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„Aproape eşti Tu, Doamne, şi toate poruncile Tale sunt 
adevărul. Din început am cunoscut, din mărturiile Tale, că în veac  
le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea şi mă scoate, că legea Ta   
n-am uitat! Judecă pricina mea şi mă izbăveşte, după cuvântul Tău, 
fă-mă viu! 

Departe de păcătoşi este mântuirea, că îndreptările Tale n-au 
căutat. Îndurările Tale multe sunt, Doamne, după judecata Ta mă 
viază!

Mulţi sunt cei ce mă prigonesc şi mă necăjesc, dar de la 
mărturiile Tale nu m-am abătut. Văzut-am pe cei nepricepuţi şi mă 
sfârşeam, că n-au păzit cuvintele Tale. Vezi că poruncile Tale am 
iubit, Doamne, întru mila Ta mă viază! Începutul cuvintelor Tale este 
adevărul şi veşnice toate judecăţile dreptăţii Tale. 

Căpeteniile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele Tale s-a 
înfricoşat inima mea. Bucura-mă-voi de cuvintele Tale, ca cel ce a 
aflat comoară mare. Nedreptatea am urât şi am dispreţuit, iar legea 
Ta am iubit. De şapte ori pe zi  Te-am lăudat pentru judecăţile 
dreptăţii Tale. 

Pace multă au cei ce iubesc legea Ta şi nu se smintesc. 
Aşteptat-am mântuirea Ta, Doamne, şi poruncile Tale am iubit...”       
                                        (Psalmul 118, 151-166)
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Cuvânt introductiv

„Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea 
Tatălui Meu, Care este în ceruri, iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor și Eu mă voi 
lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.” 
                                                                                                  (Domnul Iisus Hristos în Matei 10,32-33)

„Omul cel bun din comoara lui cea bună scoate afară cele bune, pe când omul cel rău din 
comoara lui cea rea scoate afară cele rele. Vă spun că pentru orice cuvânt deșert (nefolositor) pe 
care-l vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecății.” 
                                                                                                  (Domnul Iisus Hristos în Matei 12,35-36)

După opt ani de tăcere, revista „Făclii” se reaprinde într-un al doilea număr al ei, încercând 
astfel să se încadreze – la nivelul ei de pruncie – între coordonatele celor două texte biblice cu care am 
început introducerea noastră, adică între datoria de a nu ne rușina cu mărturisirea credinței și prin 
cuvânt și atenția sporită la întrebuințarea lui, având în vedere consecințele.   

După cum se știe, prin credință înțelegem cunoașterea învățăturii lui Dumnezeu din Biblie și 
din Sfânta Tradiție și convingerea că aceasta este adevărată, fiind punctul de plecare pentru primirea 
harului divin și împlinirea poruncilor dumnezeiești. De aceea rolul orei de religie este să sădească în 
sufletele copiilor această învățătură, s-o explice, pentru a li se întări siguranța că aceste lucruri nu sunt 
povești, ci sunt adevărate și, mai ales, necesare vieții de aici și de Dincolo.

Neuitând nicio clipă cuvintele Mântuitorului: „Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți, căci 
Împărăția lui Dumnezeu este a unora ca aceștia! Adevărat grăiesc vouă: cine nu va primi Împărăția 
lui Dumnezeu ca un prunc nu va intra în ea.” (Luca 18,16-17) și dorind să scoatem „afară cele bune” 
din comoara chipului lui Dumnezeu din ei, am poposit din nou în sufletele lor, propunându-le mai 
multe posibilități de exprimare a credinței, ca mărturie și mărturisire, ca dar pe care să-L poată aduce și 
ei de Sfintele Paști Domnului nostru Iisus Hristos, în vremuri în care tropotul ateismului răsună din ce 
în ce mai tare, încercând să devină literă de lege și pregătind terenul pentru încălcarea tuturor 
drepturilor noastre, dar mai ales ale celor legate de credință.    

Revista debutează cu rubrica intitulată Cuvântul preotului, care ne propune să medităm la 
modul în care se cuvine să întâmpinăm marea sărbătoare a Învierii Domnului, la necesitatea de a 
deveni și de a rămâne lumini pentru noi și pentru ceilalți, prin cuvintele adresate nouă spre folos de 
către Părintele Doctor Colceriu Daniel-Ilie, Parohia Bartolomeu, Părintele Doctor Cristian Groza și 
Părintele Doctor Sebastian Pârvu de la Parohia Stupini din Brașov. Le mulțumim pe această cale pentru 
bunăvoința cu care au răspuns invitației noastre, rugându-i să ne pomenească pe toți – dascăli, elevi, 
părinți – în rugăciunile Sfințiilor lor! 

Urmează apoi câteva gânduri adresate nouă tuturor de către Doamna Directoare a Școlii 
Gimnaziale Nr. 14 „Sfântul Bartolomeu” Brașov, prof. Ionela Daniela Măciucă, căreia îi mulțumim 
pentru încurajarea, susținerea și posibilitatea oferite pentru realizarea acestui număr al revistei!          

Câțiva dascăli și-au exprimat în scris gândurile, împărtășindu-ne din experiența și emoția 
dumnealor, dar în spatele tuturor lucrărilor elevilor noștri, care vor putea fi descoperite în paginile 
revistei, se simte aerul cald, plin de răbdare și de dăruire al învățătorilor, profesorilor care le-au format 
deprinderile de exprimare a unor idei, de realizare a unor desene, de formulare și înțelegere a unor 
mesaje. Tuturor le mulțumim pentru efortul depus și rezultatele obținute! 

Pentru că nu se poate și nici nu trebuie să se sară peste etape, fiecare vârstă – fie a trupului, fie a 
sufletului – are nevoie de răbdare și de experimentare. 

Prin rubricile dedicate elevilor am urmărit descoperirea percepției lor asupra unor teme 
importante legate de credință și pe care noi le considerăm trepte necesare în apropierea de Dumnezeu, 
dar am ținut seama totodată și de faptul că ei nu au încă un limbaj religios format. În contextul în care 
ritmul de viață pare să se accelereze din ce în ce mai mult, în așa măsură încât atunci când comunicăm 
unii cu alții, mai ales în scris - fie pe telefon, fie online - nu mai scriem nici măcar cuvintele în       
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întregime, ci cu prescurtări, nu ne-am așteptat din partea copiilor la texte de o întindere mai mare, ci  
i-am ajutat cu cuvinte, fraze, texte, pentru a le canaliza gândirea către conținuturi cunoscute lor, 
pentru a observa în ce măsură le-au și înțeles, dezvoltându-le astfel și creativitatea.

Rubricile dedicate copiilor debutează cu două pilde foarte bine alese - prin mesajul lor -  cu 
câteva ghicitori, cu rugăciunile, poeziile și creațiile lor literare, pline de gingășia specifică vârstei.

Rubrica „Când un copil întreabă” a strâns doar întrebări legate de credință, nu și răspunsurile 
la acestea – pe care le vor primi în cadrul orelor de religie - din cauza spațiului limitat, dar rostul lor 
în revistă este acela de a sonda preocuparea mereu actuală pentru viața spirituală. „Cerul prin ochii 
copiilor”  a explorat imaginația acestora, dar și un anumit nivel de cunoștințe religioase, de care au 
avut nevoie pentru a putea încheia corespunzător fraza începută de noi, cu libertatea de a o finaliza 
cum doresc. Rubrica „Frumusețea și puterea cuvintelor” - un joc de îmbinare a unor cuvinte date de 
noi, pe care elevii aveau sarcina să le introducă într-o frază, cu posibilitatea de a le așeza în orice 
ordine, în orice formă, singura regulă fiind aceea de a transmite un mesaj coerent – a evidențiat cât de 
diferiți putem fi și în câte moduri putem vedea același lucru, fără a ne contrazice, completându-ne 
doar unii pe alții. Elevilor de clasa a opta li s-a cerut să explice două texte biblice, răspunsurile lor 
surprinzând esența, după părerea noastră și fiind prezentate în rubrica „Muguri de gând”. 

O rubrică de mare actualitate ni se pare a fi cea intitulată „Puncte de vedere”, în care noi am 
propus două teme, iar elevii au avut libertatea de a-și expune punctul de vedere în legătură cu acestea, 
părerile lor conturând împreună un răspuns complex și apropiat de adevăr. 

Revista se încheie în aceeași notă specifică purității copiilor, cu o rubrică generoasă închinată 
jocului, rebusurilor și cu cea intitulată „Credința în imagini”, destinată desenelor.

 Așezarea răspunsurilor elevilor la fiecare rubrică a ținut cont de ordinea claselor și pe cât s-a 
putut și de ordinea alfabetică a numelor acestora. Am căutat să alegem de la fiecare elev acele 
răspunsuri care erau mai originale, iar, în situația în care mai mulți elevi au dat același răspuns, am 
păstrat doar numele celor care oferiseră mai puține răspunsuri la diferitele rubrici și nu mai aveam de 
unde alege altele. 

Deși am apreciat curajul celor care s-au declarat atei chiar în răspunsurile date, pentru revistă 
am selectat doar răspunsurile care Îl mărturisesc pe Dumnezeu sau înclină către căutarea Acestuia, nu 
și pe cele care Îl contestă, pentru că revista își propune să ajute, nu să împiedice pe cititori să se 
apropie de Dumnezeu, dar respectăm opinia fiecăruia, chiar și a celor care au încetat căutarea Lui.

E posibil ca nu toți cei care au scris ce-au scris să și creadă acele lucruri, fiind oarecum 
„constrânși” să folosească anumite cuvinte, dar faptul că au reușit să le formuleze corect în atâtea 
moduri este de apreciat, pentru că le puteau folosi și altfel.

Inocența bucură întotdeauna, nu poate plictisi și, mai ales, dezvăluie inepuizabila resursă a 
cuvintelor, cu ajutorul cărora pot fi exprimate atât de multe idei adânci și folositoare pentru suflet. 
Unele răspunsuri sunt atât de frumoase că nici nu-ți vine să crezi că aparțin unor copii, dar, chiar dacă 
s-ar întâmpla să fie așa, tot este un lucru bun că au dorit să spună ceva frumos despre Dumnezeu, 
ajutați fiind în acest sens.

Într-o societate bulversată de atâtea probleme și risipită în atâtea ideologii, aerul proaspăt de 
puritate adus de micii scriitori înseninează sufletul oricărui cititor, explicând încă o dată de ce și 
Domnul nostru Iisus Hristos i-a ales pe copii ca standarde de calitate pentru intrarea în Împărăția 
cerurilor.

Ar fi o mare bucurie dacă cele scrise în paginile revistei de către copii ar fi și convingeri, ca 
semn al înaintării lor pe calea credinței, dar și dacă nu ar fi așa, simpla lor existență, ca temelie a 
gândurilor lor, este foarte importantă, constituindu-se într-un izvor, din care poate țâșni oricând apa 
vie a credinței  pe cărarea vieții lor.   

                                                   Prof. de religie, Emilia Stângu
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Distinse cadre didactice, stimați părinți 
și iubiți elevi,

Cunoaștem cu toții contextul în care ne 
aflăm de la apariția virusului Sars-CoV-2, dar mai 
ales modul în care a fost pus la încercare unul dintre 
pilonii formării copiilor noștri: educația în școli.

Societatea modernă și postmodernă în care 
trăim pendulează frenetic între principii și valori

Cuvântul preotului

deopotrivă contradictorii, pe care de cele mai multe ori le promovează fără cunoștință de caz, în 
virtutea unor definiții legate de libertatea umană și ce reprezintă cu adevărat aceasta. În astfel de 
vremuri încercate, puterea unității este cea care ne va ajuta să le depășim.

Din punct de vedere social, această boală pandemică determină o suită de emoții: de la 
anxietate la stress și incertitudine, resimțite cu atât mai puternic de către copiii de toate vârstele. 
Deși au mecanisme proprii de a face față acestor emoții – în condițiile în care școlile sunt închise - 
evenimentele au fost anulate și distanțarea fizică impusă - copiii au o nevoie acută de iubire și 
sprijin, acum mai mult ca oricând. O deosebită responsabilitate revine părinților, care printr-o 
strânsă colaborare cu cadrele didactice și preotul duhovnic, alcătuiesc un nucleu în suportul tinerei 
generații.

Așadar, dragi copii și părinți, vă îndemn cu căldură duhovnicească să discutați împreună 
despre boala provocată de coronavirus și despre măsurile ce se pot lua pentru prevenirea infectării. 
Sentimentele de teamă, confuzie, neșiguranță pot să apară, însă nu trebuie să uităm că avem la 
îndemână o serie de măsuri eficiente pentru a ne proteja și pentru a-i proteja pe cei din jurul nostru: 
să ne spălăm frecvent pe mâini, să nu ne atingem fețele fără a fi igienizate, să purtăm masca de 
protecție și să păstrăm distanțarea fizică.

Cu șiguranță simțiți lipsa activităților școlare, dar să nu uitați, dragi copii: în tot acest timp 
profesorii voștri fac nenumărate eforturi ca voi să nu rămâneți în urmă cu materia! Este firesc ca 
îngrijorarea să apară și în rândul părinților, care trebuie să fie foarte atenți în ceea ce privește 
gestionarea emoțiilor, deoarece copiii percep și preiau indicii emoționali. Tot ei sunt cei care oferă 
celor mici sentimentul de șiguranță și protecție. 

Doresc să subliniez importanța apropierii de Dumnezeu: este una dintre cele mai eficiente 
metode pe care le putem pune în aplicare. Importanța educației creștine oferite la timp copiilor are 
un rol esențial și aici aș vrea să apelez la diagnosticarea deosebit de sugestivă făcută de Sfântul Ioan 
Gură de Aur: „Sufletul copilului este ca o cetate împrejmuită cu un zid ce are cinci porți: limba, 
auzul, mirosul, văzul, pipăitul…Dacă sunt bine păzite și bine întrebuințate, cetatea este apărată și 
va dăinui; dacă nu, cetatea va fi cucerită de vrăjmași, fiind sortită pieirii” (fragment citat din 
cartea „Despre creșterea copiilor”).

Ne aflăm sub aureola marelui praznic al Învierii Domnului, una dintre cele mai frumoase și 
importante sărbători creștine, după ce am parcurs pelerinajul nostru împreună cu Hristos prin Postul 
Mare. Acesta a fost marcat de șase popasuri spirituale în duminicile postului, fiind călăuziți de 
cuvântul lui Dumnezeu din Sfintele Evanghelii – pentru sporirea nevoințelor ascetice, a celor 
duhovnicești și a faptelor iubirii creștine. 

În structura fiecărei săptămâni din Postul Mare, a alternat tristețea și asprimea primelor 
cinci zile - de luni și până vineri – prin rugăciuni de pocăință, metanii și Liturghia Darurilor mai 
înainte sfințite, cu speranta și bucuria Învierii a următoarelor două zile: sâmbăta și duminica prin 
Liturghiile Sfântului Ioan Gură de Aur și a Sfântului Vasile cel Mare.
    Am ajuns la începutul Săptămânii Mari sau a Pătimirilor Domnului, pregătiți pentru a-L  
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urma pe Mântuitorul pe drumul Golgotei, așteptând bucuria Învierii Sale. Cea mai frumoasă 
pregătire pe care o putem face în această perioadă de urcuș duhovnicesc este prin participarea la 
sfintele slujbe, dar mai ales prin a ne spovedi și împărtăși cu Sfântul Trup și Scumpul Sânge al 
Mântuirorului nostru Iisus Hristos.

Vă îndemn să ne rugăm unii pentru alții și „Să așteptăm în stare de tainică și smerită 
rugăciune și de nevoință sufletească împlinirea celei mai mari biruințe de care ne facem părtași, 
prin Mântuitorul Hristos, minunata Sa Înviere din morți! Să ne pregătim cu toții candela credinței 
din sufletele noastre, ca să se aprindă din Lumina sfântă și de viață dătătoare a Învierii, pe care să o 
păstrăm în toate zilele vieții noastre!” (ÎnaltPreasfințitul Părinte Dr. Laurențiu Streza, Mitropolitul 
Ardealului).

     Cu dragoste părintească și frățească,
                                                    Părintele Doctor Colceriu Daniel-Ilie, 
                                                                Parohia Bartolomeu
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creștinului trebuie să fie lumină pentru toți cei cu care intră în contact, zicând: „Așa să lumineze 
lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre cele bune și să-L slăvească pe 
Tatăl vostru Cel din ceruri!” (Matei 5,16). Cu alte cuvinte, lumânarea îi  aduce mereu aminte 
creștinului de jurământul depus la Botez, pe care trebuie să și-l asume printr-o viață curată, astfel 
încât Dumnezeu să poată binecuvânta sufletul acestuia, dăruindu-i bucurie, pace și lumină, primind 
concomitent puterea de a face părtași și pe alții la aceste daruri. 

Lumânarea îl însoțește pe creștin de la naștere până la trecerea la cele veșnice, scopul 
aprinderii ei nefiind doar strict legat de jertfă (prin cumpărarea ei), ci și de conștientizarea faptului 
că, pe de o parte, așa cum lumânarea primește lumină de la o altă sursă, la fel și creștinul este aprins 
de Dumnezeu prin dragostea Sa, iar, pe de altă parte, a faptului că așa cum aceasta, lumânarea, nu își 
pierde din strălucire dăruind  altora lumină, tot așa creștinul, dăruind și altora iubire din iubirea lui 
Dumnezeu, nu sărăcește, ci, din contră, se face părtaș la inundarea lumii de pace și bucurie.

Înțelegem de asemenea că faptele bune nu se fac din interes propriu (așa cum lumânarea nu 
arde pentru sine), ci dezinteresat, pentru a aduce folos celorlalți. De lumină se bucură în primul rând 
cel ce se lasă aprins de Dumnezeu, iar el este dator să dea mai departe această mărturie a faptului că 
lumina nu este a lui, ci el este doar purtătorul ei, martorul ei în lume, mărturisitor prin cuvânt, dar 
mai ales prin faptă, că Dumnezeu este viu, adică veșnic. 

Lumina primită în suflet și trup la Botez este harul Duhului Sfânt (simbolizat de lumina 
lumânării), iar aceasta se poate stinge prin nepăsare, neștiință sau uitare. Lumina se poate stinge, dar 
nu dispare, așa cum nici Dumnezeu nu încetează să existe, chiar dacă oamenii sunt păcătoși, ci doar 
cel ce a primit lumina, prin stingerea ei, rămâne în întuneric. Reaprinderea ei nu se poate face prin 
mijloace omenești (ca în cazul focului), ci este nevoie de Cel Ce a dăruit lumina (harul) să vină să o 
reaprindă. Și se realizează aceasta prin poruncile date nouă (post, rugăciune, milostenie, participarea 
la Sfintele Slujbe etc), prin care harul vine și ne curăță, pentru ca ulterior să ne lumineze sufletul.

În contextul actual al pandemiei, ca și creștini trebuie să înțelegem că prin păcat suntem 
mereu virusați și astfel ne pierdem sănătatea sufletului (unora provocându-le pieirea veșnică), iar 
singurul vaccin eficient în restabilirea sănătății este cel administrat de Însuși Domnul Hristos, prin 
Tainele și poruncile Sale, prin care primim sănătate duhovnicească, adică bucurie, pace și lumină, nu 
doar pentru noi ci și pentru a bucura, odihni și lumina pe ceilalți.

                                                             Preot Doctor Cristian Groza, 
                                                                 Parohia Stupini Brașov

                                              Voi sunteți lumina lumii 
                                                        (Matei 5,14)

După ce pruncul este afundat în cristelniță în 
numele Sfintei Treimi, preotul oferă părinților o mică 
cruce spre a fi purtată de cel nou botezat, ca semn văzut 
al Tainei săvârșite, iar nașului/nașilor o lumânare, ca 
simbol și spre pururea luare aminte la faptul că viața   
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Iată că, de Sfintele Paști, Prietenul nostru drag Care vine în vizită este Domnul nostru Iisus 
Hristos, Care ne arată cât este de minunat prin faptul că Și-a dat viața pentru noi pe cruce, pentru 
păcatele noastre, dar El ne arată și cât este de puternic, pentru că, fiind Dumnezeu adevărat, El 
învinge moartea și ne deschide nouă raiul. 

Desigur nu putem să ne întâlnim cu El oricum și, pentru a ne putea apropia de El cum se 
cuvine, este nevoie de toată atenția noastră. Pentru că Îl iubim pe Dumnezeu, noi creștinii ne 
dorim să fim aproape de El, să Îi împlinim învățătura sfântă și să respectăm poruncile care ne 
păzesc pe noi de fapte rele. 

Pregătirea noastră pentru Marea Sărbătoare a Învierii cuprinde mai multe elemente: post, 
rugăciune, smerenie, bunătate, iertare și o dorință mai puternică de a face binele și a ne feri de 
rele.

Perioada de post rânduită înainte de Sfintele Paști este o perioadă de bucurie sufletească, în 
care suntem îndemnați să fim mai atenți cu noi înșine și cu cei din jur. Ea debutează cu îndemnul 
de a ne cere iertare față de cei pe care i-am supărat, apoi încercăm să ne facem ordine în 
programul zilnic, să renunțăm la lucrurile care nu sunt foarte importante pentru noi și să acordăm 
o mai mare atenție sufletului și lucrurilor spirituale, fiind și un bun prilej pentru a ne cere iertare 
de la Dumnezeu prin Taina Spovedaniei, ca apoi să ne împărtășim la Sfânta Liturghie.

A trăi iubindu-L pe Dumnezeu înseamnă să te bucuri că Îl cunoști pe Dumnezeu, să îți 
dorești să te întâlnești cu El duminica la biserică, să Îi mulțumești pentru toate darurile bogate 
primite în viața ta, să Îi lauzi măreția și, nu în ultimul rând, să Îi ceri ajutorul pentru a deveni un 
om mai bun.

Sfintele Paști sunt un moment de întâlnire cu cei dragi, în familia binecuvântată de 
Dumnezeu, unde moși, strămoși, părinți și copii se bucură de vestea cea bună a Învierii Domnului 
nostru Iisus Hristos.

Hristos a Înviat!                         

                                                            Preot Doctor Sebastian Pârvu, 
                                                                  Parohia Stupini Brașov
 

Învierea Domnului Iisus Hristos – sosirea unui 
Prieten drag

Învierea Mântuitorului este cea mai importantă și 
așteptată sărbătoare a creștinătății, ne arată marea iubire 
a lui Dumnezeu care ne deschide raiul.

Plecăm de la un eveniment istoric petrecut acum 
aproape două mii de ani și ajungem să gustăm din 
veșnicie, prin bucuria pe care o simțim la Sfintele Paști, 
când cântăm prima dată imnul „Hristos a înviat” și 
ciocnim ouăle roșii, simbol al Învierii lui Mesia.

Pentru evenimentul care trebuie să fie cel mai 
important din viața noastră de creștini se cuvine să ne 
pregătim ca atunci când primim în vizită un prieten drag. 
Atunci, pe lângă pregătirea casei, cel mai mare dar pe 
care noi îl facem prietenului este atenția noastră. Suntem 
atenți pentru ca prietenul nostru să se bucure de tot ceea 
ce noi am pregătit pentru el.    
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Gânduri pentru voi…

Se apropie Paștele! Sfintele Sărbători de Paște 2021! Am fi vrut să ne bucurăm împreună 
de Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, de liniștea, lumina și pacea pe care le simțim de 
fiecare dată când suntem în comuniune cu El. Speram, după mai bine de un an de pandemie, să 
ne putem reuni liniștiți la școală, în biserică, la teatru, fără teamă, fără temeri…

A fost un an dificil pentru toți: elevi, profesori, părinți. Un an…altfel. Ne obișnuisem deja 
cu săptămâna „Școala Altfel”, devenise interesantă și încărcată cu tot felul de activități 
extrașcolare, ne plăcea, dar … am fost nevoiți să parcurgem un an întreg cu totul altfel decât ce 
am trăit până acum. 

Când am început orele online, în martie anul trecut, mulți dintre actorii educaționali nu 
știau cum să acceseze tehnologia pentru a intra în legătură unii cu alții. A trebuit să ne organizăm 
repede, foarte repede, să ne creăm conturi pe platforme educaționale, să învățăm cum să le 
utilizăm. Aici ... toți eram elevi…Tare mândri am fost când, împreună, am reușit să ne auzim, cu 
unii dintre elevi să ne și vedem online, pentru ca noi, dascălii, să facem ceea ce știm mai bine: să 
transmitem nu doar cunoștinte, informații, ci și gânduri bune, implicare, dăruire pentru elevii și 
profesia noastră. Au existat multe schimbări în ceea ce privește actul educațional, schimbări cu 
care a trebuit constant să ținem pasul, să găsim acea forță spirituală în noi înșine, fără de care nu 
am fi putut face față provocărilor.

Să nu uităm însă că, chiar dacă în Noaptea Învierii unii dintre noi vor alege să rămână 
acasă, important este ceea ce purtăm în suflet, ceea ce gândim și ceea ce facem pentru aproapele 
nostru. Faptele bune contează, gândurile pozitive sunt cele care ne luminează viața.
       Ne dorim toți ca, într-o bună dimineață, în școala noastră să răsune glasurile vesele ale 
tuturor copiilor, să nu mai fim nevoiți să venim sau să plecăm pe rând de la școală, să ieșim pe 
rând în pauze, ci să trăim împreună bucuria fiecărei zile. Avem toți un loc sub soare, avem toți 
locul nostru important în familie, școală, comunitate, avem roluri și obiective importante în 
fiecare zi, dar…trebuie să mai avem răbdare și le vom îndeplini, pe toate. Trebuie doar să nu 
uităm nicio clipă să fim buni unii cu alții, să-i ajutăm pe cei aflați în nevoie, chiar și numai cu o 
vorbă bună. 

Din suflet vă doresc multă sănătate și să nu renunțați niciodată să purtați  Lumina în Voi!

                Doamna Directoare a Școlii Gimnaziale Nr. 14 „Sfântul Bartolomeu” Brașov,
                                                       Prof. Ionela Daniela Măciucă
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extraordinar, care depășește orice putere de înțelegere, în care Hristos, Domnul nostru, a biruit 
moartea, care îi ținea în robie pe oameni de la căderea lui Adam.

Totuși, pentru a înțelege mai bine acest fapt al Învierii și al biruinței, trebuie să ne 
întoarcem cu gândul mai devreme, la Săptămâna Patimilor, dar nu numai. Întreaga activitate a 
Mântuitorului a fost un ,,urcuș spre Înviere”, pentru a ne arăta nouă oamenilor ce trebuie să 
facem pentru a ieși învingători în privința acestui neajuns al existenței noastre: moartea. Ea nu 
mai este atotputernică. Noi, creștinii de azi – ca și cei din trecut - ne naștem, trăim, și ne mișcăm 
în limitele nesfârșite ale vieții și ale veșniciei, la care Hristos ne-a făcut părtași pe toți prin 
Patimile, Moartea și Învierea Sa.

Săptămâna Patimilor ne ajută să înțelegem mai bine mesajul Învierii, pentru că fără 
suferință nu există Înviere. Ce înseamnă acceptarea suferinței pentru noi cei de azi? Înseamnă să 
acceptăm că tot ceea ce ni se întâmplă se întâmplă cu voia lui Dumnezeu și atunci aceste 
încercări ne vor duce spre Împărăția lui Dumnezeu. 

Domnul Hristos a intrat în Ierusalim știind că vor urma Pătimirile Sale, Moartea și 
Învierea. Și le-a asumat și a acceptat, din iubire nemărginită pentru oameni, să sufere pe Cruce, o 
moarte de rușine, prin care erau osândiți doar răufăcătorii, arătându-ne astfel că nu este cale de a 
ne mântui decât prin asumarea totală a vocației și a misiunii pe care fiecare om o are pe pământ. 
Mântuirea presupune și sacrificiu, dispoziție pe care o găsim mai greu la societatea în care trăim.

Învierea este o sărbătoare a bucuriei, pe care o resimțim dacă participăm și la pregătirea 
precedată de această sărbătoare, adică postim, ne rugăm, ne spovedim și ne împărtășim cu Trupul 
și Sângele Domnului. Altfel, această sărbătoare tinde să devină doar o sărbătoare a trupului, în 
care ne ospătăm cu bucate alese, primim și facem vizite, primim și facem cadouri. Atunci 
sărbătorim orice altceva, dar nu Învierea Domnului.

Să avem o sărbătoare în care să simțim bucuria Învierii, să trăim în comuniune cu 
Dumnezeu, cu cei din jurul nostru, să îi ajutăm pe cei mai puțin norocoși decât noi să se bucure 
și ei, dăruindu-le din ceea ce nouă ne prisosește și atunci vom fi și noi părtași luminii, bucuriei și 
nădejdii pe care această sărbătoare o dăruiește oricui e dispus să trăiască autentic și asumat 
identitatea creștină!

                                                         Prof. de religie Ioana Groza 

           Sărbătoarea Învierii

Această sărbătoare este cea 
mai mare sărbătoare creștină care stă 
la temelia celorlalte sărbători, după 
cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care 
spunea în Epistola sa către Corinteni 
că „ ... dacă Hristos nu a înviat, 
zadarnică este credința voastră ...” 
(I Corinteni, 15, 17).

Așadar întreaga credință 
creștină se bazează pe acest miracol 

Gânduri de la dascăli
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Gândul unui filosof

De Philosophia Animi (despre Filosofia 
Sufletului)

„Non, dum sumus inclusi  in his 
compagibus corporis, munere quodam necessitates 
et gravi opera perfungimur: est enim animus  
caelestis ex altissumo domicilio depressus et quasi demerssus in terram, locum divinae naturae 
aeternitatique contrarium. ”

(fragment din Marcus Tullius Cicero (106 î.Hr.- 43 î.Hr.), opera Cato cel Bătrân sau despre 
bătrânețe, XXI )

Traducere: 

„Căci, atâta timp cât suntem închiși în această închisoare a corpului, ne împlinim o datorie, 
impusă oarecum de necesitate și ducem o povară grea; dar sufletul e ceresc, din acest locaș preaînalt 
a fost trimis și coborât pe pământ, loc contrar naturii lui divine și eterne.”

                                                                                 Prof. de limba latină Adriana Hurubean 

Dacă nu găsim înțelegere și alinare în persoana unui semen de-al nostru, alergăm la 
Dumnezeu.

El a creat omul „după chipul și asemănarea Lui "... așa se spune și, deci, indiferent că ne 
adresăm Lui direct, prin rugăciune, sau că ne confesăm unui om de încredere, „măștile” ... dispar. Nu 
e important ce se ascunde în spatele măștilor, nu se observă râsul, tristețea, mirarea, fețele s-au 
uniformizat. 

Singurul care nu se va uniformiza niciodată, nu va purta mască niciodată este SUFLETUL 
omului... Acesta își pune amprenta în tot ceea ce facem. 

De aceea acum, în pragul Paștelui, doresc tuturor să se dezvăluie, să experimenteze cât de 
înălțător e să ai SUFLETUL curat, bun și să oferi în felul tău o bucurie oamenilor din jurul tău!

                                                              Psiholog și Consilier școlar, 
                                                              Prof. Cristina Alexandrescu

           O altă perspectivă a purtării măștilor

Pandemia, restricțiile, schimbările în 
modul de viață au dus inevitabil și la căutarea 
unor soluții pentru a uita, a trece mai ușor peste 
această perioadă dificilă.

Indiferent de statutul social și de vârstă, am 
avut și avem nevoie de prezența oamenilor, cu 
măști sau fără! Simțim că trăim dacă împărtășim 
oamenilor gândurile, fricile, visele, realizările, 
eșecurile noastre!  
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Cinstea și dragostea

„În timpul  războiului, viața era tare grea și oamenii 
sufereau de foame. Dar un om bogat s-a hotărât să-i ajute pe 
cei sărmani și a trimis vorbă în tot târgul că, din ziua 
următoare, el va oferi pâine oricărui copil și asta fără niciun 
ban. A doua zi, încă din zori, mulți prichindei se strânseseră 
în fața casei în care locuia omul atât de bun la suflet. Când 
acesta a apărut cu niște coșuri mari, pline cu pâine, copiii   
s-au repezit, îmbrâncindu-se, lovindu-se, căutând fiecare să 
apuce pâine cât mai mare. Fiecare, cum punea mâna pe câte 
o pâine, o lua la goană, bucuros că prinsese o bucată mai 
mare. Era acolo o hărmălaie! …

Dar omul a observat că undeva, la marginea curții, 
aștepta cuminte o fetiță.  

După ce toți ceilalți copii și-au ales ce pâini au vrut și au plecat cu ele, fetița s-a apropiat și ea 
de primul coș și s-a uitat în el. Dar acolo nu mai rămăsese nimic. A căutat și în cel de-al doilea coș, dar 
și acesta era gol. Spre bucuria ei, pe fundul celui de-al treilea coș a găsit o pâinică mică, mică, pe care 
niciun copil nu o băgase în seamă. Fetița a luat-o, a mulțumit frumos pentru pâine și a plecat spre casă.

Toată ziua a stat omul și s-a gândit la cum se purtase acea fată și, ca urmare, a dat poruncă la 
bucătărie să fie coaptă o pâine mică, dar în care să fie puși 10 galbeni. Apoi, dis de dimineață, a așezat 
pâinica deasupra celorlalte pâini și a ieșit iarăși cu toate coșurile în curte, unde copiii deja se 
strânseseră și așteptau nerăbdători. Din nou s-au repezit și s-au luat la harță. La sfârșit, fetița noastră, 
care așteptase cuminte, ca și în ziua precedentă, s-a ales tot cu pâinea cea mai mică, singura rămasă. Și 
de această dată i-a mulțumit frumos omului și s-a grăbit spre casă, unde mama ei o aștepta. Când s-au 
așezat la masă și femeia a rupt pâinea, ce să vezi?! Galbenii s-au răsturnat pe masă din aluatul 
proaspăt.
– Vai, s-a speriat mama, ce să fie cu acești bani? Dacă banii au ajuns din greșeală în pâinea adusă de 
tine? Poate i-au căzut brutarului, în timp ce frământa aluatul. Ia-i și du-i imediat înapoi!

S-a întors fetița la casa omului și i-a dat acestuia toți banii, spunându-i cum mama ei i-a găsit în 
pâinea primită. Privind-o cu drag, omul i-a răspuns:
– Banii aceia nu au ajuns întâmplător acolo. După ce am văzut ieri cum ai avut răbdare și cum te-ai 
mulțumit chiar și cu mai puțin, am hotărât să te răsplătesc. Astăzi, am văzut și cât ești de cinstită, 
fiindcă ai fi putut păstra totul, dar tu mi-ai adus banii înapoi. Drept răsplată, în fiecare dimineață când 
vei veni să iei și tu o pâinică, vei primi și câte zece galbeni.

Doamne, ce bucuroasă a fost fetița! Nu știa cum să-i mulțumească omului pentru atâta bunătate. 
S-a dus în fugă la mama ei și i-a dat bănuții, după care i-a povestit totul, iar mama a povățuit-o și de 
această dată, iar fata i-a urmat sfatul.

Așa se face că, de atunci, în fiecare dimineață, când primea galbenii, fata se ducea în mijlocul 
celorlalți copii și împărțea cu ei toți bănuții. Știa că și ceilalți au nevoie de milostenie la fel de mult ca 
și ea.”

„Sărăcia sau bogăția nu pot învinge DRAGOSTEA, dar DRAGOSTEA poate învinge și sărăcia, 
și bogăția.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)

(extras din Cele mai frumoase Pilde şi povestiri creştin-ortodoxe– Leon Magdan, Editura Aramis – 
Patriarhia Română)                                                                      
                                                         

                                                Prof. de matematică Dorina Maria Diniță  
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Pentru că doamna profesor Dorina Maria Diniță este și diriginta clasei a V-a A, aceasta a 
propus elevilor pe care îi coordonează să extragă fiecare morala pildei propuse. Astfel s-a realizat 
următorul buchet de învățături:

Este bine să nu fii egoist și să te mulțumești și cu mai puțin.Vanesa Nicoleta Bîrsan

Dacă ești egoist, nu ai cum să dăruiești și altora și nu trebuie să iei 
mereu ce e mai mare și mai frumos. 

Teodor Adrian Bucșa

Nu trebuie să ne repezim la ce este mai mare și mai frumos.Armand Mihai Burnea

Uneori, cu gesturi mici, poți face fapte mari. Fericirea și împlinirea 
sufletească se pot găsi și-n fapte mici. Copiii nu judecă, ei doar 
împart bucurii.

Darius Nicolae Cordaș

Fă binele și acesta ți se va întoarce!

Andrei David Este mai bine să dai decât să primești.

Ruben Lazăr

Să ne mulțumim și cu mai puțin.Eduard Andrei Luchian

„Dar din dar se face rai”.Cosmin Matei Patachi

Să fii darnic și să te mulțumești și cu puțin, fiindcă este mai bine 
decât nimic!

Albert Eliot Pavlovic

Dacă ești bun, mereu vei primi un premiu pentru bunătatea 
ta. ,, Bine faci, bine găsești ''.

Denisa Maria Stroescu

Din puținul tău trebuie să dai și altora.Cosmin Andrei Vasile

Cel mai frumos lucru pe care îl poți face este să aduci bucurii 
în sufletele oamenilor. Este foarte frumos să fii darnic și 
generos cu ceilalti din jur, asta înseamnă generozitatea, să dai 
și să nu aștepți nimic la schimb (,,Dar din dar se face rai.'').

Cătălina Maria Vătavu 
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Dacă vorbim despre iubire ...

„Chiar dacă toți se vor sminti întru Tine, totuși eu nu... Și de-ar fi să mor împreună cu Tine, nu 
mă voi lepăda de Tine.” (Marcu 14,29; Matei 26,35)

Așa se lăuda și Îl contrazicea Sfântul Apostol Petru pe Domnul nostru Iisus Hristos la Cina cea 
de Taină, când Acesta i-a prezis că în acea noapte se va lepăda de trei ori de El, spunând că nu-L 
cunoaște. Sfântul Apostol Petru Îl iubea cu sinceritate pe Mântuitorul și și-ar fi dorit să împlinească și cu 
fapta cele declarate, dar a pierdut din vedere neputințele firii sale și mai ales teama sau temerile de care 
avea să fie copleșit – teama de a se fi înșelat în privința Învățătorului Său, cu Care stătuse trei ani, 
asistând la cuvântări și minuni nemaiîntâlnite, teama de a fi privat de libertate, de a fi batjocorit de 
ceilalți și, în final, teama de propria sa moarte.

Din nefericire noi, oamenii, nu suntem prea diferiți unii de alții atunci când vine vorba de păcate, 
astfel că străbatem și noi drumul către credință  când cu declarații de iubire adresate lui Dumnezeu, 
când lepădându-ne (adică despărțindu-ne) de Acesta la cele mai mici sau mai mari încercări venite asupra 
noastră. Dar, ca și Sfântul Apostol Petru, ne amintim de iertarea „de șaptezeci de ori câte șapte” (Matei 
18,22) primită de la Acesta, potrivit cuvintelor adresate Sfinților Apostoli: „Luați Duh Sfânt! Cărora veți 
ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute!” (Ioan 20,22-23), prin care a fost 
întemeiată Sfânta Taină a Spovedaniei.

Dacă un Sfânt atât de mare ca Apostolul Petru s-a lepădat de trei ori de Domnul Iisus Hristos, 
spunând că nu-L cunoaște, deși Îl văzuse, trăise în apropierea Sa trei ani, fiind de față la cele trei învieri 
săvârșite de Mântuitorul, la Schimbarea la Față a Acestuia de pe Tabor, la atâtea și atâtea minuni, nu ne 
mai mirăm de greșelile sau lepădările noastre pentru motive mai mult sau mai puțin întemeiate, având în 
vedere că noi nu L-am văzut pe Dumnezeu. 

Chiar dacă fizic nu Îl vedem, suntem fericiți atunci când credem fără să-L vedem („Fericiți cei ce 
n-au văzut și au crezut!”  – Ioan 20,29), atunci când Îi recunoaștem sau simțim prezența în viața și 
sufletul nostru, în urma primirii Sfintei Împărtășanii, a ajutorului în atâtea împrejurări, în frumusețea și 
mesajele creației Sale, în puterea învățăturii Sale din Sfânta Scriptură.

Pentru toate acestea „și mai mari decât acestea”  (Ioan 1,50), Dumnezeu  a fost, este  și va 
rămâne întotdeauna cel mai bun Prieten al nostru. Și, ca orice Prieten adevărat, nu ne laudă doar, ci ne 
și ceartă când greșim sau rătăcim calea, ne ajută să ne vedem cum suntem, fiind Cel Care ne cunoaște cel 
mai bine, ne lasă să cădem în păcatele pe care le judecăm la alții, ne îndrumă, ne ocrotește, ne rabdă, ne 
așteaptă, ca un Părinte iubitor pe fiii Lui risipitori, până când ne întoarcem la El prin pocăință. Dacă nu 
reacționăm la niciuna dintre aceste chemări ale Sale, Se desparte de noi pe veci pentru reaua noastră 
credință, pentru că „Domnul este îndelung-răbdător și mult-milostiv, dar nepedepsit nimic nu lasă” 
(Naum 1,3), fiind și iubirea absolută, dar și dreptatea absolută.

