa de 
teatru „Iona”. În plus, mai jos găsiți două opere artistice inspirate de aceeași carte biblică. 
Astfel, deși o carte scurtă, cartea Iona a devenit foarte cunoscută, ocupând un loc special 
între celelalte cărți profetice ale Bibliei. 

(https://www.insight.org/resources/bible/the-minor-prophets/jonah, https://www.worldhistory.org/article/1170/the-
book-of-jonah/, https://www.gotquestions.org/life-Jonah.html, accesat în 03.10.2021, 

https://www.britannica.com/topic/Book-of-Jonah, accesat în 04.10.2021) 
 

 
 

Iona 1:1-17 
 

Completează „cuvântul corect” în fiecare spațiu liber din textul de mai jos folosind lista de 
cuvinte,  conform paragrafului din Iona 1:4-12, traducerea Dumitru Cornilescu (VDC). 

Albert Pinkham Ryder – Iona în Mare, pictură în 
ulei pe pânză (aprox. 1890) 

(https://www.artbible.info/art/large/197.html, accesat în 04.10.2021) 

John B. Flannagan – Iona și balena, 
sculptură bronz (1937) 

(https://collections.artsmia.org/art/1243/jonah-and-the-
whale-john-b-flannagan, accesat în 04.10.2021) 

Cuvântul corect 

https://www.insight.org/resources/bible/the-minor-prophets/jonah
https://www.worldhistory.org/article/1170/the-book-of-jonah/
https://www.worldhistory.org/article/1170/the-book-of-jonah/
https://www.gotquestions.org/life-Jonah.html
https://www.britannica.com/topic/Book-of-Jonah
https://www.artbible.info/art/large/197.html
https://collections.artsmia.org/art/1243/jonah-and-the-whale-john-b-flannagan
https://collections.artsmia.org/art/1243/jonah-and-the-whale-john-b-flannagan


IONA / LECȚIA 1   45 

Iona 1:4. Dar _____________ a făcut să sufle pe _____________ un vânt năprasnic, și a stârnit o mare 

________________. Corabia amenința să se sfărâme. 
5. Corăbierii s-au temut, au _____________ fiecare la dumnezeul lui, și au aruncat în mare uneltele 
din _____________, ca s-o facă mai ușoară. Iona s-a ________________ în fundul corabiei, s-a culcat 
și a _____________ dus. 
6. _________________ s-a apropiat de el, și i-a zis: „Ce dormi? Scoală-te și cheamă pe 
___________________ tău! Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi, și nu vom 
_____________!” 
7. Și au zis unul către altul: „Veniți să tragem la _____________, ca să știm pricina din cui a venit 
peste noi _____________________ aceasta!” Au tras la sorț, și sorțul a căzut pe _____________. 
8. Atunci ei i-au zis: „Spune-ne din ________________ cui a venit peste noi nenorocirea aceasta? 
Ce  _____________ ai, și de unde vii? Care îți este țara, și din ce _____________ ești?” 
9. El le-a răspuns: „Sunt _____________, și mă tem de Domnul, Dumnezeul __________________, 
care a făcut marea și uscatul!” 
10. Oamenii aceia au avut o mare _____________, și i-au zis: „Pentru ce ai făcut lucrul acesta?” Căci 
_____________ aceia știau că _____________ de Fața Domnului, pentru că le spusese el. 
11. Ei i-au zis: „Ce să-ți facem, ca să se _____________________ marea față de noi?” Căci marea era 
din ce în ce mai ___________________. 
12. El le-a _____________: „Luați-mă, și aruncați-mă în mare, și marea se va ________________ față 
de voi! Căci știu că din _________________ mea vine peste voi această mare furtună!” 

/ Ionel / necaz / meserie / Domnul / trib / pogorât / picotit / sorț / cerurilor / corabie / fugea / 
pricina / cârmaciul / Evreu / potolească / furtună / vina / Dumnezeul / fregata / adormit / 
oamenii / strigat / uraganul / înfuriată / Iona / teamă / răspuns / mare / pieri / ascundea / popor 
/ liniști / nenorocirea / timonierul / marinarii / cauza / 

Iona 1:1-17 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

13.               

Aritmogrif 1 
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Orizontal 

1. Ce i-a apucat pe oamenii care au văzut marea potolindu-se după ce Iona a fost aruncat în 
mare? (Iona 1:16) 

2. Cum se numește orașul spre care s-a pornit Iona cu corabia? (Iona 1:3) 
3. Ce au aruncat corăbierii ca să știe din pricina cui a venit necazul peste ei ? (Iona 1:7) 
4. Cum era vântul care a început să sufle pe mare și care a provocat furtuna (Iona 1:4) 
5.  
6. Ce făcea Iona când s-a apropiat cârmaciul de el? (Iona 1:6) 
7. Ce s-a întâmplat cu furia mării după ce Iona a fost aruncat în mare? (Iona 1:15) 
8. Unde au aruncat corăbierii uneltele pentru a face corabia mai ușoară? (Iona 1:5) 
9. Cum se numea cetatea în care i-a poruncit Domnul lui Iona să se ducă? (Iona 1:2) 
10. Ce s-a urcat până la Domnul în ce privește cetatea Ninive? (Iona 1:2) 
11. Ce din partea Domnului i-a vorbit lui Iona? (Iona 1:1) 
12. Ce naționalitate avea Iona? (Iona 1:9) 
13. Se unde a luat Iona corabia spre Tars? (Iona 1:3) 

