J U N IORI
Anul C • Trimestrul 3 • Nr. 27–39
Cuprins

Copyright©2019
Website: www.mybiblefirst.org
E-mail: sales@mybiblefirst.org
Toate paginile din această broșură pot fi
duplicate pentru activitatea din biserica
locală și pentru uzul personal.

Notă: Textele biblice sunt preluate din traducerea Cornilescu, Casa
Bibliei, București, 2012.
Pentru citatele din lucrările autoarei Ellen G. White se indică pagina
care apare în ediția originală, potrivit site-ului: egwwritings.org.

spune

Fișe de activități pentru juniori.................................. 2
Răspunsuri-cheie..................................................... 17
Grafice.................................................................... 22
Calendar trimestrial și versete de memorat.............. 24

ea

I
N
S
T
R
U
C
T
O
R
I

Partea 2

m

G
H
I
D
P
E
N
T
R
U

Biblia

2

Biblia mea spune – Fișă cu activități

„Cuvântul lui Dumnezeu protejat” C—27

1. Completați spațiile libere: „Căci orice făptură este ___________, și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba
__________, și floarea ei cade, dar _______ _______ rămâne __________.” 1 Petru _________
2. Adevărat sau fals?
a.) A / F Doar liderii bisericii sunt capabili să înțeleagă și să învețe Biblia.
b.) A / F Biserica Catolică a învățat că doar liderii bisericii pot înțelege și învăța Biblia.
c.) A / F Timp de sute de ani, o persoană putea fi ucisă dacă deținea o Biblie.
d.) A / F Timp de sute de ani, Bibliile au fost înlănțuite de birourile din mănăstiri și universități.
e.) A / F Până la inventarea tiparului, în anii 1400, copiile Bibliei au fost scrise de mână.
3. Imaginați-vă că sunteți o persoană tânără care trăiește în anul 1200 d.Hr. Vreți să citiți o Biblie. Cum veți găsi una?
a.) Cele mai multe Biblii sunt înlănțuite pe birourile mănăstirilor și universităților.
b.) Ai putea cumpăra o Biblie în limba ta.
c.) Cele mai multe Biblii sunt în limba latină. Din moment ce nu ești un erudit și nu știi să citești
latina, nu poți citi Biblia.
d.) Ai putea cumpăra mai multe Biblii în limba ta.
4. Încercuiți cuvântul corect din paranteză: John Wycliffe a trăit (înainte de; după) Martin Luther.
5. Cum au făcut John Wycliffe și prietenii săi copii ale primei traduceri englezești a Bibliei?
a.) De mână b.) Cu o presă de tipărit
c.)
Cu o mașină de copiat d.) Cu o mașină de scris
6. Care a fost cea mai importantă realizare a lui Wycliffe?
a.) A înființat 300 de biserici în Anglia.
c.)
A tradus Biblia din latină în engleză.
b.) A plecat în China ca misionar.
d.) A tradus Biblia din latină în germană.
7. În timpul lui Wycliffe, papalitatea a încercat...
a.) să tipărească Biblii doar în limba engleză.
c.)
b.) să ucidă pe oricine deținea o Biblie care nu era în limba latină. d.)

să tipărească Biblii în limbile uzuale.
să încurajeze oamenii să memoreze Scriptura.