Dacă vorbim despre iubire  – despre cea la care face referire Legea lui Dumnezeu, nu despre 
iubirea egoistă de sine sau despre cea instinctuală – atât față de Dumnezeu, cât și față de aproapele, ne 
gândim în primul rând la Întruparea Fiului lui Dumnezeu, la Nașterea Sa ca Om, la cuvintele și minunile 
Sale mântuitoare, la Răstignirea, Moartea, Învierea și Înălțarea Sa la cer pentru trimiterea Duhului Sfânt 
în lume să lucreze. Și toate aceste lucrări smerite și dumnezeiești le-a făcut doar pentru ca noi, oamenii, 
să reușim să facem măcar atât: să spunem Iartă-mă, Doamne!, pentru ca astfel să putem auzi fiecare la 
întâlnirea cu El – fie de aici, dar mai ales de Dincolo: „Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți 
Împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii!...” (Matei 25,34), pe care ați pierdut-o atunci prin 
confrații voștri Adam și Eva, neatenți, ca și mulți dintre voi, la cursele duhurilor rele!

Dacă vorbim despre iubire, ne înduioșăm știind că, atunci când se roagă Maica Domnului, Fiul 
Ei Cel iubit ne șterge datoriile, ne ridică din mlaștina păcatelor în care singuri ne aruncăm, ne scoate la 
liman și la lumină pe căi nebănuite, ne aduce liniștea pe care niciun medicament, tratament sau meditație 
transcendentală nu ne-o pot da, ne trimite de atât de multe ori gânduri bune prin slujitorii Săi nevăzuți – 
îngerii – nevăzuți fie pentru smerenia lui Dumnezeu de a nu ne presa cu atotprezența și atotputernicia Sa, 
fie pentru că, dacă i-am putea vedea pe îngeri, am împlini poruncile de teamă, ne-am putea pierde 
echilibrul minții ori răspunsul nostru la chemarea lui Dumnezeu nu ar mai fi dat într-o libertate deplină, 
din convingere, ci din constrângere.

Dacă vorbim despre iubire, vedem, simbolic, mâinile sfinților îndreptate către oameni, 
binecuvântându-i, ajutându-i prin rugăciunile, faptele și învățăturile lor, suferind pe nedrept – ca și 
Învățătorul lor – împlinindu-se cu toți cuvintele Domnului Iisus Hristos: „Dacă vă urăște pe voi lumea,   
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să știți că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dacă ați fi din lume (din lumea păcatului, a 
nepăsării față de Legea lui Dumnezeu), lumea ar iubi ce este al său, dar pentru că nu sunteți din lume, ci 
Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăște.” (Ioan 15,18-19) și  explicate într-un mod atât de 
lămuritor de către Preacuviosul Părinte Arsenie Boca: „Toate darurile închise în destinul nostru sunt 
îngrădite cu suferințe și numai la atâtea daruri ajungem, prin câtă suferință putem răzbi cu bucurie. Numai 
atâta bine putem face, câtă suferință putem ridica de pe el.  Numai atâta mângâiere putem aduce între 
oameni, câtă amărăciune putem bea în locul celor ce vrem să-i mângâiem. Atâta strălucire va arăta iubirea 
de Dumnezeu și de oameni în noi sau atât de puternice vor fi mila și adevărul în noi, câtă văpaie de ură 
înfruntăm bucuroși pentru Dumnezeu și oameni.” („Cărarea Împărăției”, p.200), cuvinte emblematice 
pentru viața Preacuvioșiei Sale și a tuturor sfinților. (Mai simplu pentru copilașii din clasele mici, ca să 
vindece Dumnezeu pe oameni de boli grave, să facă minuni prin intermediul sfinților, aceștia au acceptat 
multă suferință, ca dar de iubire adus Lui și oamenilor). Aceasta este „rețeta” sfințeniei și definiția iubirii 
desăvârșite, pe care din timp în timp, din generație în generație, unii dintre semenii noștri le 
experimentează încă din această viață. Dumnezeu i-a trimis pe sfinți pe pământ, deci, ca să nu uităm 
Cine este, cine suntem, ce putem deveni, cât de importante sunt credința, unirea cu El, urmarea învățăturii 
Lui. 

Prietenii lui Dumnezeu, Sfinții, ne-au vorbit despre El  pe toate căile. De aceea chiar și azi 
rugăciunea  lor pentru noi către Dumnezeu deschide ușile cerului, revarsă bucurie, încredere, seninătate, 
transferându-ne și pe noi într-o atmosferă care nu este din lumea aceasta, ci din rai.

Dacă vorbim despre iubirea în Hristos Domnul, vom ști ce alegere să facem, pentru a nu regreta că 
am pierdut timpul prețios al atâtor ani din viața noastră cu gânduri, cuvinte și fapte fără nicio valoare 
înaintea lui Dumnezeu, aducătoare de suferință, dezamăgire, întristare și – Doamne ferește! – de despărțire 
definitivă de El, conform cuvintelor Sale: „Cine nu este cu Mine este împotriva Mea și cine nu adună cu 
Mine risipește” (Matei 12,30).

Dacă vorbim despre iubire și o practicăm, atunci frica de Dumnezeu, care este „începutul 
înțelepciunii” (Pilde 1,7) – adică este începutul parcurgerii drumului către Dumnezeu în modul cel mai 
potrivit și sprijinul rămânerii pe această cale – va alunga temerile de toată ziua  – adică frica de sărăcie, 
de foame, de sete, de frig, de întuneric, de singurătate, de necunoscut, de boală, de Covid sau de orice alți 
viruși ar mai apărea, de batjocura venită de la alți oameni, de pierderea celor dragi și apropiați, de moarte 
etc. – statornicindu-ne în dragostea care „nu cade niciodată”  (adică nu dispare niciodată) și care 
„îndelung rabdă”, „este binevoitoare”, „nu pizmuiește (nu invidiază), nu se laudă, nu se trufește”, „nu se 
poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de 
nedreptate, ci se bucură de adevăr”, pentru că „toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate 
le rabdă”, după cum spune Sfântul Apostol Pavel (I Corinteni 13,4-8). 

Dacă vorbim despre iubire, atunci ne rugăm - și pentru noi, și pentru alții, și singuri, și împreună 
cu ceilalți, la biserică - și nu mai rătăcim „neștiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu” (Matei 22,29), 
ci ne bucurăm de fiecare Carte sau verset din Biblie, acordând mai mult timp citirii și meditării la cuvântul 
lui Dumnezeu, care dă oricui înțelepciune, pricepere, curaj, sfat, ajutor  și prin toate mântuire, căci 
„Cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu” (Luca 18,27).

Dacă vorbim despre iubire și o trăim, atunci înțelegem cuvintele Preacuviosului Părinte Arsenie 
Boca adresate cuiva la Mănăstirea Sâmbăta, în primăvara anului 1948: „Trebuie să înveți cum se ține o 
flacără în furtună.”, această flacără fiind „flacăra credinței, flacăra iubirii, flacăra rugăciunii și flacăra 
sufletului ținută și păstrată aprinsă în furtunile vieții, în vijeliile ispitelor și necazurilor, dar și în furtunile 
istoriei, precum o făclie de Paști”(†Episcop Daniil Stoenescu, „Epicleze II”, p. 247). 

Hristos a înviat!

                                                                                                                          Prof. de religie, Emilia Stângu 
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neînţelegere. Mare durere îi pricinuiau tatălui, care ar fi vrut să-i vadă trăind în pace şi înţelegere.
Vreţi să vă spun cine sunt fraţii aceştia atât de cruzi unii cu ceilalţi? Suntem noi, oamenii. Nu 

suntem noi, toţi oamenii, fiii Aceluiaşi Tată, Dumnezeu? Ne înţelegem noi unii cu ceilalţi? Ne iubim 
aproapele aşa cum ar trebui să o facem? Nu-L doare pe Dumnezeu când vede că între oameni e atâta 
neînţelegere, minciuni, hoţii, războaie, păcate de tot felul? De ce ne-a făcut Dumnezeu? Ne-a făcut 
pentru a ne iubi unii pe alţii, pentru ca fiecare să poarte grija celuilalt. Şi pentru fiecare bun creştin, 
pentru fiecare om care trăieşte fără păcate, în dragoste şi înţelegere cu cei de alături, Dumnezeu Se 
bucură, la fel cum se bucură un tată pentru copiii lui.

Iubindu-ne unii pe alţii, căutând binele celorlalţi mai mult decât pe al nostru, devenim mai buni 
şi mai înţelepţi. Doar aşa ne apropiem, cu fiecare clipă, de Dumnezeu, de dragostea şi bunătatea Lui”.

„Să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum v-am iubit Eu!” (Sfânta Scriptură, Ioan 15,12)

ÎNCREDERE

„Un om călătorea pe un drum de ţară, împreună cu soţia sa. Obosiţi de atâta mers şi văzând că îi 
prinde noaptea pe drum, cei doi călători au vrut să tragă la un han. Dar hangiul, om rău, a refuzat să-i 
primească, spunându-le că nu mai are camere libere. Nevasta omului s-a arătat nemulţumită.

– Ei, lasă, femeie – a încercat să o liniştească omul – lasă, că ştie Dumnezeu ce e mai bine!
– Măi, omule – zise atunci femeia sa – da’ ce poate fi bine când – uite! – nu avem unde sta 

peste noapte?!
În sfârşit, au plecat mai departe şi, spre bucuria lor, au întâlnit un ţăran, om sărac, dar bun la 

suflet. Văzând că i-a prins noaptea pe drum, ţăranul i-a primit cu drag în căsuţa lui. Dar a doua zi 
dimineaţa, când au vrut să plece mai departe, ţăranul le-a dat o veste uluitoare celor doi călători: peste 
noapte, hanul fusese atacat de hoţi, care îi jefuiseră pe toţi călătorii.

– Vezi, i-a mai spus omul femeii – trebuie să avem încredere în felul în care Dumnezeu le 
rânduieşte pe toate. Ţii minte ce ţi-am spus aseară? Lasă, ştie Dumnezeu ce e mai bine!”.

„Fără nici o îndoială că Dumnezeu rânduieşte faptele noastre mai bine decât am putea-o face 
noi înşine. ” (Sfântul Vasile cel Mare)

Pilde și ghicitori culese de eleva Stroescu Denisa Maria 
din clasa a V-a A

TATĂL NOSTRU

„Un om avea mai mulţi copii, dar era foarte supărat, 
fiindcă fiii săi se certau, ei purtându-se cu răutate. Azi aşa, 
mâine aşa…într-un cuvânt, între flăcăi era mereu 

                                                               GHICITORI                         
                1)„ În chip tainic Îi vorbeste                              3) Când Iisus și Maica Sfântă
                    Domnului cine-L iubește,                                 Erau oaspeți la o nuntă,
                    Tare ori în gând el spune                                  Ce văzură-uimiți iudeii,           
                    Câte-o sfântă …                                               Strânși în Cana Galileii?

                 2) Născătoare Preacurată,                                 4) În ce chip Domnul Hristos
                     Odrăslită-ntre evrei,                                           Le-a dat hrana cu prisos
                     Ioachim îi fuse tată,                                           Celor ce L-au ascultat,
                      Iar Ana e mama ei.                                            Încât toți s-au săturat.”
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Rugăciuni, poezii și alte creații personale

Rugăciuni și poezii

Rugăciune către Domnul Iisus Hristos

Doamne Dumnezeul meu, Cel Ce ești preaslăvit în Sfânta Treime, Îți mulțumesc pentru 
toate binefacerile Tale, Îți mulțumesc că m-am născut un copil sănătos, Îți mulțumesc că mi-ai 
dat părinți buni care să mă îngrijească!

Îți mulțumesc, Doamne, ajută-ne nouă să facem voia Ta, spre mântuirea sufletelor 
noastre!  Amin!                                                                           Visarion Șerbănoiu, clasa a IV-a A

Rugăciune

Doamne Iisuse Hristoase, Îți mulțumesc că îmi dai putere să trec peste toate zilele și că 
mă ajuți să mănânc, să nu îmi lipsească niciodată mâncarea și toate lucrurile pe care le doresc! Îți 
mulțumesc că mă ajuți la școală să trec peste toate testele și să fiu alături de colegii mei în fiecare 
zi! Amin!                                                                                             Gafița Cecilia, clasa a IV-a A

Rugăciune de seară

Seara iarăși a venit. Doamne, Ție Îți mulțumesc, toată ziua m-ai păzit, iar acum trebuie să 
mă odihnesc! Somnul ușor să mă cuprindă, să dorm fin ca buburuzele și, cu inima curată, să mă 
trezească razele și să am față de toate bucurie și înțelepciune! Amin!

Mihalcia Andrada Elena, clasa a IV-a A
                               

          Rugăciune                                                        
                                       
Înger, îngerașule,                                   
Vino în zbor, bunule,                            
Păzește-mă noaptea pe mine                  
Și voi sta mereu cu tine,                         
Te iubesc mereu pe tine,                         
Sper că și tu ții la mine,                          
Ajută-ne pe toți mereu
Ca să trecem de ce-i greu!                       

Florea Ionuț, clasa a IV-a A

                Poezie

Dacă ai fericire,
Îl ai și pe Dumnezeu,
Dacă ai iubire,
Îl ai și pe Dumnezeu,
Dacă-i ai pe cei dragi lângă tine,
Dumnezeu este cu tine.

Strava Ioana Larisa, clasa a IV-a A

               Poezie

Dumnezeu e Tatăl nostru
Care stă în ceruri și ne 
supraveghează,
Ne iubește din toată inima,
Niciodată nu ne lasă la greu.

Alla Terzi, clasa a IV-a A

          Domnul nostru

Doamne Sfinte,
dă-ne sănătate,
să trăim veșnic
și cu lumină-n suflet!
Noi nu Te vom trăda orice ar fi
și mereu Te vom iubi!

Mîrț Mihai Ilie, clasa a IV-a C

     Dumnezeul meu!    

Doamne, Dumnezeul meu,
Vreau să mă ajuți la greu,
Să stai mereu lângă mine,
Să mai ții și Tu cu mine!

Să-mi arăți calea cea bună,
Fie soare, fie lună,
Tu să mă veghezi mereu,
Doamne, Dumnezeul meu!

Cuhuț Sofia, clasa a IV-a C
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          Credință 
  
Înger, îngerașul meu,
Cu tine voi trăi mereu.
Bine fac, bine primesc
Este un proverb ceresc.
           
           Chirilă Matei, clasa a IV-a A

             Îngerașii  

Patru colțuri are patul meu
Patru îngerași stau și mă veghează 
mereu.
 
    Dragotă Nayara, clasa a IV-a A

                        Dacă aș fi fost acolo...  

Dacă aș fi fost acolo,
L-aș fi primit pe Hristos la Intrarea Sa în Ierusalim,
Aș fi fost împreună cu El la Cina cea de Taină,
M-aș fi rugat împreună cu El în Grădina Ghetsimani,
I-aș fi oprit pe oamenii cei răi să-L aresteze, 
L-aș fi însoțit pe Hristos în fața lui Pilat din Pont,
M-aș fi rugat să fie bine Hristos când Îl răstigneau,
L-aș fi luat de pe cruce pe Hristos și L-aș fi pus în 
Mormânt,
Iar apoi, fericit, aș fi participat la Învierea Domnului.

                    Florea Ionuț, clasa a IV-a A

Alte creații

                                                                            Un vis sfânt

Era o noapte liniștită, puțin prea liniștită. Fetița voia să se ducă la somn, dar înainte trebuia să spună o 
rugăciune. După ce a terminat de spus rugăciunea, a sărit în pat și a adormit. Nu știe cum, dar a ajuns într-un 
loc străin. A căutat persoane care locuiau aici, a căutat și a căutat până când, în sfârșit, a găsit pe cineva pe 
care să poată întreba unde este. Era un lucru ciudat cu acea Persoană, pentru că îi părea cunoscută. A început 
să se apropie de El, iar când s-a apropiat mai mult nu îi venea să creadă, era chiar El.
- Doamne, ești chiar Tu?
- Da, eu sunt. Și tu cine ești, micuțo?
- Eu sunt Perl, a spus foarte fericită.
- Ce nume frumos ai! Dar unde sunt părinții tăi?
- Nu știu unde sunt părinții mei.
- Păcat că nu știi unde sunt, dar am o idee: stai cu Mine până îți găsim părinții.
- Ok, a spus Perl fericită.
- Doamne, Te pot întreba ceva?
- Desigur, spune.
- Tu ce faci când Te plictisești?
- Mă duc să pescuiesc de obicei. Dar de ce întrebi?
- Deoarece mă plictisesc.
- De ce nu ai spus asta înainte? Hai la pescuit!
- Uau!...
- După șaizeci de minute au ajuns la un lac pentru a pescui.
- Am ajuns, spuse Dumnezeu.
- Hm... Doamne, am o mică problemă...
- Care?
- Nu știu să pescuiesc.
- Nu-i nimic, o să te învăț Eu cum să pescuiești.
- Mulțumesc!
- Cu plăcere, Perl.

După două ore de explicat cum se pescuiește, a înțeles și Perl cum se pescuiește.
- Uau!...Nu Îmi vine să cred că ai prins  zece pești din prima încercare.
- Putem găti cei zece pești pe care i-am prins? Îmi este foame.
- Sigur.

În timp ce găteau peștii, au văzut opt persoane sărace, care nu mai mâncaseră de trei săptămâni.
- Doamne, putem da opt pești la bieții oameni care nu au mai mâncat de trei săptămâni?
- Desigur că putem.

S-au dus să dea peștii celor opt bărbați.
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- Luați acești pești proaspeți!
- Vă mulțumim!
- Cu plăcere, au răspuns Dumnezeu și Perl.

După cinci ore Perl a spus:
- Tot nu îmi vine să cred că acum e noapte și că ziua a trecut așa de repede. Îmi este somn. Pot, Te rog, să dorm 
la Tine?
- Sigur că poți, spuse Dumnezeu fericit.

După o oră au ajuns la casa lui Dumnezeu.
- Acum să spun o rugăciune și apoi pot să mă culc.

Perl a spus rugăciunea și a sărit în pat. Mai avea puțin și adormea, dar nu a reușit deoarece Dumnezeu îi 
zise:
- Nu te îngrijora, te vei face bine!

Perl a adormit imediat după acele cuvinte. Poate sunteți puțin dezorientați de cuvintele lui Dumnezeu, 
dar o să vă explic de ce El a spus acele cuvinte. Perl nu era un copil obișnuit, ca toți ceilalți copii, ci încă de la 
vârsta de șapte ani a fost diagnosticată cu cancer de piele. Părinții ei, care erau creștini, se rugau Domnului 
Iisus Hristos să se facă bine. A stat patru ani în spital ca să se facă bine, dar în fiecare zi se simțea din ce în ce 
mai rău, până într-o zi când se simțea extrem de rău, nu putea respira bine și avea temperatura foarte mare. Toți 
doctorii credeau că Perl va muri în acea zi. Când seara a venit, Perl a vrut să doarmă, dar înainte a spus o 
rugăciune și s-a pus la somn, dar în realitate ea murise. Doctorii au mers la Liza și Andrei, părinții Perlei, să le 
spună că a murit. Ei erau distruși. La trei minute după a revenit la viață deoarece Dumnezeu a readus-o la viață. 
Doctorii nu puteau înțelege cum e încă în viață, așa că au făcut multe teste pe ea, să vadă ce a readus-o la viață. 
Nu au reușit să își dea seama cum a înviat, dar au descoperit ceva uimitor: corpul ei era perfect sănătos, de 
parcă nu ar fi fost răcit niciodată. Doctorii au mers la părinții Perlei să le spună că aceasta trăiește. Liza și 
Andrei au fost nespus de fericiți, de neimaginat. 

Perl în sfârșit putea pleca de la spital, dar înainte de a pleca de la spital trebuia să Îi mulțumească lui 
Dumnezeu, Domnului Iisus Hristos, pentru că a ajutat-o să scape de cancer,  fără El nu ar fi putut reuși. Astfel 
ea și familia ei puteau pleca acasă.
                                                                                  Sfârșit.

Morala poveștii este: nu renunța niciodată, oricât de greu ar fi, într-un final vei reuși și vei putea spune: 
„Sunt mândru de mine că am reușit cu ajutorul lui Dumnezeu, chiar dacă credeam că nu voi reuși să o fac!”.

                                                            Scalzotto Gloria Rosa, clasa a IV-a C

Oare cum ne vorbește Dumnezeu?

În 1965 (când încă nu existau telefoanele mobile), într-o școală din Botoșani, în clasa a II-a B, erau 
două prietene foarte cuminți și silitoare la învățătură. După ora de religie Melisa și Lidia  vorbiră despre  ce 
fapte bune săvârșiseră ele. La un moment dat Lidia o opri pe prietena sa. Melisa se întoarse nedumerită.
- Ieri mama mi-a spus despre limbajul lui Dumnezeu, spuse Lidia încântată, apoi alergă spre ușa de plecare. 
Melisa o urmări grăbită pentru a-i adresa câteva întrebări. Era foarte confuză. Când ajunse la ușă o văzu pe 
Lidia făcându-i  din mână și îndreptându-se spre mama ei. Melisa, pe de altă parte, nu reacționă. Tot drumul se 
gândi la spusele prietenei sale.

Limbajul lui Dumnezeu? Oare cum vorbește Dumnezeu?... O mulțime de întrebări o urmăreau. Ajunse 
la casa sa. Melisa, fiind prinsă încă în mintea ei de întrebări, nu observă gardul și se izbi cu o așa mare putere, 
încât își uită și gândul. Se ridică ușurel și ce să vezi? Ștrampii săi nou-nouți erau rupți și murdari de noroi. 
Dintr-o parte se vedea ușor că mai și sângera. Nici nu mai știa cum se simte. Era furioasă, dar și speriată că 
mama ei o va pedepsi. 

Imediat o văzu și pe doamna Prici, care încerca să care o pungă cu ... dulciuri. Nu se așteptase la asta. 
Se apropie de ea și cu un zâmbet larg o ajută să care sacoșele. Drept răsplată primi din partea doamnei Prici o 
prăjitură. Tocmai când voia să o înfulece, văzu aproape de poartă o fetiță îmbrăcată sărăcăcios, căreia îi era 
foame. Bucuroasă îi dărui ei prăjitura și, drept mulțumire, fata săracă îi oferi ei cincizeci de bani. Melisa intră 
în curte încântată da a pune în pușculița sa cei cincizeci de bani, dar îl văzu pe fratele ei mai mare. El își 
număra banii și ea observă că în loc de fața lui senină, el avea o față mohorâtă. Fără niciun regret, Melisa îi 
oferi fratelui său bănuții câștigați de la acea fată. Fericit, Răzvan, fratele Melisei, îi oferi în dar un măr roșu și 
copt. Dar în loc să-l mănânce de una singură, îl tăie în patru și-l împărți mamei, tatălui, fratelui și ei.

Când se pregăti de culcare, după ce-și spuse rugăciunea, își dădu seama că ea își găsise răspunsul la 
întrebarea care o frământase toată ziua. Toate faptele săvârșite au fost din bunătate, iar Dumnezeu ne vorbește 
prin bunătate!                                    
                                                                     Cuhuț Sofia, clasa a IV-a C 
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Când un copil întreabă

De ce copiii trebuie botezați?                                              Burnea Armand Mihai, clasa a V-a A
De ce nu ne putem spovedi acasă?                                      Burnea Armand Mihai, clasa a V-a A
În timpul cărei domnii romane S-a născut Iisus?                Cordaș Darius Nicolae, clasa a V-a A
Cum se numește personajul din istorie care se presupune că a primit de la Dumnezeu cele zece 
porunci?                                                                               Cordaș Darius Nicolae, clasa a V-a A
Cine este Dumnezeu?                                                            Vasile Cosmin Andrei, clasa a V-a A
Cine a creat lumea?                                                               Vasile Cosmin Andrei, clasa a V-a A
De ce a creat Dumnezeu lumea?                                       Bernevic Adriana Maria, clasa a V-a B
De ce L-au pedepsit pe Iisus?                                            Bernevic Adriana Maria, clasa a V-a B
De ce a mâncat Eva din acel pom?                                    Bernevic Adriana Maria, clasa a V-a B
Care este diferența între religia creștină (cultul ortodox) și celelalte religii/culte? 
                                                                                                    Georgescu Bianca, clasa a V-a B
De ce lui Dumnezeu I se zice „Tatăl nostru”?                            Georgescu Bianca, clasa a V-a B
Cum s-a inventat religia?                                                            Georgescu Bianca, clasa a V-a B
Când murim este posibil să revenim la o altă viață?           Agafon Elena Cătălina, clasa a V-a C
Îl putem vedea pe Dumnezeu?                                             Agafon Elena Cătălina, clasa a V-a C
Unde e casa lui Dumnezeu?                                                 Cristescu Paul Gabriel, clasa a V-a C
Toți sfinții au venit de pe pământ?                                              Dragomir Nicolae, clasa a V-a C
Toată lumea este de la Dumnezeu, în orice țară?                        Dragomir Nicolae, clasa a V-a C
Cum a apărut Dumnezeu?                                                           Dragomir Nicolae, clasa a V-a C
Dacă schimbi religia, mai poți crede în Dumnezeu?               Dudău Raul Bogdan, clasa a V-a C
Dumnezeu te mai iubește dacă schimbi religia?                     Dudău Raul Bogdan, clasa a V-a C
E posibil să recuperezi harul dat de Dumnezeu?                    Dudău Raul Bogdan, clasa a V-a C
Dumnezeu a existat în orice perioadă?                                   Iftimie Ioana Lorena, clasa a V-a C
De ce acum oamenii trăiesc mai puțin și înainte trăiau mai mult?  
                                                                                                Iftimie Ioana Lorena, clasa a V-a C
 Acum cât timp au existat primii oameni?                              Iftimie Ioana Lorena, clasa a V-a C
Dumnezeu este mereu lângă noi?                                      Lazăr Ana Maria Sorina, clasa a V-a C
Dumnezeu ne iartă dacă greșim?                                       Lazăr Ana Maria Sorina, clasa a V-a C
Unde este îngerul când avem nevoie de el?                      Lazăr Ana Maria Sorina, clasa a V-a C
De ce au fost inventate crucile?                                         Muntean Denis Gabriel, clasa a V-a C  
Fiecare om are un înger păzitor?                                        Muntean Denis Gabriel, clasa a V-a C
De ce Dumnezeu nu este vizibil?                                          Stanciu Robert Ștefan, clasa a V-a C
De ce nu trăim la infinit?                                                      Stanciu Robert Ștefan, clasa a V-a C
De ce Dumnezeu nu elimină bolile din viața de pe pământ?  
                                                                                              Stanciu Robert Ștefan, clasa a V-a C 
Dumnezeu ne iubește și are grijă de noi?                                Șaitiș Ștefan Casian, clasa a V-a C
Unde este casa lui Dumnezeu?                                               Șaitiș Cătălin Andrei, clasa a V-a C
Ce fac îngerii?                                   Șaitiș Cătălin Andrei, Cristescu Paul Gabriel, clasa a V-a C
De ce nu toți oamenii nu cred în Dumnezeu și în cel rău?             Voicu Anamaria, clasa a V-a C
De ce în biserică sunt mai mulți oameni bătrâni decât tineri?        Voicu Anamaria, clasa a V-a C
Ce se află în rai? Dar în iad?                                                          Voicu Anamaria, clasa a V-a C
Dumnezeu de ce nu lasă oamenii răi în rai?                                 Deaconu Ciprian, clasa a V-a D
De ce nu îngăduie Dumnezeu să se arate îngerii?                        Deaconu Ciprian, clasa a V-a D
De ce existăm?                                                                       Tofan Andrei Răzvan, clasa a V-a D
De ce nu suntem egali?                                                          Tofan Andrei Răzvan, clasa a V-a D 
De ce sunt unii oameni răi?                                                   Tofan Andrei Răzvan, clasa a V-a D 
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Cine este Iisus?                                                                            Bușe Matei Ioan, clasa a VI-a B
Ce este Biblia?                                                                             Bușe Matei Ioan, clasa a VI-a B
Numai preoții pot fi smeriți?                                                           Ciumală Pavel, clasa a VI-a C
Ce trebuie să faci pentru a ajunge în rai?                                        Ciumală Pavel, clasa a VI-a C
De ce nu urmează toți credința dreaptă?                                         Ciumală Pavel, clasa a VI-a C
Cum ne ajută citirea Bibliei?                                                     Ducaru Alexandra, clasa a VI-a C
Cine este Dumnezeu pentru tine?                                              Ducaru Alexandra, clasa a VI-a C
De ce trebuie să te spovedești?                                            Gecse Izabella Larisa, clasa a VI-a C
Cu ce te ajută credința?                                                        Gecse Izabella Larisa, clasa a VI-a C
Ar trebui să mă rog sfinților?                                               Lucaciu Denis Ștefan, clasa a VI-a C
Ce este înțelepciunea?                                                       Pop Andreea Valentina, clasa a VI-a C
De ce nu putem simți prezența îngerilor?                                  Tică Sonia Maria, clasa a VII-a A
De ce unii oameni nu cred în Dumnezeu, având în vedere că ne-a dat multe exemple că El 
există?                                                                                        Tică Sonia Maria, clasa a VII-a A
La ce vârstă a murit Fecioara Maria?                                        Tică Sonia Maria, clasa a VII-a A
Dacă nu ne rugăm și nu suntem loiali lui Dumnezeu, suntem mai vulnerabili în a fi posedați?
                                                                                                        Gellert Sergiu, clasa a VII-a D
Dacă nu facem nimic pentru mântuire toată viața, vom avea o șansă la rai?
                                                                                                        Gellert Sergiu, clasa a VII-a D
Dacă nu Îl respectăm pe Dumnezeu, El ne va face ceva rău?        Gellert Sergiu, clasa a VII-a D
De ce Îl alegem pe Dumnezeu în viața noastră?                    Leonte Ovidiu Alin, clasa a VII-a D
Sacrificiul Domnului Iisus este apreciat de oameni?             Leonte Ovidiu Alin, clasa a VII-a D
Cum putem ajunge la o bună credință?                                 Leonte Ovidiu Alin, clasa a VII-a D
Ce beneficii aduce postul pe care lumea îl ține?                 Nuță Alexia Gabriela, clasa a VII-a D
De ce sunt mai multe religii, Dumnezeu este doar Unul?  Nuță Alexia Gabriela, clasa a VII-a D
De ce doar Dumnezeu știe când va fi sfârșitul lumii?          Soare Daniela Ioana, clasa a VII-a D
De ce îngerii nu coboară în formă fizică pe pământ?           Soare Daniela Ioana, clasa a VII-a D
Dacă Adam și Eva nu ar fi păcătuit, restul omenirii ar mai fi existat? 
                                                                                              Soare Daniela Ioana, clasa a VII-a D 
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Frumusețea și puterea cuvintelor

- joc de îmbinare a cuvintelor date -

Cuvinte propuse:          delicatețe, zâmbet, rouă, căldură, rugăciune, copil, rai

Copilul spune o rugăciune cu delicatețe și se gândește cu căldură la zâmbetul bunicului care se află în 
rai.                                                                                                                Cocicodar Flavius Andrei, clasa a V-a A

Zâmbetul delicat al copilului aduce roua și căldura raiului atunci când se roagă.
                                                                                                                  Bîrsan Vanesa Nicoleta, clasa a V-a A

Rugăciunea copilului aduce mereu o căldură și un zâmbet delicat precum roua matinală din rai.                 
                                                                                                                         Cordaș Darius Nicolae, clasa a V-a A

Pe fața unui copil care se roagă se citește raiul: delicatețe, zâmbet, căldură și picături de rouă.                   
                                                                                                                         Luchian Eduard Andrei, clasa a V-a A

O mamă se roagă pentru copilul ei ca să fie tratat cu zâmbet, delicatețe și căldură de familie și de către 
cei din jur, ca roua splendidă să îi ude picioarele și ca toate faptele sale să îl ducă în rai.                                          
                                                                                                                      Mărgineanu Raul Teodor, clasa a V-a A

Copilul se roagă cu căldură în suflet și cu zâmbet pe buze, în timp ce roua cade cu delicatețe din rai.         
                                                                                                                          Stroescu Denisa Maria, clasa a V-a A

O mamă se roagă pentru copilul ei ca acesta să fie tratat cu delicatețe, cu zâmbet și cu căldură și ca toate 
faptele lui să ajungă în rai, iar roua să-i ude creștetul.                                     Vătavu Cătălina Maria, clasa a V-a A

O mamă se roagă pentru copilul ei, ca acesta să fie tratat cu delicatețe, căldură și zâmbet de către cei din 
jur și toate faptele lui să îi ducă sufletul în rai, iar roua minunată să îi ude picioarele.  
                                                                                                                        Zgîmbău Robert Mihail, clasa a V-a A

Roua caldă aduce zâmbetul copilului rugător din rai.                               
                                                                                                                   Aanicăi Crina Andreea, clasa a V-a B

Rugăciunea este delicată, conținând zâmbet, rouă, căldură și îi ajutându-i pe copii să ajungă în rai.            
                                                                                                            Aiordăchioaie  Miruna Antonia, clasa a V-a B

O mamă se roagă pentru ca mereu copilul ei să fie tratat cu delicatețe, căldură și zâmbet 
de cei din jur, iar faptele lui să îi ducă sufletul în rai și rouă minunată să îi ude picioarele. 
                                                                         Bâra Ștefan, clasa a V-a B, Caraivan Florina Andrada, clasa a V-a D

Prin rugăciunea, zâmbetul și delicatețea unui copil, sufletele ajung în căldura raiului, unde roua îți udă 
picioarele.                                                                                                                           Bâra Ștefan, clasa a V-a B

Zâmbetul delicat și călduros al unui copil ajunge prin rugăciune în rai ca o rouă.
                                                                                                                           Ioniță Maria Andreea, clasa a V–a B

Fiind copii și rugându-ne, ne apropiem de Dumnezeu și astfel vom ajunge în rai, unde Dumnezeu ne 
zâmbește, lăsând roua caldă să cadă peste noi.                                         Munteanu Marie Cleopatra, clasa a V-a B

Rugăciunea este căldura din zâmbetul copiilor delicați adus de îngerii din rai ca roua dimineții.                 
                                                                                                                         Negru Theodora Ionela, clasa a V-a B

De ziua bunicii îi fac o dedicație cu căldură și zâmbet delicat de copil, iar din raiul ochilor ei se strecoară 
o lacrimă, ca roua de primăvară, atunci când se roagă în inimă pentru nepotul ei.
                                                                                                                             Udrea Nicolae Denis, clasa a V-a B

Copilul spune o rugăciune plină de delicatețe, zâmbet și căldură, pentru a ajunge în roua raiului.               
                                                                                                                             Dudău Raul Bogdan, clasa a V-a C

O rugăciune aduce liniște, este ca roua de dimineață pe flori, ca zâmbetul unui copil, este căldura din 
razele soarelui ce învăluie pământul, aduce un colț de rai când ai nevoie de ajutor.                                           
                                                                                                                             Voicu Andrei Marius, clasa a V-a C

Dumnezeu ne iubește și ne alungă întunericul, suferința, dându-ne bucurie, lumină și seninătate.                
                                                                                                                           Burcă Daria Andreea, clasa a VI-a A

Când ești copil, ești delicat, zâmbești din nimicuri și emani căldură sufletească, iar când ajungi mare îți 
mai pierzi din roua sufletului și faci totul, de cele mai multe ori, doar pentru a ajunge în rai.                                    
                                                                                                                   Doroftei Sebastian Adrian, clasa a VI-a A

Copilul este delicat și face rugăciuni odată cu roua dimineții, iar zâmbetul îi apare pe față când vorbește 
despre rai.                                                                                                                Gotu Rareș Ionuț, clasa a VI-a A
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Dumnezeu ne face să zâmbim în orice situație prin delicatețe și ne dă căldură în suflet pentru a ajunge în 
rai, iar noi ne rugăm pentru a ști că suntem aproape de Dumnezeu, copii fericiți să primim roua darurilor Sale.      
                                                                                                                   Hodorac Maria Alexandra, clasa a VI-a A

Am văzut un copil rugându-se cu delicatețe și cu căldură în iarba plină de rouă, iar atunci am zâmbit și     
 mi-am spus că sigur el va ajunge în rai.                                                               Marin Paula Maria, clasa a VI-a A 
       Într-o zi cu rouă un copil s-a rugat și a ajuns în rai, unde a găsit căldură, delicatețe și zâmbete.                   
                                                                                                                              Matei Denis Florin, clasa a VI-a A

Afară este rouă, în casă ai căldură, copiii tăi sunt bine, deci zâmbește și mulțumește-I delicatului 
Dumnezeu din rai că totul este în regulă cu o rugăciune!                             Măciucă Tudor Cosmin, clasa a VI-a A

În copilărie îmi imaginam raiul zâmbind: delicat, plin de rouă, cald și plin de sfinți care se roagă.              
                                                                                                                          Necula Maria Alessia, clasa a VI-a A 

Copilul care se roagă, care are un zâmbet călduros și cu o delicatețe ca de rouă, este demn să își trăiască 
viața de apoi cu Dumnezeu în rai.                                                                   Panainte Alexia Maria, clasa a VI-a A

În copilăria mea m-am dedicat rugăciunilor, pentru a ajunge în rai cu zâmbetul pe buze, știind că 
Dumnezeu mă primește călduros și că nici roua nu mă poate opri.                 Zamfir Maria Miruna, clasa a VI-a A

Când soarele, zâmbind, trimitea căldura să ia roua de pe flori, Dumnezeu din rai dărui cu delicatețe un 
copil Anei și lui Iosif, pentru rugăciunile lor.                                                Cherciu Cristian Florin, clasa a VI-a B

Ca și copil trebuie să ai delicatețe, zâmbet, căldură în suflet, rugăciune permanentă, curată ca roua de 
dimineață în raiul de pe pământ.                                                                                   Chiper Alexia, clasa a VI-a B

Zâmbetele delicate și pline de rouă ale copiilor, împreună cu căldura rugăciunilor lor sunt cheia spre rai.  
                                                                               Lăcătuș Celia Elena și Lăcătuș  Maria Theodora, clasa a VI-a B

În roua dimineții un copil delicat și zâmbăreț se roagă cu multă căldură pentru sănătatea părinților, căci 
bunicii lui sunt deja plecați în rai.                                                                         Oltean Elisa Ioana, clasa a VI-a B

Când e rouă afară și văd zâmbetul delicat al unui copil fericit, simt căldura raiului.
                                                                                                                             Radu Robert Ștefan, clasa a VI-a B

Pentru a ajunge în rai, un copil trebuie să se roage, să aibă căldură în inimă, să zâmbească și să fie delicat 
cu lumea ca roua dimineții.                                                                           Anghel Nicolas Manuel, clasa a VI-a C

În rai un copil este primit cu zâmbet și căldură, iar rugăciunile lui pot transforma cu delicatețe lacrima în 
rouă.                                                                                                                          Boghiu Theodor, clasa a VI-a C

Cu delicatețe și o rugăciune vei face un copil rău să ajungă limpede ca roua, cu o stare de rai, iar el, ca să 
îți mulțumească, îți va oferi un zâmbet călduros. 
                                                                      Corneliu Corlat, clasa a VI-a C, Lucaciu Denis Ștefan, clasa a VI-a C

Un copil delicat are zâmbetul ca un înger din rai, iar prezența lui ca roua devine căldură de
rugăciune.                                                                                             Cristea Sebastian Constantin, clasa a VI-a D

Delicatețea unui bob de rouă este asemenea unui zâmbet de copil, iar rugăciunile lui ajung în rai.              
                                                                                                                            Ciufu Maria Violeta, clasa a VI-a D

Roua este delicată ca un copil în rai, care se roagă zâmbind la o icoană frumoasă, primind căldură 
sufletească.                                                                                                                    Lefter Andrei, clasa a VI-a D

Roua delicată a dimineții aduce zâmbetul unui copil pe buze, făcându-l să se roage la cei din rai.               
                                                                                                                  Năstase Alexandru Marius, clasa a VI-a D

Mi-o imaginez pe Maica Domnului zâmbind delicat în mijlocul raiului, într-o grădină cu flori având rouă 
pe frunze, înconjurată de copii care se roagă cu căldură.                                                Băltin Sara, clasa a VII-a A

Delicatețea zâmbetului unui copil îndepărtează roua și aduce căldură, ca rugăciunile care urcă spre rai.    
                                                                                                                         Ben Khemais Ahmed, clasa a VII-a A

Copiii trebuie să zâmbească, să aibă căldură în suflet și să spună cu delicatețe rugăciuni, pentru a putea 
ajunge în rai și pentru ca viața lor să nu se risipească repede, ca roua de dimineață.
                                                                                                                      Crăciun Răzvan Ștefan, clasa a VII-a A

Copiii din rai se roagă cu căldură și delicatețe, iar roua le zâmbește.
                                                                                                            Ghimbășan Octavian Nicolae, clasa a VII-a A

Copilul cu rugăciune din rai vede delicatețe, rouă, zâmbete și căldură în jurul lui.
                                                                                                                           Ibrian Bianca Maria, clasa a VII-a A

Când copilul face o rugăciune, zâmbetul și delicatețea cuvintelor aduc căldură peste roua de afară, 
apropiindu-l tot mai mult de rai.                                                           Mălureanu Daniel Sebastian, clasa a VII-a A