Vertical 
Departe de ce anume căuta Iona să fugă alegând să meargă la Tars? (Fața Domnului) 

 

Iona 1:1-17 
 

 

Căutând pe verticală sau pe orizontală, găsește în careul de mai jos cuvintele indicate: 

AMITAI, NINIVE, RĂUTATE, CORABIE, DEPARTE, NĂPRAZNIC, UNELTE, CORĂBIERI, 
CÂRMACIUL, NENORICIRE, EVREU, ÎNFURIATĂ, NEVINOVAT, FRICĂ, TREI 

P E S G T I H O D E S F A T D I G A J E 

U G M P R U S E C O R A B I E R U L I T 

S C E V E T U S C Y Ă R C A P I E N O M 

B O R F I C E L O C U P E S A B A V R I 

A R C R O T I F A V T E M E R I N O C U 

N Ă P R A Z I C B N A C A S T U E Z A G 

I B E S C I N A M I T A I H E B N E V Y 

L I S A N E T A R N E V X E N I O N I A 

A E C C Â R M A C I U L A L U E R I S C 

T R A N S G A R E V Q N E V I N O V A T 

R I G O R E T U N E L T E R O S C A R O 

E S U F E Q U A S T R U V U S C I N I M 

H O L E N D A X L E C A R I D F R I C Ă 

A U Î N F U R I A T Ă W E R N O E S C T 

S C E P U N S K Y V A F U N E T U C T O 

CAREU 



IONA / LECȚIA 1   47 

BD – Episodul 1 





LECȚIA 2 
IONA 2:1-10 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 
 

• Deschide Biblia și citește cu atenție Iona 2:1-10. 

• Marchează în textul de mai jos toate acțiunile care se referă la rugăciunea lui Iona în burta 
peștelui și marchează-le cu semnul cunoscut. Câte astfel de acțiuni ai găsit? ______________ 

• Ce promisiune i-a făcut Iona Domnului, fiind în burta peștelui? __________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

• Sub autoritatea cui a acționat peștele care l-a înghițit pe Iona? 

_____________________________________________________________________________________ 

Iona 2:1. Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, din pântecele peștelui, 

2. și a zis: „În strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul, și m-a ascultat; din mijlocul locuinței 

morților am strigat, și mi-ai auzit glasul. 

3. Și totuși mă aruncasei în adânc, în inima mării, și râurile de apă mă înconjuraseră; toate valurile 

și toate talazurile Tale au trecut peste mine. 

4. Ziceam: „Sunt lepădat dinaintea ochilor Tăi! Dar iarăși voi vedea Templul Tău cel Sfânt”. 

5. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața, adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în 

jurul capului meu. 

6. M-am pogorât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie; dar Tu 

m-ai scos viu din groapă, Doamne, Dumnezeul meu! 

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.  

8. Cei ce se lipesc de idoli deșerți îndepărtează îndurarea de la ei. 

9. Eu însă Îți voi aduce jertfe cu un strigăt de mulțumire, voi împlini juruințele pe care le-am făcut. 

Mântuirea vine de la Domnul.” 

10. Domnul a vorbit peștelui, și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a 
descoperi toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri 
din partea cititorului. 

 



50  IONA / LECȚIA 2 

MEMOREAZĂ1 

 
 

• Când și-a adus Iona aminte de Domnul? _______________________________________ 
• Unde a ajuns rugăciunea lui Iona și la cine? ______________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Găsește câteva sinonime pentru rugăciune2, folosind ca ajutor un dicționar 
explicativ al limbii române și/sau un dicționar de sinonime. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Cum a început cartea Iona, care a fost mesajul Domnului către prorocul Său? (Iona 1:1-2) # Ce 
a făcut prorocul Iona, după ce a auzit mesajul Domnului? (Iona 1:3) # Cum s-a încheiat capitolul 
1 din cartea prorocului Iona? (Iona 1:17) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Cu ce începe capitolul 2 din cartea Iona? (Iona 2:1). 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Citește cu atenție Iona 2:1-9 și notează în coloanele de mai jos acțiunile prorocului Iona și 
acțiunile Domnului Dumnezeu. 

Acțiunile lui Iona Acțiunile Domnului 
  
  

  

  
  

5. Ce spunea prorocul Iona că a făcut, la un moment dat, acolo în pântecele peștelui celui mare, 
conform Iona 2:7? # Care era contextul? (vezi și Psalmul 78:34-35, 40-43) 

 
1 Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 3 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului. 
2 în latină „rogatio, rogationis”, în ebraică „tephillâh”, iar în greacă „proseuchē”. 

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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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Care era convingerea prorocului Iona exprimată înaintea Domnului? (Iona 2:7) # Pe ce își baza 
el  convingerea? (citește 1 Împărați 8:46-52) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 
 
 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere 
personală; poate deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 
Eu_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
Oamenii își aduc aminte de Dumnezeu mai ales în situații critice și chiar tragice. 
Atunci, aproape pe negândite, spun lucruri de felul: „Doamne ferește!”, 
„Ferească Dumnezeu!”, sau „Vai, Doamne, ce nenorocire!”. Ne aducem aminte 

de El și, instinctiv, rostim o rugăciune. 
Ai trecut vreodată printr-o situație grea în care te-ai rugat Domnului și El te-a scăpat de acolo? 
Relatează situația pe scurt și felul în care a răspuns Dumnezeu la rugăciunea ta. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

 

Știai că... 
...există într-adevăr animale marine care pot înghiți un om? 