8. Ce lucru bun a rezultat în urma căderii Imperiului Bizantin în 1453?
a.) Evanghelia a ajuns în India.
b.) Refugiații creștini au adus în Europa Biblia în limbile originale.
9. Ce a făcut Erasmus în 1516?
a.) A plecat ca misionar în Imperiul Bizantin.
b.) A tradus Biblia din franceză în ebraică și greacă.
c.) A publicat Noul Testament în limba greacă și o nouă traducere în latină.
10. Adevărat sau fals?
a.) A / F Tyndale a urmat cursurile Universității Oxford din Anglia.
b.) A / F În 1519, unii părinți au fost uciși pentru că și-au învățat copiii rugăciunea Tatăl Nostru în limba engleză.
c.) A / F John Wycliffe a tradus Biblia completă din latină în engleză în anii 1300.
d.) A / F Ieronim a tradus Biblia în latină, o versiune cunoscută sub numele „Vulgata latină”
e.) A / F Erasmus a publicat Vechiul Testament ebraic și o nouă traducere latină în 1517.
f.) A / F În anii 1500, William Tyndale a tradus în engleză Noul Testament grecesc al lui Erasmus.
11. De ce Tyndale nu a tradus și tipărit Noul Testament în engleză în Anglia?
a.) Biserica ar fi ucis pe oricine ar fi avut orice Scriptură care nu era latină.
b.) Era ilegal să ai o Biblie în engleză în Anglia.
c.) Era mai puțin costisitor să lucrezi în Germania.
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Biblia mea spune – Fișă cu activități
1. De ce rău teribil a fost acuzat Huss?
a.) A ucis un alt preot. 		
b.) Și-a bătut soția și copiii.

c.)
d.)

„Eroii Reformei” C—28
A furat de la vecinii săi.
A predicat Evanghelia în limba pe care oamenii o înțelegeau.

2. Papa credea că predicarea trebuia să fie…
a.) într-o limbă pe care oamenii o pot înțelege.

b.)

3. Ce a făcut Jan Huss când a fost ars pe rug în 1415?
a.) Era tăcut.		
b.) Cânta un imn.		

într-o limbă pe care oamenii nu o pot înțelege.
c.)

Țipa și înjura.

4. Care dintre aceste afirmații sunt adevărate despre Huss și Ieronim?
a.) Erau frați.
c.) Amândoi au fost martiri. e.) Amândoi au fost arși pe rug.
b.) Erau prieteni. d.) Au fost tată și fiu.
f.) Amândoi au trăit în Boemia în jurul anului 1400.
5. Care dintre aceștia nu a fost martirizat? Marcați-i cu „X” și numerotați-i pe ceilalți (1- 3) în ordinea în
care au fost martirizați.
a.) _____ Ieronim
b.) _____ Huss
c.) _____ Wycliffe
d.) _____ Tyndale
6. Adevărat sau fals?
a.) A / F Împăratul a trimis o armată pentru a încerca să oprească răspândirea adevărului biblic în Boemia.
b.) A / F Cei din Boemia, conduși de generalul orb Ziska, au învins armatele împăratului.
c.) A / F Papa pretinde că este Dumnezeu pe pământ.
d.) A / F În timpul lui Huss, au existat trei papi, toți în același timp.
e.) A / F Sigismund a fost unul dintre papii din timpul vieții lui Huss.
f.) A / F Huss a primit un „permis de liberă trecere”, astfel încât nu a fost arestat în timpul Conciliului de la Konstanz.
g.) A / F Este posibil să câștigi darul gratuit al mântuirii.
h.) A / F Luther și-a bazat convingerile pe Scriptură.
i.) A / F Credințele Bisericii Romano-Catolice se bazează doar pe Scriptură.
7. Potriviți reformatorul cu țara și perioada.
a.)
Martin Luther
Anglia
b.)
William Tyndale
Germania
c.)
John Wycliffe
Boemia
d.)
John Huss și Jerome
Anglia
8. Cine a fost „Huss saxonul”? a.)

Luther

b.)

9. Cum spune Biblia că sunt iertate păcatele tale?
a.) Roagă-te, postește, arde lumânări și bate-te. b.)

1300
1400
1500
1500
Huss

c.)

Ieronim

d.)

Tyndale

Pur și simplu cere-i lui Isus și ai încredere în El că te va ierta.

10. Unde se găsește acest text: „Cel neprihănit va trăi prin credință”?
a.) Efeseni 2:8		
b.) Romani 1:17
c.) Habacuc 2:4

d.)