Zâmbetul delicat și strălucitor ca roua al copilului din rai, pe care îl văd când mă rog, îmi aduce căldură 
în suflet.                                                                                                     Soare Alexandru Nicolae, clasa a VII-a A

Căldura rugăciunii este la fel cu zâmbetul delicat al unui copil care stă pe roua coborâtă din rai.                 
                                                                                                                         Văduva Rareș Adrian, clasa a VII-a A

Eu îmi imaginez că în rai nu există tristețe, ci doar fericire, îngeri care îți zâmbesc cu delicatețeși cu o 
căldură aparte, iarbă cu rouă rece dar plăcută și sunt fericită că eu, copil al lui Dumnezeu, poate că o să ajung 
acolo, auzind numai glasuri care cântă cântece de rugăciune.                                        Bâra Maria, clasa a VII-a B23



  

Rugăciunea copiilor cu căldura din rai este ca un zâmbet de rouă cu delicatețe.
                                                                                                                        Cernucan Darius Ioan, clasa a VII-a B

Când roua dimineții cade cu delicatețe, copilul spune o rugăciune zâmbind cu căldură în suflet și 
uitându-se spre rai.                                                                                    Cocicodar Eduard Andrei, clasa a VII-a B

Copilul, când face rugăciunea, emană căldură cu un zâmbet delicat care ajunge în rai.
                                                                                                                    Diaconu Agnes Bogdana, clasa a VII-a B

Delicatețea rugăciunilor copiilor zâmbăreți încălzesc raiul cu rouă.
                                                                                                                   Runceanu Vlad Nicholas, clasa a VII-a B

Cu roua privirii Maica Domnului se uită la Copilul Iisus, rugându-se cu căldură și zâmbetul pe buze, 
mângâindu-L cu delicatețe, gândindu-se că mai târziu El va deschide porțile raiului.
                                                                                                                             Bălan Vlad Marian, clasa a VII-a C

Căldura raiului este ca delicatețea zâmbetului unui copil care se roagă dimineața, când roua este încă pe 
frunze.                                                                                                          Cimpoeru Larisa Ionela, clasa a VII-a C

Când un copil spune o rugăciune cu delicatețe, Dumnezeu zâmbește cu căldura din rai și cu roua 
dimineții.                                                                                                  Kelemen Andreia Luciana, clasa a VII-a C 

Copilul, prin roua și căldura rugăciunii, prin zâmbetul delicat, ajunge în rai.
                                                                                                                  Mureșan Noemy Andreea, clasa a VII-a C

Delicatețea, zâmbetul și rugăciunea copilului ne duc cu gândul la roua și căldura raiului.                            
                                                                                                                             Vlădoiu Alexandra, clasa a VII-a C

Rugăciunea caldă a unui copil este precum delicatețea unui zâmbet într-o dimineață cu rouă izvorâtă din 
rai.                                                                                                                     Soare Daniela Ioana, clasa a VII-a D

Zâmbetul aduce delicatețe de rouă și căldură, pe când rugăciunea duce copilul spre rai.
                                                                                                                            Leonte Ovidiu Alin, clasa a VII-a D

Un copil este căldura care vine din rai cu un zâmbet delicat pentru rugăciunile părinților.                           
                                                                                                                                Moțipan Lucian, clasa a VIII-a C

Un copil oferă delicatețe, zâmbet, rouă, căldură, iar prin rugăciune ajunge în rai.
                                                                                                                                 Oltean Andreea, clasa a VIII-a C

Dumnezeu înseamnă căldură, seninătate, lumină, căci fără El este întuneric și suferință.
                                                                                                                  Bîrsan Vanesa Nicoleta, clasa a V-a A

Credința în Dumnezeu aduce oamenilor iubire, seninătate, lumină și bucurie, iar cei care nu cred în 
Dumnezeu cunosc întunericul și suferința.                                                 Cocicodar Flavius Andrei, clasa a V-a A

Bucuria și iubirea lui Dumnezeu aduc lumină și îndepărtează suferința și întunericul cu o seninătate 
uimitoare.                                                                                                         Cordaș Darius Nicolae, clasa a V-a A

Credința în Dumnezeu ne aduce iubire, lumină, seninătate, bucurie, iar nerespectarea lui Dumnezeu 
aduce suferință și întuneric în noi.                                                                                  David Andrei, clasa a V-a A 

Dumnezeu cu iubirea Lui ne scoate din întuneric și suferință și ne aduce lumină, bucurie și seninătate.      
                                                                                                                         Luchian Eduard Andrei, clasa a V-a A

Când omul este în suferință și întuneric, Dumnezeu aduce iubire, lumină, bucurie și seninătate.                 
                                                                                                                         Podeanu David Gabriel, clasa a V-a A

Dumnezeu ne dăruiește iubire, lumină, bucurie, seninătate și alungă întunericul și suferința.                       
                                                                                                                          Stroescu Denisa Maria, clasa a V-a A

Credința în Dumnezeu aduce doar iubire, seninătate, lumină și bucurie, iar necredința aduce doar 
întuneric și suferință.                 Zgîmbău Robert Mihail, clasa a V-a A, Leuștean Ștefania Cosmina, clasa a V-a C

Dumnezeu alungă întunericul și suferința, dar aduce cu iubire bucurie, seninătate și lumină.                       
                                                                                                                           Artene Maria Andreea, clasa a V-a B 

Credința în Dumnezeu aduce iubire, seninătate, lumină și bucurie, iar necredința aduce 
întuneric și suferință.                                      Bâra Ștefan, clasa a V-a B, Caraivan Florina Andrada, clasa a V-a D

Dumnezeu ne oferă iubire și seninătate și nu vrea să suferim, ci să fim bucuroși și să trăim în lumină, nu 
în întuneric.                                                                                               Munteanu Marie Cleopatra, clasa a V-a B

Urmând pe Dumnezeu, vom trăi în lumină, vom avea o viață de sfințenie, iubirea ne va caracteriza, 
mântuirea și bucuria vor fi lipsite de întuneric și suferință, iar seninătatea se va arăta pe chipurile noastre.             
                                                                                                                            Udrea Nicolae Denis, clasa a V-a B

Cuvinte propuse:          Dumnezeu, iubire, seninătate, lumină, întuneric, suferință, bucurie
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Noi când ajutăm cu seninătate și lumină în suflet pe cineva, care stă în întuneric și suferință, Dumnezeu 
Se bucură și ne iubește.                                                                                        Vlad Adina Vasilica, clasa a V-a B

Am citit că Dumnezeu aduce iubire, seninătate, bucurie și ne protejează de întuneric și suferință.               
                                                                                                                              Zbârnea Vlad Mihai, clasa a V-a B

Dumnezeu, cu seninătatea Sa, ne dă lumină, bucurie și iubire, iar cel rău ne dă întuneric și suferință.         
                                                                                                                              Dudău Raul Bogdan, clasa a V-a C 

Dumnezeu ne dă în suflet iubire, seninătate, lumină și bucurie, pentru că El nu vrea să avem în suflet 
întuneric și suferință.                                                                                 Leuștean Larisa Georgiana, clasa a V-a C

Credința în Dumnezeu aduce doar iubire, seninătate, lumină și bucurie, iar necredința aduce doar 
întuneric și suferință.                 Leuștean Ștefania Cosmina, clasa a V-a C, Zgîmbău Robert Mihail, clasa a V-a A

Dacă crezi în Dumnezeu, primești iubire, seninătate, lumină, bucurie, iar dacă nu crezi în Dumnezeu, 
primești întuneric și suferință.                                                                                Racu Marian Ionuț, clasa a V-a C

Dacă avem credință în Dumnezeu, El ne dă iubire, seninătate, lumină, nu întuneric, bucurie, nu suferință. 
                                                                                                                                     Voicu Anamaria, clasa a V-a C

Dumnezeu este totul, aduce iubire, bucurie, alină suferințele, alungă întunericul cu lumina credinței și cu 
seninătate ne ajută să trecem peste greutăți.                                                       Voicu Andrei Marius, clasa a V-a C

Dumnezeu ne dăruiește iubire, seninătate, bucurie, lumină și niciodată întuneric sau suferință.                   
                                                                                                                             Bălan David Ștefan, clasa a VI-a A

Dumnezeu este iubire, bucurie, seninătate, doar El putând lumina întunericul și alina suferința.                  
                                                                                                                                         Bucșa Daria, clasa a VI-a A

Dumnezeu ne luminează mintea și ne face să uităm de suferință, ajutându-ne să ne dăm seama că trebuie 
să iubim, iar seninătatea și bucuria primite astfel ne scapă de întuneric.   Buduca Alexandru Luca, clasa a VI-a  A

Când ai nevoie de înțelepciune, sfat, curaj sau mântuire, ai nevoie să citești din Biblie și să mergi la un 
preot.                                                                                                                  Burcă Daria Andreea, clasa a VI-a A 

Dumnezeu ne iubește pe toți și ne arată lumina, nu întunericul, ne ajută să nu mai avem parte de 
suferință, ci de bucurie, ne ajută pe toți cu seninătate.                              Ciopo Cosmin Alexandru, clasa a VI-a A

Dumnezeu ne iubește oriunde am fi: în lumină sau întuneric, în seninătate, bucurie sau în suferință.           
                                                                                                                                 Gotu Rareș Ionuț, clasa a VI-a A

Dumnezeu te luminează și te iubește, te ferește de întuneric, face lumea senină, nu te face să suferi, deci 
fii bucuros pentru asta!                                                                                  Măciucă Tudor Cosmin, clasa a VI-a A

Iubirea lui Dumnezeu este mai sclipitoare decât lumina, plină de seninătate și bucurie, dar întunericul 
aduce suferință.                                                                                                  Nistor Mara Ștefania, clasa a VI-a A

Cu întuneric atragem suferință, cu lumină atragem bucurie, dar doar cu Dumnezeu atragem iubire și 
seninătate.                                                                                                        Palade Gabriel Adrian, clasa a VI-a A

Dumnezeu ne salvează de întuneric și suferință și cu iubirea Lui față de noi ne arată calea de lumină, de 
seninătate și de bucurie.                                                                                  Panainte Alexia Maria, clasa a VI-a A

Dumnezeu ne oferă iubire, seninătate, bucurie, iar când suferim este alături de noi, umplându-ne sufletul 
cu lumină când acesta se află în întuneric.                                                            Pușkaș Erik Sabin, clasa a VI-a A

Dumnezeu, iubindu-ne, alungă întunericul și suferința, transformându-le în lumină, bucurie și seninătate. 
                                                                                                                           Tînjală Marius Ionuț, clasa a VI-a A

O, Dumnezeule iubit, cu seninătatea luminii Tale, ajută-ne pe noi să scăpăm de suferință și întuneric, ca 
să fim mai bucuroși!                                                                                      Cherciu Cristian Florin, clasa a VI-a B

Te rogi lui Dumnezeu și la bucurie, și la suferință, în lumină și întuneric, cu iubire și seninătate.                
                                                                                                                                      Chiper Alexia, clasa a VI-a B

Dumnezeu vrea pe pământ iubire, seninătate, bucurie și întunecă suferința.  
                                                                                                            Demeter Ioana Raluca, clasa a VI-a B
Suferința și întunericul sunt luminate de către Dumnezeu prin iubire, seninătate și bucurie.                  
                                                                   Lăcătuș Celia Elena și Lăcătuș  Maria Theodora, clasa a VI-a B
Dacă trăim cu bucurie și seninătate viața, Îl iubim pe Dumnezeu și trăim în lumină și nu vom mai 

cunoaște suferința întunericului.                                                                           Oltean Elisa Ioana, clasa a VI-a B
Când sufăr și simt că mi se întunecă sufletul, mă gândesc la iubirea lui Dumnezeu și sufletul mi se 

luminează, iar eu devin senin și plin de bucurie.                                                Radu Robert Ștefan, clasa a VI-a B
Dumnezeu Fiul, ca Om,  din iubire, a trecut prin întuneric și suferință pentru a ne lumina viața, pentru a 

ne-o face mai senină, aducându-ne astfel multă bucurie.                          Secăreanu George Ștefan, clasa a VI-a B
Trebuie să ne iubim unii pe alții, să avem lumină în suflet, să trecem cu seninătate peste încercări, să fim 

bucuroși pentru a-L vedea pe Dumnezeu, dacă nu, o să stăm în întuneric și o să suferim.
                                                                                                                Anghel Nicolas Manuel, clasa a VI-a C

Prin credință în Dumnezeu, seninătate și iubire față de oameni, suferința poate deveni bucurie, iar 
întunericul lumină.                                   Boghiu Theodor, clasa a VI-a C
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Dumnezeu este iubirea și seninătatea, El face din întuneric lumină și din suferință bucurie.                        
                                                                      Corneliu Corlat, clasa a VI-a C, Lucaciu Denis Ștefan, clasa a VI-a C

Bucuria înfrânge suferința, lumina înfrânge întunericul, iubirea și seninătatea Îl descriu pe Dumnezeu.      
                                                                                                                       Belu Andreea Cristiana, clasa a VI-a D

Dumnezeu ar vrea ca din întuneric să facă lumină, ca suferința oamenilor să se transforme în bucurie, 
seninătate și iubire.                                                                               Cristea Sebastian Constantin, clasa a VI-a D

Dumnezeu ne scoate din întuneric, unde se află suferința și ne duce la lumină, unde este iubire, 
seninătate și bucurie.                                                                                Năstase Alexandru Marius, clasa a VI-a D

Dumnezeu transformă întunericul în lumină, suferința în iubire și ne face senini și bucuroși.                      
                                                                                                                   Neagu Răzvan Constantin, clasa a VI-a D

Dumnezeu este iubire, seninătate, lumină și bucurie, nu întuneric și suferință.
                                                                                                                                Obreja Ana Daria, clasa a VI-a D

Dumnezeu ne dă seninătate, bucurie și lumină în suflet cu iubirea Lui, ferindu-ne de suferință și întuneric 
și bucurându-ne.                                                                                              Staicu Sabina Mihaela, clasa a VI-a D

Dumnezeu prin iubire alungă întunericul, suferința și durerea, ne îndeamnă la rugăciune cu seninătate și 
ne conduce spre bucurie și lumină.                                                                                  Băltin Sara, clasa a VII-a A 

Dumnezeu este iubirea, bucuria, seninătatea și lumina, ferindu-i pe oameni de suferință și întuneric.          
                                                                                                                           Bâscă Mihai Dragoș, clasa a VII-a A 

Dumnezeu elimină întunericul și suferința, aducând iubire, seninătate, lumină și bucurie.                           
                                                                                                                         Ben Khemais Ahmed, clasa a VII-a A 

Când ești în suferință și întuneric, Dumnezeu, cu iubire și bucurie, îți arată cu seninătate calea spre 
lumină.                                                                                                     Gheorghe Teodora Florina, clasa a VII-a A

Dumnezeu îndepărtează întunericul și suferința cu iubire, bucurie, seninătate și lumină.
                                                                                                            Ghimbășan Octavian Nicolae, clasa a VII-a A

Dumnezeu m-a ajutat să ies din întuneric și suferință și mi-a dăruit iubire, seninătate, bucurie și lumină.   
                                                                                                                     Ghimeș George Cosmin, clasa a VII-a A

Dumnezeu ne oferă iubire, seninătate, iluminare, bucurie, iar necuratul, păcălindu-ne cu avuții în viața de 
acum, în viața de apoi, ne oferă întuneric și suferință.                                                  Ichim Mihai, clasa a VII-a A

Pentru a scăpa de întuneric și suferință, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu, pentru că acolo unde este El, 
este multă lumină, iubire, bucurie, dar și seninătate.                                             Ilie Alexia Maria, clasa a VII-a A

Dacă crezi în Dumnezeu, vei înlătura întunericul, suferința și vei avea bucurie, seninătate, iubire și 
lumină.                                                                                                             Măndoiu Alex Mihail, clasa a VII-a A

Dumnezeu înseamnă iubire, seninătate, lumină și bucurie, fără El fiind doar întuneric și suferință.             
                                                                                                                                    Miron Gabriel, clasa a VII-a A

 Dumnezeu este Lumina noastră, Care împărtășește cu noi iubirea, seninătatea și bucuria de care avem 
nevoie, pe când cel din întuneric dăruiește doar suferință.                            Mocanu Danyel Iulian, clasa a VII-a A

Dumnezeu ne oferă iubire, seninătate, lumină, bucurie, în timp ce prin păcat căpătăm întuneric și 
suferință.                                                                                                        Pop Andreea Mădălina, clasa a VII-a A

Dumnezeu alungă suferința din întuneric și aduce în lumină bucurie, seninătate și iubire.                            
                                                                                                                   Soare Alexandru Nicolae, clasa a VII-a A

Dumnezeu este iubire, bucurie, seninătate, iar învățătura Lui ne ajută să ajungem în lumină și nu în 
suferință și întuneric.                                                                                         Șerbănoiu Sebastian, clasa a VII-a A

Dumnezeu iubește și Se bucură de seninătatea și lumina credincioșilor, dar necredincioșii se duc spre 
întuneric și suferință.                                                                                       Văduva Rareș Adrian, clasa a VII-a A

Dumnezeu alungă cu iubirea, seninătatea, lumina și bucuria Sa întunericul și suferința.                               
                                                                                                                        Cernucan Darius Ioan, clasa a VII-a B

Sfatul pentru fiecare este să citești Biblia, dacă ai nevoie de pace, ajutor sau de curaj, astfel pricepând 
altfel lucrurile și îmbogățindu-ți înțelepciunea, în vederea mântuirii.                        Chironda Ana, clasa a VII-a B

Dumnezeu este iubirea și bucuria tuturor oamenilor care Îl ascultă, iar Iisus Hristos este Lumina care 
învinge întunericul și suferința cu toată seninătatea.                                 Diaconu Agnes Bogdana, clasa a VII-a B

Dacă suntem cu Dumnezeu și Îl iubim, avem lumină, bucurie și seninătate, dacă nu Îl iubim, suferim, ne 
chinuim și stăm în întuneric.                                                                      Diaconu Andrei Nicolas, clasa a VII-a B

Noi cu Dumnezeu jurul nostru simțim iubire, seninătate, lumină și bucurie, dar fără El întuneric și 
suferință.                                                                                                          Hohoiu Robert Matei, clasa a VII-a B

Dumnezeu este însăși Lumina, Care ne oferă iubire în loc de suferință, păzindu-ne de întuneric, pentru ca 
viața noastră să fie plină de seninătate și bucurii.                           Morun Darya Consuela Helena, clasa a VII-a B

Dacă o să crezi în Dumnezeu, o să ai parte în viață de iubire, seninătate, lumină și bucurie, iar dacă nu o 
să crezi, o să ai parte de întuneric și suferință.                                         Gheorghiță Simona Elena, clasa a VII-a C
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În rai vom uita de întuneric și de suferință și vom avea parte de seninătate, iubire, lumină și bucurie 
alături de Dumnezeu.                                                                                   Cimpoeru Larisa Ionela, clasa a VII-a C

Un om care se roagă lui Dumnezeu și Îl iubește este mai bucuros și mai senin, este mai fericit și mai 
aproape de lumin Sa decât un om satanist care suferă în întuneric.                           Gellert Sergiu, clasa a VII-a D

Iubirea lui Dumnezeu față de noi e plină de seninătate, lumină și bucurie și alungă întunericul și suferința 
pe care le simțim uneori.                                                                            Mandea Bogdan Gabriel, clasa a VII-a D

Iubirea lui Dumnezeu este oferită cu seninătate, de aceea cu bucurie L-a trimis pe Fiul Său la suferință, 
pentru ca noi să vedem Lumina și să nu rătăcim în întuneric.                          Soare Daniela Ioana, clasa a VII-a D

Dumnezeu ne duce viața spre lumină, seninătate, bucurie și iubire, dar dacă trăim în întuneric, viața ne 
va aduce doar suferință.                                                                                      Leonte Ovidiu Alin, clasa a VII-a D

Domnul Iisus Hristos a suferit pentru oameni, pentru a alunga întunericul și a aduce lumină, seninătate, 
bucurie și iubire.                                                                                                     Moțipan Lucian, clasa a VIII-a C

Dacă citim Biblia sfântă, vom avea pricepere, cura, ajutor, sfat, înțelepciune și ne vom mântui.                  
                                                                                                                          Burnea Armand Mihai, clasa a V-a A

Biblia ne sfătuiește cu pricepere cum să cerem ajutor și mântuire, iar cu înțelepciune și curaj acestea se 
pot îndeplini.                                                                                                    Cordaș Darius Nicolae, clasa a V-a A

Biblia este de ajutor pentru că îți dă sfaturi despre înțelepciune, pricepere, curaj și mântuire.                      
                                                                                                                                 Dinu Alexia Ioana, clasa a V-a A

Când citim Biblia găsim ajutor, sfaturi, înțelepciune, prindem curaj și cu pricepere găsim mântuirea.         
                                                                                                                         Luchian Eduard Andrei, clasa a V-a A

Cine citește Biblia este un om priceput, înțelept și ajutat de către Dumnezeu, pentru că aici găsește 
sfaturi bune și învață cum să se mântuiască.                                                Mărgineanu Raul Teodor, clasa a V-a A

 Biblia este un ajutor pentru noi, pentru că ne sfătuiește să ne mântuim și să fim curajoși, pricepuți și 
înțelepți.                                                                                                              Oltean Alessia Maria, clasa a V-a A

Biblia îți oferă înțelepciune, pricepere, curaj și mântuire și de aceea eu vă dau un sfat: citiți Biblia, o să 
vă fie de mare folos!                                                                                          Vasile Cosmin Andrei, clasa a V-a A

Când citim Biblia aceasta ne dă înțelepciune, un sfat bun, ajutor și pricepere și ne învață cum să ne 
mântuim.                                                                                                           Vătavu Cătălina Maria, clasa a V-a A

Citirea Bibliei ne dă înțelepciune, pricepere și ajutor, pe paginile ei găsind sfaturi bune din care învățăm 
cum să ne mântuim.                                                                                        Zgîmbău Robert Mihail, clasa a V-a A

Biblia este plină de înțelepciune, pricepere, curaj, sfaturi, mântuire și ajutor.
                                                                                                      Aiordăchioaie  Miruna Antonia, clasa a V-a B

Biblia este o Carte pentru mântuire, care îți dăruiește sfaturi, ajutor, curaj, înțelepciune și pricepere.          
                                                                                                                           Artene Maria Andreea, clasa a V-a B 

Biblia ne este de ajutor prin priceperea și înțelepciunea sfaturilor, dându-ne curaj să ne mântuim.  
                                                                                                              Ioniță Maria Andreea, clasa a V-a B

Singurele sfaturi bune pentru mântuire și înțelepciune le putem însuși studiind Biblia, cu pricepere și 
curaj, fiind singura care ne ajută necondiționat.                                                 Udrea Nicolae Denis, clasa a V-a B

Citind și pricepând Biblia, înveți înțelepciunea și mântuirea, să accepți sfaturi, să ai curaj și să ceri ajutor 
de la Dumnezeu.                                                                                                   Zbârnea Vlad Mihai, clasa a V-a B

Bunul Dumnezeu a creat Biblia cu priceperea și înțelepciunea Sa, o carte cu sfaturi ajutătoare pline de 
curaj și mântuitoare.                                                                                             Dudău Raul Bogdan, clasa a V-a C 

Citirea Bibliei îți poate oferi înțelepciune, curaj, pricepere, sfat, mântuire, ajutor.
                                                                                                                                Racu Marian Ionuț, clasa a V-a C

Atunci când ai nevoie de ajutor, e bine să citești Biblia pentru că îți dă un sfat bun, îți dă pricepere, 
înțelepciune și curaj, bucurie și mântuire.                                                      Cîrneală Tincuța Maria, clasa a V-a D

Biblia ne dă sfaturi spre mântuire și ajutor, iar cine o citește are multă înțelepciune, pricepere și curaj.      
                                                                                                                             Bălan David Ștefan, clasa a VI-a A 

Biblia este Cartea înțelepciunii, din care putem înțelege pildele Mântuitorului, scrise cu pricepere de 
către Apostoli, pentru ca noi să prindem curaj, să cerem sfat când avem nevoie de ajutor.                                        
                                                                                                                                         Bucșa Daria, clasa a VI-a A

Cuvinte propuse:          Biblie, înțelepciune, pricepere, curaj, sfat, mântuire, ajutor
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Biblia ne ajută și ne încurajează să ne mântuim, să fim înțelepți și ne face să ne pricepem la multe lucruri 
la care am avut nevoie cu toții de un sfat.                                                   Buduca Alexandru Luca, clasa a VI-a  A

În Biblie putem găsi înțelepciunea, sfaturile, priceperea, curajul, ajutorul de care avem nevoie, iar 
Biserica ne poate mântui.                                                                          Fărțăscu Gabriel Octavian, clasa a VI-a A 
 Din Biblie primim înțelepciune, pricepere, curaj, sfat, mântuire, ajutor.  
                                                                                                                              Hătiș Vlad Gabriel, clasa a VI-a A

Când ai nevoie de un sfat sau de un ajutor, poți citi Biblia, care îți va da înțelepciune, pricepere și curaj, 
pentru mântuirea ta.                                                                                       Măciucă Tudor Cosmin, clasa a VI-a A

Dacă ai curajul de a deschide Biblia, vei primi multă pricepere, mult ajutor, înțelepciune, învățături 
despre mântuire și un sfat prietenesc.                                                               Necula Maria Alessia, clasa a VI-a A

Cu înțelepciune, pricepere, curaj, prin primirea sfaturilor, prin citirea Bibliei putem primi ajutor și 
mântuire.                                                                                                          Palade Gabriel Adrian, clasa a VI-a A

Un copil înțelept, priceput și curajos se roagă, citește sfaturi din Biblie, cerând mântuire și ajutor.             
                                                                                                                                  Bușe Matei Ioan, clasa a VI-a B

Biblia mă ajută să fiu înțeleaptă și pricepută, iar când aud de faptele sfinților devin mai curajoasă, 
primind sfaturile lor care ne ajută la mântuire.                                                Buzaș Tania Teodora, clasa a VI-a B  

Biblia te sfătuiește să ai curaj, pricepere, înțelepciune și să fii de ajutor, ca să te mântuiești.                       
                                                                                                                      Guzumaș Adelina Maria, clasa a VI-a B

Citind Biblia, vei căpăta înțelepciune, pricepere, curaj, sfat, ajutor și vei afla calea spre mântuire.              
                                                                               Lăcătuș Celia Elena și Lăcătuș  Maria Theodora, clasa a VI-a B

În Biblie citim despre curaj, pricepere, înțelepciune și cu sfaturi și ajutor din partea preotului duhovnic 
putem primi și mântuire.                                                                                        Oltean Elisa Ioana, clasa a VI-a B

Biblia a fost scrisă cu înțelepciune, pricepere și curaj, ca să dea sfat, ajutor și mântuire celor care o 
citesc.                                                                                                           Vereș Eduard Alexandru, clasa a VI-a B

Biblia ne învață să avem înțelepciune, pricepere, curaj, mântuire, ne dă sfaturi și ne ajută.                          
                                                                                                                       Anghel Nicolas Manuel, clasa a VI-a C

Atunci când citesc Biblia, oamenii găsesc ajutor, pricepere și sfat, iar prin curajul de a gândi cu 
înțelepciune, găsesc mântuirea.                                                                                Boghiu Theodor, clasa a VI-a C

Biblia ne învață să avem înțelepciune, pricepere, curaj, ne dă sfaturi pentru mântuire și ne ajută.                
                                                                                                                                     Ciumală Pavel, clasa a VI-a C

Biblia oferă înțelepciune, mântuire, ajutor și sfaturi, care te pot ajuta să ai curaj și pricepere.                     
                                                                      Corneliu Corlat, clasa a VI-a C, Lucaciu Denis Ștefan, clasa a VI-a C

Biblia ne dă înțelepciune, curaj, pricepere, mântuire și ne ajută cu un sfat bun.
                                                                                                                               Ducaru Alexandra, clasa a VI-a C

Înțelepciunea din Biblie să ai curaj o a cere și ajutor de mântuire cu pricepere pentru sfat 
bun.                                                                                                       Cristea Sebastian Constantin, clasa a VI-a D

Biblia ne oferă pricepere, înțelepciune, curaj și ajutor pentru mântuire prin sfaturile pe care le conține.     
                                                                                                                            Ciufu Maria Violeta, clasa a VI-a D

Biblia ne dă ajutor, sfaturi despre cum să ne mântuim și înțelepciune, pricepere și curaj.                
                                                                                                    Năstase Alexandru Marius, clasa a VI-a D

În Biblie găsim multă pricepere, mult curaj, multe sfaturi, mult ajutor, pentru a deveni oameni 
credincioși în vederea mântuirii noastre.                                                  Neagu Răzvan Constantin, clasa a VI-a D

Biblia este Cartea sfântă care oferă cele mai bune sfaturi celor care o înțeleg și au înțelepciunea, curajul 
și priceperea să o pună în practică, cunoscând astfel mântuirea.                                     Băltin Sara, clasa a VII-a A 

Biblia este Cartea care ne vorbește despre înțelepciune, pricepere, curaj, ajutor, oferind sfaturi spre 
mântuire.                                                                                                           Bâscă Mihai Dragoș, clasa a VII-a A

Când ai nevoie de ajutor și de un sfat, cu înțelepciune și pricepere, ai curaj și pune mâna pe Biblie pentru 
mântuire, și pricepe, și învață ce ai citit!                                                 Gheorghe Teodora Florina, clasa a VII-a A

Când avem nevoie de ajutor ori de un sfat, trebuie să apelăm la Biblie, pentru că aceasta ne oferă 
înțelepciune, pricepere, curaj și, nu în ultimul rând, mântuire.                              Ilie Alexia Maria, clasa a VII-a A

Cu ajutorul Bibliei primești înțelepciune, pricepere, curaj, mântuire, putând să oferi sfaturi și celor din 
jur.                                                                                                                        Pop Denisa Nicola, clasa a VII-a A

Biblia, scrisă cu pricepere și curaj, îți aduce înțelepciune, sfaturi, ajutor și mântuire.
                                                                                                                   Soare Alexandru Nicolae, clasa a VII-a A

Biblia dă sfaturi spre mântuire, înțelepciune, pricepere, ne ajută și ne dă curajul de a propovădui 
învățătura Domnului Hristos.                                                                            Șerbănoiu Sebastian, clasa a VII-a A
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Biblia oferă oamenilor înțelepciune, ajutor și mântuire, dar curajul, sfatul și priceperea trebuie să le 
dobândești.                                                                                                       Văduva Rareș Adrian, clasa a VII-a A

Un preot trebuie să dobândească înțelepciunea din Biblie, să aibă pricepere în a da sfaturi și ajutor 
oamenilor, să aibă curaj în fața duhurilor rele, ca să se mântuiască.            Crăciun Răzvan Ștefan, clasa a VII-a A

Biblia îți dă înțelepciune, iti da curaj și pricepere cand ai nevoie de ajutor, și te mântuiește dintr-o 
primejdie.                                                                                                    Asimine Nicoleta Larisa, clasa a VII-a B

Biblia este Cartea care ne ajută cu înțelepciune și pricepere să prindem curaj când avem nevoie de sfaturi 
pentru a ne mântui.                                                                                    Cocicodar Eduard Andrei, clasa a VII-a B

Dacă te pricepi să citești Biblia și să ai înțelepciune, dacă ai curajul de a primi ajutor, vei avea un sfat 
bun și mântuire.                                                                                                       Crețu Marcelino, clasa a VII-a B

Cu ajutorul Bibliei am învățat să fiu curajos, pot să fiu mai atent la ore și să pricep lecțiile, pentru că 
acolo se află multe sfaturi despre înțelepciune și mântuire.                       Diaconu Andrei Nicolas, clasa a VII-a B

Biblia ne dă sfaturi despre înțelepciune, pricepere, curaj, mântuire și ne ajută.
                                                                                                                            Artene Raul Andrei, clasa a VII-a C 

Citind Biblia, ne vom putea dezvolta înțelepciunea, priceperea, curajul și vom putea găsi un sfat, ajutor 
și mântuirea.                                                                                                        Bălan Vlad Marian, clasa a VII-a C

Biblia oferă înțelepciune, pricepere, curaj, sfat, ajutor, mântuire.
                                                                                                                Farcaș Alexandra Mirabela, clasa a VII-a C

Cu ajutorul Bibliei poți dobândi înțelepciune, pricepere, curaj, mântuire și poți da și sfaturi.                      
                                                                                                                  Gheorghiță Simona Elena, clasa a VII-a C

Cine citește Biblia are mântuire, înțelepciune, pricepere, curaj și poate ajuta dând sfaturi.                           
                                                                                                                        Ghețe Larisa Cătălina, clasa a VII-a C

Dacă ai nevoie de pricepere, curaj, înțelepciune, ajutor, sfat și mântuire, începe cu cititul Bibliei.               
                                                                                                                  Mureșan Noemy Andreea, clasa a VII-a C

Biblia ne dă înțelepciune, pricepere și ne sfătuiește ca, pentru mântuire, să avem curaj să o împărtășim și 
altora, care sunt neajutorați în cunoașterea celor sfinte.                                   Soare Daniela Ioana, clasa a VII-a D

29



  

Cerul prin ochii copiilor

... mă ajută când îmi e greu.                  Alexeev Sophia Elena, clasa a III-a A, Cojocaru Adelina Ioana, clasa  
                           a III-a A, Strava Ioana Larisa, clasa a IV-a A, Zamfir Andreea Raluca, clasa a IV-a C...
... mă veghează și e mereu cu mine.                                                                Ciulei Ana Maria, clasa a III-a A
... El mă ajută mereu, chiar dacă greșesc.                                                                 Cîrje David, clasa a III-a A
... mă ajută, mă înțelege.                                                                        Dragastan Alexia Elena, clasa a III-a A
... S-a răstignit pentru noi, este darnic, este bun cu mine și m-a ajutat în situații grele. 
                                                                                                                        Dragomir Cristina, clasa a III-a A
... m-a creat  și are grijă de mine.                             Farkaș Maria Emma, clasa a III-a A, Hulea Radu, clasa a  
                                                                                                              III-a A, Dănilă Larisa, clasa a IV-a D ...
... mă ajută la nevoie.                                                                                           Ferezan David, clasa a III-a A
... ne-a dat un cadou mare.                                                                          Ghimbășan Andreea, clasa a III-a A
... ne dă tot ce vrem.                                                                                       Ilie Mara Teodora, clasa a III-a A
... este cel mai bun Duh de care am aflat de când m-am născut.                     Ilie Maya Alessia, clasa a III-a A
... atunci când mă rog, El îndeplinește ceea ce L-am rugat.                              Parască Teodora, clasa a III-a A
... mi-a iertat toate păcatele.                                                                         Slav Teodor Andrei, clasa a III-a A
... este Cel Care ne înțelege problemele și pentru că ne apără orice ar fi.  
                                                                                                               Todirel Denisa Andreea, clasa a III-a A
... El mă ascultă mereu.                                                                                            Urdă Ștefan, clasa a III-a A
... El este Cel Care m-a creat și fără El nu aș fi ajuns unde sunt.                    Uretu Iulia Maria, clasa a III-a A
... El mi-a dat o viață frumoasă alături de cei dragi.                            Mihalcia Andrada Elena, clasa a IV-a A 
... e cu mine la bine și la rău.                                                                  Mureșan Karina Maria, clasa a IV-a A
... mă iubește.                                                                                           Scalzotto Gloria Rosa, clasa a IV-a C
... mă ajută să iau note bune și să-i respect pe ceilalți.                                 Donisă Tudor Vlad, clasa a IV-a C
... mă ajută să iau note bune la școală, să am o familie sănătoasă și multe alte lucruri pozitive.    
                                                                                                                               Buzea Yannis, clasa a IV-a C
... este alături de mine mereu.                       Vulcănean Denis Gabriel, clasa a IV-a D, Gecse Izabella Larisa,  
                                                                                                                                         clasa a VI-a C...
... El este mereu aici pentru mine.                                                    Bocăneț Georgiana Bianca, clasa a IV-a D
... Îl iubesc.                                                                                       Țintoiu Anamaria Andreea, clasa a IV-a D
... mă ajută și mă sprijină la nevoie.                                                                  Clinciu Nicolae, clasa a IV-a D
... ne oferă viață și libertate.                                                                                   David Andrei, clasa a V-a A 
... este alături de mine și mă ajută oricând.                                             Luchian Eduard Andrei, clasa a V-a A
... mă ajută la greu și nu mă lasă niciodată singur.                                   Patachi Cosmin Matei, clasa a V-a A
... El mă susține mereu.                                                                            Stroescu Denisa Maria, clasa a V-a A
... Lui pot să-I mărturisesc păcatele, iar El mă va ierta.                          Șerban Alexia Gabriela, clasa a V-a A
... pentru că El nu m-ar trăda.                                                     Aiordăchioaie  Miruna Antonia, clasa a V-a B
... este Cel Care poate face ce vreau eu dacă cred în El și mă rog.            Enache Daria Florina, clasa a V-a B
... m-a ajutat când I-am cerut ajutorul.                                                            Georgescu Bianca, clasa a V-a B
... m-a adus pe lume și are grijă de mine.                                                                 Ichim Giulia, clasa a V-a B
... mă ajută să am sănătate și îmi dă putere în viață.                                 Ioniță Maria Andreea, clasa a V–a B
... este cu mine mereu.                                                                            Lupu David Alexandru, clasa a V- a B
... este foarte bun.                                                                                         Turcu Patrick David, clasa a V-a B
... îmi ascultă rugăciunile și mă ajută să mă bucur de pace sufletească și de încredere.   
                                                                                                                    Udrea Nicolae Denis, clasa a V-a B
... mă ascultă și mă ajută mereu.                                                                   Zoica Iulia Andrada, clasa a V-a B
... iubește pe toată lumea.                                                                                Dragomir Nicolae, clasa a V-a C
... nu mi-a vrut răul.                                                                                      Dudău Raul Bogdan, clasa a V-a C
... pentru că El mă ajută cel mai mult.                                                         Iftimie Ioana Lorena, clasa a V-a C 
... îmi dă putere să trăiesc și mă înțelege oricând.                                  Imzel Andrada Beatrice, clasa a V-a C

Dumnezeu este cel mai bun Prieten al meu pentru că ...
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... prin dragostea Sa pentru mine.                                                               Muntean Denis Gabriel, clasa a V-a C 

... mă ajută, tot timpul, Îl simt peste tot.                                                         Voicu Andrei Marius, clasa a V-a C

... El ne și ceartă.                                                                                        Corca Mihnea Octavian, clasa a V-a D

... ne-a creat și ne-a dat o lume frumoasă.                                             Răileanu Alexandru Mihai, clasa a V-a D

... El mă apără.                                                                                                Tofan Andrei Răzvan, clasa a V-a D

... El mă cunoaște cel mai bine.                                          Palade Gabriel Adrian, clasa a VI-a A, Bogatu Giulia 
                                                                                                                                        Andreea, clasa a VI-a C... 
... El mă ferește de tot răul.                                                                           Burcă Daria Andreea, clasa a VI-a A
... mă ajută să trec prin viață mai ușor.                                                 Doroftei Sebastian Adrian, clasa a VI-a A
... mă ajută și ne iubește.                                                                       Fărțăscu Gabriel Octavian, clasa a VI-a A
... mă ajută și mă înțelege mereu, în orice situație.                               Hodorac Maria Alexandra, clasa a VI-a A
... ne păzește de ce este mai rău.                                                                       Matei Denis Florin, clasa a VI-a A
... El este singurul Care mă poate înțelege deplin.                                       Necula Maria Alessia, clasa a VI-a A
... m-a ajutat de când m-am născut și a fost mereu alături de mine.           Panainte Alexia Maria, clasa a VI-a A
... mi-a adus fericirea pe pământ.                                                              Timofte David Valentin, clasa a VI-a A
... are grijă de mine.                                                                                              Bușe Matei Ioan, clasa a VI-a B
... mă învață de bine.                                                                                      Buzaș Tania Teodora, clasa a VI-a B
... mă ascultă și îmi sare în ajutor.                                                         Arotăriței Lorena Antonia, clasa a VI-a B
... mă învață să fiu fericită, sănătoasă, îmi ascultă rugăciunile etc..                        Chiper Alexia, clasa a VI-a B
... îmi este alături, îmi ține familia sănătoasă și prietenii și mă ajută în tot ce fac.  
                                                                                                                     Demeter Ioana Raluca, clasa a VI-a B 
... Acesta mi-a dat viața.                                     Lăcătuș Celia Elena și Lăcătuș  Maria Theodora, clasa a VI-a B
... mă ascultă și Îi pot mărturisi ce am pe suflet.                                        Negreanu Oana Denisa, clasa a VI-a B
... e lângă mine la bine și la rău.                                                                      Radu Robert Ștefan, clasa a VI-a B
... mă învață cum să fiu fericit și în siguranță și pentru că El îmi ascultă mereu rugăciunile.  
                                                                                                                Hucsi Nicolae Alexandru, clasa a VI-a C
... mă iubește oricând.                                                                                               Anghel Florin, clasa a VI-a C
... mi-a dat viață, mă ține în siguranță, Lui Îi spun toată fericirea și suferința mea.  
                                                                                                                 Ciociu Amalia Anastasia, clasa a VI-a C
... îmi este mereu aproape orice ar fi.                                                         Conț Flavia Georgiana, clasa a VI-a C
... mă ajută zi de zi.                                                                                            Gotu Călin Andrei, clasa a VI-a C
... mă ajută în viață.                                                                                    Pop Andreea Valentina, clasa a VI-a C
... mă ajută în orice situație.                                                        Anghel Nicolas Manuel, clasa a VI-a C ... în El 
pot avea mereu încredere.                                                                            Matei Dennis Cristian, clasa a VI-a C
... mă însoțește peste tot.                                                                                     Irimiea Sebastian, clasa a VI-a D
... este cu mine la bine și la greu.                                                         Munteanu Nicole Teodora, clasa a VI–a D
... știu sigur că El niciodată nu mă va trăda.                                             Kerekes Andrada Elena, clasa a VI-a D 
... este singurul Prieten Care nu mă lasă niciodată.                                     Ben Khemais Ahmed, clasa a VII-a A
... este înțelegător.                                                                               Gheorghe Teodora Florina, clasa a VII-a A
... m-a făcut fericit.                                                                         Ghimbășan Octavian Nicolae, clasa a VII-a A
... El m-a creat, El mă ajută în toate, fără El nu pot face nimic.                        Ilie Alexia Maria, clasa a VII-a A
... El este Prieten cu toată lumea.                                                     Mălureanu Daniel Sebastian, clasa a VII-a A
... mă vede și mă păzește.                                                                                        Miron Gabriel, clasa a VII-a A
... fără El nu am fi existat.                                                                         Pop Andreea Mădălina, clasa a VII-a A
... pentru că eu cred în El și știu că mă ajută în orice situație.                        Pop Denisa Nicola, clasa a VII-a A
... îmi transmite energie pozitivă și îmi influențează alegerea.              Seceleanu Denis Gabriel, clasa a VII-a A
... m-a ajutat când mi-a fost cel mai greu.                                                   Văduva Rareș Adrian, clasa a VII-a A
... este singurul Care îmi vrea cu adevărat binele.                                                       Bâra Maria, clasa a VII-a B
... mă ajută, mă ascultă și îmi este mereu aproape la bine și la rău.                        Chironda Ana, clasa a VII-a B
... mă ajută în viață.                                                                                             Crețu Marcelino, clasa a VII-a B
... El emană cea mai mare iubire pentru noi.                                         Diaconu Agnes Bogdana, clasa a VII-a B
... este primul meu Prieten pe Care mi L-am făcut la naștere.                Diaconu Andrei Nicolas, clasa a VII-a B
... îmi ascultă rugăciunile.                                                            Morun Darya Consuela Helena, clasa a VII-a B 
... pot împărtăși tot cu El.                                                                                        Pîșeu Teodora, clasa a VII-a B
... mă ajută în viață.                                                                                  Rusu Andrei Alexandru, clasa a VII-a B
... El mă ajută mereu și îmi dă încredere în mine.                                       Spiru Narcis Claudiu, clasa a VII-a B
... atunci când mă rog, mă ascultă.                                                      Voinea-Șoptea Alexandra, clasa a VII –a B
... atunci când am o problemă sau ceva pe suflet, mă ascultă și simt că tot timpul este alături de mine.                
                                                                                                                           Bulanga Rebecca, clasa a VII-a C
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... în El pot avea cea mai mare încredere.                                                Cimpoeru Larisa Ionela, clasa a VII-a C

... El mă învață cum să fiu fericită și în siguranță, El mă va elibera de multe convingeri greșite și de practici 
dăunătoare.                                                                                         Farcaș Alexandra Mirabela, clasa a VII-a C
... mă ajută mereu când am nevoie și e aici când toți te părăsesc.                              Fedor Delia, clasa a VII-a C
... mă ajută când nu mai am speranță.                                                   Gheorghiță Simona Elena, clasa a VII-a C
... îmi este alături tot timpul.                                                                       Ghețe Larisa Cătălina, clasa a VII-a C
... te ajută în momentul în care ai nevoie, fiind singura ființă Care nu te va părăsi niciodată.
                                                                                                              Mureșan Noemy Andreea, clasa a VII-a C
... El mă ajută în lucrurile grele și să trec peste momentele dificile.             Ohaci Lucas Andrei, clasa a VII-a C
... îmi este alături la greu.                                                                                Vlădoiu Alexandra, clasa a VII-a C
... este mereu prezent în viața omului.                                                 Cozma Alexandru Cosmin, clasa a VII-a C
... pot avea încredere în El.                                                                       Apostol Ioana Cristina, clasa a VII-a D  
... El mă iartă, mă iubește și este mereu lângă mine.                         Dima Emilia Elena Monica, clasa a VII-a D
... mă învață cum să fiu fericit și în siguranță, pentru că îmi oferă încredere și mă sprijină la vreme de necaz.     
                                                                                                                Mandea Bogdan Gabriel, clasa a VII-a D
... e ca un Tată pentru mine.                                                                            Munteanu Gabriela, clasa a VII-a D
... mă ajută mereu.                                                                                       Nuță Alexia Gabriela, clasa a VII-a D
... doar în El pot avea încredere.                                                                          Prailea Gabriele, clasa a VII-a D
... El este Salvatorul nostru.                                                                 Afrăsinei Florentina Ioana, clasa a VII-a D
... este mereu alături de mine, zi și noapte.                                    Ardelean Dumitru Alexandru, clasa a VIII-a C
... mă învață lucruri bune.                                                                 Manolache Bianca Andreea, clasa a VIII-a C
... El a fost mereu aproape de mine și m-a ajutat întotdeauna.                           Moțipan Lucian, clasa a VIII-a C
... mă ajută când am un necaz mai mare.                                            Stănilă Alexandru Gabriel, clasa a VIII-a C
... El are grijă de mine.                                                                                             Popa Remus, clasa a VIII-a C

Când se roagă Maica Domnului ...