De-a lungul timpului au fost prezentate mai multe ipoteze cu privire la animalul marin care l-
a înghițit pe Iona. Una din ipoteze a fost: balena albastră (170 tone și o lungime de 30 m), care 
posedă o gură încăpătoare și un esofag destul de larg așa încât un om, ceva mai suplu, ar 
putea ajunge în stomacul ei. Odată ajuns acolo spațiul ar fi mult mai generos, deoarece balena 
albastră are unul din cele mai mari stomacuri din regnul animal. 
Cașalotul este un alt animal marin care ar putea înghiți un om. El este considerat cel mai mare 
carnivor din lume. Cașalotul mascul are o greutate de până la 80 tone și o lungime de 24 m. 
Capul este 1/3 din întreaga lungime a corpului, iar gura este alungită cu dinți proeminenți și 
ascuțiți. În ciuda acestui lucru, fălcile cașalotului nu sunt alcătuite pentru a „mesteca” și de 
aceea, de multe ori, prada ajunge întreagă în stomac. În plus, cașalotul este cunoscut pentru 
faptul că se poate scufunda în căutarea hranei până la peste 1,2 km, suportând presiunea 
enormă a apei și fiind capabil să-și țină respirația până la 2 ore. Așa că expresii precum cele 
folosite de Iona: „mă aruncaseși în adânc” (Iona 2:3) sau „m-am coborât până la temeliile 
munților” (Iona 2:6), ar putea să exprime exact realitatea trăită. În plus, atunci când ne 
întrebăm ce fel de pește ar fi putut înghiți pe Iona, trebuie să luăm în calcul faptul că destule 
specii marine sunt astăzi dispărute. 
Dar dacă pentru înghițirea lui Iona de către pește, oamenii au lansat tot felul de ipoteze, 
pentru faptul că Iona a ieșit viu din stomacul peștelui trebuie să acceptăm că este vorba 
despre un miracol aproape la fel de mare ca și învierea unui om din morți. Nu întâmplător 
Domnul Isus Cristos compara moartea și învierea Sa cu experiența lui Iona: „Căci , după cum 
Iona a stat trei zile și trei nopți în pântecele chitului (peștelui), tot așa și Fiul omului va sta trei 
zile și trei nopți în inima pământului.” (Matei 12:40) 

 (https://watchjerusalem.co.il/1157-what-was-the-great-fish-that-swallowed-jonah, accesat în 11.10.2021) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cașalotul, (https://infoanimale.net/casalotul/, accesat în 10.11.2021) 

https://watchjerusalem.co.il/1157-what-was-the-great-fish-that-swallowed-jonah
https://infoanimale.net/casalotul/
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Iona 2:1-10 
 

Completează „cuvântul corect” în fiecare spațiu liber din textul de mai jos folosind lista de 
cuvinte, conform paragrafului din Iona 2:1-10, traducerea Dumitru Cornilescu (VDC). 

Iona 2:1. Iona s-a _____________ Domnului, __________________ său, din ________________ peștelui, 
2. și a zis: „În ____________________ mea, am _____________ pe Domnul, și m-a ascultat; din 
mijlocul _________________ morților am strigat, și mi-ai auzit _____________. 
3. Și totuși mă aruncasei în _____________, în inima mării, și râurile de apă mă 
____________________; toate valurile și toate _________________ Tale au trecut peste mine. 
4. Ziceam: „Sunt __________________ dinaintea ochilor Tăi! Dar iarăși voi vedea 
_________________Tău cel Sfânt”. 
5. Apele m-au _________________ până aproape să-mi ia _____________, adâncul m-a 
___________________, papura s-a împletit în jurul capului meu. 
6. M-am _________________ până la temeliile munților, __________________ pământului mă încuiau 
pe vecie; dar Tu m-ai scos viu din groapă, __________________, Dumnezeul meu! 
7. Când îmi _________________ sufletul în mine, mi-am adus ________________ de Domnul, și 
____________________ mea a ajuns până la Tine, în Templul Tău ce _____________. 
8. Cei ce se ________________ de idoli deșerți îndepărtează ______________________ de la ei. 
9. Eu însă Îți voi aduce _____________ cu un strigăt de ____________________, voi împlini juruințele 
pe care le-am făcut. ___________________ vine de la Domnul.” 
10. Domnul a _____________ peștelui, și _____________ a vărsat pe _____________ pe pământ. 

/ Templul / tânjea / înconjuraseră / burta / lipesc / rugat / cântarea / aminte / pogorât / adânc / 
Ion / mulțumire / strâmtorarea / strigat /mântuirea / acoperit / locuinței / zăvoarele / acoperit 
/ Dumnezeului / recunoștință/ viața / Iona / lepădat / îndurarea / chemat / Sfânt / talazurile / 
peștele / rugăciunea / glasul / vorbit / învăluit/ pântecele / Doamne / jertfe / salvarea / 
 
 
 
 

 

Iona 2:1-10 
1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
7.               
8.               
9.               
10.               