... se face lumină pe pământ și cerul se înseninează.                                           Ciulei Ana Maria, clasa a III-a A

... ajută pe toată lumea.                                                                                                 Cîrje David, clasa a III-a A

... înseamnă că se roagă Fiului Ei.                                                             Cojocaru Adelina Ioana, clasa a III-a A

... se roagă să fim bine.                                                                                       Dragomir Cristina, clasa a III-a A

... Dumnezeu o ascultă.                                                                                   Farkaș Maria Emma, clasa a III-a A

... Dumnezeu face minuni, iar îngerii dansează.                                                          Hulea Radu, clasa a III-a A

... se împlinește rugăciunea.                                                                            Ifrim Matteo Ștefan, clasa a III-a A

... primește ce este sfânt.                                                                                     Ilie Maya Alessia, clasa a III-a A

... lumea este fericită.                                                                                 Nistor Alexandra Elena, clasa a III-a A

... este pace și fericire, se întâmplă lucruri frumoase.                                      Slav Teodor Andrei, clasa a III-a A

... se gândește la Iisus.                                                                               Todirel Denisa Andreea, clasa a III-a A

... face minuni.                                                                                                             Urdă Ștefan, clasa a III-a A

... se poate întâmpla orice, dar numai lucruri frumoase.                                     Uretu Iulia Maria, clasa a III-a A

... eu o simt aievea în ceruri.                                                                                        Florea Ionuț, clasa a IV-a A

... toți îngerii o ascultă.                                                                               Mureșan Karina Maria, clasa a IV-a A

... ne izbăvește de necazuri                                                                           Scalzotto Gloria Rosa, clasa a IV-a C

... este pace pe pământ.                                                                                     Donisă Tudor Vlad, clasa a IV-a C

... cântă îngerii deasupra norilor.                                                                               Buzea Yannis, clasa a IV-a C

... toți suntem mai fericiți și ne simțim mai bine.                                                      Buzea Yannis, clasa a IV-a C

... Dumnezeu o ajută.                                                                                 Zamfir Andreea Raluca, clasa a IV-a C

... Ea o face ca să fim în siguranță.                                                       Bocăneț Georgiana Bianca, clasa a IV-a D

... ne rugăm și noi.                                                                                Țintoiu Anamaria Andreea, clasa a IV-a D

... pentru mine și pentru restul lumii, mă simt ușurat și liniștit.                            Clinciu Nicolae, clasa a IV-a D

... îndrumă și pe alții să se roage.                                                                     Iușan David Ștefan, clasa a IV-a D

... plânge cerul și pământul.                                                                          Patachi Cosmin Matei, clasa a V-a A

... sufletul omului se liniștește.                                                                Cocicodar Flavius Andrei, clasa a V-a A

... Dumnezeu împlinește dorințele oamenilor.                                            Podeanu David Gabriel, clasa a V-a A

... pentru familia mea și pentru mine toată ziua decurge mai bine.             Șerban Alexia Gabriela, clasa a V-a A

... ne binecuvântează și se roagă pentru noi.                      Vârvaș Edward Paul, clasa a V-a A, Călugăru Natalia 
                                                                                                                                       Florentina, clasa a V-a C...
... suntem în siguranță.                                                                    Aiordăchioaie  Miruna Antonia, clasa a V-a B
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... se rezolvă toate necazurile.                               Bâra Ștefan, clasa a V-a B, Caraivan Florina Andrada, clasa a 
                                                                                                     V-a D, Corca Mihnea Octavian, clasa a V-a D... 
... simt bucurie.                                                                                           Drăgălai Diana Andreea, clasa a V-a B
... se vindecă oamenii.                                                                                        Georgescu Bianca, clasa a V-a B
... doar lucruri bune se pot întâmpla.                                                          Lupu David Alexandru, clasa a V- a B 
 ... cerul se înseninează.                                                                                    Vlad Adina Vasilica, clasa a V-a B
... o face pentru toată lumea, Maica Domnului fiind „bucuria tuturor celor necăjiți” și „ocrotirea celor 
obijduiți”.                                                                                                        Udrea Nicolae Denis, clasa a V-a B
... toți ne simțim bucuroși.                                                                                Zoica Iulia Andrada, clasa a V-a B
... se luminează cerul.                                                                                   Agafon Elena Cătălina, clasa a V-a C
... ne binecuvântează.                                                                                 Lazăr Ana Maria Sorina, clasa a V-a C 
... toate relele dispar.                                                                                          Sînescu Jan Patrick, clasa a V-a C
... durerile sufletești se vindecă.                                                                      Șaitiș Cătălin Andrei, clasa a V-a C
... dispare răul.                                                                                                  Dudău Raul Bogdan, clasa a V-a C
... cântă și îngerii.                                                                                             Iftimie Ioana Lorena, clasa a V-a C
... nu mai există probleme.                                                                          Imzel Andrada Beatrice, clasa a V-a C
... totul este frumos.                                                                                     Șerban Ciprian Gabriel, clasa a V-a C
... ne ajută.                                                                                                               Voicu Anamaria, clasa a V-a C
... Dumnezeu așterne iertarea, îngăduința, bunătatea.                                     Voicu Andrei Marius, clasa a V-a C
... toate relele dispar.                                                                                         Iosub Larissa Ioana, clasa a V-a D
... lumea este mai bună.                                                                                  Tofan Andrei Răzvan, clasa a V-a D
... eu cred că se roagă pentru binele tuturor.                                                    Bălan David Ștefan, clasa a VI-a A
... eu mă simt mai protejată.                                                                          Burcă Daria Andreea, clasa a VI-a A
... suntem mai fericiți.                                                                            Ciopo Cosmin Alexandru, clasa a VI-a A
... tot ce spune devine real.                                                                               Hătiș Vlad Gabriel, clasa a VI-a A 
... se întâmplă minuni.                                                                                      Matei Denis Florin, clasa a VI-a A
... mulți oameni se bucură și merg cât mai aproape de Dumnezeu.          Măciucă Tudor Cosmin, clasa a VI-a A
... Ea plânge.                                                                                                 Necula Maria Alessia, clasa a VI-a A
... rugăciunea e mai puternică.                                                                                     Popa Alexia, clasa a VI-a A
... lumea se umple de lucruri bune.                                                                    Pușkaș Erik Sabin, clasa a VI-a A
... ne ajută mai departe în viață.                                                                Timofte David Valentin, clasa a VI-a A
... toți oamenii se simt bine.                                                                        Demeter Ioana Raluca, clasa a VI-a B
... ne izbăvește de necazuri.                                                                                          Greavu Elli, clasa a VI-a B
... rugăciunea este ascultată.                                                                     Guzumaș Adelina Maria, clasa a VI-a B
... se roagă și pentru mine.                                 Lăcătuș Celia Elena și Lăcătuș  Maria Theodora, clasa a VI-a B
... Dumnezeu ne ascultă rugăciunea.                                                                        Anghel Florin, clasa a VI-a C
... mă simt în siguranță.                                                                               Conț Flavia Georgiana, clasa a VI-a C
... îi izbăvește pe cei care se roagă                                                                Gecse Izabella Larisa, clasa a VI-a C
... o face pentru toată lumea.                                                                         Lucaciu Denis Ștefan, clasa a VI-a C
... Dumnezeu ne ajută.                                                                               Anghel Nicolas Manuel, clasa a VI-a C
... Ea plânge pentru noi.                                                                             Bogatu Giulia Andreea, clasa a VI-a C
... suntem iertați.                                                 Fülöp Martin Denis, clasa a VI-a D
... o face pentru binele cuiva.                                                                              Irimiea Sebastian, clasa a VI-a D
... se roagă pentru noi toți.                                                                                  Obreja Ana Daria, clasa a VI-a D
... rugăciunea este mai eficientă.                                                                                  Băltin Sara, clasa a VII-a A
... nu se roagă pentru Ea, ci pentru toți.                                                       Ben Khemais Ahmed, clasa a VII-a A
... unii oameni cred că Ea aduce lumina în sufletele noastre.                            Ilie Alexia Maria, clasa a VII-a A
... lumea este mai liniștită.                                                                                          Kiss Robert, clasa a VII-a A
... pentru noi iese totul bine.                                                                      Mocanu Danyel Iulian, clasa a VII-a A
... se apropie de sufletul celui care se roagă.                                                 Pintilii Darius Ionuț, clasa a VII-a A
... toți creștinii sunt binecuvântați.                                                        Soare Alexandru Nicolae, clasa a VII-a A
... eu cred că se gândește la toți oamenii.                                                    Văduva Rareș Adrian, clasa a VII-a A
... mă simt ca și cum s-ar ruga mama mea.                                                 Cernucan Darius Ioan, clasa a VII-a B
... îngerii din cer se bucură.                                                                    Diaconu Agnes Bogdana, clasa a VII-a B
... cu toții suntem ocrotiți.                                                            Morun Darya Consuela Helena, clasa a VII-a B
... noi suntem ajutați.                                                                             Pețenchea Bogdan Ștefan, clasa a VII-a B
... apare o fericire.                                                                                  Runceanu Vlad Nicholas, clasa a VII-a B
... suntem ajutați.                                                                                                Smochină Andrei, clasa a VII-a B
... ai o stare de bine.                                                                             Voinea-Șoptea Alexandra, clasa a VII –a B
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... omul începe să zâmbească și să simtă puterea rugăciunii Acesteia. Mureșan Noemy Andreea, clasa a VII-a C

... Dumnezeu îi ascultă rugăciunile.                                                               Ohaci Lucas Andrei, clasa a VII-a C

... ne ajută pe noi toți.                                                                                      Vlădoiu Alexandra, clasa a VII-a C

... ajută toți oamenii.                                                                            Cozma Alexandru Cosmin, clasa a VII-a C

... se roagă și pentru cei necăjiți.                                                            Mandea Bogdan Gabriel, clasa a VII-a D

... se roagă mereu pentru toată lumea.                                                         Nuță Alexia Gabriela, clasa a VII-a D

... se roagă exact ca o mamă pentru copilul ei.                                             Soare Daniela Ioana, clasa a VII-a D

Dacă i-am putea vedea pe îngeri ...

... i-aș ține mereu lângă mine.                                                                              Ciulei Ana Maria, clasa a III-a A

... am demonstra celor care nu cred că îngerii există și ne păzesc mereu.                   Cîrje David, clasa a III-a A

... i-aș ruga să Îi spună lui Dumnezeu că Îi mulțumesc pentru tot.           Cojocaru Adelina Ioana, clasa a III-a A

... le-am mulțumi pentru că sunt buni cu noi.                                                     Dragomir Cristina, clasa a III-a A

... ne-am bucura mult.                                                                                     Farkaș Maria Emma, clasa a III-a A

... i-am ruga să ne păzească.                                                                                     Ferezan David, clasa a III-a A

... i-aș întreba ce face Dumnezeu și le-aș spune că îi iubesc.                         Ghimbășan Andreea, clasa a III-a A

... aș fi foarte bucuroasă.                                                                                    Ilie Mara Teodora, clasa a III-a A

... am fi uimiți și am fi buni cu ei.                                                                       Ilie Maya Alessia, clasa a III-a A

... eu aș încerca să nu îi lovesc, căci noi acum îi putem lovi pentru că nu îi vedem.    
                                                                                                                          Slav Teodor Andrei, clasa a III-a A
... le-aș fi de ajutor cu toate.                                                                      Todirel Denisa Andreea, clasa a III-a A
... viața ar fi mai frumoasă.                                                                                  Uretu Iulia Maria, clasa a III-a A
... i-aș ruga să mă ducă la Dumnezeu.                                                              Vizitiu Vlad Andrei, clasa a III-a A
... i-aș întreba cum arată Dumnezeu.                                                                Strava Ioana Larisa, clasa a IV-a A
... le-aș mulțumi că au grijă de noi.                                                                             Florea Ionuț, clasa a IV-a A
... le-aș mulțumi că Îl ajută pe Dumnezeu.                                               Mihalcia Andrada Elena, clasa a IV-a A
... i-aș spune să Îi mulțumească lui Dumnezeu, pentru că mă ajută la bine și la greu și le-aș mulțumi și lor că 
mă veghează.                                                                                                             Gafița Cecilia, clasa a IV-a A
... am putea zbura.                                                                                       Mureșan Karina Maria, clasa a IV-a A
... am vedea că sunt cu noi mereu.                                                                             Buzea Yannis, clasa a IV-a C
... le-am mulțumi și i-am ruga să Îi transmită lui Dumnezeu iubirea noastră.   
                                                                                                                         Ungureanu Casiana, clasa a IV-a C
... i-aș ruga să Îi spună lui Dumnezeu să facă o minune să dispară covid-19.     
                                                                                                                   Zamfir Andreea Raluca, clasa a IV-a C
... ar fi foarte frumos, pentru că aș vedea cum arată și unde se duc.            Răvar Anisia Mihaela, clasa a IV-a D
... toți oamenii ar fi creștini.                                                                    Vulcănean Denis Gabriel, clasa a IV-a D
... mi-aș pune o dorință.                                                                                             Dănilă Larisa, clasa a IV-a D
... ei n-ar mai coborî deloc, ca să nu riște.                                            Bocăneț Georgiana Bianca, clasa a IV-a D
... le-aș atinge aripile.                                                                           Țintoiu Anamaria Andreea, clasa a IV-a D
... am fi întru totul siguri că nu mai există primejdie și răutate, ci doar siguranță și bunătate. 
                                                                                                                               Clinciu Nicolae, clasa a IV-a D
... nu ar mai fi la fel.                                                                                         Iușan David Ștefan, clasa a IV-a D
... ne-am mira de frumusețea lor.                                                               Simiuțiu Denis Bogdan, clasa a V-a A,  
    Bâra Ștefan, clasa a V-a B, Caraivan Florina Andrada, clasa a V-a D, Corca Mihnea Octavian, clasa a V-a D  
... am fi în rai.                                                                                               Burnea Armand Mihai, clasa a V-a A
... am fi mai buni.                                                                                     Cocicodar Flavius Andrei, clasa a V-a A
... L-am putea vedea și pe Dumnezeu.                                                                         David Andrei, clasa a V-a A 
... i-am putea vedea în orice formă.                                                                Oltean Alessia Maria, clasa a V-a A
... am fi mai veseli.                                                                                      Podeanu David Gabriel, clasa a V-a A
... m-aș ruga lor și le-aș mulțumi pentru că există și mă ocrotesc.               Vătavu Cătălina Maria, clasa a V-a A
... am putea fi mai buni.                                                                                   Vârvaș Edward Paul, clasa a V-a A
... ne-am putea împrieteni cu ei.                                                     Aiordăchioaie  Miruna Antonia, clasa a V-a B
... eu i-aș ajuta cum mă ajută și ei pe mine.                                               Drăgălai Diana Andreea, clasa a V-a B
... lumea ar fi mai bună.                                                                                       Georgescu Bianca, clasa a V-a B
... am vedea câte lucruri bune fac pentru noi.                                             Lupu David Alexandru, clasa a V- a B
... le-aș mulțumi pentru că mă veghează.                                                     Negru Theodora Ionela, clasa a V-a B
... am fi foarte buni.                                                                                          Turcu Patrick David, clasa a V-a B
... atunci lumea nu ar mai fi la fel.                                                                    Vlad Adina Vasilica, clasa a V-a B
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... aș vorbi cu ei non-stop.                                                                                 Zoica Iulia Andrada, clasa a V-a B

... le-am mulțumi că au grijă de noi.                                                            Cristescu Paul Gabriel, clasa a V-a C, 
                                                                                                                  Albu Alexandru Mihai, clasa a V-a D...
 ... L-am putea vedea și pe Dumnezeu.                                                                Racotia Tommaso, clasa a V-a C
 ... ne-am mira de frumusețea lor cerească.                                                        Racu Marian Ionuț, clasa a V-a C
 ... i-aș întreba dacă mă cunosc.                                                                     Stanciu Robert Ștefan, clasa a V-a C
... ar fi ceva de nedescris.                                                                            Șerban Ciprian Gabriel, clasa a V-a C
... ar fi minunat, dar îi simțim și acum când ne trimit gândurile bune.           Voicu Andrei Marius, clasa a V-a C
... am fi mai uniți.                                                                                        Cîrneală Tincuța Maria, clasa a V-a D 
... aș dori să văd cum arată îngerul meu păzitor.                                               Peterfi Ianis Andrei, clasa a V-a D
... ne-am putea simți mult mai în siguranță.                                           Răileanu Alexandru Mihai, clasa a V-a D
... i-am admira.                                                                                                Tofan Andrei Răzvan, clasa a V-a D
... ne-am împrieteni și am povesti.                                                                              Bucșa Daria, clasa a VI-a A
... i-am îmbrățișa din toată inima și am putea vorbi față în față cu ei.     Buduca Alexandru Luca, clasa a VI-a A
... probabil am crede că visăm.                                                              Fărțăscu Gabriel Octavian, clasa a VI-a A
... le-aș mulțumi pentru că mă apără în fiecare zi.                                               Gotu Rareș Ionuț, clasa a VI-a A
... aș sta mereu cu ei ca să îmi povestească lucruri interesante.                       Hătiș Vlad Gabriel, clasa a VI-a A
... ar fi o experiență de neuitat.                                                                      Nistor Mara Ștefania, clasa a VI-a A
... am descoperi vizual mai mult din creația lui Dumnezeu.                       Palade Gabriel Adrian, clasa a VI-a A
... ar fi ca niște scântei de lumină ce luminează ziua oricui.                       Panainte Alexia Maria, clasa a VI-a A
... am putea vorbi cu ei.                                                                                      Pușkaș Erik Sabin, clasa a VI-a A
... am putea dovedi unui nemântuit că Dumnezeu există și i-am putea schimba viața în bine.
                                                                                                                   Timofte David Valentin, clasa a VI-a A
... le-aș mulțumi pentru efortul depus să ne purifice sufletul.                       Buzaș Tania Teodora, clasa a VI-a B
... am crede mai mult în ei.                                                                    Arotăriței Lorena Antonia, clasa a VI-a B
... ar fi ca niște lumini.                                                                               Cherciu Cristian Florin, clasa a VI-a B
... m-aș bucura și aș vorbi cu ei.                                                                               Chiper Alexia, clasa a VI-a B
... viața omenească ar fi mult mai ușoară și uimitoare.                               Demeter Ioana Raluca, clasa a VI-a B
... i-aș ruga să mă poarte pe aripile lor, apărându-mă de orice necaz.                          Greavu Elli, clasa a VI-a B
... ne-am apropia de Dumnezeu.                        Lăcătuș Celia Elena și Lăcătuș  Maria Theodora, clasa a VI-a B
... ne-ar putea ajuta mai mult.                                                                        Pricope Sabin Florin, clasa a VI-a B
... am putea socializa cu ei și am putea înțelege mai bine religia.          Secăreanu George Ștefan, clasa a VI-a B
... le-aș pune foarte multe întrebări.                                                         Vereș Eduard Alexandru, clasa a VI-a B
... ar fi lumea mai fericită.                                                                                        Anghel Florin, clasa a VI-a C
... am rămâne uimiți de frumusețea și bunătatea lor.                                  Bogatu Giulia Andreea, clasa a VI-a C
... ar fi toți prietenii mei.                                                                                       Boghiu Theodor, clasa a VI-a C
... le-aș mulțumi că sunt mereu cu mine în inima mea, mă ascultă și au grijă de mine.  
                                                                                                                 Ciociu Amalia Anastasia, clasa a VI-a C
... le-aș admira loialitatea.                                                                                      Corneliu Corlat, clasa a VI-a C
... le-aș mulțumi că sunt alături de mine.                                 Ducaru Alexandra, clasa a VI-a C, Gecse Izabella  
                                                                                                                                               Larisa, clasa a VI-a C
... am fi binecuvântați.                                                                                     Fülöp Martin Denis, clasa a VI-a D
... i-am putea avea prieteni.                                                                                       Lefter Andrei, clasa a VI-a D
... am putea să le mulțumim pentru că ne-au îndemnat să facem lucruri bune.  
                                                                                                                    Staicu Sabina Mihaela, clasa a VI-a D
... am observa că nu suntem singuri niciodată.                                                            Băltin Sara, clasa a VII-a A
... alegerile oamenilor s-ar schimba.                                                              Ibrian Bianca Maria, clasa a VII-a A
... i-aș întreba cum e să ai grijă de cineva care nu te poate vedea.                     Ilie Alexia Maria, clasa a VII-a A
... viața ar fi diferită.                                                                                       Ivan Sidonia Maria, clasa a VII-a A
... i-aș întreba despre lucrurile pe care le-am făcut.                                                    Kiss Robert, clasa a VII-a A
... ne-ar da logica peste cap.                                                             Mălureanu Daniel Sebastian, clasa a VII-a A
... le-aș mulțumi.                                                                                                     Miron Gabriel, clasa a VII-a A
... ne-am speria.                                                                                          Mocanu Danyel Iulian, clasa a VII-a A
... i-aș întreba de ce ne protejează.                                                                 Pintilii Darius Ionuț, clasa a VII-a A
... cât de importante sunt credința și înțelepciunea în viața noastră.        Pop Andreea Mădălina, clasa a VII-a A
... m-aș simți mai în siguranță.                                                                         Pop Denisa Nicola, clasa a VII-a A
... aș fi mereu în jurul lor.                                                                       Seceleanu Denis Gabriel, clasa a VII-a A
... lumea ar fi mai frumoasă.                                                                  Soare Alexandru Nicolae, clasa a VII-a A
... am fi mult mai credincioși.                                                                       Șerbănoiu Sebastian, clasa a VII-a A
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... am fi surprinși de câtă grijă au de noi.                                                           Tică Sonia Maria, clasa a VII-a A

... i-aș întreba cum este în rai și în iad.                                                        Văduva Rareș Adrian, clasa a VII-a A

... i-aș întreba o mulțime de lucruri.                                                          Crăciun Răzvan Ștefan, clasa a VII-a A

... i-aș întreba cum este în rai și dacă unii membri din familia mea, care nu mai sunt printre noi, sunt bine.         
                                                                                                                                     Bâra Maria, clasa a VII-a B
... i-am iubi.                                                                                                 Cernucan Darius Ioan, clasa a VII-a B
... le-am mulțumi pentru absolut tot, pentru că ei ne ocrotesc.                               Chironda Ana, clasa a VII-a B
... ar fi frumos.                                                                                                     Crețu Marcelino, clasa a VII-a B
... credința noastră ar fi mai puternică.                                                   Diaconu Agnes Bogdana, clasa a VII-a B
... i-aș îmbrățișa și i-aș ruga să îmi dea sănătate mie și familiei mele.   Diaconu Andrei Nicolas, clasa a VII-a B
... le-am fi prieteni și am vorbi cu ei zi și noapte.                                  Jugaru Andreea Mihaela, clasa a VII-a B
... atunci toată lumea ar crede în Dumnezeu.                                             Mareș Daniel Claudiu, clasa a VII-a B
... atunci am putea avea mai multă încredere în Dumnezeu.          Miron-Balai Antonio Damian, clasa a VII-a B
... ne-am simți „acompaniați”.                                                     Morun Darya Consuela Helena, clasa a VII-a B 
 ... am fi fericiți.                                                                                    Pețenchea Bogdan Ștefan, clasa a VII-a B 
... ne-am simți de mai multe ori în siguranță.                                                          Pîșeu Teodora, clasa a VII-a B
... aș dori să mi-L arate pe Dumnezeu.                                                   Runceanu Vlad Nicholas, clasa a VII-a B
... am fi într-o stare de bucurie.                                                                          Smochină Andrei, clasa a VII-a B
... probabil că ar fi mai mulți credincioși în lume.                                       Spiru Narcis Claudiu, clasa a VII-a B
... lumea ar fi foarte diferită.                                                                           Bălan Vlad Marian, clasa a VII-a C
... ar fi foarte fain, deoarece aș simți că am prieteni care nu mă vor trăda niciodată.     
                                                                                                                           Bulanga Rebecca, clasa a VII-a C
... am putea comunica cu ei și am avea un sprijin al opiniilor noastre.   
                                                                                                            Farcaș Alexandra Mirabela, clasa a VII-a C
... i-aș atinge.                                                                                         Gheorghiță Simona Elena, clasa a VII-a C
... aș vrea să îi ating.                                                                                   Ghețe Larisa Cătălina, clasa a VII-a C
... credința ar putea fi mai mare.                                                          Kelemen Andreia Luciana, clasa a VII-a C
... i-am ruga să ne păzească tot timpul.                                                          Ohaci Lucas Andrei, clasa a VII-a C
... am fi cu toții recunoscători.                                                                         Vlădoiu Alexandra, clasa a VII-a C
... le-am adresa multe întrebări.                                                           Cozma Alexandru Cosmin, clasa a VII-a C
... am avea mai multă încredere.                                                        Dima Emilia Elena Monica, clasa a VII-a D
... ar fi un lucru minunat.                                                                                     Prailea Gabriele, clasa a VII-a D
... toată lumea ar fi mai pură, mai curată.                                                      Soare Daniela Ioana, clasa a VII-a D
... ar fi prietenii mei.                                                                                       Leonte Ovidiu Alin, clasa a VII-a D
... le-aș pune întrebări despre cum e să fii înger.                                 Afrăsinei Florentina Ioana, clasa a VII-a D
... nu  am mai face greșeli așa de ușor.                                                     Parciu Andrei Cristian, clasa a VIII-a C
... am fi mult mai credincioși.                                                             Stănilă Alexandru Gabriel, clasa a VIII-a C
... aș fi tare bucuros pentru că mai mulți oameni ar crede în El.                              Popa Remus, clasa a VIII-a C
... ne-am simți mult mai protejați.                                                              Nacu Sebastian Ionuț, clasa a VIII-a C

Am văzut mâinile sfinților îndreptate către oameni și ...

... le-am admirat mult și cu atenție.                                                                  Slav Teodor Andrei, clasa a III-a A

... spre noi.                                                                                                          Dragomir Cristina, clasa a III-a A

... făcând minuni.                                                                                            Farkaș Maria Emma, clasa a III-a A

... iubirea lor este scumpă.                                                                                   Ilie Maya Alessia, clasa a III-a A

... ajutându-i.                                                       Urdă Ștefan, clasa a III-a A, Strava Ioana Larisa, clasa a IV-a A

... m-am bucurat.                                                                                                  Uretu Iulia Maria, clasa a III-a A

... am zburat până la ei.                                                                               Mureșan Karina Maria, clasa a IV-a A

... și rugându-se pentru ei lui Dumnezeu.                                                         Donisă Tudor Vlad, clasa a IV-a C

... și am văzut bunătatea că se îndreaptă către noi.                                                    Buzea Yannis, clasa a IV-a C

... curățindu-i de ură și răutate.                                                                  Zamfir Andreea Raluca, clasa a IV-a C

... către copiii lor.                                                                                         Răvar Anisia Mihaela, clasa a IV-a D

... m-am pus în genunchi.                                                                                          Dănilă Larisa, clasa a IV-a D

... ei au fost binecuvântați.                                                                   Bocăneț Georgiana Bianca, clasa a IV-a D

... mi-am dat seama cât de mult ne prețuiesc sfinții.                                              Clinciu Nicolae, clasa a IV-a D

... m-am gândit că vor să ne ajute.                                                               Bîrsan Vanesa Nicoleta, clasa a V-a A

... aceștia au primit lumină și mântuire.                                                        Patachi Cosmin Matei, clasa a V-a A

... am simțit bucurie.                                                                                 Mărgineanu Raul Teodor, clasa a V-a A
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... s-au întâmplat minuni.                                                                                Oltean Alessia Maria, clasa a V-a A

... am fost uimit de puterea lor.                                                                   Podeanu David Gabriel, clasa a V-a A

... și m-am gândit că îi vor ajuta.                                                                   Rența Jasminne Elena, clasa a V-a A

... și m-am bucurat că se roagă pentru noi.                                                  Șerban Alexia Gabriela, clasa a V-a A

... am văzut bunătatea în oameni.                                                                 Aanicăi Crina Andreea, clasa a V-a B

... mi-am dat seama că sfinții vor doar binele nostru.                                    Enache Daria Florina, clasa a V-a B

... și am văzut cum au făcut minuni.                                                           Lupu David Alexandru, clasa a V- a B

... și am crezut că ne vor ajuta.                                                                           Molnar Ana Maria, clasa a V-a B

... și dăruindu-le speranță.                                                                           Negru Theodora Ionela, clasa a V-a B

... m-am simțit protejat.                                                                                     Sînescu Jan Patrick, clasa a V-a C

... ajutându-i.                                                                                                    Dudău Raul Bogdan, clasa a V-a C

... am vrut să îi salut.                                                                                     Stanciu Robert Ștefan, clasa a V-a C

... am înțeles că se roagă pentru păcatele și greșelile noastre.                        Voicu Andrei Marius, clasa a V-a C

... m-am simțit protejată.                                                                                   Iosub Larissa Ioana, clasa a V-a D

... îi înviau.                                                                                                        Peterfi Ianis Andrei, clasa a V-a D

... vindecându-i de anumite boli.                                                                  Burcă Daria Andreea, clasa a VI-a A

... pur și simplu m-a fascinat.                                                                          Marin Paula Maria, clasa a VI-a A

... am ales să fiu aproape de Dumnezeu și de acei sfinți.                          Măciucă Tudor Cosmin, clasa a VI-a A

... făcând minuni.                                                                                         Palade Gabriel Adrian, clasa a VI-a A 

... m-am rugat.                                                                                                              Popa Alexia, clasa a VI-a A

... am simțit fericire.                                                                                           Pușkaș Erik Sabin, clasa a VI-a A

... cer.                                                                                                                Toma Darius Mihai, clasa a VI-a A

... și am simțit liniște în suflet.                                                              Arotăriței Lorena Antonia, clasa a VI-a B

... toate suferințele lor au dispărut.                                                            Cherciu Cristian Florin, clasa a VI-a B

... vindecându-i de păcate.                                                                                            Greavu Elli, clasa a VI-a B

... și am înțeles că ne ocrotesc.                                                                 Guzumaș Adelina Maria, clasa a VI-a B

... și am încercat să le ating.                               Lăcătuș Celia Elena și Lăcătuș  Maria Theodora, clasa a VI-a B

... am rămas surprins de acest adevăr.                                                            Pricope Sabin Florin, clasa a VI-a B

... m-am simțit ca în rai.                                                                          Secăreanu George Ștefan, clasa a VI-a B

... spunându-le să se roage și să fie buni unii cu alții.                             Ciociu Amalia Anastasia, clasa a VI-a C

... cred că se roagă ca să fim mai buni.                                                                    Ciumală Pavel, clasa a VI-a C

... către cei bolnavi.                                                                                            Ducaru Alexandra, clasa a VI-a C

... și aceasta m-a încurajat și pe mine să mă rog în fiecare seară la un anumit sfânt, pentru a mă ajuta.                 
                                                                                                                   Kerekes Andrada Elena, clasa a VI-a D
... am înțeles că lucrează în numele lui Dumnezeu.                                                    Băltin Sara, clasa a VII-a A
... m-am simțit în siguranță.                                                                         Ben Khemais Ahmed, clasa a VII-a A
... am simțit fericire.         Ghimbășan Octavian Nicolae, clasa a VII-a A, Măndoiu Alex Mihail, clasa a VII-a A
... mi s-a întărit credința.                                                                                            Ichim Mihai, clasa a VII-a A
... acest semn îmi spune că Dumnezeu i-a ghidat către oameni pentru a ne arăta că El există și ne 
supraveghează.                                                                                                   Ilie Alexia Maria, clasa a VII-a A
... și oamenii devenind din ce în ce mai buni.                                  Mălureanu Daniel Sebastian, clasa a VII-a A
... și oamenii întorcându-se din drumul lor cel greșit.                                            Miron Gabriel, clasa a VII-a A
... și aceștia au avut parte doar de fericire.                                                Mocanu Danyel Iulian, clasa a VII-a A
... și totul era pașnic.                                                                              Soare Alexandru Nicolae, clasa a VII-a A
... am simțit bucurie.                                                                                Ghimeș George Cosmin, clasa a VII-a A
... când avem necazuri.                                                                                  Șerbănoiu Sebastian, clasa a VII-a A
... și erau pline de iubire și credință.                                                                            Bâra Maria, clasa a VII-a B
cu câtă dragoste se uita la ei.                                                                                   Chironda Ana, clasa a VII-a B
... primind Duhul Sfânt.                                                                         Diaconu Agnes Bogdana, clasa a VII-a B
... și dorința de a-i ajuta.                                                                          Diaconu Andrei Nicolas, clasa a VII-a B
... făcând minuni între ei.                                                                        Jugaru Andreea Mihaela, clasa a VII-a B
... și ei au început să creadă în Dumnezeu.                                                Mareș Daniel Claudiu, clasa a VII-a B
... și știam că îi ajută.                                                                      Miron-Balai Antonio Damian, clasa a VII-a B
... mi-am dat seama că am greșit.                                                 Morun Darya Consuela Helena, clasa a VII-a B
... am observat schimbarea, miracolul.                                                                    Pîșeu Teodora, clasa a VII-a B
... rugându-se pentru noi.                                                                         Rusu Andrei Alexandru, clasa a VII-a B
... ajutându-i pe oameni să scape de toate grijile lor.                                         Bulanga Rebecca, clasa a VII-a C
... am vrut să îi îmbrățișez.                                                                          Ghețe Larisa Cătălina, clasa a VII-a C
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... și împărțind iubire.                                                                                     Ohaci Lucas Andrei, clasa a VII-a C

... și am văzut cum se rugau pentru noi.                                                          Vlădoiu Alexandra, clasa a VII-a C

... vindecându-i de toate bolile.                                                              Mandea Bogdan Gabriel, clasa a VII-a D

... având o privire blândă.                                                                                    Prailea Gabriele, clasa a VII-a D

... învățându-i cuvântul lui Dumnezeu.                                                         Soare Daniela Ioana, clasa a VII-a D

... și aceștia au devenit mai buni.                                                     Manolache Bianca Andreea, clasa a VIII-a C

... ajutându-ne să înțelegem învățătura lui Dumnezeu.                                       Moțipan Lucian, clasa a VIII-a C

... am știut că îi va ajuta.                                                                     Stănilă Alexandru Gabriel, clasa a VIII-a C

... vindecându-i pe cei răniți.                                                                                    Popa Remus, clasa a VIII-a C

Chiar și azi rugăciunea ...