Orizontal 
1. În ce se afla Iona când L-a chemat pe Domnul? (Iona 2:2) 
2. Ce tânjea în Iona când și-a adus aminte de Domnul? (Iona 2:7) 
3. De unde l-a scos Domnul viu pe Iona? (Iona 2:6) 
4. Unde a vărsat peștele pe Iona la porunca Domnului? (Iona 2:10) 
5. Unde l-a aruncat Domnul pe Iona, în inima mării? (Iona 2:3) 

Aritmogrif 2 
2 

Cuvântul corect 
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6. Cu ce fel de strigăt a promis Iona că va aduce jertfe Domnului? (Iona 2:9) 
7. Cine a vorbit peștelui? (Iona 2:10) 
8. Ce anume vine de la Domnul? (Iona 2:9) 
9. Ce îndepărtează de la ei cei ce se lipesc de idoli deșerți? (Iona 2:8) 
10. Ce anume l-au acoperit pe Iona? (Iona 2:5) 

Vertical 
Ce a ajuns până la Domnul, în Templul Său cel Sfânt? (rugăciunea) 

 
 

Iona 2:1-10 
 

Căutând pe verticală sau pe orizontală, găsește în careul de mai jos cuvintele indicate: 

PEȘTE, PÂNTECE, STRÂMTORARE, TALAZURI, LEPĂDAT, TEMPLU, ADÂNC, PAPURĂ, SUFLET, 
RUGĂCIUNE, IDOLI, JERTFE, JURUINȚE, MÂNTUIRE, PĂMÂNT. 

 

 
 
 

Iona 2:1-10 
 

Având în minte textul lecției de astăzi din cartea IONA și nu numai, verifică în șirurile de mai jos 
care sunt cuvintele care nu se potrivesc. 

1. temelia 
munților 

zăvoarele 
pământului inima mării Sion 

mijlocul 
locuinței 
morților 

2. Ieremia Luca Daniel Ezechiel Isaia 

3. am strigat am chemat am cheltuit mi-am adus 
aminte 

tânjeam 

4. mulțumire joacă jertfă juruință rugăciune 

G A S P R I T O V E R I P S A N E T U L 

E N S C A P U J I X A D Â N C I N O H E 

M O K U G R U E L A S V N I X B E J U G 

I L A C V S T R U M E N T E M P L U W E 

A E S T R Â M T O R A R E U V E Z R I N 

S P E A B O J F I T M S C R N T I U Z S 

C F I L U L A E S U F L E T O I C I P A 

U A T A P E D I V U G A R U B R E N K A 

T S E Z U P L A J O B I P A R G U Ț A Q 

P A P U R Ă E B A R U G Ă C I U N E V U 

O T E R E D A P S T I V M R D I B P E S 
R Y Ș I V A H A Z E K I Â N O W L E I B 

U R T O I T U T M R I S N Q L Z U L T A 

I A E B U Z J I A M Â N T U I R E C O F 

F Z I J A N S E R E H A L E M U N I R E 

CAREU 

Ce nu se potrivește? 
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LECȚIA 3 
IONA 3:1-10 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție Iona 3:1-10. 

• Subliniază în textul de mai jos toate acțiunile ninivenilor și marchează-le cu semnul 
corespunzător. 

• Încercuiește în text verbul ”a se întoarce”. Care sunt cele 2 personaje în dreptul cărora 
apare această acțiune? _______________________________________________________________ 

• De la ce trebuia să se întoarcă ninivenii și de la ce sperau ei să se întoarcă Dumnezeu în urma 
pocăinței lor? ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Iona 3:1. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel: 

2. „Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da!” 

3. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive, după Cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte 

mare, cât o călătorie de trei zile. 

4. Iona a început să pătrundă în oraș, cale de o zi, strigând și zicând: „Încă patruzeci de zile, și 

Ninive va fi nimicită!” 

5. 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. 

6. Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive; 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. 

7. Și 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! 

8. 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! 

9. 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!” 

10. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S-

a căit de răul pe care se hotărâse să li-l facă, și nu l-a făcut. 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a 
descoperi toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri 
din partea cititorului. 
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MEMOREAZĂ 

 
 

 
 

• Ce trebuia să facă oamenii și animalele? Scrie aceste lucruri unele sub altele. 
să se acopere cu saci _______________________________________________________ 

să _____________________________________________________________________ 

să _____________________________________________________________________ 

• Ce sperau ei să se întâmple în urma acestor acțiuni? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

APROFUNDEAZĂ 
1. Găsește câteva sinonime pentru a se căi1, folosind ca ajutor un dicționar 
explicativ al limbii române și/sau un dicționar de sinonime. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Care sunt asemănările și care sunt deosebirile între Iona 1:1-2 și Iona 3:1-2? 

Asemănări Deosebiri 
  

  

  
  

3. Citește Iona 1:3 și Iona 3:3a și notează mai jos deosebirile între aceste versete. # Ce detalii 
aflăm despre cetatea Ninive din Iona 3:3b? # Ce detalii aflăm despre misiunea primită conform 
Iona 3:4? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Care a fost reacția oamenilor din cetatea Ninive? (Iona 3:5) # Cum ai caracteriza reacția lor? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 
1 În slavonă „kajati sen”, în ebraică „nâcham”, iar în greacă „metanoeō”. 