... este cea mai importantă.                                                                                           Cîrje David, clasa a III-a A

... este poruncă pentru mine.                                                                     Cojocaru Adelina Ioana, clasa a III-a A

... ne ajută.                                         Dragastan Alexia Elena, clasa a III-a A, Vulcănean Denis Gabriel, clasa a 
                                     IV-a D, Hucsi Nicolae Alexandru, clasa a VI-a C, Panainte Alexia Maria, clasa a VI-a A
... folosește.                                       Farkaș Maria Emma, clasa a III-a A, Răvar Anisia Mihaela, clasa a IV-a D
... mai e frumoasă.                     Ghimbășan Andreea, clasa a III-a A, Țintoiu Anamaria Andreea, clasa a IV-a D
... se spune.                                                                                                      Ifrim Matteo Ștefan, clasa a III-a A
... mea e importantă pentru Dumnezeu.                                                              Ilie Mara Teodora, clasa a III-a A
... este minunată.                                                                                                   Parască Teodora, clasa a III-a A
... funcționează.                                                                                                            Slav Teodor, clasa a III-a A
... dă roade.                                                                                                                   Urdă Ștefan, clasa a III-a A
... e sfântă și vie.                                                                                              Vizitiu Vlad Andrei, clasa a III-a A
... ne ajută să fim bine.                                                                                                 Florea Ionuț, clasa a IV-a A
... se respectă.                                                                                              Mureșan Karina Maria, clasa a IV-a A
... ne apropie de Dumnezeu.                Scalzotto Gloria Rosa, clasa a IV-a C, Vlad Adina Vasilica, clasa a V-a B
... ne ajută să fim mai buni.                                                                               Donisă Tudor Vlad, clasa a IV-a C
... și-a păstrat puterea ei sfântă.                                                                        Ungureanu Casiana, clasa a IV-a C
... este calea spre Dumnezeu.                                                                     Zamfir Andreea Raluca, clasa a IV-a C
... are același efect, Dumnezeu auzind-o și ajutându-te să-ți realizezi dorința sau apreciindu-ți mulțumirile 
pentru obiectele avute sau pentru relațiile pe care le ai cu apropiații momentan.  
                                                                                                              Bocăneț Georgiana Bianca, clasa a IV-a D
... este un lucru sfințitor, dar și un lucru apreciabil.                                              Clinciu Nicolae, clasa a IV-a D
... este de mare ajutor pentru vindecarea și sănătatea familiei.                     Patachi Cosmin Matei, clasa a V-a A
... este o cale de a comunica cu Dumnezeu.                                                Burnea Armand Mihai, clasa a V-a A, 
                                                                                                                        Smochină Andrei, clasa a VII-a B...
... „Tatăl nostru” este cea mai folosită de către oameni.                                             David Andrei, clasa a V-a A 
... este necesară și va fi mereu.                                                                            Dinu Alexia Ioana, clasa a V-a A
... mută munți.                                                                                             Podeanu David Gabriel, clasa a V-a A
... e la fel de importantă.                                                                                Rența Jasminne Elena, clasa a V-a A
... ne aduce mai aproape de Dumnezeu.                                                      Șerban Alexia Gabriela, clasa a V-a A
... este cel mai frumos lucru pe care îl poți spune.                                       Vătavu Cătălina Maria, clasa a V-a A
... deschide poarta raiului.                                                                            Aanicăi Crina Andreea, clasa a V-a B
... este o recunoștință față de Dumnezeu.                                                        Udrea Nicolae Denis, clasa a V-a B
... este magică.                                                                                                           Roman Robert, clasa a V-a C
... este ascultată de către Dumnezeu.                                                                      Voicu Anamaria, clasa a V-a C
... după două mii de ani, se face din inimă, în numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh.   
                                                                                                                         Voicu Andrei Marius, clasa a V-a C
... e ascultată.                                                                                               Cîrneală Tincuța Maria, clasa a V-a D
... mi-a dat putere să încep ziua.                                                                        Iosub Larissa Ioana, clasa a V-a D
... ne ajută la bine și la greu.                                                                             Peterfi Ianis Andrei, clasa a V-a D
... ne ajută foarte mult.                                                                                     Bălan David Ștefan, clasa a VI-a A
... mă liniștește.                                                                                                            Bucșa Daria, clasa a VI-a A
... îi ajută pe toți oamenii care cred în Dumnezeu și chiar și pe cei care au altă religie.   
                                                                                                                Buduca Alexandru Luca, clasa a VI-a  A
... este cea mai frumoasă, deoarece atunci te liniștești.                               Catană Robert Adrian, clasa a VI-a A
... este o modalitate de a vorbi cu Dumnezeu.                                      Doroftei Sebastian Adrian, clasa a VI-a A
... ajută pe toată lumea.                                                                                     Hătiș Vlad Gabriel, clasa a VI-a A
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... este bine primită de către Dumnezeu și ne salvează de la tot răul.   
                                                                                                               Hodorac Maria Alexandra, clasa a VI-a A
... îi aduce mai aproape pe oameni de Dumnezeu.                                    Măciucă Tudor Cosmin, clasa a VI-a A
... este una dintre cele mai importante acțiuni.                                            Palade Gabriel Adrian, clasa a VI-a A
... te ajută și este bună.                                                                                       Pușkaș Erik Sabin, clasa a VI-a A
... te ajută să te apropii de Dumnezeu.                                                             Toma Darius Mihai, clasa a VI-a A
... este minunată.                                                                                                   Bușe Matei Ioan, clasa a VI-a B
... mă ține credincioasă.                                                                                 Buzaș Tania Teodora, clasa a VI-a B
... ne vine în ajutor.                                                                                Arotăriței Lorena Antonia, clasa a VI-a B
... face minuni.                           Cherciu Cristian Florin, clasa a VI-a B, Mocanu Danyel Iulian, clasa a VII-a A
... este calea de a comunica cu Dumnezeu și prin ea simt că Dumnezeu mă ascultă și mă vindecă de orice 
suferință.                                                                                                                       Greavu Elli, clasa a VI-a B
... contează foarte, foarte mult.                                                                Guzumaș Adelina Maria, clasa a VI-a B
... este limbajul prin care Îi vorbim lui Dumnezeu.   
                                                                           Lăcătuș Celia Elena și Lăcătuș  Maria Theodora, clasa a VI-a B
... ne ajută, ne dă mare încredere și este mesajul nostru către Dumnezeu.      
                                                                                                                   Negreanu Oana Denisa, clasa a VI-a B
... funcționează.                                                                                       Secăreanu George Ștefan, clasa a VI-a B
... ne poate salva.                                     Ciumală Pavel, clasa a VI-a C, Anghel Nicolas Manuel, clasa a VI-a C
... ne liniștește sufletele.                                                                                        Boghiu Theodor, clasa a VI-a C
... ne ajută să nu mai facem păcate.                                                         Ciociu Amalia Anastasia, clasa a VI-a C
... este cel mai simplu mod prin care îi poți comunica Domnului.                        Corneliu Corlat, clasa a VI-a C
... este importantă, pentru că prin ea demonstrăm iubirea noastră față de Dumnezeu.   
                                                                                                                    Pop Andreea Valentina, clasa a VI-a C
... o fac pentru ca Dumnezeu să mă protejeze de cel rău.                            Matei Dennis Cristian, clasa a VI-a C
... esențial în viața cotidiană.                                                                           Fülöp Martin Denis, clasa a VI-a D
... ne ajută să fim mai bine.                                                                                 Irimiea Sebastian, clasa a VI-a D
... poate schimba viața acelui om care o spune.                                        Kerekes Andrada Elena, clasa a VI-a D
... este cea mai eficientă cale de a comunica cu Dumnezeu și de a-L cunoaște.         Băltin Sara, clasa a VII-a A
... a rămas cea mai bună modalitate de a comunica cu Dumnezeu.              Bâscă Mihai Dragoș, clasa a VII-a A
... este foarte importantă deoarece așa Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate.  
                                                                                                                            Ilie Alexia Maria, clasa a VII-a A
... are efect.                                                                                                      Ivan Sidonia Maria, clasa a VII-a A
... este calea spre Dumnezeu.                                                                      Măndoiu Alex Mihail, clasa a VII-a A
... ne ajută cel mai mult.                                                                            Pop Andreea Mădălina, clasa a VII-a A
... ne poate ajuta mai mult decât orice.                                                              Tică Sonia Maria, clasa a VII-a A
... are un efect minunat asupra noastră.                                                   Diaconu Andrei Nicolas, clasa a VII-a B
... este bună pentru a ne apropia de Dumnezeu.                                     Jugaru Andreea Mihaela, clasa a VII-a B
... mă ajută.                                                                                                 Mareș Daniel Claudiu, clasa a VII-a B
... e de mare ajutor.                                                                       Morun Darya Consuela Helena, clasa a VII-a B
... este cel mai sfânt lucru.                                                                           Spiru Narcis Claudiu, clasa a VII-a B
... încă este spusă.                                                                                            Bălan Vlad Marian, clasa a VII-a C
... este calea cea mai puternică de a vorbi cu Dumnezeu.                        Cimpoeru Larisa Ionela, clasa a VII-a C
... este cel mai important lucru în viața omului.                                                         Fedor Delia, clasa a VII-a C
... este o cale de a ajunge mai aproape de Dumnezeu.                         Kelemen Andreia Luciana, clasa a VII-a C
... este un mijloc de relaxare și dezvoltare.                                           Mureșan Noemy Andreea, clasa a VII-a C
... ne ajută în nevoi.                                                                                        Ohaci Lucas Andrei, clasa a VII-a C
... este benefică și ne ajută pe noi toți.                                                            Vlădoiu Alexandra, clasa a VII-a C
... îi ajută pe oameni să capete încredere în posibilitatea că lucrurile pentru care se roagă o să se realizeze cu 
bine, pentru că Dumnezeu o să aibă grijă de ei.                                     Mandea Bogdan Gabriel, clasa a VII-a D
... este foarte puternică.                                                                                  Leonte Ovidiu Alin, clasa a VII-a D
... este cea mai importantă, pentru că este singurul mod prin care putem vorbi cu Dumnezeu.    
                                                                                                       Ardelean Dumitru Alexandru, clasa a VIII-a C 
... ne ajută sufletește.                                                                        Manolache Bianca Andreea, clasa a VIII-a C
... este foarte puternică pentru a te conecta cu Dumnezeu.                                Moțipan Lucian, clasa a VIII-a C
... ne poate ajuta.                                                                                       Parciu Andrei Cristian, clasa a VIII-a C
... este un mod de a-I arăta lui Dumnezeu că crezi în El.                                         Popa Remus, clasa a VIII-a C
... e un mod de viață.                                                                                  Nacu Sebastian Ionuț, clasa a VIII-a C
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Dumnezeu i-a trimis pe sfinți pe pământ ...

...pentru a le da oamenilor o lecție.                                                              Alexeev Sophia Elena, clasa a III-a A

... pentru a face minuni.                                                                                                Cîrje David, clasa a III-a A

... să ne ajute.                                                     Dragomir Cristina, clasa a III-a A, Dănilă Larisa, clasa a IV-a D

... ca să ne dezvețe de păcate.                                                                                   Ferezan David, clasa a III-a A

... să aibă grijă de noi.                                                                                                   Hulea Radu, clasa a III-a A

... pentru că sunt importanți pentru noi.                                                             Ilie Mara Teodora, clasa a III-a A

... pentru a se bucura de viața sfântă.                                                                  Ilie Maya Alessia, clasa a III-a A

... pentru a ajuta oameni.                                                                           Nistor Alexandra Elena, clasa a III-a A, 
                                                                Donisă Tudor Vlad, clasa a IV-a C, Fülöp Martin Denis, clasa a VI-a C
... pentru a ne feri de rele.                                                                                     Parască Teodora, clasa a III-a A
... să-i facă pe oameni mai buni.                                                                                   Urdă Ștefan, clasa a III-a A
... să le spună ceva oamenilor și să-I spună ce fac oamenii.                            Vizitiu Vlad Andrei, clasa a III-a A
...să ne păzească.                                                                                         Mureșan Karina Maria, clasa a IV-a A
... ca să vestească bunătatea.                                                                                      Buzea Yannis, clasa a IV-a C
... pentru a împărtăși bucuria și sfințenia.                                                        Ungureanu Casiana, clasa a IV-a C
... pentru a face lumea mai bună.                                                               Zamfir Andreea Raluca, clasa a IV-a C
... ca să-i păzească pe cei credincioși.                                                          Răvar Anisia Mihaela, clasa a IV-a D
... pentru a ne îndrepta pe calea cea bună.                                              Vulcănean Denis Gabriel, clasa a IV-a D
... cu speranța de a-l fixa, deoarece oamenii l-au distrus, iar sfinții vor să-i facă mai buni, pentru a repara 
pământul ei înșiși.                                                                                Bocăneț Georgiana Bianca, clasa a IV-a D
... într-o misiune.                                                                                  Țintoiu Anamaria Andreea, clasa a IV-a D
... ca să ne învețe ce este bine și ce nu.                                                                  Clinciu Nicolae, clasa a IV-a D
... pentru a ne fi mai aproape.                                                                      Bîrsan Vanesa Nicoleta, clasa a V-a A
... pentru a grăi în numele Lui.                                                                      Patachi Cosmin Matei, clasa a V-a A
... pentru a fi modele de credință.                                                            Cocicodar Flavius Andrei, clasa a V-a A
... ca să îi ajute pe oameni și să mențină pacea.                                                          David Andrei, clasa a V-a A 
 ... pentru a ne învăța numai de bine.                                                        Mărgineanu Raul Teodor, clasa a V-a A
... pentru a ne îndruma spre credință.                                                             Oltean Alessia Maria, clasa a V-a A
... pentru a ne învăța să fim mai buni.                                                            Vasile Cosmin Andrei, clasa a V-a A
... pentru a ne învăța cuvântul Domnului.                                                                      Bâra Ștefan, clasa a V-a B
... ca să vegheze oamenii.                                                                           Bernevic Adriana Maria, clasa a V-a B
... pentru a ne ajuta să Îl cunoaștem pe Dumnezeu.                                      Ioniță Maria Andreea, clasa a V–a B
... ca să-i oprească pe oameni de la a mai face păcate.                               Lupu David Alexandru, clasa a V- a B
... pentru a fi mai aproape de noi.                                                                       Molnar Ana Maria, clasa a V-a B
... ca să ne ocrotească.                                                                                 Negru Theodora Ionela, clasa a V-a B
... cu daruri multe.                                                                                             State Darius Andrei, clasa a V-a B
... ca să fim buni unii cu ceilalți.                                                                      Turcu Patrick David, clasa a V-a B
... pentru a ajuta oamenii cu cuvântul și cu pilda vieții lor.                            Udrea Nicolae Denis, clasa a V-a B
... ca să ne ajute să nu facem păcate.                                                                Zoica Iulia Andrada, clasa a V-a B
... ca să facă o lume mai bună.                                                                      Artene Maria Andreea, clasa a V-a B
... ușor.                                                                                                          Agafon Elena Cătălina, clasa a V-a C
... pentru a ne învăța să fim mai buni și mai credincioși.                           Lazăr Ana Maria Sorina, clasa a V-a C
... pentru a ne arăta că Dumnezeu este alături de noi.                                       Sînescu Jan Patrick, clasa a V-a C
... pentru a face bine.                                                                                            Dragomir Nicolae, clasa a V-a C
... pentru a ne ajuta.                                    Dudău Raul Bogdan, clasa a V-a C, Racotia Tommaso, clasa a V-a C
... ca să avem mai mult ajutor.                                                                                   Roman Robert, clasa a V-a C
... ca să apere Legea Lui, le-a dat har, bunătate și putere.                               Voicu Andrei Marius, clasa a V-a C
... pentru a ne învăța să fim mai buni și mai credincioși.                     Călugăru Natalia Florentina, clasa a V-a C
... ca să-i binecuvânteze pe oameni.                                                          Boeru Mario Constantin, clasa a V-a D
... pentru a ne păzi de necazuri.                                                                   Cîrneală Tincuța Maria, clasa a V-a D
... pentru a ne învăța cuvintele Domnului.                                         Galofteanu Geanina Mihaela, clasa a V-a D
... pentru a ne arăta că Domnul este cu noi.                                                      Iosub Larissa Ioana, clasa a V-a D
... ca să-L ajute la unele treburi.                                                                        Peterfi Ianis Andrei, clasa a V-a D
... ca să-i sfințească pe oameni.                                                                           Hașu Denis Mihai, clasa a V-a D
... pentru a ne ajuta în problemele noastre și ale planetei.                      Buduca Alexandru Luca, clasa a VI-a  A
... ca să facă bine în lume.                                                                            Catană Robert Adrian, clasa a VI-a A
... ca să ne lumineze mințile.                                                                  Ciopo Cosmin Alexandru, clasa a VI-a A
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... ca să îi facă pe oameni să creadă în El.                                                        Hătiș Vlad Gabriel, clasa a VI-a A

... să propovăduiască tuturor credința.                                                  Hodorac Maria Alexandra, clasa a VI-a A

... ca să ne dăruiască învățătura adevărată.                                                   Necula Maria Alessia, clasa a VI-a A

... pentru a le arăta celor care n-au credință că El există.                            Palade Gabriel Adrian, clasa a VI-a A

... să ne ajute să ne îndreptăm spre Dumnezeu.                                                           Popa Alexia, clasa a VI-a A

... pentru a ajuta oamenii să se mântuiască.                                              Timofte David Valentin, clasa a VI-a A

... pentru a ne învăța să nu mai facem păcate.                                               Tînjală Marius Ionuț, clasa a VI-a A

... ca să îi învețe pe toți religia noastră.                                                           Toma Darius Mihai, clasa a VI-a A

... ca să ne aducă lucruri minunate.                                                                      Bușe Matei Ioan, clasa a VI-a B

... pentru a ne ocroti de rele.                                                                          Buzaș Tania Teodora, clasa a VI-a B

... ca să facă minuni prin ei.                                                                       Cherciu Cristian Florin, clasa a VI-a B

... pentru a face ei minunile în locul Lui, dar cu puterea Lui.                     Demeter Ioana Raluca, clasa a VI-a B

... pentru a ne ajuta cu toate poverile.                                                                           Greavu Elli, clasa a VI-a B
ca să fie pentru noi exemplele pe care să le urmăm.                                 Negreanu Oana Denisa, clasa a VI-a B  
... ca să facă fapte bune.                                                                                     Oltean Elisa Ioana, clasa a VI-a B
... ca să ne facă un trai mai bun.                                                                      Radu Robert Ștefan, clasa a VI-a B
... ca să ajute omenirea.                                                                            Vereș Eduard Alexandru, clasa a VI-a B
... pentru a ne dovedi existența lui Dumnezeu și pentru a ne îndruma pe calea cea bună.    
                                                                                                                    Bogatu Giulia Andreea, clasa a VI-a C
... ca să mărturisească minunile Domnului.                                                             Ciumală Pavel, clasa a VI-a C
... ca să ne arate calea spre Dumnezeu.                                                       Conț Flavia Georgiana, clasa a VI-a C
... pentru a mă ajuta și ca să îmi fie alături.                                                  Gecse Izabella Larisa, clasa a VI-a C
... ca să ne învețe lucruri bune.                                                                     Lucaciu Denis Ștefan, clasa a VI-a C
... pentru a ne arăta calea dreaptă.                                                                         Boghiu Theodor, clasa a VI-a C
... pentru a cunoaște viața Domnului Iisus Hristos, Care a fost omorât pentru păcatele noastre.   
                                                                                                                     Matei Dennis Cristian, clasa a VI-a C
... ca să fie pace și multă înțelegere pe pământ.                                Cristea Sebastian Constantin, clasa a VI-a D 
... pentru a îndrepta oamenii spre bine.                                                               Irimiea Sebastian, clasa a VI-a D
... pentru a face lumea mai bună.                                                          Năstase Alexandru Marius, clasa a VI-a D
... ca să facă bine.                                                                                 Munteanu Nicole Teodora, clasa a VI–a D
... pentru a răspândi învățăturile Lui.                                                        Kerekes Andrada Elena, clasa a VI-a D
... ca să ne întărească și nouă credința.                                                                        Băltin Sara, clasa a VII-a A
... pentru a ne proteja și apăra de cele rele.                                         Gheorghe Teodora Florina, clasa a VII-a A
... pentru a ne arăta că El există și ne vede.                                    Ghimbășan Octavian Nicolae, clasa a VII-a A 
... pentru sfințire.                                                                                       Grădinaru Alin Marian, clasa a VII-a A
... pentru a împărtăși învățătura Lui.                                                             Ibrian Bianca Maria, clasa a VII-a A
... pentru păstrarea și transmiterea mai departe a cuvântului Său.                         Miron Gabriel, clasa a VII-a A
... ca să ne arate calea.                                                                                   Pintilii Darius Ionuț, clasa a VII-a A
... pentru a-i ajuta pe oameni și pentru a-i îndruma spre credință și mântuire.    
                                                                                                                   Pop Andreea Mădălina, clasa a VII-a A
... ca să ne îndrume și să aibă grijă de noi.                                               Crăciun Răzvan Ștefan, clasa a VII-a A
... pentru a ne ajuta să trecem prin viața de pe pământ.                          Ghimeș George Cosmin, clasa a VII-a A
... ca să dovedească încă o dată existența Lui și ca să ne ajute.                                  Bâra Maria, clasa a VII-a B
... pentru a arăta lumii existența lui Dumnezeu.                                         Cernucan Darius Ioan, clasa a VII-a B
... ca să vadă oamenii ce suflete bune au grijă de ei.                                               Chironda Ana, clasa a VII-a B
... ca să ne arate calea lui Dumnezeu.                                                   Cocicodar Eduard Andrei, clasa a VII-a B
... pentru a ne îndruma în viață.                                                                           Crețu Marcelino, clasa a VII-a B
... pentru a fi aproape de oameni la fiecare pas.                                      Diaconu Andrei Nicolas, clasa a VII-a B
... pentru a ne împărtăși învățătura Sa.                                                        Hohoiu Robert Matei, clasa a VII-a B
... ca să ne vegheze.                                                                                       Iovu Cosmin Andrei, clasa a VII-a B
... să răspândească învățătura creștină.                                                       Mareș Daniel Claudiu, clasa a VII-a B
... ca să ne ofere exemple.                                                            Morun Darya Consuela Helena, clasa a VII-a B
... pentru a ne apăra.                                                                                                Pîșeu Teodora, clasa a VII-a B
... ca să facă o lume mai bună.                                                               Runceanu Vlad Nicholas, clasa a VII-a B
... ca să ne călăuzească.                                                                            Rusu Andrei Alexandru, clasa a VII-a B
... ca să ne arate calea cea dreaptă.                                                              Spiru Narcis Claudiu, clasa a VII-a B
... pentru a-i învăța pe oameni despre Dumnezeu.                                                      Fedor Delia, clasa a VII-a C
... pentru a ne ajuta la greu.                                                                         Ghețe Larisa Cătălina, clasa a VII-a C
... pentru a ne ajuta și pentru a ne dovedi că Dumnezeu există.           Gheorghiță Simona Elena, clasa a VII-a C 
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... pentru a ne ajuta și pentru a ne întări credința.                                           Vlădoiu Alexandra, clasa a VII-a C

... pentru a ne proteja.                                                                          Cozma Alexandru Cosmin, clasa a VII-a C

... pentru a ne ajuta să fim oameni mai buni.                                             Apostol Ioana Cristina, clasa a VII-a D 

... să ne fie exemple.                                                                          Dima Emilia Elena Monica, clasa a VII-a D

... să alunge răul.                                                                                             Munteanu Gabriela, clasa a VII-a D

... pentru a ne salva de iad.                                                                     Mandea Gabriel Bogdan, clasa a VII-a D

... să ne ajute.                                                                                       Afrăsinei Florentina Ioana, clasa a VII-a D

... pentru a răspândi creștinismul.                                                                       Moțipan Lucian, clasa a VIII-a C

... pentru a răspândi creștinismul și a-i ajuta pe oameni să se mântuiască.   
                                                                                                            Stănilă Alexandru Gabriel, clasa a VIII-a C
... pentru a ne învăța calea cea dreaptă.                                                      Nacu Sebastian Ionuț, clasa a VIII-a C

Nu L-am văzut pe Dumnezeu, dar ...

... eu cred în El.                                                Alexeev Sophia Elena, clasa a III-a A, Ciulei Ana Maria, clasa a 
III-a A, Cîrje David, clasa a III-a A, Cojocaru Adelina Ioana, clasa a III-a A, Dragastan Alexia Elena, clasa a 
III-a A, Farkaș Maria Emma, clasa a III-a A, Hulea Radu, clasa a III-a A, Urdă Ștefan, clasa a III-a A, Vizitiu 
Vlad Andrei, clasa a III-a A, Mureșan Karina Maria, clasa a IV-a A, Răvar Anisia Mihaela, clasa a IV-a D, 
Vulcănean Denis Gabriel, clasa a IV-a D, Dănilă Larisa, clasa a IV-a D, Țintoiu Anamaria Andreea, clasa a IV-
a D, Ducaru Alexandra, clasa a VI-a C, Fülöp Martin Denis, clasa a VI-a D, Gotu Călin Andrei, clasa a VI-a C, 
Obreja Ana Daria, clasa a VI-a D, Pop Andreea Valentina, clasa a VI-a C, Răpițeanu Ionela Florica, clasa a VI-
a D, Apostol Ioana Cristina, clasa a VII-a D...   
... este cu mine tot mereu.                                                                                  Dragomir Cristina, clasa a III-a A
... am văzut lumina Lui.                                                                                           Ferezan David, clasa a III-a A
... este peste tot.                                                                                               Ifrim Matteo Ștefan, clasa a III-a A
... L-am simțit.                                                                                            Nistor Alexandra Elena, clasa a III-a A
... cred că El a făcut toate aceste minuni.                                                              Parască Teodora, clasa a III-a A
... știu că El există.                                           Uretu Iulia Maria, clasa a III-a A, Clinciu Nicolae, clasa a IV-a D
... dar aș vrea să-L văd, deoarece I-am dăruit  iubire, i-am ascultat pe părinți, am făcut fapte bune, L-am iubit 
mereu și am crezut în El mereu, mereu.                                                                      Florea Ionuț, clasa a IV-a A 
... comunic cu El prin rugăciuni și Dumnezeu mă ajută la nevoie.          Mihalcia Andrada Elena, clasa a IV-a A
... știu că există deoarece mă protejează de rele în fiecare zi.                     Scalzotto Gloria Rosa, clasa a IV-a C
... tot mă rog Lui.                                                                                              Donisă Tudor Vlad, clasa a IV-a C
... I-am simțit binele făcut.                                                                                         Buzea Yannis, clasa a IV-a C
... L-am iubit și am crezut în El.                                                                      Ungureanu Casiana, clasa a IV-a C
... Îl iubesc.                                                                                                Zamfir Andreea Raluca, clasa a IV-a C
... mi-am dat seama că e în preajmă și că încearcă să mă ajute.           Bocăneț Georgiana Bianca, clasa a IV-a D
... avem dovezi că există.                                                                                  Iușan David Ștefan, clasa a IV-a D
... știu că este mereu alături de mine și de familia mea.                               Patachi Cosmin Matei, clasa a V-a A
... știu că există și că întotdeauna va exista.                                                                David Andrei, clasa a V-a A
... știu că este bun și că ne vrea binele.                                                            Vârvaș Edward Paul, clasa a V-a A
... știu că este în sufletul meu.                                                                    Bernevic Adriana Maria, clasa a V-a B
...Îl pot vedea prin icoană.                                                                                 State Darius Andrei, clasa a V-a B
... El întotdeauna a existat și va exista.                                                             Vlad Adina Vasilica, clasa a V-a B
... știu că este bun și ne vrea binele.                                                           Lazăr Ana Maria Sorina, clasa a V-a C
... dar cred în El, pentru că faptele Lui fac miracole.                      Șaitiș Ștefan Casian, clasa a V-a C, Cristescu 
                                                                                                                                      Paul Gabriel, clasa a V-a C
... voi continua să cred în El.                                                                      Imzel Andrada Beatrice, clasa a V-a C
... este Acolo.                                                                                                 Stanciu Robert Ștefan, clasa a V-a C
... dar simt că este cu mine mereu, Îi simt iubirea, iar în fiecare seară împreună cu părinții ne rugăm și Îi 
mulțumim pentru toate darurile.                                                                      Voicu Andrei Marius, clasa a V-a C
... tot timpul Îl simt lângă mine.                                                                  Cîrneală Tincuța Maria, clasa a V-a D
... El m-a văzut.                                                                                                          Gîlcă Nicușor, clasa a V-a D
... L-am simțit în inima mea.                                                                                       Bucșa Daria, clasa a VI-a A
... din toate cuvintele răspândite de către Apostoli eu cred în Acesta.  Doroftei Sebastian Adrian, clasa a VI-a A
... am comunicat cu El prin rugăciune.                                                                Gotu Rareș Ionuț, clasa a VI-a A
... am credință în El, pentru că m-a ajutat în multe situații.                      Măciucă Tudor Cosmin, clasa a VI-a A
... dacă L-aș vedea, m-aș bucura.                                                                  Necula Maria Alessia, clasa a VI-a A
... I-am simțit puterea.                                                                                  Palade Gabriel Adrian, clasa a VI-a A
... El există și ne păzește.                                                                                   Pușkaș Erik Sabin, clasa a VI-a A
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... cred în El și în învățătura Lui.                                                           Arotăriței Lorena Antonia, clasa a VI-a B

... știm că și fără să Îl vedem El există prin darurile pe care ni le dă pe pământ.     
                                                                                                                   Negreanu Oana Denisa, clasa a VI-a B
... nici nu trebuie atâta timp cât Îl simt sufletește.                                           Radu Robert Ștefan, clasa a VI-a B
... am auzit de El.                                                                                    Secăreanu George Ștefan, clasa a VI-a B
... simt prezența Lui.                                                                                             Boghiu Theodor, clasa a VI-a C
... mă ajută mereu.                                                                                  Hucsi Nicolae Alexandru, clasa a VI-a C
... dar eu Îi simt prezența mereu în inima mea.                                       Ciociu Amalia Anastasia, clasa a VI-a C
... mă rog neîncetat pentru a-L vedea în rai.                                                            Ciumală Pavel, clasa a VI-a C
... știu că este lângă mine.                                                                             Gecse Izabella Larisa, clasa a VI-a C
... știu că e alături de mine.                                                                           Lucaciu Denis Ștefan, clasa a VI-a C
... cred în El și mă rog.                                                                      Cristea Sebastian Constantin, clasa a VI-a D
... I-am simțit prezența.                       Neagu Răzvan Constantin, clasa a VI-a D, Păcurar Rareș, clasa a VII-a D 
... nu mă supără acest fapt, pentru că știu că El este lângă mine și mă apără de cel rău.   
                                                                                                                   Kerekes Andrada Elena, clasa a VI-a D
... a făcut multe minuni.                                                                               Ben Khemais Ahmed, clasa a VII-a A
... mă rog Lui.                                                                                            Grădinaru Alin Marian, clasa a VII-a A
... cred că este perfecțiunea.                                                                        Măndoiu Alex Mihail, clasa a VII-a A
... I-am văzut mâna în toate creațiile Sale.                                                     Pintilii Darius Ionuț, clasa a VII-a A
... este o ființă iubită.                                                                                  Cernucan Darius Ioan, clasa a VII-a B
... Îi sunt recunoscătoare pentru tot.                                                                        Chironda Ana, clasa a VII-a B
... că este Tatăl nostru ceresc.                                                               Cocicodar Eduard Andrei, clasa a VII-a B
... dar cred că El există prin faptele Lui și pentru că m-a ajutat la greu.Diaconu Andrei Nicolas, clasa a VII-a B
... știu că El există și voi avea încredere în El până la sfârșitul vieții mele.   
                                                                                                                Jugaru Andreea Mihaela, clasa a VII-a B
... cred în învățăturile Lui.                                                                    Gheorghiță Simona Elena, clasa a VII-a C
... cred în învățătura Lui.                                                                             Ghețe Larisa Cătălina, clasa a VII-a C
... când mă rog pot să Îl simt.                                                                Mureșan Noemy Andreea, clasa a VII-a C
... dar Îl putem simți prezent în viața noastră prin rugăciuni.              Cozma Alexandru Cosmin, clasa a VII-a C
... cred că ne privește întotdeauna.                                                         Mandea Bogdan Gabriel, clasa a VII-a D
... Îl simt în inima mea.                                                                                   Leonte Ovidiu Alin, clasa a VII-a D 
... eu cred că El are grijă de mine.                                                                            Popa Remus, clasa a VIII-a C

Dacă vorbim despre iubire ...

... ne gândim la mama.                                                                                 Alexeev Sophia Elena, clasa a III-a A

... ne amintim că Dumnezeu ne-a creat din iubire.                                    Dragastan Alexia Elena, clasa a III-a A

... vorbim despre Dumnezeu.                          Ferezan David, clasa a III-a A, Nistor Alexandra Elena, clasa a 
                                           III-a A, Strava Ioana Larisa, clasa a IV-a A, Mărgineanu Raul Teodor, clasa a V-a A
... iubire primim.                                                Hulea Radu, clasa a III-a A, Ifrim Matteo Ștefan, clasa a III-a A
... mă gândesc la Dumnezeu.                                                                                 Parască Teodora, clasa a III-a A
... Dumnezeu Se bucură.                    Mureșan Karina Maria, clasa a IV-a A, Vlad Adina Vasilica, clasa a V-a B
... Îl facem pe Dumnezeu fericit.                                                                  Scalzotto Gloria Rosa, clasa a IV-a C
... vorbim despre înțelegere.                                                                             Donisă Tudor Vlad, clasa a IV-a C
... vom primi iubirea lui Dumnezeu.                                                                          Buzea Yannis, clasa a IV-a C
... atunci vorbim despre creștinism și despre Dumnezeu.                                Ungureanu Casiana, clasa a IV-a C
... trebuie să o înfăptuim.                                                                           Zamfir Andreea Raluca, clasa a IV-a C
... ne gândim că Dumnezeu ne iubește.                                                        Răvar Anisia Mihaela, clasa a IV-a D
... vorbim despre lucrul fără de care nu am putea trăi.                           Vulcănean Denis Gabriel, clasa a IV-a D
... mă gândesc la familie.                                                                                           Dănilă Larisa, clasa a IV-a D
... cea mai mare parte I-am oferi-o lui Dumnezeu.                               Bocăneț Georgiana Bianca, clasa a IV-a D
... ne simțim mai bine.                                                                          Țintoiu Anamaria Andreea, clasa a IV-a D
... ne referim în general la lucrul cel mai de preț pe care îl putem avea, dar cu care ne răsplătește și Dumnezeu. 
                                                                                                                               Clinciu Nicolae, clasa a IV-a D
... Îl implicăm și pe Dumnezeu.                                                                        Iușan David Ștefan, clasa a IV-a D
... și sufletul ni se luminează.                                                                      Bîrsan Vanesa Nicoleta, clasa a V-a A
... iubirea este „îndelung răbdătoare”, este plină de bunătate, iubirea nu pizmuiește și nu se laudă, așa cum ne 
învață Sfântul Apostol Pavel (I Corinteni 13).                                              Patachi Cosmin Matei, clasa a V-a A
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... vorbim despre bunătatea lui Dumnezeu.                   Zgîmbău Robert Mihail, clasa a V-a A, Caraivan Florina 
    Andrada, clasa a V-a D, Corca Mihnea Octavian, clasa a V-a D, Galofteanu Geanina Mihaela, clasa a V-a D, 
                                                 Leuștean Larisa Georgiana, clasa a V-a C, Simuțiu Denis Bogdan, clasa a V-a A 
... Dumnezeu este un exemplu.                                                                       Oltean Alessia Maria, clasa a V-a A
... sufletul ni se luminează.                                                                            Rența Jasminne Elena, clasa a V-a A 
... vorbim despre un dar de la Dumnezeu.                                                   Șerban Alexia Gabriela, clasa a V-a A
 ... vorbim despre cel mai frumos sentiment adus de Dumnezeu.               Negru Theodora Ionela, clasa a V-a B
... ne gândim la Dumnezeu.                                                                         Șerban Ciprian Gabriel, clasa a V-a C
... chiar vorbim despre iubirea infinită a Domnului Iisus Hristos pentru oameni, Care S-a răstignit pentru 
păcatele oamenilor.                                                                                         Voicu Andrei Marius, clasa a V-a C
... trebuie să iubim pe toată lumea și să-i ajutăm pe oamenii fără casă. Buduca Alexandru Luca, clasa a VI-a  A
... Dumnezeu este pe primul loc.                                                                   Burcă Daria Andreea, clasa a VI-a A
... Dumnezeu ne oferă iubire tot timpul.                                                      Catană Robert Adrian, clasa a VI-a A
... ne dăm seama că este cel mai important lucru.                                  Ciopo Cosmin Alexandru, clasa a VI-a A
... Dumnezeu este Cel Care ne iubește cel mai mult.                            Fărțăscu Gabriel Octavian, clasa a VI-a A
... ne putem gândi la iubirea față de Dumnezeu.                                                 Gotu Rareș Ionuț, clasa a VI-a A
... ne bucurăm.                                                                                                  Marin Paula Maria, clasa a VI-a A
... vorbim despre iubirea față de toată lumea.                                              Necula Maria Alessia, clasa a VI-a A
... vorbim despre cel mai frumos sentiment.                                                 Nistor Mara Ștefania, clasa a VI-a A
... vorbim despre puterea sentimentală oferită de către Dumnezeu.            Palade Gabriel Adrian, clasa a VI-a A
... vorbim, de fapt, despre Mântuitorul nostru.                                          Timofte David Valentin, clasa a VI-a A
... îmi aduc aminte de El.                                                                               Tînjală Marius Ionuț, clasa a VI-a A
... Persoana Care ne iubește cel mai mult este Dumnezeu.                              Toma Darius Mihai, clasa a VI-a A
... ni se umple inima de bucurie.                                                                           Bușe Matei Ioan, clasa a VI-a B
... vorbim despre marea poruncă: „Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți!”.  
                                                                                                                   Cherciu Cristian Florin, clasa a VI-a B
... vorbim despre iubire în aste vremuri care/ i-au dat iubirii nume de ură și uitare./Mai sunt puțini cei care, 
vorbind despre iubire,/ îi înțeleg menirea și-o poartă în simțire.                                 Greavu Elli, clasa a VI-a B
... iubirea este cea la care ne îndrumă Dumnezeu.                                   Guzumaș Adelina Maria, clasa a VI-a B
... aceasta este cheia sufletului.                          Lăcătuș Celia Elena și Lăcătuș  Maria Theodora, clasa a VI-a B
... vorbim despre afecțiune.                                                                               Oltean Elisa Ioana, clasa a VI-a B
... ar fi un drum spre rai.                                                                         Secăreanu George Ștefan, clasa a VI-a B
... atunci să ne iubim mereu unii pe alții.                                                Ciociu Amalia Anastasia, clasa a VI-a C
... ne gândim la ce este mai bun.                                                                 Conț Flavia Georgiana, clasa a VI-a C
... eu îmi amintesc de Fiul lui Dumnezeu Care S-a jertfit pentru noi.                  Corneliu Corlat, clasa a VI-a C, 
                                                                                                                      Lucaciu Denis Ștefan, clasa a VI-a C
... ne referim la Dumnezeu.                                                                                Ducaru Alexandra, clasa a VI-a C
... Prima Persoană pe care ar trebui s-O iubim cel mai mult este Dumnezeu.    
                                                                                                                    Bogatu Giulia Andreea, clasa a VI-a C
... vorbim despre credință.                                                                                     Boghiu Theodor, clasa a VI-a C
... mă gândesc la faptul că Dumnezeu mi-a dat părinți iubitori, care îmi vor binele și se roagă pentru mine.         
                                                                                                                     Matei Dennis Cristian, clasa a VI-a C
... împărtășim sentimente oamenilor dragi.                                      Cristea Sebastian Constantin, clasa a VI-a D
... suntem fericiți.                                                                                            Fülöp Martin Denis, clasa a VI-a D
... suntem bucuroși.                                                                                                   Lefter Andrei, clasa a VI-a D
... vorbim și despre Dumnezeu.                                                                          Obreja Ana Daria, clasa a VI-a D
... despre iubirea față de Dumnezeu, putem ajuta mulți oameni să Îl iubească, așa cum Îl iubim și noi pe El.       
                                                                                                                  Kerekes Andrada Elena, clasa a VI-a D
... mă gândesc la iubirea față de cei apropiați.                                    Gheorghe Teodora Florina, clasa a VII-a A
... putem minți.                                                                                          Grădinaru Alin Marian, clasa a VII-a A
... vom avea păreri diferite.                                                                            Ibrian Bianca Maria, clasa a VII-a A
... ne gândim la iubirea noastră față de Dumnezeu, care trebuie să fie necondiționată.   
                                                                                                                                   Ichim Mihai, clasa a VII-a A
... ar trebui să o și avem și să o dăruim.                                                          Ivan Sidonia Maria, clasa a VII-a A
... mă gândesc la cum Dumnezeu ne iubește.                                                             Kiss Robert, clasa a VII-a A
... mă gândesc la Domnul Iisus Hristos, pentru că ne-a iubit.                       Pintilii Darius Ionuț, clasa a VII-a A
... ne referim la cea față de Dumnezeu.                                                    Pop Andreea Mădălina, clasa a VII-a A
... mă gândesc la lumea dragă din jurul meu.                                                  Pop Denisa Nicola, clasa a VII-a A
... ne gândim la faptul că Dumnezeu ne iubește pe toți.                        Seceleanu Denis Gabriel, clasa a VII-a A
... totul este frumos.                                                                              Soare Alexandru Nicolae, clasa a VII-a A  
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... vorbim despre un dar de la Dumnezeu.                                                         Tică Sonia Maria, clasa a VII-a A

... mă gândesc la Dumnezeu Care îi iubește pe toți oamenii, credincioși și necredincioși.   
                                                                                                                     Văduva Rareș Adrian, clasa a VII-a A 
... ne simțim mai bine decât să vorbim despre ură.                                   Crăciun Răzvan Ștefan, clasa a VII-a A
... și rugăciune, ne apropiem de Dumnezeu.                                            Ghimeș George Cosmin, clasa a VII-a A
... mă gândesc la mama.                                                                               ernucan Darius Ioan, clasa a VII-a B
... ne gândim la cum Dumnezeu ne iubește pe toți, ajutându-ne să fim bine chiar și în momente mai puțin bune. 
                                                                                                                                 Chironda Ana, clasa a VII-a B
... vorbim despre Domnul Iisus Hristos.                                                Diaconu Agnes Bogdana, clasa a VII-a B
... înțelegem dăruire, respect, încredere și milă față de oamenii care ne înconjoară.       
                                                                                                                 Diaconu Andrei Nicolas, clasa a VII-a B
... ne gândim la fericire.   Hohoiu Robert Matei, clasa a VII-a B,               Spiru Narcis Claudiu, clasa a VII-a B
... trebuie să o facem cu bucurie.                                                 Morun Darya Consuela Helena, clasa a VII-a B 
... mă gândesc la familie si Dumnezeu.                                                 Pețenchea Bogdan Ștefan, clasa a VII-a B
... asimilăm cu ce iubim.                                                                                         Pîșeu Teodora, clasa a VII-a B
... înseamnă că trăim cu adevărat.                                                                               Fedor Delia, clasa a VII-a C
... poate fi iubirea lui Dumnezeu față de noi.                                      Kelemen Andreia Luciana, clasa a VII-a C
... ne gândim în primul rând la iubirea pe care ne-o oferă Dumnezeu. Mureșan Noemy Andreea, clasa a VII-a C
... aceasta ne face să fim buni.                                                                       Ohaci Lucas Andrei, clasa a VII-a C
... trebuie și să o arătăm.                                                                      Cozma Alexandru Cosmin, clasa a VII-a C
... iubirea lui Dumnezeu este cea mai mare.                                           Mandea Bogdan Gabriel, clasa a VII-a D
... vorbim despre bunătatea între mai multe persoane.                                Nuță Alexia Gabriela, clasa a VII-a D
... vorbim despre iertare și împărtășirea sentimentelor cu aproapele tău.     Soare Daniela Ioana, clasa a VII-a D
... vorbim despre un sentiment pur.                                                                Leonte Ovidiu Alin, clasa a VII-a D
... în general, aceasta nu este la fel ca iubirea față de Dumnezeu. Ardelean Dumitru Alexandru, clasa a VIII-a C
... aceasta trebuie răspândită peste tot, pentru ca toți să ne înțelegem și să ne iubim reciproc, pentru a dispărea 
ura.                                                                                                                      Moțipan Lucian, clasa a VIII-a C
... vorbim despre iubirea față de Dumnezeu.                                            Parciu Andrei Cristian, clasa a VIII-a C
... pot spune că eu Îl iubesc pe Dumnezeu cum și El mă iubește pe mine.              Popa Remus, clasa a VIII-a C

Drumul către credință ...