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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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

5. Cum a reacționat împăratul cetății Ninive la strigarea lui Iona? (Iona 3:6) # Citește decretul 
imperial consemnat în Iona 3:7-9 și rezumă-l în cuvintele tale. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Ce a văzut Dumnezeu că făceau ninivenii? # Care a fost decizia Domnului Dumnezeu cu privire 
la ei? (Iona 3:10) # Ce spune acest lucru despre Dumnezeu, cum este El? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 
 
 
 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere 
personală; poate deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 
Eu_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
Cum poate fi catalogată anunțarea pedepsei asupra cetății Ninive prin 
prorocul Iona: o amenințare sau o invitație la pocăință? Ce argumente ai 
pentru răspunsul tău? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Pocăința înseamnă întoarcerea de la faptele noastre rele la ascultare de Dumnezeu. Și când se 
întâmplă lucrul acesta, Dumnezeu se bucură să ofere iertare celui păcătos. Citește Psalmul 
103:8-13 și gândește-te puțin la cum este Dumnezeu față de oameni, față de tine! Care este 
răspunsul tău înaintea Lui? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

Iona 3:1-10 
 

Completează „cuvântul corect” în fiecare spațiu liber din textul de mai jos folosind lista de 
cuvinte, conform paragrafului din Iona 3:6-10, traducerea Dumitru Cornilescu (VDC). 

Știai că... 
...cetatea Ninive, capitala Imperiului Neo-asirian, a fost unul dintre cele mai mari orașe? 

Ruinele Cetății Ninive au fost descoperite pe teritoriul Irakului, pe malul estic al râului Tigru, 
față în față cu orașul Mosul situat în nordul țării. În cartea Iona ni se spune că „Ninive era o 
cetate foarte mare, cât o călătorie de trei zile” (Iona 3:3b). Istoricul grec Diodorus Siculus 
cosemnează că circumferința cetății era de aprox. 89 de km. Această distanță poate fi 
parcursă de un om în trei zile. De la istoricul grec Xenophon (sec. V î.Hr.) știm că înălțimea 
fortificațiilor era de 30 de m și grosimea lor de 15 m. În urma săpăturilor arheologice 
efectuate s-a estimat că centrul orașului avea o suprafață de aproximativ 800 ha și putea 
adăposti cu ușurință până la 175 000 de mii de locuitori. În vremea lui Sennacherib (sec. VIII 
î.Hr.), orașul Ninive a devenit cu adevărat impresionant. El a construit străzi, piețe și 
faimosul „palat fără egal”, ale cărui dimensiuni erau de 180 pe 190 de m. A construit un 
sistem de canale care asigurau alimentarea cu apă a orașului. Mai târziu, Ashurbanipal (sec. 
VII î.Hr.) a fondat o mare bibliotecă în care și-a propus să adune și să copieze textele antice 
din toată țara. Din această bibliotecă au fost descoperite o mare parte (20 000) din 
tăblițele cuneiforme care fac parte din așa numita colecție „K”. Ele acoperă subiecte 
diverse: literatură, religie, chimie, botanică, matematică, administrație, etc. Toate acestea 
dovedesc un înalt grad de prosperitate, care a fost atinsă pe seama întinselor teritorii 
cucerite de asirieni. Ei și-au păstrat dominația asupra popoarelor cucerite prin teroare și 
cruzime, fapt consemnat în istorie. De aceea, nu e de mirare că Iona nu a dorit să meargă 
într-o astfel de cetate: imensă ca întindere, foarte bine fortificată, cu palate impunătoare 
și apărată de o armată renumită pentru cruzimea ei. Cum să mergi să le spui: „Încă 40 de 
zile și Ninive va fi nimicită!”. Cine ar crede așa ceva? Și totuși locuitorii cetății au ascultat 
mesajul și s-au întors „de la calea lor cea rea”. Însuși Domnul Isus a pomenit pocăința lor 
când a spus: „Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta [de Israel] 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 12:41). 

(https://watchjerusalem.co.il/1143-jonahs-remarkably-accurate-account-of-assyria, https://www.britannica.com/place/Nineveh-ancient-
city-Iraq/Outline-of-the-city, accesat în 12.10.2021) 

Cuvântul corect 

https://watchjerusalem.co.il/1143-jonahs-remarkably-accurate-account-of-assyria
https://www.britannica.com/place/Nineveh-ancient-city-Iraq/Outline-of-the-city
https://www.britannica.com/place/Nineveh-ancient-city-Iraq/Outline-of-the-city
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Iona 3:6. Lucrul a _____________ la urechea ___________________ din Ninive; el s-a sculat de pe 
scaunul lui de _____________, și-a scos ________________ de pe el, s-a acoperit cu un _____________, 
și a șezut în _________________. 
7. Și a trimis să se dea de știre în ________________, din porunca împăratului și mai marilor lui, 
____________________: „Oamenii și vitele, boii și oile, să nu _________________ nimic, să nu pască, 
și nici să nu _____________ apă deloc! 
8. Ci oamenii și vitele să se _______________ cu saci, strige cu putere către _________________, și să 
se întoarcă de la _____________ lor cea rea și de la __________________ de asuprire, de care le sunt 
_____________ mâinile! 
9. Cine știe dacă nu Se va __________________ Dumnezeu și Se va căi, și dacă nu-Și va opri 
_____________ Lui aprinsă, ca să nu pierim!” 
10. Dumnezeu a _____________ ce făceau ei și că se _____________________ de la calea lor cea rea. 
Atunci Dumnezeu S-a _____________de răul pe care se _________________ să li-l facă, și nu l-a 
făcut. 