... e raiul pe pământ.                                                                                            Ciulei Ana Maria, clasa a III-a A

... îl parcurgem când Îl ascultăm pe Dumnezeu.                                                         Cîrje David, clasa a III-a A,  
                                                                                                                        Farkaș Maria Emma, clasa a III-a A
... este să ne rugăm să nu avem păcate.                                                              Dragomir Cristina, clasa a III-a A
... este să nu mai facem păcate.                                                                                    Hulea Radu, clasa a III-a A
... este cel mai bun.                                                                       Ifrim Matteo Ștefan, clasa a III-a A, Alla Terzi, 
                          clasa a IV-a A, Guzumaș Adelina Maria, clasa a VI-a B, Mareș Daniel Claudiu, clasa a VII-a B
... este drumul către Dumnezeu.                                                    Nistor Alexandra Elena, clasa a III-a A, Florea 
                                                                                       Ionuț, clasa a IV-a A, Donisă Tudor Vlad, clasa a IV-a C
... e ușor, dacă vrei să crezi în Dumnezeu.                                                            Parască Teodora, clasa a III-a A
... este drumul oricărui om bun.                                                                                   Slav Teodor, clasa a III-a A
... duce în rai.                                                                                                                Urdă Ștefan, clasa a III-a A
... este cel spre lumea veșnică.                                                                            Uretu Iulia Maria, clasa a III-a A
... este calea adevărului.                                                                                   Vizitiu Vlad Andrei, clasa a III-a A
... este plin de adevăr.                                                                                       Strava Ioana Larisa, clasa a IV-a A
... este o alegere foarte bună pentru a comunica cu Dumnezeu.              Mihalcia Andrada Elena, clasa a IV-a A
... este lung.                                                                                                 Mureșan Karina Maria, clasa a IV-a A
... este calea lui Dumnezeu.                                                                          Scalzotto Gloria Rosa, clasa a IV-a C
... nu este greu de parcurs.                    Buzea Yannis, clasa a IV-a C, Năstase Alexandru Marius, clasa a VI-a D
... este deschis oricui.                                                                                       Ungureanu Casiana, clasa a IV-a C
... este iubirea lui Dumnezeu.                                                                    Zamfir Andreea Raluca, clasa a IV-a C
... este Biserica.                                                                                                         Dănilă Larisa, clasa a IV-a D
... are multe obstacole, dar dacă te concentrezi pe obiectivul tău, ele vor dispărea iar drumul va fi liber.              
                                                                                                              Bocăneț Georgiana Bianca, clasa a IV-a D
... este lucrat frumos.                                                                            Țintoiu Anamaria Andreea, clasa a IV-a D
... trece prin încercări și ispite, dar, ca să nu rămânem „nerăsplătiți”, Dumnezeu ne duce în Împărăția Sa, iar 
acest lucru se întâmplă doar dacă trecem cu bine de barierele pe care ni le impune sau ni le îngăduie Domnul 
nostru Dumnezeu.                                                                                                  Clinciu Nicolae, clasa a IV-a D
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... este bunătatea.                                                                                              Iușan David Ștefan, clasa a IV-a D

... este drumul spre împlinire.                                                                       Patachi Cosmin Matei, clasa a V-a A

... este drumul cel bun.                                                                                Bîrsan Vanesa Nicoleta, clasa a V-a A

... este drumul spre Dumnezeu.                                                                    Burnea Armand Mihai, clasa a V-a A

... înseamnă drumul spre împlinire spirituală.                                         Cocicodar Flavius Andrei, clasa a V-a A 

... este ușor.                                                                                                   Stroescu Denisa Maria, clasa a V-a A

... este drumul către bunătate.                                                                        Vasile Cosmin Andrei, clasa a V-a A

... este cel mai sigur.                                                                                     Vătavu Cătălina Maria, clasa a V-a A

... este drumul către rai.                                                                              Zgîmbău Robert Mihail, clasa a V-a A

... este acela de a fi bun.                                                                               Aanicăi Crina Andreea, clasa a V-a B

... este drumul către rai.                                           Bâra Ștefan, clasa a V-a B, Caraivan Florina Andrada, clasa 
                                a V-a D, Mărgineanu Raul Teodor, clasa a V-a A, Runceanu Vlad Nicholas, clasa a VII-a B
... este bucuria lui Dumnezeu.                                                                    Drăgălai Diana Andreea, clasa a V-a B
... te va face un bun prieten cu Dumnezeu.                                                    Enache Daria Florina, clasa a V-a B
... este greu, dar foarte frumos.                         Ioniță Maria Andreea, Munteanu Marie Cleopatra, clasa a V-a B
... este foarte lung.                                                                                             State Darius Andrei, clasa a V-a B
... ne apropie de Dumnezeu.                                                                            Udrea Nicolae Denis, clasa a V-a B
... este lung, dar poți ajunge la finalul lui.                                                        Vlad Adina Vasilica, clasa a V-a B
... este un drum foarte bun.                                                                               Zoica Iulia Andrada, clasa a V-a B
... ne este luminat.                                                                                         Agafon Elena Cătălina, clasa a V-a C
... este pocăința.                                                                                                 Sînescu Jan Patrick, clasa a V-a C
... este drumul către viața veșnică.                                                                    Șaitiș Ștefan Casian, clasa a V-a C
... este cel către viața veșnică.                                                                      Cristescu Paul Gabriel, clasa a V-a C
... e până la Dumnezeu.                                                                                        Dragomir Nicolae, clasa a V-a C
... este drumul către rai.                                                                        Leuștean Larisa Georgiana, clasa a V-a C, 
                                       Leuștean Ștefania Cosmina, clasa a V-a C  Galofteanu Geanina Mihaela, clasa a V-a D 
... este de a-L asculta pe Dumnezeu.                                                                Iftimie Ioana Lorena, clasa a V-a C
... este să fim sfinți.                                                                                              Racotia Tommaso, clasa a V-a C
... este rugăciunea.                                                                                       Șerban Ciprian Gabriel, clasa a V-a C
... duce spre Dumnezeu.                                                                             Asăvoaei Jessica Maria, clasa a V–a D
... este să fii bun cu cei din jurul tău.                                                                    Deaconu Ciprian, clasa a V-a D
... este pocăința.                                                                                                 Iosub Larissa Ioana, clasa a V-a D
... este drumul către Dumnezeu.                                                             Răileanu Alexandru Mihai, clasa a V-a D 
... ne va ajuta.                                                                                                      Hașu Denis Mihai, clasa a V-a D
... este să fim buni și să ne rugăm.                                                                   Bălan David Ștefan, clasa a VI-a A
... duce spre o viață frumoasă.                                                                 Buduca Alexandru Luca, clasa a VI-a  A
... este foarte important.                                                                         Ciopo Cosmin Alexandru, clasa a VI-a A
... este rugăciunea unită cu faptele bune.                                              Doroftei Sebastian Adrian, clasa a VI-a A
... poate să fie lung sau scurt, dar întotdeauna va depinde de noi.        Fărțăscu Gabriel Octavian, clasa a VI-a A
... înseamnă rugăciunea și mersul la biserică.                                       Hodorac Maria Alexandra, clasa a VI-a A
... este lung, dar merită.                                                                                    Marin Paula Maria, clasa a VI-a A
... îl străbatem doar dacă ne rugăm.                                                                  Matei Denis Florin, clasa a VI-a A
... poate începe la orice vârstă.                                                                  Măciucă Tudor Cosmin, clasa a VI-a A
... nu este simplu.                                                                                          Necula Maria Alessia, clasa a VI-a A
... este dacă te rogi și ești bun cu ceilalți.                                                      Nistor Mara Ștefania, clasa a VI-a A
... ne luminează calea.                                                                                 Panainte Alexia Maria, clasa a VI-a A
... este să te mântuiești.                                                                              Timofte David Valentin, clasa a VI-a A
... nu este greu de urmat.                                                                                  Radu Robert Ștefan, clasa a VI-a B
... îl poți urma doar dacă mergi pe calea binelui.                                          Buzaș Tania Teodora, clasa a VI-a B
... cel mai frumos drum.                                                                             Cherciu Cristian Florin, clasa a VI-a B
... plin de obstacole.                                           Lăcătuș Celia Elena și Lăcătuș  Maria Theodora, clasa a VI-a B
... se scurtează făcând fapte bune.                                                                     Oltean Elisa Ioana, clasa a VI-a B
... de-abia a început.                                                                                 Vereș Eduard Alexandru, clasa a VI-a B
... este cel mai minunat lucru.                                                                     Conț Flavia Georgiana, clasa a VI-a C
... este lung și plin de momente grele, dar dacă îl vom urma Dumnezeu va fi mândru de noi.
                                                                                                                           Ducaru Alexandra, clasa a VI-a C
... este rugăciunea.                                                                                             Gotu Călin Andrei, clasa a VI-a C
... este cel mai bun drum.                                                                              Lucaciu Denis Ștefan, clasa a VI-a C
... presupune să nu facem păcate și să ținem post.                                      Matei Dennis Cristian, clasa a VI-a C 
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... duce către adevăr.                                                                         Cristea Sebastian Constantin, clasa a VI-a D

... este Biblia.                                                                                                  Fülöp Martin Denis, clasa a VI-a D

... este drumul pe care trebuie să ajungem toți.                                                  Irimiea Sebastian, clasa a VI-a D

... calea cea bună.                                                                                  Neagu Răzvan Constantin, clasa a VI-a D

... este unicul drum adevărat.                                                                       Ben Khemais Ahmed, clasa a VII-a A

... nu este unul simplu.                                                                                                Dan Miruna, clasa a VII-a A 

... începe cu iubirea față de Dumnezeu.                                               Gheorghe Teodora Florina, clasa a VII-a A

... este sfânt.                                                                                              Grădinaru Alin Marian, clasa a VII-a A

... înseamnă apropierea de Dumnezeu.                                                          Ibrian Bianca Maria, clasa a VII-a A

... se află în cele zece porunci.                                                                                   Ichim Mihai, clasa a VII-a A

... este cel mai bun drum pe care putem merge în viață.                                    Ilie Alexia Maria, clasa a VII-a A

... este prin Biblie.                                                                                       Ionașcu Daria Bianca, clasa a VII-a A

... este tot parcursul vieții.                                                                                          Kiss Robert, clasa a VII-a A

... este plin de obstacole.                                                                                         Miron Gabriel, clasa a VII-a A

... implică sacrificii.                                                                                  Pop Andreea Mădălina, clasa a VII-a A

... ne duce la lucruri bune.                                                                               Pop Denisa Nicola, clasa a VII-a A

... poate fi un drum accidentat.                                                               Seceleanu Denis Gabriel, clasa a VII-a A

... este călăuzit de către îngeri și sfinți.                                                 Soare Alexandru Nicolae, clasa a VII-a A

... este greu, dar dacă Îl iubim pe Dumnezeu nu va mai fi greu.                 Văduva Rareș Adrian, clasa a VII-a A

... este foarte lung și complicat, dar nu imposibil.                                    Crăciun Răzvan Ștefan, clasa a VII-a A

... este unul greu, dar la sfârșit este plin de împlinire.                            Ghimeș George Cosmin, clasa a VII-a A

... constă în rugăciune și iubire.                                                                                   Bâra Maria, clasa a VII-a B

... este drumul spre viața veșnică.                                                               Cernucan Darius Ioan, clasa a VII-a B

... este calea spre pace și liniște.                                                                              Chironda Ana, clasa a VII-a B

... duce la mântuirea sufletului.                                                              Diaconu Agnes Bogdana, clasa a VII-a B

... îl găsim atunci când îl căutăm cu adevărat.                                        Diaconu Andrei Nicolas, clasa a VII-a B

... ne ajută să trecem prin multe încercări, oricât de grele ar fi ele.       Jugaru Andreea Mihaela, clasa a VII-a B

... nu este greu.                                                                                      Pețenchea Bogdan Ștefan, clasa a VII-a B

... este să ne rugăm în fiecare zi.                                                              Rusu Andrei Alexandru, clasa a VII-a B

... este calea cea corectă.                                                                                    Smochină Andrei, clasa a VII-a B

... este rugăciunea unită cu faptele bune.                                              Doroftei Sebastian Adrian, clasa a VI-a A

... este în Biblie.                                                                                              Bălan Vlad Marian, clasa a VII-a C

... este un drum corect.                                                                                       Bulanga Rebecca, clasa a VII-a C

... este cea mai frumoasă călătorie din viața oricărui om.                        Cimpoeru Larisa Ionela, clasa a VII-a C

... este ușor, trebuie doar să vrei să-l parcurgi.                                                           Fedor Delia, clasa a VII-a C

... este cea mai eficientă cale.                                                                     Ghețe Larisa Cătălina, clasa a VII-a C

... este să ne rugăm și să mergem la biserică.                                      Kelemen Andreia Luciana, clasa a VII-a C

... începe cu primul contact al unei persoane cu locașul sfânt.             Mureșan Noemy Andreea, clasa a VII-a C

... este cea mai eficientă cale.                                                                          Vlădoiu Alexandra, clasa a VII-a C

... ne duce la lucruri bune.                                                                          Voica Octavian Ștefan, clasa a VII-a C

... e plin de greutăți.                                                                                Mandea Bogdan Gabriel, clasa a VII-a D

... ne ajută în viață.                                                                              Afrăsinei Florentina Ioana, clasa a VII-a D

... este unul lung și plin de obstacole.                                            Ardelean Dumitru Alexandru, clasa a VIII-a C

... este învățătura lui Dumnezeu.                                                      Manolache Bianca Andreea, clasa a VIII-a C

... după părerea mea este unul greu, deoarece nu toți cred în Dumnezeu.          Moțipan Lucian, clasa a VIII-a C

... este un drum lung.                                                                                           Oltean Andreea, clasa a VIII-a C

... este greu.                                                                                               Parciu Andrei Cristian, clasa a VIII-a C

Mi-a spus mama că Dumnezeu ...

... este atotputernic.                                                                                      Alexeev Sophia Elena, clasa a III-a A

... este mereu cu noi.                                                                                            Ciulei Ana Maria, clasa a III-a A

... a existat dintotdeauna.                                                                                              Cîrje David, clasa a III-a A

... ne-a creat.                                                                           Cojocaru Adelina Ioana, clasa a III-a A, Uretu Iulia 
                            Maria, clasa a III-a A, Vulcănean Denis Gabriel, clasa a IV-a D, Dănilă Larisa, clasa a IV-a D
... există. Dragastan Alexia Elena, clasa a III-a A, Vizitiu Vlad Andrei, clasa a III-a A, Țintoiu Anamaria 
Andreea, clasa a IV-a D, Hucsi Nicolae Alexandru, clasa a VI-a C, Iovu Cosmin Andrei, clasa a VII-a B
... este bun cu noi.                                                                                              Dragomir Cristina, clasa a III-a A
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... are grijă de noi și ne-a creat.                                                                       Farkaș Maria Emma, clasa a III-a A

... a creat pământul.                                 Ferezan David, clasa a III-a A, Mihalcia Andrada Elena, clasa a IV-a A

... este real.                                                                                                                    Hulea Radu, clasa a III-a A

... este cel mai bun.                                                                                          Ifrim Matteo Ștefan, clasa a III-a A

... este foarte bun.                                                                                               Ilie Mara Teodora, clasa a III-a A

... este un spirit minunat.                                                                            Nistor Alexandra Elena, clasa a III-a A

... a creat această lume frumoasă.                                                                          Parască Teodora, clasa a III-a A

... a fost pe pământ.                                                                                                      Slav Teodor, clasa a III-a A

... ne ascultă pe toți când ne rugăm.                                                                             Urdă Ștefan, clasa a III-a A

... este cea mai importantă Persoană, deoarece El a creat lumea.                             Gafița Cecilia, clasa a IV-a A

... ne iubește.                                      Mureșan Karina Maria, clasa a IV-a A, Donisă Tudor Vlad, clasa a IV-a C

... ne iubește în orice situație.                                                                       Scalzotto Gloria Rosa, clasa a IV-a C

... este cel mai bun Prieten al meu, dar eu, fiind mic, nu am crezut, dar de atunci până acum mi-am dat seama 
că nu este doar cel mai bun Prieten al meu, ci este cel mai bun Prieten al tuturor oamenilor.                                
                                                                                                                                   Buzea Yannis, clasa a IV-a C
... este cel mai bun Om și chiar dacă nu Îl pot vedea El este mereu cu mine și nu regretă nicio secundă 
sacrificiul Lui făcut pentru a ne salva pe noi toți.                                           Ungureanu Casiana, clasa a IV-a C
... a vindecat un om orb.                                                                               Răvar Anisia Mihaela, clasa a IV-a D
... ne privește pe toți ca și cum s-ar uita la televizor.                           Bocăneț Georgiana Bianca, clasa a IV-a D
... nu vrea răul oamenilor, ci doar binele lor, dar dacă nu ascultăm de El vom avea consecințe prin care 
încearcă să ne aducă pe calea cea bună.                                                                Clinciu Nicolae, clasa a IV-a D
... este Creatorul lumii.                           Iușan David Ștefan, clasa a IV-a D, Fülöp Martin Denis, clasa a VI-a D
... este atotputernic, Dumnezeu este lumină și iubire.                                   Patachi Cosmin Matei, clasa a V-a A 
... este mereu Acolo pentru noi.                                                                   Bîrsan Vanesa Nicoleta, clasa a V-a A
... înseamnă adevăr și iubire.                                                                   Cocicodar Flavius Andrei, clasa a V-a A
... nu poate fi înlocuit.                                                                                     Bucșa Teodor Adrian, clasa a V-a A
... este ... Calea.                                                                                                   Dinu Alexia Ioana, clasa a V-a A
... ne ajută dacă ne rugăm.                                                                              Oltean Alessia Maria, clasa a V-a A
... este un Tată iubitor.                                                                                 Podeanu David Gabriel, clasa a V-a A
... este cea mai apropiată Persoană de noi.                                                    Rența Jasminne Elena, clasa a V-a A
... este Cel Care-mi poartă de grijă.                                                            Șerban Alexia Gabriela, clasa a V-a A  
... este Mântuitorul nostru.                                                                            Vasile Cosmin Andrei, clasa a V-a A  
... este Tatăl tuturor.                                                                                    Zgîmbău Robert Mihail, clasa a V-a A
... este Tatăl nostru și trebuie să urmăm binele.                                         Drăgălai Diana Andreea, clasa a V-a B
... are grijă de fiecare.                                                                                     Enache Daria Florina, clasa a V-a B
... în fiecare zi ne apără de rele.                                                                                    Ichim Giulia, clasa a V-a B
... mă păzește tot timpul.                                                                                Ioniță Maria Andreea, clasa a V–a B
... ne va ajuta tot timpul.                                                                             Lupu David Alexandru, clasa a V- a B
... trebuie iubit.                                                                                                    Molnar Ana Maria, clasa a V-a B
... ne iubește pe toți.                                                                              Munteanu Marie Cleopatra, clasa a V-a B
... este cel mai important pentru o persoană.                                               Negru Theodora Ionela, clasa a V-a B
... este Tatăl, Fiul și Sfântul Duh.                                                                      State Darius Andrei, clasa a V-a B
... este bun.                                                                                                       Zbârnea Vlad Mihai, clasa a V-a B
... este atotputernic.                               Zoica Iulia Andrada, clasa a V-a B, Munteanu Gabriela, clasa a VII-a D
... este cel mai bun medic, poate vindeca orice boală, răspunde rugăciunilor noastre și ajută mamele 
credincioase.                                                                                                      Sînescu Jan Patrick, clasa a V-a C
... este al tuturor.                                                                                                  Dragomir Nicolae, clasa a V-a C
... face minuni.                                                                                                  Dudău Raul Bogdan, clasa a V-a C
... este Cel Care ne ajută mereu.                                                                      Iftimie Ioana Lorena, clasa a V-a C
... a vorbit cu Avraam.                                                                                               Roman Robert, clasa a V-a C
... este Acolo, doar că nu Îl văd.                                                                    Stanciu Robert Ștefan, clasa a V-a C 
... iubește pe toată lumea.                                                                            Șerban Ciprian Gabriel, clasa a V-a C 
... este Lumină, e mare, bun și răbdător, ne ajută în tot greul, iar când greșim ne dojenește ca un Părinte 
iubitor.                                                                                                             Voicu Andrei Marius, clasa a V-a C
... ne ascultă și ne vede pe toți.                                                                    Cîrneală Tincuța Maria, clasa a V-a D 
... este atotștiutor.      Galofteanu Geanina Mihaela, clasa a V-a D, Manolache Bianca Andreea, clasa a VIII-a C
... este Tatăl nostru și ne iubește foarte mult.                                         Răileanu Alexandru Mihai, clasa a V-a D
... ne ajută pe toți.                                                                                            Bălan David Ștefan, clasa a VI-a A
... este mereu cu noi, este iubire și speranță.                                                               Bucșa Daria, clasa a VI-a A
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... ne-a făcut pe noi, oamenii și această planetă frumoasă.                     Buduca Alexandru Luca, clasa a VI-a  A

... este cel mai puternic și fidel.                                                                    Catană Robert Adrian, clasa a VI-a A 
 ... ne iubește pe toți.                                                                              Ciopo Cosmin Alexandru, clasa a VI-a A
... este totul și că este Unul singur, atotputernic și atotștiutor.              Hodorac Maria Alexandra, clasa a VI-a A
... mi-a dat viață și că tot ce am acum El mi-a oferit.                                       Marin Paula Maria, clasa a VI-a A
... mă ajută când îmi este greu și că trebuie să am credință.                     Măciucă Tudor Cosmin, clasa a VI-a A
... este niciunde pe pământ, dar pretutindeni.                                               Necula Maria Alessia, clasa a VI-a A
... este mereu cu noi, în orice secundă.                                                          Nistor Mara Ștefania, clasa a VI-a A
... ne iubește pe toți, indiferent de cum arătăm, ce limbă vorbim, ce religie avem.         
                                                                                                                     Panainte Alexia Maria, clasa a VI-a A
... ne păzește și știe tot ce facem noi.                                                                 Pușkaș Erik Sabin, clasa a VI-a A
... ne privește din ceruri.                                                                            Timofte David Valentin, clasa a VI-a A
... Fiul ne-a luat păcatele asupra Lui.                                                             Tînjală Marius Ionuț, clasa a VI-a A
... te va asculta dacă te rogi.                                                                          Zamfir Maria Miruna, clasa a VI-a A
... ne-a salvat pe noi, oamenii, sacrificându-Și Fiul.                                     Buzaș Tania Teodora, clasa a VI-a B
... este bun și milostiv.                                                                                Cherciu Cristian Florin, clasa a VI-a B
... Se arată prin sfinți.                                                                                  Demeter Ioana Raluca, clasa a VI-a B
... ne iubește în orice situație.                                                                                       Greavu Elli, clasa a VI-a B
... este „Păstorul cel Bun” și noi, oamenii, suntem „oile” care ascultă de Păstor.    
                                                                           Lăcătuș Celia Elena și Lăcătuș  Maria Theodora, clasa a VI-a B 
... ne dăruiește tot ce este posibil în viața noastră.                                     Negreanu Oana Denisa, clasa a VI-a B
... o să ne ierte păcatele, indiferent de ce am făcut, dacă ne spovedim.          Radu Robert Ștefan, clasa a VI-a B
... ne protejează zi de zi.                                                                           Vereș Eduard Alexandru, clasa a VI-a B
... a făcut multe minuni.                                                                                           Ciumală Pavel, clasa a VI-a C
... ne vede și ne păzește în toți pașii vieții.                                                     Bogatu Giulia Andreea, clasa a VI-a C
...ne vorbește prin creația Sa.                                                                                Boghiu Theodor, clasa a VI-a C
... este Cel Care ne ferește de cel rău și că e bine să ne rugăm Lui.            Matei Dennis Cristian, clasa a VI-a C
... există pretutindeni.                                                                       Cristea Sebastian Constantin, clasa a VI-a D
... va fi mereu cu mine când îmi va fi greu.                                                        Irimiea Sebastian, clasa a VI-a D
... este Tatăl tuturor.                                                                        Năstase Alexandru Marius, clasa a VI-a D
... a ajutat-o în multe situații.                                                                Neagu Răzvan Constantin, clasa a VI-a D
... este o Cale de lumină.                                                                         Răpițeanu Ionela Florica, clasa a VI-a D
... va avea grijă de tatăl meu, care I s-a alăturat Lui.                                Kerekes Andrada Elena, clasa a VI-a D
... are grijă de noi.                                                                                                        Băltin Sara, clasa a VII-a A 
... este Tatăl meu și mă protejează mereu.                                                   Ben Khemais Ahmed, clasa a VII-a A 
... există chiar dacă nu-L vedem.                                                                                Dan Miruna, clasa a VII-a A 
... ajută oamenii.                                                                             Ghimbășan Octavian Nicolae, clasa a VII-a A
... trebuie iubit, indiferent de ce pățesc.                                                                     Ichim Mihai, clasa a VII-a A 
... ne veghează și ne este mereu alături.                                                             Ilie Alexia Maria, clasa a VII-a A
... este Protectorul meu.                                                                               Ionașcu Daria Bianca, clasa a VII-a A
... ne apără în orice situație.                                                                                        Kiss Robert, clasa a VII-a A 
... este peste tot.                                                                                           Măndoiu Alex Mihail, clasa a VII-a A
... este în inima mea.                                                                                               Miron Gabriel, clasa a VII-a A
... este cel mai important în viețile noastre.                                              Pop Andreea Mădălina, clasa a VII-a A
... există și o ajută să treacă peste situația ei.                                                  Pop Denisa Nicola, clasa a VII-a A
... ne apără pe toți.                                                                                 Soare Alexandru Nicolae, clasa a VII-a A
... există și are grijă de noi.                                                                           Șerbănoiu Sebastian, clasa a VII-a A
... ne ajută mereu.                                                                                               Tică Sonia Maria, clasa a VII-a A
Bunica mi-a spus că Dumnezeu este bun cu fiecare om.                            Văduva Rareș Adrian, clasa a VII-a A 
... iubește pe toți oamenii.                                                                       Ghimeș George Cosmin, clasa a VII-a A 
... este Sfânt.                                                                                   Miron-Balai Antonio Damian, clasa a VII-a B
... e bun, iubitor și mă poate ajuta când am nevoie.                                                    Bâra Maria, clasa a VII-a B
... ne iubește pe fiecare la fel de mult și că darul  de a fi fiica ei nu întrece nimic din cele primite de la 
Dumnezeu.                                                                                                               Chironda Ana, clasa a VII-a B
...  este pe primul loc în viața noastră.                                                   Diaconu Agnes Bogdana, clasa a VII-a B
... este Creatorul nostru și El trebuie să fie pe primul loc.                      Diaconu Andrei Nicolas, clasa a VII-a B
... este cel mai bun Prieten al omului.                                                Farcaș Alexandra Mirabela, clasa a VII-a B
... știe absolut tot și este Cel Care a creat universul.                              Jugaru Andreea Mihaela, clasa a VII-a B
... ne va apăra întotdeauna.                                                          Morun Darya Consuela Helena, clasa a VII-a B
... este oriunde.                                                                                       Runceanu Vlad Nicholas, clasa a VII-a B
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... Creatorul nostru.                                                                                  Rusu Andrei Alexandru, clasa a VII-a B

... iubește pe toată lumea.                                                                    Voinea-Șoptea Alexandra, clasa a VII –a B

... ne vede oricând.                                                                                          Artene Raul Andrei, clasa a VII-a C 

... ne veghează mereu.                                                                                     Bălan Vlad Marian, clasa a VII-a C

... tot timpul îmi va fi alături.                                                                             Bulanga Rebecca, clasa a VII-a C

... este Tatăl nostru, al tuturor, indiferent dacă noi credem sau nu în El.Cimpoeru Larisa Ionela, clasa a VII-a C

... este real și să cred în El.                                                                                         Fedor Delia, clasa a VII-a C

... are un rol important în viața mea.                                                           Ghețe Larisa Cătălina, clasa a VII-a C

... este Creatorul tuturor și că în El poți să ai cea mai mare încredere, pentru că l-a creat pe om din iubirea pe 
care i-o poartă.                                                                                      Mureșan Noemy Andreea, clasa a VII-a C
... este atotputernic și ne iubește.                                                                   Ohaci Lucas Andrei, clasa a VII-a C
... este Cel Care ne veghează și ne protejează mereu.                         Cozma Alexandru Cosmin, clasa a VII-a C
... este bun, și corect, și iubitor.                                                                               Păcurar Rareș, clasa a VII-a D 
... este singurul care nu te lasă la greu.                                                      Apostol Ioana Cristina, clasa a VII-a D
... mă iubește.                                                                                     Dima Emilia Elena Monica, clasa a VII-a D
... ne ajută când avem probleme.                                                            Mandea Bogdan Gabriel, clasa a VII-a D
...ne-a creat, ne ajută și ne iubește mereu pe toți.                                        Nuță Alexia Gabriela, clasa a VII-a D
... va fi mereu alături de mine.                                                       Ardelean Dumitru Alexandru, clasa a VIII-a C
... mereu i-a fost alături când a avut nevoie.                                                       Moțipan Lucian, clasa a VIII-a C
... este în tot ceea ce fac bun.                                                                              Oltean Andreea, clasa a VIII-a C 
... iubește pe toți oamenii.                                                                   Stănilă Alexandru Gabriel, clasa a VIII-a C
... este iubitor și va avea grijă de noi.                                                                       Popa Remus, clasa a VIII-a C
... trebuie respectat și iubit.                                                                        Nacu Sebastian Ionuț, clasa a VIII-a C 
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Muguri de gând

- texte biblice explicate de către copii -

„ Cine nu este cu Mine (Domnul Iisus Hristos) este împotriva Mea și cine nu adună cu 
Mine risipește.” (Matei 12,30)

Aceste cuvinte vor să arate că dacă în viață nu respectăm învățătura Domnului Iisus Hristos, 
ne va fi rău.                                                                                           Bădițoiu Dorian, clasa a VIII-a A

Eu cred că aceste cuvinte înseamnă că cine nu este de partea lui Dumnezeu va fi mereu 
împotriva Sa spiritual.                                                                          Cantor Elisabeta, clasa a VIII-a A

Cine nu este cu Dumnezeu își irosește viața.               Făgărășan Liviu Marian, clasa a VIII-a A
Eu cred că aceste cuvinte din Biblie arată că o viață fără Dumnezeu este risipită.

                                                                                                Parască Emanuel George, clasa a VIII-a A
În acest citat Domnul ne spune că o viață fără Dumnezeu este risipită.

                                                                                                              Popovici Andrei, clasa a VIII-a A
Cine nu este cu Dumnezeu nu va avea parte de iubirea Lui și va risipi totul cu mâna lui.            

                                                                                                      Nițoiu Daria Ștefania, clasa a VIII-a A
Cei ce nu Îl ascultă nu vor mai ajunge împreună cu El.

                                                                                                     Chiriac Mihail Andrei, clasa a VIII-a A
Cine nu ține la Dumnezeu nu are credință și mântuire.     Cican Fabiola Maria, clasa a VIII-a A
Dacă nu ne rugăm, nu vom putea fi cu Dumnezeu, nici acum, nici după moarte, iar viața ne-o 

risipim cu lucruri neînsemnate.                                           Mihalache Natalia Mihaela, clasa a VIII-a A
Este vorba despre faptul că Domnul Iisus Hristos promite oamenilor păcătoși că vor regreta.     

                                                                                                      Neagu Nedeea Maria, clasa a VIII-a A
Se referă la faptul că cine nu este de partea Domnului Iisus Hristos greșește.

                                                                                                   Tudose Nicoleta Alicia, clasa a VIII-a A
Cine nu este cu Dumnezeu, nu crede în El, pierde ce are legătură cu viața lui.
                                                                                          Agapie Ioana-Daiana, clasa a VIII-a B
Cine nu este cu Dumnezeu și nu ascultă de poruncile Sale, de fapt pierde în loc să câștige.         

                                                                                                        Budău Robert Ionuț, clasa a VIII-a B
Eu cred că dacă nu te rogi sau nu crezi în Dumnezeu, nu ești cu El.

                                                                                                 Cazacu Laurențiu David, clasa a VIII-a B
Dacă nu sunteți cu Dumnezeu, vă veți risipi viața vor să spună aceste cuvinte.

                                                                                                                 Cristescu Aris, clasa a VIII-a B
Dacă păcătuim suntem împotriva Domnului.              Drăgan Mihai Sebastian, clasa a VIII-a B
Părerea mea este că se referă la nevoia ca oamenii să fie credincioși, să se roage, pentru a-L 

avea pe Dumnezeu cu noi.                                                               Feraru Raul Andrei, clasa a VIII-a B
Acest text se referă la faptul că oamenii care nu sunt credincioși, fiind împotriva Domnului, 

risipesc efectele tuturor faptelor pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut pentru noi, prin neascultarea 
învățăturii Sale.                                                                                       Ghilescu Anca, clasa a VIII-a B

Cine nu cunoaște învățătura lui Dumnezeu și nu vrea să o cunoască, i se vor întâmpla lucruri
mai puțin bune.                                                                            Sibeche Tudor, clasa a VIII-a B
Cine nu este cu Dumnezeu nu va avea izbăvire.           Ciobanu Marius Daniel, clasa a VIII-a C
Acest text extras din Biblie vrea să spună că cine nu Îl respectă pe Domnul Iisus Hristos poate 

pierde și nu va ajunge în rai, ci dincolo.                                 Colțănel Andreea Denisa, clasa a VIII-a C
Cine nu respectă legea lui Dumnezeu este împotriva Lui, ceea ce va conduce la îndepărtarea 

de Acesta.                                                                                                  Găitan David, clasa a VIII-a C 
Atunci când nu-L aducem pe Domnul Iisus Hristos în viață, totul va fi invers față de ceea ce ți-

ai propus.                                                                                Grigoraș Paula Mădălina, clasa a VIII-a C
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„Cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu.” (Luca 18,27)

Lucrurile care nu sunt posibile oamenilor sunt posibile la Dumnezeu.
                                                                                                              Bădițoiu Dorian, clasa a VIII-a A

Aceste cuvinte ne arată că puterea lui Dumnezeu este mult mai importantă și mai mare decât 
neputințele oamenilor.                                                                                 Bălan Alina, clasa a VIII-a A

Eu cred că aceste cuvinte înseamnă că Dumnezeu poate face orice și ceea ce nu poate face un 
om simplu.                                                                                           Cantor Elisabeta, clasa a VIII-a A

Dumnezeu poate face orice nu poate face omul.          Făgărășan Liviu Marian, clasa a VIII-a A
Aceste cuvinte din Biblie ne arată faptul că dacă avem credință în Dumnezeu, viața este mai 

ușoară.                                                                                     Parască Emanuel George, clasa a VIII-a A
Cu ajutorul lui Dumnezeu putem reuși împreună.           Voicu Silviu Dumitru, clasa a VIII-a A
Dumnezeu știe cine suntem noi cu adevărat și poate vedea în noi bunătate, ceea ce oamenii nu 

pot face.                                                                               Mihalache Natalia Mihaela, clasa a VIII-a A
Orice este imposibil pentru oameni Dumnezeu poate face. 

                                                                                                      Moraru Lucian Pavel, clasa a VIII-a A
Dumnezeu are mai multă bunătate decât oamenii.           Neagu Nedeea Maria, clasa a VIII-a A
Noi nu putem face multe lucruri, dar Dumnezeu le poate face pe toate.

                                                                                                      Agapie Ioana-Daiana, clasa a VIII-a B
Ceea ce nu poate face un om de rând și nu stă în puterea lui, poate face Dumnezeu , dacă omul 

se roagă.                                                                                          Budău Robert Ionuț, clasa a VIII-a B
Cei care Îl au pe Dumnezeu pot face mai multe lucruri decât cei care nu cred în Dumnezeu, nu 

se roagă.                                                                                           Feraru Raul Andrei, clasa a VIII-a B
Dacă oamenii nu pot să facă ceva și se roagă, cerând ajutorul lui Dumnezeu, Acesta îi va ajuta. 

                                                                                                                 Sibeche Tudor, clasa a VIII-a B
Această propoziție se referă la faptul că oamenii nu au atâta putere ca Dumnezeu.
                                                                                              Băbăligă Laurențiu, clasa a VIII-a C
Ceea ce omul nu poate face singur, poate face împreună cu Dumnezeu, prin credință și fără 

păcate.                                                                                                       Beșa Claudiu, clasa a VIII-a C
Ceea ce nu poți face tu, Dumnezeu poate.             Bucur Georgiana Florentina, clasa a VIII-a C
Neputința se referă la faptul că oamenii nu pot face ceva, dar Dumnezeu poate.

                                                                                                     Catană Robert Adrian, clasa a VIII-a C
Nu trebuie mereu să ai încredere în oameni, dar în Dumnezeu da.

                                                                                                  Ciobanu Marius Daniel, clasa a VIII-a C
Ceea ce oamenii nu pot face Dumnezeu poate face, deoarece, chiar dacă suntem făcuți după 

chipul și asemănarea Lui, nu înseamnă că putem face tot ce poate face Tatăl Care ne-a creat.                 
                                                                                                Colțănel Andreea Denisa, clasa a VIII-a C

Tot ce oamenii nu pot să facă, Dumnezeu poate, iar unii nu vor să facă nici ce pot, ceea ce îi 
îndepărtează de Acesta.                                                                             Găitan David, clasa a VIII-a C

Cu învățătura lui Dumnezeu și cu bunăvoința noastră, Acesta ne va ajuta din imposibil să 
facem posibil.                                   Grigoraș Paula Mădălina, clasa a VIII-a C
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Puncte de vedere 

Prietenii Tăi, Doamne, mi-au vorbit despre Tine...