/ Dumnezeu / acopere / văzut / ajuns / Domnul / următoarele / căit / Ninive / faptele / sac / 
hotărâse / bea / faptele / cenușă / Iona / pline / pungă / împăratului / auzit / guste / pocăit / 
calea / mantia / întorceau / notele / mânia / domnie / salopeta / întoarce / președintelui / 

 

Iona 3:1-10 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               
6.               

7.               

8.               

Orizontal 

1. Ce era localitatea Ninive, cum este numită în cartea Iona? (Iona 3:2) 
2. În câte zile urma să fie nimicită cetatea Ninive? (Iona 3:4) 
3. Cine pe lângă oameni trebuia să nu guste nimic, după porunca împăratului? (Iona 3:7) 
4. Cum s-a dus Iona prin cetatea Ninive? (Iona 3:4) 
5. Ce și-a scos împăratul pentru a se îmbrăca cu un sac? (Iona 3:6) 
6. Cum trebuia să strige oamenii și animalele către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor 

cea rea? (Iona 3:8) 
7. Ce au făcut oamenii din Ninive în ce-l privește pe Dumnezeu? (Iona 3:5) 
8. Ce erau pline de fapte de asuprire în ce îi privește pe niniveni? (Iona 3:8) 

Vertical 
Ce anume a vorbit de două ori din partea Domnului către Iona? (Cuvântul) 

Aritmogrif 3 
2 
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Iona 3:1-10 
 

Căutând pe verticală sau pe orizontală, găsește în careul de mai jos cuvintele indicate: 

CUVÂNT, VESTEȘTE, CĂLĂTORIE, PATRUZECI, ÎMBRĂCAT, POST, ÎMPĂRAT, MANTIE, 
PORUNCA, OAMENII, VITELE, ÎNTOARCĂ, ASUPRIRE, MÂINILE,  MÂNIA,  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iona 3:1-10 
 

Având în minte textul lecției de astăzi din cartea IONA și nu numai, verifică în șirurile de mai jos 
care sunt cuvintele care nu se potrivesc. 

1. vitele oamenii boii păsările oile 

2. sac cenușă petrecere post rugăciune 

3. Geneza Judecători Exod Levitic Numeri 

4. fapte de 
asuprire răutate calea cea rea viclenie blândețe 

 

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

M A N T I E N I D E P L Ă C T O N A L I 

S Y Z E C H O V E S R E L T E R I Z W O 

E Î A N I F T E R I S O Ă G A N T E S C 

V N P U C P O S T O F I T E M A S T A P 

A T O T A C A Y U S A L O A M E N I I A 

B O D U R E A P V Î M B R Ă C A T E R N 

I A S U P R I R E M I N I S C A Z U N E 

C R I P O H A N E P T O E L I M E K A H 

O C E S R U C E N Ă D E B A Z V R I S A 

R Ă V R U S E B I R A N Y M Â I N I L E 

I S O G N A P E L A T O N A V T A R O M 

T I C X C U V Â N T H I V G O E L E N I 

M Â N I A P R E S I U N A B E L I G A N 

A F E T U E G R V E S T E Ș T E S A H U 

Ce nu se potrivește? 

CAREU 
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BD – Episodul 3 





LECȚIA 4 
IONA 4:1-11 

CITEȘTE și OBSERVĂ 

 

• Deschide Biblia și citește cu atenție Iona 4:1-11. 

• Marchează în textul de mai jos toate acțiunile care se referă la Domnul Dumnezeu, folosind 
semnul convențional cunoscut. 

• Subliniază în textul de mai jos toate cuvintele care se referă la mânie. Cine se mânie? 

_____________________________________________________________________________________ 

•  Subliniază în textul de mai jos toate cuvintele care se referă la milă. Cui i se face milă? 

_____________________________________________________________________________________ 

Iona 4:1. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona, și s-a mâniat. 

2. 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! 

3. Acum, Doamne, ia-mi viața, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc!” 

4. Domnul a răspuns: „Bine faci tu de te mânii?” 

5. Și Iona a ieșit din cetate, și s-a așezat la răsărit de cetate. Acolo și-a făcut un umbrar, și a stat 

sub el, până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. 

6. 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 s-a bucurat foarte mult de curcubetele 

acesta. 

7. Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme, care a înțepat curcubetele, și 

curcubetele s-a uscat. 

8. 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. Atunci a dorit să moară și a zis: „Mai bine să mor decât să 

trăiesc!” 

9. Dar Dumnezeu i-a zis lui Iona: „Bine faci tu de te mânii din pricina curcubetelui?” El a răspuns: 

„Da, bine fac că mă mânii până la moarte!”. 

Observarea presupune citirea cu atenție a unui text cu scopul de a 
descoperi toate detaliile menționate de autor, fără a permite presupuneri 
din partea cititorului. 
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10. Atunci și Domnul a zis: „Ție îți este milă de curcubetele acesta, care nu te-a costat nicio trudă 

și pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit.  

11. 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, afară de o mulțime de vite!” 