Prietenii lui Dumnezeu vorbesc frumos despre El deoarece se închină Lui și știu că El îi iubește.         
                                                                                                                     Burcă Daria Andreea, clasa a VI-a A

Prietenii lui Dumnezeu sunt sfinții și oamenii care ne-au vorbit despre El.
                                                                                                                           Gotu Rareș Ionuț, clasa a VI-a A

Eu cred că prietenii lui Dumnezeu L-au vorbit de bine, nu de rău, pentru că Dumnezeu nu face nimic 
pentru a ne întrista, din contră, El ne face să zâmbim și să Îi urmăm învățătura.
                                                                                                             Hodorac Maria Alexandra, clasa a VI-a A

Părerea mea este că este minunat să vorbesc cu prietenii lui Dumnezeu, deoarece ei sunt speciali.        
                                                                                                                        Marin Paula Maria, clasa a VI-a A

Prietenii Tăi, Doamne, mi-au vorbit despre Tine că ai fost și încă ești foarte bun, că ne-ai creat pe 
noi, oamenii și că ne aduci toată bucuria.                                                      Matei Denis Florin, clasa a VI-a A

Eu cred că sfinții Îl pot vorbi pe Dumnezeu numai de bine, deoarece Dumnezeu nu face lucruri rele.   
                                                                                                                 Măciucă Tudor Cosmin, clasa a VI-a A

Despre Dumnezeu se spun lucruri diferite, cu mesaj pozitiv sau negativ, dar de ce să-L implici pe 
Domnul Dumnezeu în cele negative? Dar bine că măcar prietenii Lui spun lucruri bune despre El.                    
                                                                                                                     Nistor Mara Ștefania, clasa a VI-a A 
 Din punctul meu de vedere toți creștinii sunt prietenii lui Dumnezeu, iar toți creștinii vorbesc despre 
Dumnezeu.                                                                                                 Palade Gabriel Adrian, clasa a VI-a A

Din punctul meu de vedere, prietenii lui Dumnezeu ar putea fi sfinții, care au împărtășit învățătura 
Acestuia oamenilor.                                                                                   Panainte Alexia Maria, clasa a VI-a A

Eu cred că Dumnezeu vorbește cu noi prin sfinți, ca să ne ajute.                Popa Alexia, clasa a VI-a A
Prietenii Tăi, Doamne, mi-au spus despre Tine că ești cel mai Sfânt dintre sfinți și că Tu ai creat 

această planetă și oamenii și că îi ajuți pe toți.                                                Pușkaș Erik Sabin, clasa a VI-a A
             Opinia mea este că prietenii lui Dumnezeu sunt sfinții, care încearcă să ne ajute să ne mântuim.          
                                                                                                                 Timofte David Valentin, clasa a VI-a A 

Chiar dacă unii oameni deja cred în Dumnezeu, El a trimis pe sfinți pentru a arăta oamenilor care nu 
au credință că El chiar există.                                                                     Zamfir Maria Miruna, clasa a VI-a A

Prietenii Tăi, Doamne, mi-au vorbit despre Tine, că Tu ai creat universul, viața, planetele, ai grijă de 
toate plantele, animalele și că poți vindeca pe oricine, dacă facem lucruri bune și ne este de folos.                    
                                                                                                                 Cherciu Cristian Florin, clasa a VI-a B

Prietenii Tăi, Doamne, mi-au vorbit despre Tine că ești foarte bun, foarte iubitor și ne ierți nelimitat 
toate păcatele.                                                                                        Guzumaș Adelina Maria, clasa a VI-a B

Sfinții există și cred în ei, ne vorbesc despre Dumnezeu, despre bunătate, dându-ne sfaturi despre 
curaj și înțelepciune.                                                                                Negreanu Oana Denisa, clasa a VI-a B

Din punctul meu de vedere această idee îmi dă de înțelesfaptul că minunile Domnului nostru Iisus 
Hristos au fost mărturisite peste tot în lume.                                           Bogatu Giulia Andreea, clasa a VI-a C

Opinia mea este că este important să învățăm despre sfinți și să cunoaștem munca lor.
Pot spune că minunile înfăptuite de către sfinți mă conving că Dumnezeu există și că are grijă de noi, 

pentru că a avut bunăvoința să-i trimită pe pământ pe Sfinții Părinți.                       Băltin Sara, clasa a VII-a A 
Eu cred că fraza dată se referă la un om care se roagă, vorbind lui Dumnezeu despre faptele 

apostolilor, mai exact despre răspândirea învățăturii, referindu-se la apostoli ca prieteni ai lui Dumnezeu.        
                                                                                                                                 Ichim Mihai, clasa a VII-a A

Nu toți cei mântuiți sunt prieteni cu Dumnezeu. Prietenia cu Dumnezeu este posibilă prin harul Lui. 
Dacă ești prieten cu Dumnezeu, nu renunța la această prietenie niciodată!    Ilie Alexia Maria, clasa a VII-a A

Cred că această propoziție se referă la sfinții și preoții care duc mai departe învățătura Domnului 
Iisus Hristos.                                                                                              Ionașcu Daria Bianca, clasa a VII-a A

Prietenii Tăi, Doamne, mi-au vorbit despre Tine numai de bine. Aceasta arată că prietenii lui 
Dumnezeu țin la El.                                                                                                  Kiss Robert, clasa a VII-a A

Eu cred că propoziția se referă la faptul că îngerii le-au vorbit sfinților de pe pământ despre 
Dumnezeu.                                                                                      Mălureanu Daniel Sebastian, clasa a VII-a A

Prietenii Tăi, Doamne, mi-au vorbit despre Tine și am rămas uimit de măreția și de sacrificiul Tău.     
                                                Ghimeș George Cosmin, clasa a VII-a A, Măndoiu Alex Mihail, clasa a VII-a A
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Prietenii Tăi, Doamne, mi-au vorbit despre Tine și m-au adus pe drumul Tău vorbind despre măreția 
Ta.                                                                                                                         Miron Gabriel, clasa a VII-a A

Cuvintele „Prietenii Tăi, Doamne, mi-au vorbit despre Tine” îmi aduc aminte de momentele în care 
comunicăm cu Dumnezeu prin rugăciuni, noi fiind îndrumați și de cei din jurul nostru, care ne ajută să 
descoperim drumul către credință și iubirea Lui.                                   Pop Andreea Mădălina, clasa a VII-a A

Prietenii Tăi, Doamne, mi-au vorbit despre Tine, despre lucrurile pe care le-ai făcut și despre 
bucuriile aduse pe pământ de către ei cu ajutorul Tău.                                 Pop Denisa Nicola, clasa a VII-a A

Eu cred că prietenii lui Dumnezeu – sfinții – există, deoarece noi nu am fi aflat despre Acesta dacă ei 
nu erau.                                                                                                Soare Alexandru Nicolae, clasa a VII-a A

Sfinții mi-au vorbit despre Dumnezeu prin Biblie, Evanghelie și preoți.
                                                                                                                     Șerbănoiu Sebastian, clasa a VII-a A

Părerea mea este că prietenii care Îl cunosc pe Dumnezeu, mă ajută și pe mine să Îl cunosc.                 
                                                                                                         Dima Emilia Elena Monica, clasa a VII-a D

Prietenii lui Dumnezeu, preoții și oamenii din locașul sfânt, vorbesc întotdeauna despre iubirea pe 
care o arată Dumnezeu către cei credincioși, iertând păcatele tuturor. 
                                                                                                              Mandea Bogdan Gabriel, clasa a VII-a D

Din punctul meu de vedere, ideea face referire la sfinți, preoți, cei care cred în Dumnezeu și Îl 
vestesc pe Acesta. Este un fapt frumos, care arată că încă există oameni buni.
                                                                                                                          Bădițoiu Dorian, clasa a VIII-a A

Părerea mea despre aceste cuvinte este că prietenii o să vorbească mereu de bine despre Dumnezeu.    
                                                                                                                         Cantor Elisabeta, clasa a VIII-a A

Cei sfinți împărtășesc învățătura lui Dumnezeu.                    Făgărășan Liviu Marian, clasa a VIII-a A
Aceste cuvinte ne arată cum sfinții sau oamenii care cred în Dumnezeu, adică prietenii Lui, ne 

vorbesc despre El.                                                                              Parască Emanuel George, clasa a VIII-a A
Aceste cuvinte ne arată cum persoanele care cred și respectă regulile lui Dumnezeu vorbesc despre 

Acesta.                                                                                                              Popovici Andrei, clasa a VIII-a A
Sfinții ne-au îndrumar spre Tine.                                             Stratulat Victor George, clasa a VIII-a A
Din punctul meu de vedere, cei care cred în Dumnezeu și care cunosc învățătura Lui din Biblie și 

vorbesc frumos despre El sunt considerați prietenii Săi.                          Truță Larisa Victoria, clasa a VIII-a A
Prietenii lui Dumnezeu sunt cei ce vorbesc de bine de El.              Vizureanu Andreea Denisa, clasa a VIII-a A

Sfinții ne vorbesc la fiecare pas de Dumnezeu.                          Voicu Silviu Dumitru, clasa a VIII-a A
Părerea mea este că sfinții există, deoarece, dacă ei nu existau, nu auzeam de Dumnezeu.                     

                                                                                                                   Cican Fabiola Maria, clasa a VIII-a A
Din punctul meu de vedere, prietenii lui Dumnezeu (sfinții) spun cele mai frumoase lucruri despre 

Dumnezeu, vorbind cu mine prin rugăciune, prin faptele bune pe care le fac, deoarece ei Îl iubesc și cu mine 
vorbesc tocmai despre Dumnezeu și faptele Sale.                                 Hodorac Denisa Elena, clasa a VIII-a A

Cred că enunțul vrea să spună că oamenii trimiși de către Dumnezeu au împărtășit credința în toată 
lumea.                                                                                                       Issac Tomiță Leonard, clasa a VIII-a A

Eu cred că sfinții, prietenii lui Dumnezeu, făcând minuni cu ajutorul Lui și rămânând în istorie, au 
vorbit astfel despre El.                                                                    Mihalache Natalia Mihaela, clasa a VIII-a A

 Eu cred că, dacă te rogi sfinților, ei pot să îți vorbească într-un mod aparte despre Dumnezeu.             
                                                                                                                  Moraru Lucian Pavel, clasa a VIII-a A

Sfinții L-au lăudat și au vorbit despre Dumnezeu, spunând lucruri frumoase despre Acesta.                  
                                                                                                                  Agapie Ioana-Daiana, clasa a VIII-a B

Toți sfinții au vorbit numai de bine pe Dumnezeu.                       Bițică Felicia Maria, clasa a VIII-a B
Din punctul meu de vedere ideea prezentată aici arată că preoții și toți credincioșii vorbesc despre 

Dumnezeu.                                                                                                  Budău Robert Ionuț, clasa a VIII-a B
Aceste cuvinte se referă la faptul că sfinții încearcă să ne ajute să devenim oameni mai buni.               

                                                                                                              Dănculea Remus Costel, clasa a VIII-a B
Atunci când este un sfânt pe pământ ne vorbește despre Dumnezeu prin viața lui.

                                                                                                             Drăgan Mihai Sebastian, clasa a VIII-a B
Din punctul meu de vedere, ideea aceasta înseamnă că sfinții au vorbit cu noi despre Dumnezeu, 

adică ei au încercat să aducă pe pământ învățătura Domnului.                          Ghilescu Anca, clasa a VIII-a B
Prietenii lui Dumnezeu ne-au vorbit despre Dumnezeu, despre Cine este El, despre ce minuni 

minunate a făcut, despre vindecările oamenilor prin puterile Sale.         Giurgiu Ionela Silvia, clasa a VIII-a B
Prietenii sunt sfinții și toți au vorbit numai de bine despre Dumnezeu.

                                                                                                             Izsak Anemona Andrada, clasa a VIII-a B
Sfinții sunt cei care ne-au vorbit despre Dumnezeu.                            Prisăcariu Luca, clasa a VIII-a B
Sunt de părere că sfinții ne-au vorbit mult despre El, ceea ce e un lucru bun.

                                                                                                                             Sibeche Tudor, clasa a VIII-a B
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„Prietenii Tăi, Doamne, mi-au vorbit despre Tine” se referă la faptul că sfinții lui Dumnezeu mi-au 
vorbit despre Dumnezeu, că ești puternic, că ești nemuritor și că iubești oamenii credincioși.                            
                                                                                                                         Afrăsinei Andrei, clasa a VIII-a C

Sfinții au vorbit despre Dumnezeu, arătând cât de darnic și de bun e cu oamenii.
                                                                                                                     Băbăligă Laurențiu, clasa a VIII-a C

Sfinții au făcut multe minuni cu ajutorul lui Dumnezeu și au răspândit cuvântul Lui.
                                                                                                              Ciobanu Marius Daniel, clasa a VIII-a C

Sfinții mi-au vorbit despre Dumnezeu, m-au învățat poruncile Sale, să îmi respect familia și să fiu 
mulțumită pentru tot ce am.                                                                Colțănel Andreea Denisa, clasa a VIII-a C

Sfinții au transmis mai departe toate minunile pe care le-a făcut Dumnezeu.
                                                                                                                               Găitan David, clasa a VIII-a C

Eu unul cred că e bine că învățătura Domnului e transmisă mai departe prin sfinți.
                                                                                                                        Ilie Radu Nicușor, clasa a VIII-a C 

 Frica de Dumnezeu și temerile de toată ziua

Eu cred că frica de Dumnezeu este doar un reper pentru a-I respecta poruncile. Noi suntem copiii Lui, 
frica nu este de la Domnul, pentru că Dumnezeu este iubire și toate temerile se risipesc atunci când El este cu 
noi.                                                                                                                              Bucșa Daria, clasa a VI-a A

Eu cred că frica de Dumnezeu este atunci când te temi de faptul că Dumnezeu Îți poate lua oricând 
viața, iar temerile de toată ziua sunt niște frici mai mici, care trec imediat, de exemplu frica de a lua o notă 
mică, de a te lovi etc..                                                                                    Burcă Daria Andreea, clasa a VI-a A

Cea mai mare frică ar trebui să fie de Dumnezeu, dar oamenii zic că au mai mari alte frici.                     
                                                                                                                      Catană Robert Adrian, clasa a VI-a A 

Frica de Dumnezeu și temerile de toată ziua sunt cauzate de faptele rele făcute pe parcursul vieții.         
                                                                                                               Doroftei Sebastian Adrian, clasa a VI-a A

Frica de Dumnezeu și temerile de toată ziua sunt necesare uneori. 
                                                                                                              Fărțăscu Gabriel Octavian, clasa a VI-a A

Frica de Dumnezeu nu trebuie să existe deoarece Dumnezeu este sfânt și ne face bine.
                                                                                                                             Gotu Rareș Ionuț, clasa a VI-a A

Eu cred că unii oameni au frică de Dumnezeu pentru că pe unii îi pedepsește, dar îi pedepsește pe 
bună dreptate.                                                                                        Hodorac Maria Alexandra, clasa a VI-a A 

Dacă te rogi lui Dumnezeu, dacă citești Biblia, nu trebuie să ai frică de El și nu trebuie să te temi de 
situațiile grele, deoarece El te va ajuta să treci peste ele.                         Măciucă Tudor Cosmin, clasa a VI-a A

Da, există temeri, toți oamenii le au, dar de multe ori nu își dau seama că temerile nu sunt doar cele de 
la muncă, ci și frica de Dumnezeu.                                                              Necula Maria Alessia, clasa a VI-a A

Frica de Dumnezeu și temerile de toată ziua nu există, fiind doar niște iluzii aplicate de către cel rău 
pe oameni.                                                                                                   Palade Gabriel Adrian, clasa a VI-a A

Părerea mea este că nu cred că ar trebui să îți fie frică de Dumnezeu sau să ai alte temeri de toată ziua, 
deoarece dacă faci fapte bune, te rogi etc., totul va fi bine.                       Panainte Alexia Maria, clasa a VI-a A

Eu cred că trebuie să avem frică de Dumnezeu și să avem grijă ce facem pentru că El ne-a creat.            
                                                                                                                                     Popa Alexia, clasa a VI-a A

Frica de Dumnezeu și temerile de toată ziua ar trebui să apară în sufletele tuturor oamenilor și să fie 
tratate cum trebuie.                                                                                            Pușkaș Erik Sabin, clasa a VI-a A

Opinia mea este că singura frică de Dumnezeu pe care o putem avea este să nu fim mântuiți de către 
El.                                                                                                              Timofte David Valentin, clasa a VI-a A 

Frica de Dumnezeu și temerile de toată ziua ne fac mai puternici și mai credincioși.     
                                                                                                                       Tînjală Marius Ionuț, clasa a VI-a A

Consider că doar păcătoșilor le este frică de Dumnezeu și chiar dacă ei spun că nu cred în El, tot există 
sentimentul de frică.                                                                                     Zamfir Maria Miruna, clasa a VI-a A

ca de Dumnezeu și temerile de toată ziua sunt total normale la unele persoane, dar în ceea ce mă 
privește nu mi-e frică de Dumnezeu, mi-e frică numai să nu plece de lângă mine.                                                 
                                                                                                                       Buzaș Tania Teodora, clasa a VI-a B

Multor oameni le este frică de animale, dezastre naturale etc., dar eu cred că ar trebui să ne fie frică de 
faptul că poate nu ajungem în rai.                                                              Cherciu Cristian Florin, clasa a VI-a B
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Nu există frică de Dumnezeu, ci credință, nădejde și dragoste.                Chiper Alexia, clasa a VI-a B
Eu cred că tuturor credincioșilor le este frică de Dumnezeu, temându-se ca nu cumva să facă un 

păcat, oricât de mic ar fi.                                                                           Demeter Ioana Raluca, clasa a VI-a B
Frica de Dumnezeu și temerile de toată ziua le învingem crezând în bunătatea și mila Ta, Doamne.      

                                                                                                               Guzumaș Adelina Maria, clasa a VI-a B
Toți avem frici care trebuie înfruntate, dar trebuie să credem în Dumnezeu, nu să ne fie frică și pentru 

a le înfrunta nu trebuie să facem răutăți, ci să le depășim cu bunăvoință.
                                                                                                                 Negreanu Oana Denisa, clasa a VI-a B

Ceea ce înțeleg eu din această idee este faptul că lucrul de care trebuie să ne temem cel mai mult este 
de a nu-L supăra pe Dumnezeu.                                                               Bogatu Giulia Andreea, clasa a VI-a C

Cred că temerile de toată ziua îi caracterizează pe cei care nu au încredere în Dumnezeu și se 
gândesc că Dumnezeu poate să-i pedepsească. Consider că Dumnezeu este iubitor și, dacă și noi Îl iubim, nu 
trebuie să ne apropiem de El cu frică, ci cu încredere.                                              Băltin Sara, clasa a VII-a A

Frica de Dumnezeu este diferită de temerile de toată ziua, pentru că frica de Dumnezeu te face să nu 
păcătuiești, în timp ce restul temerilor nu.                                                  Bâscă Mihai Dragoș, clasa a VII-a A

Eu cred că frica de Dumnezeu nu există, iar temerile de toată ziua sunt niște iluzii create de noi 
înșine.                                                                                                         Ben Khemais Ahmed, clasa a VII-a A

Frica de Dumnezeu și temerile de toată ziua le poate avea oricine fără vreun motiv întemeiat.              
                                                                                                                                  Dan Miruna, clasa a VII-a A

Frica de Dumnezeu și temerile de toată ziua le avem cu toții atunci când greșim.
                                                                                                           Gheorghe Teodora Florina, clasa a VII-a A

Frica de Dumnezeu și temerile de toată ziua ne ajută să nu păcătuim.
                                                                                                      Ghimbășan Octavian Nicolae, clasa a VII-a A

Părerea mea despre ideea dată este aceea că reprezintă un titlu al unui articol despre frica de 
Dumnezeu și de ce ar trebui să o avem.                                                                   Ichim Mihai, clasa a VII-a A

Îți este frică de Dumnezeu și ai multe temeri, dacă nu ești un om corect. Cine se roagă lui Dumnezeu, 
nu are frică de Acesta.                                                                                      Ilie Alexia Maria, clasa a VII-a A

Eu cred că frica de Dumnezeu există, deoarece, când facem un păcat, majoritatea dintre noi ne 
simțim prost și avem nevoie să ne ducem la un duhovnic.                       Ionașcu Daria Bianca, clasa a VII-a A
Frica de Dumnezeu și temerile de toată ziua le au doar persoanele care nu cred în Dumnezeu și sunt contra 
Lui, refuzând toate sfaturile primite.                                                                        Kiss Robert, clasa a VII-a A

Frica de Dumnezeu și temerile de toată ziua ne dau putere să învingem păcatele.
                                                Ghimeș George Cosmin, clasa a VII-a A, Măndoiu Alex Mihail, clasa a VII-a A

Frica de Dumnezeu și temerile de toată ziua se risipesc când mă gândesc la puterea și iubirea lui 
Dumnezeu.                                                                                                            Miron Gabriel, clasa a VII-a A

Eu cred că cea mai mare temere a oamenilor este să moară.      Mocanu Danyel Iulian, clasa a VII-a A
Consider că singura Persoană de Care trebuie să-mi fie frică este Dumnezeu, în sensul că trebuie să-

mi fie frică să greșesc în fața Acestuia, pentru că El ne-a făcut numai bine.
                                                                                                                     Pintilii Darius Ionuț, clasa a VII-a A

Sintagma „Frica de Dumnezeu și temerile de toată ziua” ne arată că frica de El este, de fapt, 
ascultarea de El. Acesta vrea să ne temem de El atât în sensul de a-I recunoaște puterea, cât și în sensul de a 
nu-I încălca poruncile. Doar Dumnezeu ne poate ierta păcatele, greșelile, așa că fiecare moment din viața 
noastră îl dedicăm Lui și în acest mod ne arătăm credința.                    Pop Andreea Mădălina, clasa a VII-a A

Frica de Dumnezeu este frica de a nu fi atras în cealaltă parte și frica de a nu fi judecat de către 
Dumnezeu pentru anumite fapte, iar frica de zi cu zi nu poate fi descrisă doar de către un om.                           
                                                                                                              Seceleanu Denis Gabriel, clasa a VII-a A

Nu ar trebuie să ne fie frică de Dumnezeu, ba chiar ar trebui să Îl admirăm, deoarece El ne poate 
trece peste temerile de toată ziua.                                                       Soare Alexandru Nicolae, clasa a VII-a A

Frica de Dumnezeu înseamnă ascultarea de El și de învățătura Lui.
                                                                                                                    Șerbănoiu Sebastian, clasa a VII-a A

Nu cred că ar trebui să ne fie frică de Dumnezeu, deoarece Acesta ne vrea doar binele.
                                                                                                                          Tică Sonia Maria, clasa a VII-a A

Prin frica de Dumnezeu învingem toate temerile.             Dima Emilia Elena Monica, clasa a VII-a D 
Frica de Dumnezeu simbolizează teama de a nu respecta poruncile lui Dumnezeu. Reprezintă teama 

de judecată, de moarte veșnică . De aceea cei temători de Dumnezeu vor urma întocmai poruncile Sale și pe 
Domnul Iisus. Pentru cel credincios teama transpune un sentiment de respect față de Creatorul lumii. Teama 
de Dumnezeu este înțelepciune. A-ți fi frică de Dumnezeu înseamnă a face întocmai pe placul Lui, fără a mai 
greși voit. Frica înseamnă lepădarea de sine și urmarea unui singur drum și anume cel drept.
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În concluzie, un creștin adevărat, care păzește legile lui Dumnezeu, care trăiește într-o viață bine 
cugetată, care se poate lepăda de sine, urmându-I Domnului Iisus, are frică de Dumnezeu.
                                                                                                                     Soare Daniela Ioana, clasa a VII-a D

Părerea mea este că frica de Dumnezeu este mai importantă decât temerile de toată ziua.                      
                                                                                                                                 Bălan Alina, clasa a VIII-a A

Părerea mea este că frica de Dumnezeu este cea mai mare deoarece El este atotputernic.                       
                                                                                                                          Cantor Elisabeta, clasa a VIII-a A 

Dacă avem frică de Dumnezeu, temerile de toată ziua vor dispărea.
                                                                                                              Făgărășan Liviu Marian, clasa a VIII-a A

Dacă avem frică de Dumnezeu, toate greutățile le trecem mai ușor decât dacă nu am avea-o.                
                                                                                                            Parască Emanuel George, clasa a VIII-a A

Dacă avem frică de Dumnezeu, greutățile de toată ziua nu o să ne afecteze așa de rău.
                                                                                                                          Popovici Andrei, clasa a VIII-a A

Dacă frica de Dumnezeu trăiește în sufletul nostru, putem să trecem peste toate temerile sau fricile 
vieții.                                                                                                     Stratulat Victor George, clasa a VIII-a A

Din punctul meu de vedere frica de Dumnezeu este un lucru foarte important pentru fiecare, pentru 
că acest lucru înseamnă că suntem conștienți că Dumnezeu este atotputernic, iar temerile de toată ziua pot fi 
unele simple, întâlnite mereu și care pot fi îndreptate.                             Truță Larisa Victoria, clasa a VIII-a A

Frica de Dumnezeu trebuie să fie principala noastră frică.
                                                                                                         Vizureanu Andreea Denisa, clasa a VIII-a A

Dacă avem frica de Dumnezeu, toate temerile le trecem fără nicio problemă.
                                                                                                                  Voicu Silviu Dumitru, clasa a VIII-a A

Dacă te rogi zilnic lui Dumnezeu, El te va scăpa de temerile tale.
                                                                                                                     Bonta Fabian Ionel, clasa a VIII-a A

Frica de Dumnezeu te ajută în viață în luarea unor decizii mai bune și în evitarea temerilor de toată 
ziua.                                                                                                         Chiriac Mihail Andrei, clasa a VIII-a A

Părerea mea este că dacă îți este frică de Dumnezeu, îți va fi întotdeauna frică să faci greșeli.               
                                                                                                                   Cican Fabiola Maria, clasa a VIII-a A

Din punctul meu de vedere nouă nu ar trebui să ne fie frică de Dumnezeu și nici de altceva, căci El 
ne apără de tot ce este rău și nu ar face rău nimănui.                             Hodorac Denisa Elena, clasa a VIII-a A

 Dacă nu credem în Dumnezeu, vom avea o viață grea.             Issac Tomiță Leonard, clasa a VIII-a A
Unora le e frică de Dumnezeu pentru că au făcut la rândul lor păcate și nu vor să fie pedepsiți de 

către Acesta pentru greșelile făcute.                                                      Ispășescu Alesia Maria, clasa a VIII-a A
 Eu cred că teama de Dumnezeu trebuie să fie mai mare față de teama de toate zilele. Unora le este 

frică de întuneric, care nu le poate face nimic, în loc să le fie frică de Dumnezeu Care într-o clipă poate să 
facă orice.                                                                                        Mihalache Natalia Mihaela, clasa a VIII-a A 

Eu cred că frica de Dumnezeu este mai mare decât temerile de toată ziua.
                                                                                                                  Moraru Lucian Pavel, clasa a VIII-a A

Frica de Dumnezeu nu este ca temerile de toată ziua, pentru că acestea se pot rezolva, iar aceasta 
poate fi una constructivă.                                                                         Neagu Nedeea Maria, clasa a VIII-a A

Părerea mea este că nu trebuie să ne fie frică de Dumnezeu, deoarece Acesta ne vrea  binele, mereu 
ne apără de cele rele.                                                                             Tudose Nicoleta Alicia, clasa a VIII-a A

Îți poate fi frică de orice – bătaie, foame, sărăcie - dar îți poate fi frică și de Dumnezeu, adică să te 
îmbolnăvești pentru că nu Îi respecți regulile.                                          Agapie Ioana-Daiana, clasa a VIII-a B

Frica de Dumnezeu și temerile de toată ziua au în comun frica de moarte.
                                                                                                                    Bițică Felicia Maria, clasa a VIII-a B

Cei care nu au credință au frică de Dumnezeu și din acest motiv El nu îi poate ajuta în temerile de zi 
cu zi.                                                                                                            Budău Robert Ionuț, clasa a VIII-a B

Nouă în general ne este frică să fim singuri și să ne vorbească oamenii pe la spate.
                                                                                                             Cazacu Laurențiu David, clasa a VIII-a B

Eu consider că frica de Dumnezeu este cea mai importantă.                  Cristescu Aris, clasa a VIII-a B
Consider că temerile de toată ziua și frica de Dumnezeu arată că nu avem conștiința împăcată cu 

anumite lucruri pe care le facem, iar nouă ne este frică cum ne va judeca Dumnezeu la Judecata de Apoi.        
                                                                                                                             Ghilescu Anca, clasa a VIII-a B

Frica de Dumnezeu cred că o are aproape toată lumea în toate zilele, deoarece ne temem pentru 
păcatele noastre, iar unii oameni se tem de A Doua Venire a Domnului.
                                                                                                                  Giurgiu Ionela Silvia, clasa a VIII-a B

Teama mea este că Dumnezeu nu va mai suporta deloc răutățile noastre și că într-o zi se va încheia 
totul.                                                                                                    Izsak Anemona Andrada, clasa a VIII-a B 
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Sunt de părere că există aceste frici, dar frica de Dumnezeu e cea mai mare frică, pe care mulți dintre 
noi o avem.                                                                                                          Sibeche Tudor, clasa a VIII-a B

Eu am frică doar de Dumnezeu pentru că El are cea mai mare putere și poate distruge întreaga 
planetă.                                                                                                             Afrăsinei Andrei, clasa a VIII-a C

Frica de Dumnezeu și temerile de toată ziua se referă la faptul că ar trebui să ne fie frică mai mult de 
Dumnezeu decât de fricile întâlnite în viața de zi cu zi.                                  Ailincăi Antonio, clasa a VIII-a C

Frica de Dumnezeu este frica pe care o ai când știi că ai făcut un păcat.
                                                                                                                     Băbăligă Laurențiu, clasa a VIII-a C

Ți-e frică să nu-L dezamăgești pe Dumnezeu.                  Bucur Georgiana Florentina, clasa a VIII-a C
Din punctul meu de vedere, frica de Dumnezeu dă semn de ascultare față de El.

                                                                                                              Ciobanu Marius Daniel, clasa a VIII-a C
Frica de Dumnezeu apare atunci când nu ascultăm de poruncile lui Dumnezeu și nu ne rugăm.             

                                                                                                            Colțănel Andreea Denisa, clasa a VIII-a C
Părerea mea este că dacă nu citești Biblia, nu te rogi, nu mergi la biserică, toate lucrurile acestea te 

îndepărtează de Dumnezeu. Oamenii știu asta, dar nu fac nimic pentru a se apropia de Dumnezeu, așa că 
poate exista un semn de întrebare dacă vor ajunge în Împărăția cerurilor sau nu, pe când temerile de toate 
zilele ți le poți rezolva cu răbdare și calm.                                                           Găitan David, clasa a VIII-a C

Dumnezeu este atotputernic, fără El nu există viață și de aceea trebuie să ne temem să nu-L  
îndepărtăm  din viața noastră.                                                            Grigoraș Paula Mădălina, clasa a VIII-a C 

 Învierea Domnului și învierea noastră

Prin sacrificiul Domnului Iisus Hristos, Care Și-a dat viața pentru noi, am primit o nouă șansă spre 
iertare și un nou început, pentru a fi spălați de păcate și a ne naște din nou.

Într-un mic sătuc din Bethleem S-a născut Domnul Iisus Hristos. Încă din copilărie Își revărsa harul 
Său divin și vindecător asupra oamenilor. Miracolele săvârșite de Iisus pe pământ cât a trăit sunt numeroase: 
preschimbarea apei în vin, vindecarea ologului, redarea vederii orbilor, scoaterea demonilor din oameni. 

Datorită faptelor Sale, fariseii și cărturarii din acea vreme se temeau de El și au hotărât să Îl omoare. 
L-au dat pe mâna conducătorului Pilat din Pont, care a hotărât să-L omoare prin răstignire. La trei zile după 
moarte, El a înviat. 

Noi sărbătorim Învierea Domnului ca fiind Paștele. Această sărbătoare este importantă deoarece 
simbolizează miracolul Învierii Domnului, aduce bucurie și liniște sufletească.
                                                                                                                     Soare Daniela Ioana, clasa a VII-a D
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Rebusuri

        A           

      1            

     2             

     3             

   4               

      5            

6                  

       B           

Ilie Mara Teodora, clasa a III-a A 1 partea nevăzută din om
2 Dumnezeu
3 ulei sfințit
4 Creatorul lumii
5 partea văzută din om
6 mama și tata

A-B prietenii lui Dumnezeu

       A          

     1           

    2            

    3            

     4           

     5           

6                

 7               

    8            

      B          

 Bucșa Teodor Adrian, clasa a V-a A 1 semnul biruinței Mântuitorului asupra celui 
rău
2 vas în care ne botezăm
3 Descoperire da la Dumnezeu
4 a treia Persoană din Sfânta Treime
5 perete care separă sfântul altar de naos
6 schimbarea comportamentului după Legea 
lui Dumnezeu
7 oameni care ajung la desăvârșire încă din 
această viață
8 praznic

A-B- calitate necesară mântuirii

      A           

  1              

 2               

3                

4                

   5             

  6              

  7              

8                

     B           

Cocicodar Flavius Andrei, clasa a V-a A
1 este atotprezent
2 se aprinde la biserică
3 obiect important din biserică
4 ucenic al Domnului
5 sfânt evanghelist
6 i se acordă cea mai mare cinstire 
după Dumnezeu
7 sfânt evanghelist
8 trecere

A-B – salvarea sufletelor

  A           

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

 B           

David Andrei, clasa a V-a A  1 a fost găsită de către Sfânta Împărăteasă 
Elena
2 Descoperire de la Dumnezeu
3 cel care a scris viața și activitatea de pe 
pământ a Mântuitorului
4 Iisus Hristos
5 creștinul se închină înaintea ei
6 sfânt grec cunoscut în toată lumea
7 Țara Făgăduinței
8 ucenic al Domnului

A-B – calitate necesară mântuirii

     A      

   1       

  2        

 3         

4          

    B      

Dinu Alexia Ioana, clasa a V-a A 1 a scris paisprezece Epistole care se găsesc în Noul 
Testament
2 apostolul iubit al Domnului
3 slujbă religioasă care se face pentru cei bolnavi
4 sfânt grec vindecător

A-B- perioadă de înfrânare
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       A        
   1           
   2           
     3         
    4          
    5          
 6             
7              
    8          
      B        

Mărgineanu Raul Teodor, clasa a V-a A 1 unul din cei doisprezece Sfinți Apostoli ai 
Domnului
2 altarul de jertfă al Domnului
3 au fost uciși pentru apărarea credinței lor 
4 obiect sfințit de pe sfânta masă din altar, fără de 
care nu se poate ține Sfânta Liturghie
5 s-a lepădat de trei ori de Mântuitorul în noaptea 
arestării Acestuia
6 slujba religioasă prin care devenim creștini
7 unul dintre cei Trei Sfinți Ierarhi
8 sfânt evanghelist

A-B – este atotprezent

Oltean Alessia Maria, clasa a V-a A

     A        

   1         

    2           

  3          

  4          

5            

    B        

1 călugăr sfânt
2 Biblie
3 pecetea legământului dintre Dumnezeu și Noe
4 catapeteasmă
5 duh nemuritor

A-B – altarul de jertfă al Domnului Iisus Hristos

       A       

1             

    2         

   3          

 4            

  5           

 6            

  7           

   8          

      B       

Patachi Cosmin Matei, clasa a V-a A 1 Sfânta Taină prin care primim iertarea păcatelor
2 Sfânta Taină prin care un tânăr și o tânără primesc de 
la Dumnezeu binecuvântarea pentru întemeierea unei 
familii
3 obiect necesar mai ales în noaptea de sărbătorire a 
Învierii Domnului
4 obiect sfințit care ne duce cu gândul la Dumnezeu
5 îl primim la Botez
6 Sfânta Taină prin care devenim creștini
7 primul Sfânt Evanghelist
8 obiect prețuit de către creștini

A-B – Sfânta Treime 

       A      

1            

    2        

   3         

 4           

 5           

 6           

  7          

     8       

      B      

Rența Jasminne Elena, clasa a V-a A 1 mărturisirea păcatelor
2 Sfântă Taină prin care un tânăr și o tânără 
primesc binecuvântarea lui Dumnezeu
3 se aprinde în noaptea de Paști
4 Sfântă Taină care se face imediat după Botez
5 mama regelui Solomon
6 slujbă religioasă la care primim un înger păzitor
7 primul dintre Sfinții Evangheliști
8 soțul Batșebei

A-B – Sfânta Treime
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     A     C     E       

1             2        

            3         

 4      5      6        

  7                   

 8           9         

            10         

     11                

      12               

    B          F       

     13                

         D            

Podeanu David Gabriel, clasa a V-a A

7 a adus învățătura creștină pe teritoriul țării noastre
8 fratele lui Cain
9 Casa Domnului
10 îl primim la Botez
11 creștin ucis pentru credința lui în Domnul Iisus Hristos
12 uriaș ucis în luptă de către Regele David
13 calitate primită de către Regele Solomon de la Dumnezeu în urma rugăciunii sale

A-B – Sfânta Treime
C-D – prima Carte din 
Noul Testament
E-F – convingerea că 
există Dumnezeu și că 
învățătura Sa din Biblie 
e adevărată

1 calitate necesară mântuirii
2 Domnul S-a răstignit pe aceasta
3 sărbătoare
4 unul din cei doisprezece Sfinți 
Apostoli
5 Sfântă Taină care se face pentru 
cei bolnavi
6 prima femeie creată de către 
Dumnezeu

          A           

        1            

       2             

    3                

       4             

5                    

   6                 

        7            

        8            

         B           

Simuțiu Denis Bogdan, clasa a V-a A  

A-B – convingerea că există Dumnezeu și că 
învățătura Lui din Biblie e adevărată

3 sărbătoare importantă pentru creștini
4 primul om
5 cel care a scris Evanghelia
6 conducătorul Egiptului în vremea lui Iosif

1 vasul în care se botează creștinii
2 Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt

7 țara poporului ales
8 ucenic al Domnului 
Iisus Hristos

      A        

    1         

 2            

     3         

4             

  5           

     B        

Stroescu Denisa Maria, clasa a V-a A

1 trecere de la moarte la viață
2 Iisus Hristos Mântuitorul
3 sfânt sărbătorit în 23 aprilie
4 soția lui Iosif  din Egipt
5 i S-a arătat Sfânta Treime la Stejarul Mamvri

A-B – primit la Botez de către orice creștin

   A          

1        C  E  

 2           

            

 3           

            

            

4            

 5       D  F  

6 I           

 
 

 B          

Șerban Alexia Gabriela, clasa a V-a A 1 obiect sfințit prețuit de către creștini
2 primul om creat de către Dumnezeu
3 cea mai importantă Carte din Noul 
Testament
4 a doua soție a lui Iacov
5 prima soție a lui Iacov
6 se mai numește și Israel

A-B – biserică mare
C-D – Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt
E-F – prietenii lui Dumnezeu
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         A       

      1         

       2        

    3           

       4        

       5        

6               

        B       

Vătavu Cătălina Maria, clasa a V-a A 1 unul dintre cei trei tineri aruncați în 
cuptor pentru credința lor
2 calitate importantă pentru un creștin
3 drept-credincios creștin
4 ucenic al Domnului
5 încrederea în purtarea de grijă a lui 
Dumnezeu
6 locaș de închinare

A-B – obiect sfințit prețuit de către 
creștini

        A       

      1        

    2          

    3          

      4        

5              

    6          

       B       

Artene Maria Andreea, clasa a V-a B 1 fostul nume al Sfântului Apostol Pavel
2 chipul lui Dumnezeu din om
3 una dintre cele trei părți ale sufletului
4 una dintre cele trei virtuți teologice
5 schimbarea vieții după învățătura Domnului 
Iisus Hristos
6 obiectul din sfântul altar în care se păstrează 
Sfânta Împărtășanie pentru cei bolnavi

A-B – prietenii lui Dumnezeu 

   A           

 1            

2 C            

 3            

 4            

 5            

 6            

 7            

 8            

  B           

             

Bâra Ștefan, clasa a V-a B
Caraivan Florina Andrada,clasa a V-a D

1 semn plin de putere
2 vas în care se botează copilul
3 a scris despre viața și activitatea de pe pământ 
a Domnului Iisus Hristos
4 Se află pretutindeni
5 trecerea de la moarte la viață
6 sfânt grec vindecător
7 are trei Persoane
8 trimis în lume să vestească învățătura 
Domnului

A-B – convingerea că există Dumnezeu

  A       

1        

2        

3        

4        

 B       

Drăgălai Diana Andreea, clasa a V-a B
1 sărbătoare importantă a creștinilor
2 creat de Dumnezeu
3 om/obiect peste care se coboară harul lui 
Dumnezeu
4 Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt

A-B- abținere de la anumite alimente și păcate 

       A      

   1         

  2          

     3       

   4         

5            

      B      

Georgescu Bianca, clasa a V-a B
1 Sfânta Scriptură
2 dreptmăritor creștin
3 Dumnezeu
4 convingere că există Dumnezeu
5 a creat universul

A-B- poartă de intrare în creștinism 
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  A  C  E G         I  

1                2 

            3     

             4    

                 

 B             5   

                 

   D              

          6       

          7       

     F            

               J  

      H           

Enache Daria Florina, clasa a V-a B 1 sentiment necesar mântuirii
2 Sfânta Împărtășanie
3 se sărbătorește la 1 ianuarie
4 ucenic al Domnului
5 a ucis un balaur cu ajutorul lui 
Dumnezeu 
6 sfânt evanghelist
7 apostolul iubit al Domnului

A-B- L-a botezat pe Domnul Iisus 
Hristos
C-D- Sfânta Scriptură
E-F- Descoperire de la Dumnezeu
G-H- a scris Evanghelia
I-J- cea mai importantă Carte din Noul 
Testament

           A     

     1          

         2      

        3       

        4       

       5        

    6           

      M    B     

   G            

 C              

  E             

    I K          

7               

      N         

               

               

  F H  L          

               