MEMOREAZĂ1 

 
 

• Notează 
mai jos, unul sub altul, felul în care Iona îl descrie pe Domnul Dumnezeu. 
• __________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________ 

APROFUNDEAZĂ 
1. Găsește câteva sinonime pentru a ști2, folosind ca ajutor un dicționar 
explicativ al limbii române și/sau un dicționar de sinonime. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Care a fost decizia Domnului Dumnezeu privind la inima ninivenilor? (Iona 3:10) # Care a fost 
reacția prorocului Iona față de hotărârea Domnului? (Iona 4:1)  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. În ce fel își argumentează prorocul Iona nemulțumirea și mânia? (Iona 4:2-3) # De fapt, ce 
anume îl nemulțumea pe proroc? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Prorocul Iona era prea mânios ca să fie deschis pentru un dialog cu Domnul Dumnezeu. Ce a 
făcut Domnul Dumnezeu ca să poate crea premisa unui dialog cu prorocul Său? (Iona 4:5-8) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 
1 Pentru linia melodică a versetului de memorat vezi Partitura 4 din ANEXA MUZICĂ, de la sfârșitul materialului. 
2 În latină „scire”, în ebraică „yâda‛”, iar în greacă „eidō”. 

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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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

5. Ce sentimente s-au născut în inima prorocului Iona, la care făcea apel Domnul Dumnezeu? 
Spre ce atribut al Domnului este canalizată apoi discuția? (Iona 4:9-11) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

ROAGĂ-TE (Rugăciunea Cuvântului) 
Rugăciunea Cuvântului este acea rugăciune prin care versetul de memorat devine un verset asupra căruia 
cugetăm adânc, într-un mod personal și sincer, iar apoi îl transformăm într-un dialog personal cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului folosește cuvintele Cuvântului prin intermediul cărora dialogăm cu Domnul 
Isus. Rugăciunea Cuvântului poate fi o rugăciune de laudă, de mulțumire, de mărturisire sau cerere 
personală; poate deveni în final și o rugăciune de mijlocire. 

Doamne Isuse! 
Eu_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

APLICĂ 
a. Descoperă aplicabilitatea versetului de memorat  
Acest capitol pune în antiteză bunătatea lui Dumnezeu cu mânia, egoismul și 
răutatea omului, în acesta caz Iona.  
Există vreo situație în viața ta în care Dumnezeu să-Și fi arătat mila și  

bunătatea, în ciuda faptului că tu erai mânios și te gândeai doar la tine? Relateaz-o pe scurt. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Știind că Dumnezeu este „un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător, și bogat în 
bunătate, și că Se căiești de rău”, ce ar trebui să se schimbe în atitudinea și faptele tale?  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Formulează o APLICAȚIE „3P” (Personală, Practică, Palpabilă) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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SCRIE din memorie versetul de memorat 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

 
 

 

 

Știai că... 
...oamenii s-au întrebat ce fel de plantă a făcut Domnul să crească și ce fel de vierme a 
trimis s-o vatăme? 
De-a lungul timpului au existat mai multe ipoteze în ce 
privește planta, lucru care se poate observa în diversele 
traduceri ale Bibliei. Confuzia vine din dificultatea 
traducerii exacte a speciei menționate din limba 
ebraică, în limba greacă și apoi în latină. Multe din 
traducerile în limbile greacă, latină, engleză și apoi în 
română plasează planta în familia cucurbitaceelor. 
Adică o plantă din aceeași familie cu castravetele, 
pepenele, bostanul, dovleacul, etc. Alte traduceri au 
echivalat termenul din limba ebraică cu o specie de viță 
de vie sălbatică. Dar cea mai probabilă variantă este 
aceea că planta pe care Domnul a folosit-o pentru a-l 
umbri pe Iona a fost o plantă de ricin. Ricinul este o 
plantă cu frunze late, deci oferă umbră, cu o creștere 
rapidă și care poate atinge o înălțime de 1-2 m. Este o 
plantă care se cultivă și în zilele noastre în Iran, în zone 
mai aride, iar Iranul nu este departe de locul vechii 
cetăți Ninive. 
Dar oare ce fel de vierme trăiește în astfel de zone aride? Cuvântul din limba ebraică se 
referă la o insectă rotundă, mică, de mărimea unui bob de mazăre, numită și „viermele 
purpuriu” (Coccus ilicis) din cauza culorii sale. În trecut, prin zdrobirea acestor insecte se 
obținea o vopsea roșie. Această insectă este un dăunător major pentru diverse culturi și este 
rezistentă la medii deșertice, așa cum era zona orașului Ninive și alte zone ale Orientului 
Apropiat antic. 
Așadar, observăm că Dumnezeu știe exact și în cel mai mic amănunt cum să folosească o 
plantă și o mică insectă pentru a-i preda lui Iona atunci, și nouă astăzi, o lecție, cât se poate 
de practică, despre milă, îndurare, răbdare și bunătate.  
Creatorul este suveran peste creația Sa! 

(https://watchjerusalem.co.il/1143-jonahs-remarkably-accurate-account-of-assyria, 
https://www.academia.edu/52862887/Jonah_and_the_gourdat_Nineveh_consequences_of_a_classic_mistranslation, 

accesat în 14.10.2021) 
 

Iona 4:1-11 
 

Completează „cuvântul corect” în fiecare spațiu liber din textul de mai jos folosind lista de 
cuvinte, conform paragrafului din Iona 4:6-11, traducerea Dumitru Cornilescu (VDC). 

Cuvântul corect 

Planta de ricin 
 

https://watchjerusalem.co.il/1143-jonahs-remarkably-accurate-account-of-assyria
https://www.academia.edu/52862887/Jonah_and_the_gourdat_Nineveh_consequences_of_a_classic_mistranslation
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Iona 4:6. Domnul _________________ a făcut să crească un ___________________, care s-a ridicat 
peste Iona, ca să facă _______________ capului lui și să-l facă să-i ________________ mânia. 
_____________ s-a bucurat foarte mult de curcubetele acesta. 
7. Dar a doua zi, la răsăritul ___________________, Dumnezeu a adus un _______________, care a 
__________________ curcubetele, și curcubetele s-a uscat. 
8. Când a ____________________ soarele, Dumnezeu a făcut să _______________ un vânt uscat de 
la răsărit, și soarele a __________________ peste capul lui Iona, și Iona a _________________. Atunci 
a _____________ să moară și a zis: „Mai bine să mor decât să trăiesc!” 
9. Dar Dumnezeu i-a _____________ lui Iona: „Bine faci tu de te mânii din _________________ 
curcubetelui?” El a răspuns: „Da, _____________ fac că mă mânii până la moarte!” 
10. Atunci și __________________ a zis: „Ție îți este _____________ de curcubetele acesta, care nu 
te-a _______________ nici o trudă și pe care nu tu l-ai făcut să _________________, ci într-o noapte 
s-a __________________ și într-o noapte a pierit. 
11. Și mie să nu-Mi fie milă de _________________, cetatea cea mare, în care se _______________ mai 
mult de o sută douăzeci de mii de __________________, care nu știu să _____________________ 
dreapta de stânga lor, în afară de o ____________________ de vite!” 

/ Iona / pricina / Dumnezeu / deosebească / bătut / oameni / înțepat / rău / distingă / omidă / 
soarelui / Ninive / răsărit / mulțime / curcubete / dorit / milă / Amitai / născut / cauza / treacă / 
bine / dovleac / sufle / află / leșinat / umbră / crească / Domnul / pălit / vierme / zis / costat / 
uscat / deosebească / răcoare / 

 

Iona 4:1-11 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

Orizontal 

1. Ce face Domnul pentru că este milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în 
bunătate? (Iona 4:2) 

2. Ce și-a făcut Iona, la răsărit de cetate, așteptând să vadă ce urma să se întâmple cu cetatea 
Ninive? (Iona 4:5) 

3. Unde s-a așezat Iona față de cetate după propovăduirea lui? (Iona 4:5) 
4. Ce a făcut Iona când a văzut că Domnul a făcut să crească o plantă pentru a-l umbri? (Iona 

4:6) 
5. Cine a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit? (Iona 4:8) 
6. Cum este Dumnezeu față de oameni? (Iona 4:2) 

Aritmogrif 4 
2 
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7. Ce a făcut Iona din cauza căldurii puternice? (Iona 4:8) 
8. Ce s-a întâmplat cu curcubetele pentru că a fost înțepat de viermele trimis de Dumnezeu? 

(Iona 4:7) 
9. Cât a trecut până s-a uscat curcubetele? (Iona 4:10) 

Vertical 
Ce i-a ținut umbră lui Iona sub arșița soarelui? (Curcubete) 

 
 
 
 

 

Iona 4:1-11 
 

 

Căutând pe verticală sau pe orizontală, găsește în careul de mai jos cuvintele indicate: 

MILOS, ÎNDURĂTOR, RĂBDĂTOR, BUNĂTATE, MÂNIE, UMBRAR, CURCUBETE, RĂSĂRIT, 
LEȘINAT, TRUDĂ, MILĂ, DEOSEBEASCĂ, DREAPTA, STÂNGA, ANIMALE 

Iona 4:1-11 
 

Având în minte textul lecției de astăzi din cartea IONA și nu numai, verifică în șirurile de mai jos 
care sunt cuvintele care nu se potrivesc. 

1. proroc  profet slujitor al lui 
Dumnezeu 

preot comerciant 

2. milos plin de îndurare capricios 
îndelung 
răbdător 

bogat în 
bunătate 

3. minciună înșelăciune nedreptate răutate blândețe 

4. Matei Luca Ioan Iona Marcu 

J A R D O E F R I D E V A R I S C A N U 

I A F G A B O N Î N D U R Ă T O R Z I C 

P M I L Ă A S I M O Z A W B E S I R O T 

E R O D I X M S A B A C E D R E A P T A 

S I P A S T Â N G A L E C Ă J A P S R H 

C E P A C R N I S E G T U T I B A I U E 

A Y S L E T I C E N R U F O V I X E D P 

R U M E Z A E V I R Ă S Ă R I T E G Ă C 

N O I H A P A Z A L I T E D I U X C R A 

A Z L E Ș I N A T Q U I U B A S C E Y D 

D E O S E B E A S C Ă J M U N I V I P X 

I E S C A V A R E Z O R B U N Ă T A T E 

V A S G E N T I L U W A R I B U K I S F 

K A N I M A L E N G A P A J I P E C I A 

Y A N J A B A R I M C U R C U B E T E T 

CAREU 

Ce nu se potrivește? 
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BD – Episodul 4 
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Ioel 2:13 

 

 

 

 

PARTITURA 1 
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Ioel 3:16b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTITURA 2 
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Iona 2:7 

 

 

 

Iona 4:2b 

 

PARTITURA 3 
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