    J           

 D              

Ioniță Maria Andreea, clasa a V-a B 1 convingerea că există Dumnezeu
2 semn specific creștinilor
3 abținere de la anumite alimente și de la 
păcate
4 slujbă religioasă pentru cei bolnavi
5 primirea binecuvântării de la 
Dumnezeu pentru întemeierea unei 
familii 
6 Sfânta Scriptură
7 unul din cei Trei Sfinți Ierarhi

A-B- ne închinăm înaintea ei
C-D- Descoperire de la Dumnezeu
E-F- slujbă religioasă pentru cei bolnavi
G-H- ucenic al Domnului
I-J- sentiment important în viața 
oamenilor
K-L- sfânt evanghelist
M-N- a fost răstignit pe ea Mântuitorul

      A               

 1                   

2                    

   3                 

    4                

   5                 

6                    

7                    

   8                 

     B               

Molnar Ana Maria, clasa a V-a B

6 la această slujbă religioasă primim un înger păzitor
7 trecere de la moarte la viață
8 chipul lui Dumnezeu din om

1 virtute necesară mântuirii
2 sfânt evanghelist
3 Trupul și Sângele Domnului
4 rege căruia Prorocul Daniel i-a tâlcuit două vise
5 prima parte din Biblie

A -B – este veșnic
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    A        

  1         

2           

  3         

  4         

   B        

Lupu David Alexandru, clasa a V- a B 1 schimbarea vieții după poruncile lui Dumnezeu
2 obiect sfințit prețuit de către creștini
3 Biblie
4 Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt

A-B – abținere de la anumite alimente și de la păcate

    A            

  1             
  2             
3               

  4             
  5             
   B            

Munteanu Marie Cleopatra, clasa a V-a B 1 iconostas
2 comunicare cu Dumnezeu
3 a doua parte din Biblie
4 obiect din sfântul altar în care se 
păstrează Sfânta Împărtășanie pentru 
cei bolnavi
5 om care a scris Evanghelia

A-B – a fost  răstignit pe ea Domnul 
Iisus Hristos 

      A     

    1      

 2         

3          

 4         

5          

   6       

 7         

  8        

     B     

Turcu Patrick David, clasa a V-a B
1 a scris Psalmi
2 copil chemat de patru ori de către Dumnezeu ca să-I 
slujească
3 Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt
4 se roagă pentru noi lui Dumnezeu
5 trecere de la moarte la viață
6 unul dintre cei trei tineri aruncați în cuptor pentru 
credința lor
7 duh nemuritor
8 primul rege al evreilor

A-B – a creat universul

     A          

   1           

 2             

3              

 4             

  5            

 6             

  7            

  8            

   9           

  10            

    B          

Udrea Nicolae Denis, clasa a V-a B 1 se roagă pentru noi lui Dumnezeu
2 Trupul și Sângele Domnului Iisus Hristos
3 sfânt foarte îndrăgit de către copii, 
sărbătorit în 6 decembrie 
4 apostolul neamurilor
5 sfânt grec vindecător cu moaște și în țara 
noastră
6 încredere în puterea lui Dumnezeu de a ne 
ajuta
7 A Doua Venire în lume a Domnului
8 unul dintre cei trei prieteni ai Prorocului 
Daniel
9 sclav devenit conducător al Egiptului prin 
purtarea de grijă a lui Dumnezeu
10 fratele Apostolului Andrei

A-B – Sfânta Taină prin care ne sunt iertate 
păcatele
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        A             

      1              

     2               

      3              

   4                 

  5                  

   6                 

7                    

     8               

       B             

Vlad Adina Vasilica, clasa a V-a B  

1 a explicat visele Regelui Nabucodonosor
2 sfânt evanghelist

3 „mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită, fără de 
asemănare, decât Serafimii”
4 am care prin jertfă totală de sine au ajuns la desăvârșire 
(perfecțiune)

5 rațiune, voință, sentimente
6 sărbătoare
7 A Doua Venire în lume a Domnului Iisus Hristos
8 s-a arătat pe cer după potopA-B – este atotputernic

       A       D    

1                 

        B   2      

               E  

                 

   3              

           C      

     4            

                 

         5        

                 

                 

                 

Zbârnea Vlad Mihai, clasa a V-a B
1 L-a născut pe Pruncul Iisus Hristos
2 calitate importantă opusă fricii
3 convingerea că există Dumnezeu și că 
învățătura Sa din Biblie e adevărată
4 Sfânta Împărtășanie
5 a fost vândut de către frații săi din 
invidie

A – a creat universul
B -  a fost înălțat la cer într-o căruță cu cai 
de foc
C – obiect sfințit prețuit de către creștini
D – sentiment necesar în viața omului
E – duh nemuritor

  A      

1       

2       

3       

4       

 B      

Zoica Iulia Andrada, clasa a V-a B

1 trecere
2 se ciocnește de Învierea Domnului Iisus Hristos
3 om care a ajuns la desăvârșire/perfecțiune slujindu-L pe Dumnezeu
4 Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt

A-B – perioadă de abținere de la anumite alimente 

       A        

   1           

    2          

  3            

4              

5              

      B        

Călugăru Natalia Florentina, clasa a V-a C  1 Creatorul universului
2 slujbă religioasă care se face pentru cei 
bolnavi
3 Salvatorul lumii
4 unul dintre cei Trei Sfinți Ierarhi
5 ucenicul Sfântului Proroc Ilie

A-B – primul sfânt evanghelist
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      A           

    1            

   2             

   3             

    4            

   5             

6                

     B           

Dragomir Nicolae, clasa a V-a C

1 mărturisirea păcatelor
2 se aprinde la biserică
3 oamenii dedicați cu totul lui Dumnezeu
4 sfânt evanghelist
5 unul dintre cei doisprezece Sfinți 
Apostoli
6 trimis în lume să vestească învățătura 
Domnului Iisus Hristos 

A-B – chipul lui Dumnezeu din om

       A        
   1           
    2          
  3            
4              
     5         
      B        

Lazăr Ana Maria Sorina, clasa a V-a C
1 Sfânta Treime
2 slujbă religioasă făcută pentru cei 
bolnavi
3 Salvatorul lumii
4 unul dintre cei Trei Sfinți Ierarhi
5 una dintre cele trei virtuți teologice

A-B – primul sfânt evanghelist

       A            

     1             

  2                

     3             

4                  

  5                

  6                

      B            

Leuștean Larisa Georgiana, clasa a V-a C

3 sfânt sărbătorit în 23 aprilie 
4 sentiment necesar în viața omului
5 sfânt apostol care îi vindeca pe creștinii din 
vremea sa numai cu „umbra lui”

A-B- duhuri nemuritoare

1 calitate a unui creștin de a împlini poruncile 
lui Dumnezeu în modul cel mai potrivit
2 Sfânta Treime

       A      

1            

    2        

   3         

 4           

  5          

 6           

  7          

   8         

      B      

Leuștean Ștefania Cosmina, clasa a V-a C 1 mărturisirea păcatelor
2 slujbă religioasă prin care se primește 
binecuvântarea lui Dumnezeu pentru întemeierea 
unei familii
3 o aprindem la biserică
4 ne închinăm înaintea ei
5 îl primim la Botez
6 Sfântă Taină prin care ni se șterge păcatul 
strămoșesc
7 sfânt apostol și evanghelist
8 semn prin care primim putere mare de la 
Dumnezeuzeu

A-B – are grijă de creația Sa

       A        

     1         

  2            

3              

4              

  5            

  6            

      B        

Cristescu Paul Gabriel, clasa a V-a C, Șaitiș Cătălin Andrei, clasa a V-a C

1 om care știe cum să împlinească cel mai bine 
poruncile lui Dumnezeu
2 este atotputernic
3 sfânt mucenic sărbătorit în 23 aprilie
4 sentiment necesar mântuirii
5 apostol răstignit cu capul în jos pentru că nu 
și-a părăsit credința în Domnul
6 trecere de la moarte la viață

A-B – duhuri nemuritoare
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    A        

  1         

  2         

 3          

 4          

5           

   B        

Racotia Tommaso, clasa a V-a C

1 unul dintre Sfinții Apostoli
2 conducător religios evreu
3 Salvator
4 ocrotitorul românilor
5 slujbă religioasă prin care devenim creștini

A-B – se roagă lui Dumnezeu pentru oameni

   A           

 1            

2             

 3            

 4            

 5            

 6            

 7            

8             

  B           

Racu Marian Ionuț, clasa a V-a C

1 semn cu putere multă pentru creștini
2 vas în care se botează creștinul
3 cel care scrie Evanghelia
4 dumnezeiesc
5 rugăciune de laudă adusă lui Dumnezeu
6 sfânt grec vindecător 
7 Țara Făgăduinței
8 speranță

A-B – calitate necesară mântuirii omului

     A       

   1        

 2          

  3         

   4        

 5          

    B       

Stanciu Robert Ștefan, clasa a V-a C
1 calitate opusă fricii
2 ulei sfințit plăcut mirositor
3 sfânt evanghelist
4 obiect care înlocuiește lumânarea
5 a construit o corabie la cererea lui Dumnezeu pentru a se 
salva de potop

A-B – semn specific creștinilor prin care primesc putere de 
la Dumnezeu

      A        

1             

  2           

   3          

   4          

     B        

Șaitiș Ștefan Casian, clasa a V-a C 1 calitate necesară mântuirii
2 se află și pe catapeteasma oricărei biserici
3 din prigonitor al creștinilor a devenit apostol al Domnului 
4 abținere

A-B – apostolul venit cu Maica Domnului la 
cruce când Acesta era răstignit

       A        

     1         

2              

     3         

4              

 5             

6              

      B        

Peterfi Ianis Andrei, clasa a V-a D

1 ușă de intrare în creștinism
2 suport pentru lumânare
3 Casa Domnului
4 ultima Carte din Biblie
5 convingerea că există Dumnezeu
6 sentiment important în viața omului

A-B – Sfânta Scriptură
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            A     

          1      

         2       

3                

         4       

 5               

      6          

       7         

        8        

           B     

Asăvoaei Jessica Maria, clasa a V-a D 1 a treia Persoană din Sfânta Treime
2 calitate necesară mântuirii
3 peretele care separă sfântul altar de 
restul bisericii
4 ne păzește mereu 
5 praznic
6 Sfânta Taină prin care ni se șterge 
păcatul strămoșesc
7 Casa Domnului
8 obiect din biserică

A-B – este atotștiutor

          A      

    1             

2               

      3         

    4           

       5        

        6       

        7       

    8           

         B      

Cîrneală Tincuța Maria, clasa a V-a D 1 dar primit de Regele Solomon de la 
Dumnezeu
2 abținere
3 speranță
4 trecere de la moarte la viață
5 călugăriță
6 abținere de la alimente și păcate
7 gândire, voință, sentimente
8 zi trecută cu roșu în calendar

A-B – consecința păcatului

      A           
    1            
  2              
   3             
  4              
 5               
6                
7                
   8             
     B           

Tofan Andrei Răzvan, clasa a V-a D

3 Trupul și Sângele Domnului
4 căsătorie la biserică

1 a fost aruncat într-o groapă cu lei pentru credința lui în 
Dumnezeu
2 a fost răstignit Domnul pe ea

5 duh nemuritor
6 slujbă religioasă la care nașii rostesc Crezul
7 unul din cei trei tineri aruncați în cuptor pentru 
credința lor
8 sentiment uman important

                             A-B – este atotputernic
      A     

    1      

2          

  3        

    4      

  5        

   6       

  7        

 8         

     B     

Necula Maria Alessia, clasa a VI-a A 

1 Cine și-a omorât fratele din invidie?
2 Unde a copilărit Iisus?
3 Cine a făcut corabia de pe vremea potopului?
4 De către cine a fost omorât Goliat?
5 Cine a scos poporul ales din Egipt?
6 Cum o cheamă pe mama Maicii Domnului?
7 Unde S-a născut Mântuitorul?
8 Cine a fost chemat de către Dumnezeu să plece în 
ținutul Canaan?

A-B – cunoașterea învățăturii lui Dumnezeu și 
convingerea că este adevărată

       A           

     1            

    2             

 3                

4                 

 5                

      B           

Corneliu Corlat, clasa a VI-a C

1 a fost răstignit pe ea Iisus
2 i-a creat pe Adam și Eva
3 a vestit-o pe Fecioara Maria că va avea un prunc
4 Cartea care conține învățătura lui Dumnezeu
5 speranță

A-B- opusul fricii
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       A         

     1          

   2            

   3             

4               

  5             

 6              

 7              

  8             

      B         

Boghiu Theodor, clasa a VI-a C

A-B – convingerea că există Dumnezeu

5 slujbă religioasă săvârșită doar în Săptămâna Mare
6 obiect folosit și la biserică, și acasă
7 se roagă lui Dumnezeu pentru noi și sunt ascultați
8 Sfânta Euharistie

1 primul copil al lui Adam și al Evei
2 zi de comemorare și cinstire a unui eveniment 
religios 3 a fost înălțat la cer într-o căruță cu cai 

de foc
4 Slujba de înmormântare a Domnului

       A           
1                 
   2              
     3            
     4            

5                 
 6                

7                 

    8             

      B           

Belu Andreea Cristiana, clasa a VI-a D 1 Sfântă Taină prin care ne sunt iertate păcatele
2 a fost răstignit Domnul Iisus Hristos pe ea
3Sfânta Taină pentru cei bolnavi
4 virtute creștină, speranță
5 sentiment și calitate indispensabile vieții
6 Sfânta Taină prin care devenim creștini
7 se sărbătorește în 1 ianuarie
8 calitate necesară mucenicilor 

A–B Creatorul universului

          A           
        1            
  2                  
       3             
      4              
    5                
        6            
       7             

        8            

       9             

    10                

     11               

       12             

13                    

         B           

Ciufu Maria Violeta,clasa a VI-a D
1 trupurile neputrezite ale sfinților
2 iertarea păcatelor
3 totalitatea creștinilor
4 Sfânt Evanghelist
5 apă sfințită
6 Sfânta Treime
7 abținere de la anumite mâncăruri
8 Salvatorul lumii
9 bucată de pânză fără de care nu se poate 
ține Sfânta Liturghie
                  10 Sfânt Evanghelist
                  11 Sfânta Scriptură
12 Sfântă Taină
13 prima Carte din Noul Testament

A-B – Persoana căreia i se aduce cea mai 
mare cinstire după Dumnezeu

      A          

 1               

 2              

    3           

4               

  5             

     B          

               

Fülöp Martin Denis, clasa a VI-a D 1 convingerea că există Dumnezeu
2 călugăr sfânt
3 mărturisirea păcatelor
4 apostol
5 abținerea de la mâncare pentru 
Dumnezeu

A-B – Mântuitorul lumii.

       A      

     1       

   2         

 3           

   4         

5            

      B      

            

Lefter Andrei, clasa a VI-a D 1 Sfânta Scriptură
2 ne închinăm înaintea ei
3 ucenic al Domnului Iisus Hristos
4 convingerea că învățătura lui Dumnezeu este 
adevărată
5 Sfânta Treime

A-B – Sfânta Taină prin care devenim creștini
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        A        

       1         

  2             

      3         

      4         

 5              

  6             

7               

  8             

       B        

Irimiea Sebastian, clasa a VI-a D 1 a treia Persoană din Sfânta Treime
2 slujbă religioasă pentru cei bolnavi.
3 călugăriță
4 sfânt grec vindecător
5 se sărbătorește la 1 ianuarie
6 prin această Taină ni se iartă 
păcatul strămoșesc
7 sfânt iubit de copii mai ales
8 apostol care a umblat pe mare 

A-B – Creatorul lumii

      A        

         1            

   2          

3             

    4         

  5           

6             

 7            

   8          

     B        

Năstase Alexandru Marius, clasa a VI-a D 1 virtute fără de care nu ne putem mântui
2 creștini care au fost uciși pentru că 
n-au acceptat să se despartă de credința în 
Domnul Iisus Hristos
3 obiect sfințit de pe masa sfântului altar 
care are în el moaște
4 sfânt vindecător din Grecia
5 suport pentru lumânări.
6 slujba de la biserică la care primim un 
înger păzitor
7 apostolul neamurilor
8 sfânt evanghelist
A-B – Stăpânul lumii

          A        

       1           

     2            

   3              

      4           

   5              

                 

    7             

     8            

      9           

       10          

  11               

    12             

     13            

         B        

Neagu Răzvan Constantin, clasa a VI-a D 1 Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt
2 obiect din biserică
3 Cuvios Părinte român care a făcut și 
face multe minuni, necanonizat încă
4 creștini care și-au dat viața pentru 
Hristos
5 Sfânta Scriptură
6 preot la care ne spovedim
7 bisericuță în miniatură în care se 
păstrează Sfânta Împărtășanie
8 locul în care se așază trupul unui om 
care a decedat
9 Taina prin care își întemeiază o 
familie doi tineri
10 chipul lui Dumnezeu din om
11 ucenic al Domnului
12 s-a lepădat de trei ori în noaptea 
arestării Domnului
13 virtute necesară mântuirii

A-B – Cea care a dat Trup omenesc 
Fiului lui Dumnezeu

      A      

 1          

  2         

  3         

4           

  5         

6           

 7          

   8        

     B      

Obreja Ana Daria, clasa a VI-a D

1 povestire prin care se transmite o 
învățătură de credință
2 semnul creștinilor
3 arde la biserică
4 ne închinăm înaintea ei
5 calitate necesară mântuirii
6 poartă de intrare în creștinism și în rai
7 duh nemuritor
8 gândire, voință și sentimente

A-B – Sfânta Treime
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       A             

     1              

    2               

  3                 

   4                

     5              

6                   

     7              

 8                  

      B             

Ilie Alexia Maria, clasa a VII-a A
1 una din cele șapte Sfinte Taine ale Bisericii
2 Preot călugăr înmormântat la Mănăstirea Prislop foarte 
cunoscut și apreciat în țară și în lume
3 Sfântă Taină prin care ni se șterge păcatul strămoșesc
4 locul în care a trăit toată viața Sfântul Ioan Botezătorul
5 numărul călătoriilor misionare făcute de către Sfântul 
Apostol Pavel
6 totalitatea credincioșilor care participă la slujbele 
                                       religioase de la aceeași biserică
                                       7 a doua parte din Biblie
         8 altă denumire dată sărbătorii Rusaliilor

                                       A-B – oameni botezați

                E     
                    
             1       
            C        
        2            
               F     
           3         
       A             

      4              

                    

                    

          5          

            D        

       B             

                    

                    

Asimine Nicoleta Larisa, clasa a VII-a B

1 apostolul iubit al Mântuitorului
2 virtute teologică
3 Sfânta Taină pentru cei bolnavi
4 sentiment important în viața omului
5 opusul fricii

A-B – se primește la Botez
C-D – Stăpânul vieții omului
E-F – abținere de la alimente și fapte rele

   A          

 1           

 2           

3            

 4           

 5           

 6           

  B          

Bâra Maria, clasa a VII-a B

1 opusul mândriei
2 bucurie mare
3Sfânta Scriptură
4 se sărbătorește în 6 decembrie
5 Israel
6 apostolul iubit al Domnului

A-B – prietenii lui Dumnezeu

  A           

1            

2            

3            

4            

5            

 B           

Crețu Marcelino, clasa a VII-a B

1 l-a ucis pe fratele său Abel
2 Descoperire de la Dumnezeu
3 opusul iubirii
4 vas în care suntem botezați
5 cea mai importantă Carte din Noul Testament

A-B – Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe ea

     A          

  1            

   2           

3              

   4           

5              

6              

 7             

  8            

    B          

Răpițeanu Ionela Florica, clasa a VI-a D

1 ne duce cu gândul la Dumnezeu
2 descoperire de la Dumnezeu
3 Casa Domnului
4 Creatorul lumii
5 Biblia
6 a scris Apocalipsa
7 calitate importantă pentru un creștin
8 a scris paisprezece  Epistole 

A-B – convingerea că există Dumnezeu
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Cernucan Darius Ioan, clasa a VII-a B
   A         

 1          

 2          

 3          

 4          

5           

 6          

 7          

8 C          

  B         

1 a trăit în exil cea mai mare parte din viață, descoperind și 
explicând visele regelui Nabucodonosor
2 slujitorul ucis indirect de către Regele David
3 Salvator
4 speranță
5 Descoperire de la Dumnezeu
6 văl de doliu
7 ucenicul Sfântului Proroc Ilie
8 Sfânta Taină prin care un tânăr și o tânără primesc 
binecuvântare pentru întemeierea unei familii

A-B – este atotputernic

  A           

1            

2            

3            

4            

5            

6            

 B           

Chironda Ana, clasa a VII-a B 1 sentiment important în viața omului
2 vas în care ne botezăm
3 drept-credincios
4 ucenic al Domnului
5 speranță
6 obiect sfințit de pe masa sfântului altar în care se 
găsesc sfinte moaște

A-B – obiect sfințit prețuit de credincioși pentru 
ajutorul primit de la Dumnezeu prin intermediul 
acestuia

      A           

   1             

2                

 3               

  4              

5                

6                

7                

8                

     B           

Diaconu Agnes Bogdana, clasa a VII-a B
1 Trupul și Sângele Domnului
2 abținere
3 este veșnic
4 Apostol și Evanghelist
5 Evanghelist
6 schimbarea vieții după Legea 
lui Dumnezeu
7 una din cele trei virtuți 
teologice
8 trecere de la viață la moarte

A-B – salvarea sufletului

     A        

1            

  2          

   3         

4            

    B        

Hohoiu Robert Matei, clasa a VII-a B
1 Sfântă Taină pentru cei bolnavi
2 a creat universul
3 convingerea că există Dumnezeu
4 ne închinăm înaintea ei

A-B – Sfânt Evanghelist care a scris și Cartea 
Faptele Apostolilor din Noul Testament

      A     

   1       

 2         

    3      

4          

  5        

 6         

     B     

Iovu Cosmin Andrei, clasa a VII-a B
1 fratele lui Cain
2 a fost vândut de către frații săi din invidie
3 Taina prin care ni se șterge păcatul stră moșesc
4 a doua soție a lui Iacov
5 soția lui Iosif, cel care a devenit conducător 
peste Egipt din sclav
6 unul din cei patru Sfinți Evangheliști

A-B – Sfânta Scriptură
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   A         

 1          

2           

 3          

4           

5           

 6          

7           

 8          

 9          

 10          

  B         

Diaconu Andrei Nicolas, clasa a VII-a B

1 oamenii lui Dumnezeu
2 preot
3 Descoperire de la Dumnezeu
4 fratele lui Cain
5 greșeală față de Legea lui Dumnezeu
6 sfințire de biserică
7 regulă stabilită de către Dumnezeu prin Legea Sa
8 rugăciune de laudă adusă lui Dumnezeu sau  unui 
sfânt
9 convorbire cu Dumnezeu
10 treaptă a preoției

A-B – zi trecută cu roșu în calendarul bisericesc

           A       

         1        

         2        

   3              

4                 

       5          

    6             

         7        

         8        

    9             

        10         

  11               

      12           

          B       

Jugaru Andreea Mihaela, clasa a VII-a B                        1 trecere de la moarte la viață
                       2 sfânt sărbătorit în 6 decembrie
               3 schimbarea vieții după Legea lui Dumnezeu
                       4 Sfânta Împărtășanie
                       5 guvernatorul roman care a cerut 
                       poporului evreu să aleagă între 
eliberarea Domnului Iisus Hristos și Baraba (cf. Luca 23)
6 grupare religioasă importantă a evreilor din care a făcut 
parte și Sfântul Apostol Pavel înainte de a deveni creștin      
    7 slujbă de înmormântare
                     8 arhiereul poporului ales din anul în care 
                     a fost răstignit Mântuitorul
                     9 Grădina în care S-a rugat Domnul Iisus 
                     Hristos înainte de a fi arestat
                    10 Cezarul în timpul căruia S-a născut                
                        Pruncul Iisus sau luna a opta
                    11 Săptămâna Patimilor
          12 Cezarul în timpul căruia a avut loc Răstignirea       
   Domnului Iisus Hristos

       A-B – calitatea primită de la Dumnezeu de către             
       Regele Solomon în urma rugăciunii sale

         A            

       1             

      2              

 3                   

   4                 

    5                

  6                  

      7              

     8               

     9               

10                    

   11                 

       12             

        B            

                    

                    

Morun Darya Consuela Helena, clasa a VII-a B                          1 Trupul și Sângele Domnului Iisus Hristos
                          2 obiect sfințit de pe masa sfântului altar pe                
                           care sunt așezate sfântul potir și sfântul 
                           disc în timpul Sfintei Liturghii
3 schimbarea vieții după Legea lui Dumnezeu
4 mărturisirea păcatelor
5 Sfânta Scriptură
6 ucenic al Sfântului Apostol Pavel, de la care a primit două 
Epistole
7 om trimis să vestească învățătura Domnului Iisus Hristos în 
lume 
8 creștin ucis pentru credința în Domnul Iisus Hristos
9 biserică în miniatură de pe masa sfântului altar în care se 
          păstrează Sfânta Împărtășanie
          10 sutaș roman botezat de către Sfântul Apostol Petru
          11 suport pentru lumânări
          12 scrisoareA-B – calitate prin care aplicăm învățătura 

           Domnului în modul cel mai potrivit 
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      A        
    1         

 2            
    3         
   4          

  5           
  6           
7             

8             

     B        

Pețenchea Bogdan Ștefan, clasa a VII-a B
1 a scris Psalmii, fiind al doilea rege al poporului evreu
2 Sfânta Taină prin care primim darurile Duhului Sfânt
3 prin această persoană Dumnezeu a eliberat poporul 
evreu de sub robia egipteană
4 a adus creștinismul pe teritoriul țării noastre
5 Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt
6 lipsa oricărei speranțe, abandonarea luptei
7 chipul lui Dumnezeu din om
8 Salvatorul lumii
A-B – are grijă de toată creația

          C           

                    

                    

    1                

                    

    A  2              

                    
  3                G  

                    

          D          

                E    

       4             

       B          F   

5                    

             6       

                    

              7      

                    

                    

                    

                    

Pîșeu Teodora, clasa a VII-a B

1 a creat lumea
2 oamenii lui Dumnezeu
3 schimbarea vieții după Legea lui Dumnezeu
4 Trupul și Sângele Domnului Iisus Hristos
5 creștini uciși pentru mărturisirea credinței lor
6 copilul care ar fi trebuit adus ca jertfă lui 
Dumnezeu, dar n-a mai fost adus în urma 
intervenției lui Dumnezeu
7 Descoperire de la Dumnezeu
A – unul din cei doi pomi din rai din care Adam 
și Eva au fost opriți să mănânce
B – obiect sfințit în care se păstrează Sfânta 
Împărtășanie pentru cei bolnavi în altar
C – convingerea că există Dumnezeu
D – mărturisirea păcatelor pentru iertarea lor
E – omul căruia i S-a arătat Sfânta Treime sub 
forma a trei Oameni și din care s-a dezvoltat 
poporul evreu
F – omul care a avut 12 băieți și o fată și care se 
mai numea și Israel
G – omul care din sclav a devenit conducător 
peste Egipt

          A           

        1             

      2              

       3             

      4              

     5               

6                    

     7               

         B           

Smochină  Andrei, clasa a VII-a B 1 calitate primită de la Dumnezeu în urma rugăciunii de 
către Regele Solomon
                           2 glasul lui Dumnezeu din om
                           3 cel care a scris Sfânta Evanghelie
             4 localitatea din care era tânărul înviat de 
             către Domnul Iisus Hristos
             5 Apostolul care a scris 14 Epistole, pe care 
             le găsim în Noul Testament
6 Biblia
7 vameșul care s-a urcat în dud pentru a-L vedea pe 
Mântuitorul, pocăindu-se
A-B – trecere de la moarte la viață

        A       

1              
     2         
3              
  4            
   5           

      6        
7              
      8        
       B       

Spiru Narcis Claudiu, clasa a VII-a B 1 localitatea în care s-au născut Sfinții Apostoli 
Petru și Andrei
2 gândire, voință și sentimente
3 Grădina în care S-a rugat Domnul Iisus Hristos 
înainte de a fi arestat
4 Sfânta Taină prin care primim darurile Duhului 
Sfânt
5 a fost înălțat  la cer într-o căruță cu cai de foc
6 tatăl Sfântului Proroc Ioan Botezătorul
7 cea mai importantă Carte din Noul Testament
8 om care învață ceva de la cineva
A-B – Sfânta Treime
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      A      

  1         

2           

3           

 4          

 5          

   6        

    7       

    8       

     B      

Voinea-Șoptea Alexandra, clasa a VII –a B 1 speranță
2 apostolul care s-a lepădat de trei ori de Domnul 
Iisus Hristos în noaptea arestării Sale
3 obiectul sfințit în care se găsesc moaște de pe masa 
sfântului altar
4 unul din cei trei prieteni ai Prorocului Daniel
5 Casa Domnului
6 unul din cei trei tineri aruncați în cuptor pentru 
apărarea credinței lor
7 ucenicul Prorocului Ilie
8 soțul Batșebei, slujitorul Regelui David

A-B – Sfânta Treime

         A       
       1        
  2             
 3              
       4        
  5             
       6        
 7              
8               
        B       

Artene Raul Andrei, clasa a VII-a C
1 virtute creștină pe care au avut-o toți sfinții 
2 sprijin
3 cea mai importantă Carte din Noul Testament scrisă în 
patru variante
4 a supraviețuit aruncării în groapa cu lei pentru apărarea 
credinței lui
5 bucată de pânză cu sfinte moaște de pe masa sfântului 
altar
6 sfânt îndrăgit de toți pentru milostenia sa
7 schimbarea vieții după Legea lui Dumnezeu
8 Casa Domnului

A-B – convingerea că există Dumnezeu

      A     
    1      

  2        
    3      
 4         

 5         
6          
 7         

8          

     B     

Bulanga Rebecca, clasa a VII-a C

1 l-a biruit pe Goliat în luptă
2 o avem toți de purtat
3 slujbă religioasă pentru cei bolnavi
4creștini care au ajuns la perfecțiune încă din timpul 
vieții de pe pământ
5 creștini uciși pentru credința lor în Dumnezeu
6 Taină prin care devenim creștini
7 Apostolul neamurilor
8 a apărut pe cer după potopul din vremea lui Noe

A-B – este atotprezent

       A           
1                 
    2             
    3             
   4              
  5               
 6                
7                 
  8               
      B           

Cimpoeru Larisa Ionela, clasa a VII-a C
1 mărturisirea păcatelor
2 se aprinde la biserică
3 Euharistie
4 Salvatorul lumii
5 virtute teologică manifestată prin 
rugăciune
6 Sfânta Taină prin care primim harul lui 
Dumnezeu
7 însușiire specifică lui Dumnezeu
8 A Doua Venire a Domnului

A-B – Creatorul universului
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        A       

      1        

  2            

     3         

     4         

5              

       B       

Farcaș Alexandra Mirabela, clasa a VII-a C

1 una din cele șapte Sfinte Taine ale Bisericii
2 sfânt sărbătorit în 23 aprilie
3 călugăr trecut în rândul sfinților
4 obiect sfințit înaintea căruia ne rugăm
5 cea mai importantă Carte din Noul Testament

A-B – Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe ea

    A    
 1      
 2      
3       
4       
   B    

Fedor Delia, clasa a VII-a C

1 numele Fiului lui Dumnezeu ca Om
2 un drept al lui Dumnezeu din Vechiul Testament care a trecut prin multă 
suferință pentru încercarea credinței lui
3 regele în timpul căruia a fost seceta de trei ani și jumătate la cuvântul 
Sfântului Proroc Ilie
4 prorocul care a propovăduit în cetatea Ninive, după ce a fost eliberat din 
pântecele balenei, unde stătuse trei zile

A-B – a scris varianta a patra a Evangheliei și Apocalipsa din Noul 
Testament

     A      
   1       
  2        
 3         
  4        
  5        
    B      

Ghețe Larisa Cătălina, clasa a VII-a C

1 are grijă de nepoți
2 unul din cei doisprezece Apostoli
3 Prima Persoană din Sfânta Treime
4 s-a lepădat de trei ori de Mântuitorul în noaptea arestării Acestuia
5 unul din cei trei tineri aruncați în cuptor pentru mărturisirea credinței lor

A-B – Taină prin care devenim creștini

      A     
 1         
  2        
   3       
    4      
5          
     B     

Kelemen Andreia Luciana, clasa a VII-a C

1 Sfânt Evanghelist
2 L-a născut pe Fiul lui Dumnezeu ca Om
3 a treia Persoană din Sfânta Treime
4 neînfricare
5 trecere de la moarte la viață

A-B – Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe ea

  A       

1        

2        

3        

4        

5        

6        
 B       

Ohaci Lucas Andrei, clasa a VII-a C

1 L-a botezat pe Domnul Iisus Hristos
2 una dintre cele șapte Sfinte Taine ale Bisericii
3 drept-credincios
4 rugăciune de laudă adusă lui Dumnezeu sau  sfinților
5 speranță
6 partea cea mai importantă dintr-o biserică

A-B – ne închinăm înaintea ei
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                 H      

        D              

              1        

              F        

                      

     C                 

    2                  

           E           

          3            

   A                   

                      

4                      

    B    5              

                  I    

                   J   

        6              

       7               

 8      9             K  

10               G 11      

             12         

                      

                      

         13             

                      

                      

                      

                      

Gheorghiță Simona Elena, clasa a VII-a C 1 sfânt iubit de către copii (6 decembrie)
2 Trupul și Sângele Domnului
3 prietenii lui Dumnezeu
4 chipul lui Dumnezeu din om
5 Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt
6 Salvatorul lumii
7 Biblie
8 Sfânta Taină prin care primim un înger păzitor
9 duh nemuritor
10 Descoperire de la Dumnezeu
11 Apostol și Evanghelist
12 A Doua Venire a Domnului
13 Împărtășanie
A suport pentru lumânări
B vas în care se botează copiii
C principala virtute a Regelui Solomon
D praznic
E mărturisirea păcatelor
F slujbă religioasă de la biserică pentru  
întemeierea unei familii
G obiect sfințit de pe masa sfântului altar în care 
se găsesc moaște
H Scriptura
I călugăr trecut în rândul sfinților
J Sfânt Evanghelist
K sfânt grec ierarh vindecător

        A       

 1             

    2          

    3          

 4             

     5         

      6        

7              

     8         

       B       

Mureșan Noemy Andreea, clasa a VII-a C

1 mărturisirea păcatelor
2 a fost găsită de Sfânta Împărăteasă Elena
3 luminează oriunde
4 convingerea că există Dumnezeu
5Apostolul care a umblat pe mare ca pe uscat
6 tatăl Sfântului Ioan Botezătorul
7 cel care a scris Evanghelia
8 unul dintre cei doisprezece Apostoli

A-B – este atotprezent

           A     
      1         
       2        
         3      
        4       
5               
      6         
      7         
        8       
          B     

Parciu Andrei Cristian, clasa a VIII-a C
1 convingerea că există Dumnezeu și că 
învățătura Sa din Biblie este adevărată
2 a fost răstignit pe ea Domnul Iisus 
Hristos
3 Sfântă Taină săvârșită pentru cei bolnavi
4 mama Sfintei Fecioare Maria
5 Sfânta Împărtășanie
6 Simbolul de credință
7 act de dreptate care aparține lui 
Dumnezeu
8 a treia Persoană din Sfânta Treime

A-B – a creat universul
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            E                

           1                 

                            

           2                 

     A  B  3                   

    4                        

                    J        

           5                 

              F              

                   6         

           D                 

             7               

          8                  

              G         K     

       C         I            

      9       10               

                            

                            

               H             

             11               

                            

12              13              

                            

 

Vlădoiu Alexandra, clasa a VII-a C
1 a treia Persoană din Sfânta 
Treime
2 creștini care au fost uciși pentru 
că n-au renunțat la credința lor
3 salvarea sufletelor
4 sfânt grec vindecător 
5 Cartea din Noul Testament care 
prezintă viața și activitatea 
Domnului Iisus Hristos
        

6 totalitatea creștinilor
7 neînfricare
8 Sfânta Împărtășanie
9 Apostolul neamurilor
10 obiectul de pe masa sfântului 
altar în care se păstrează Sfânta 
Împărtășanie pentru cei bolnavi
11 ucenic al Domnului Iisus 
Hristos trimis să vestească 
învățătura Sa în lume
12 sfânt sărbătorit în 6 decembrie
13 Biblie

A – speranță
B – una dintre cele șapte Sfinte Taine
C – A Doua Venire a Domnului Iisus Hristos
D – Descoperire de la Dumnezeu
E – Sfânta Treime
F – Sfânt Evanghelist
G – ne închinăm înaintea ei
H – abținere de la anumite alimente și de la anumite mâncăruri
I – L-a botezat pe Domnul Iisus Hristos
J – sentiment important în viața omului
K – schimbarea vieții după Legea lui Dumnezeu

    A   B C    
 1         D 
  2         
 3          
           
           
 4          
  5         
           

Voica Octavian Ștefan, clasa a VII-a C 1 Sfântă Taină care se face pentru cei bolnavi
2 fratele Sfântului Apostol Andrei
3 abținere de la anumite alimente
4 omul prin care Dumnezeu a dat Decalogul
5 se aprinde și la biserică

A – omul trimis de Dumnezeu să vestească  
învățătura Sa în lume
B – soțul Batșebei, ucis indirect de către Regele 
David
C – neînfricare
D – Sfânta Scriptură

78



  Pop Andreea Valentina, clasa a VI-a C

Psalmul 148

„Lăudaţi pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El întru 
cele înalte, lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, lăudaţi-L pe El 
toate puterile Lui!...

Credința în imagini
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Huțul Ștefan,
 clasa a IV-a C

Bocăneț Georgiana Bianca, 
clasa a IV-a D

Gafița Cecilia, 
clasa a IV-a A

Avram Lorena, 
clasa a IV-a D

Dănilă Larisa, 
clasa a IV-a D

Abuzătoaiei Elena Roxana,
clasa a IV-a C80



  

Zamfir Andreea 
Raluca, clasa a IV-a C

Șerbănoiu Visarion, 
clasa a IV-a A

Ungureanu Casiana, 
clasa a IV-a C 

Iușan David, 
clasa a IV-a D

Scalzotto Gloria 
Rosa, clasa a IV-a C

Răvar Anisia 
Mihaela, clasa a IV-a 

D

Pădure Flavius Ioan, 
clasa a III-a C

Mihalcia Andrada 
Elena, clasa a IV-a A

Chisac Gabriel, 
clasa a III-a C81



  

Lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina, lăudați-L pe 
El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri să laude numele Domnului, că El a zis 
și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit! Pusu-le-ai pe ele în veac și în veacul veacului, lege 
le-a pus și nu o vor trece...

Nistor Alexandra Elena,
 clasa a III-a A

Uretu Iulia Maria, 
clasa a III-a A

Urdă Ștefan, 
clasa a III-a A

Chirilă Matei Dan, 
clasa a IV-a A

Farkaș Maria Emma, 
clasa a III-a A

Ilie Mara Teodora, 
clasa a III-a A
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Ciulei Ana Maria, 
clasa a III-a A

Ifrim Matteo Ștefan, 
clasa a III-a A

Alexeev Sophia 
Elena, clasa a III-a A

Vizitiu Vlad  Andrei, 
clasa a  III-a A

Florea Ionuț, 
clasa a IV-a A

Donisă Tudor Vlad, 
clasa a IV-a C

Vulcănean Denis, 
clasa a IV-a D
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Lăudaţi pe 
Domnul toţi cei de pe 
pământ, balaurii şi 

toate adâncurile, focul, 
grindina, zăpada, 

gheața, viforul, toate 
îndepliniți cuvântul 
Lui, munții și toate 
dealurile, pomii cei 
roditori și toți cedrii, 

fiarele și toate 
animalele, târâtoarele și 

păsările cele 
zburătoare!...

Țintoiu Anamaria Andreea, 
clasa a IV-a D

Ștefan Alexandra Narcisa, 
clasa a IV-a D

Dragomir Cristina, 
clasa a III-a A

Cuhut Sofia, 
clasa a IV-a C

Buzea Yannis,
 clasa a IV-a C

Strava Ioana, 
clasa a IV-a A84



  

Mureșan Karyna Maria, 
clasa a IV-a A 

Haidu Ioana, 
clasa a III-a C

Dedu Eduard, 
clasa a III-a C

Arusoaei Natalia,
 clasa a III-a B

Barbu Ionuț Cosmin, 
clasa a  IV-a A

Parască Teodora, 
clasa a III-a A
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Împăraţii pământului şi toate popoarele, căpeteniile şi toţi judecătorii pământului, 
tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii să laude numele Domnului, că numai 

numele Lui s-a înălțat!...

Cîrje David, 
clasa a III-a A

Hulea Radu, 
clasa a III-a A

Ferezan David, 
clasa a III-a A

Slav Teodor, 
clasa a III-a A

Dragastan Alexia Elena, 
clasa a III-a A
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Terzi Alla, 
clasa a IV-a A

Surdu Anastasia Maria, 
clasa a IV-a C

Afrăsinei Liviu Vasilică, 
clasa a IV-a D

Matei David Adrian, 
clasa a III-a B

Cojocaru Adelina Ioana,
 clasa a III-a A

Szabo Matei Gabriel, 
clasa a III-a B
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Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea 
poporului Lui! Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor lui 
Israel, poporului ce se apropie de El!” 

Cimpoeru Larisa Ionela, clasa a VII-a C

Greavu Elli, clasa a VI-a B
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