Evrei 10:38

11. Ce era greșit în a cumpăra o indulgență de la Tetzel?
a.) Nicio persoană nu poate cumpăra iertarea păcatelor.
b.) De fapt, indulgențele îi încurajau pe oameni să păcătuiască.
c.) Nimic. Era doar un mod de a strânge bani pentru a construi o nouă biserică în Roma - Catedrala Sfântul Petru.
12. Ce sunt cele „95 de teze”?
a.) Lista lui Luther cu cele 95 de doctrine în care biserica protestantă ar trebui să creadă.
b.) Cele 95 de convingeri ale lui Luther despre motivele pentru care indulgențele erau greșite.
c.) Cele 95 de motive ale lui Tetzel pentru care cineva trebuia să cumpere indulgențe.
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Biblia mea spune – Fișă cu activități

„Luther rămâne ferm” C—29

1. Completați din memorie versetul de memorat. „Din pricina Mea veți fi duși........................”
2. Care este criteriul pe baza căruia decideți dacă învațătura bisericii este adevărată sau nu, dacă o acceptăm
ca adevăr sau nu?
a.) Dacă pastorul sau părinții spun că e adevărat. c.) Dacă Biblia ne învață așa.
b.) Dacă prietenii voștri cred că e adevărat. d.) Dacă instructorul de la Școala de Sabat spune că e adevărat.
3. De ce a spus Luther că este greșit să se cumpere și să se vândă indulgențe?
a.) El credea că sunt greșite.
c.)
Prietenii lui credeau că sunt greșite.
b.) Papa credea că sunt în regulă.
d.) Biblia spune că iertarea este gratuită.
4. Adevărat sau fals?
a.) A / F Papa l-a condamnat pe Luther și a spus că nu trebuie să vorbească nimănui.
b.) A / F Prinții germani l-au invitat pe Luther să vorbească la Dieta de la Worms.
c.) A / F Împăratul i-a acordat lui Luther un „permis de liberă trecere”, sfidându-l pe papă.
d.) A / F Reprezentanții papali doreau să-l condamne pe Luther la moarte - cu cât mai repede, cu atât mai bine.
e.) A / F Luther a răspuns imediat la ambele întrebări ale Dietei.
5. Ce întrebări i-au pus lui Luther la Dieta de la Worms?
a.) Ești catolic sau protestant?
d.) Ai afișat cele 95 de teze pe ușa bisericii?
b.) Ai scris aceste cărți? 		
e.)
Te vei supune papei?
c.) Vei retracta (retrage) ceea ce ați scris?
6. Cum l-ați descrie pe Luther în momentul în care și-a susținut apărarea la Dieta de la Worms? Încercuiți răspunsurile:
a.) Îngrozit
c.) Demn
e.) Respectuos
g.) Pașnic
i.) Curajos
b.) Stânjenit
d.) Calm
f.) Mândru
h.) Temător
j.) Umil
7. Care sunt cele trei tipuri de cărți pe care le-a scris Luther?
a.) Cărți care descriu corupția din biserică
d.)
b.) Cărți despre doctrinele bisericii
e.)
c.) Cărți împotriva oamenilor care apărau eroarea
f.)

Cărți despre credință și fapte
Biografii ale martirilor creștini
Cărți despre știință

8. Luther a spus că își va retrage afirmațiile și își va arde cărțile...
a.) Dacă cineva îi va arăta în ce fel scrierile sale diferă de credințele bisericii.
b.) Dacă cineva îi va arăta în ce fel scrierile sale sunt în dezacord cu Biblia.
c.) Dacă cineva îi va arăta în ce fel învățăturile sale sunt diferite de tradiția bisericii.
9. Cine l-a răpit pe Luther după ce acesta a părăsit orașul Worms?
a.) Dușmanii lui Luther
c.) Preoții înarmați
b.) Prietenii lui Frederick d.) Prietenii lui Carol al V-lea
10. Cât timp i-a luat lui Luther să traducă Noul Testament grecesc în limba germană?________________
11. Adevărat sau fals? Lefèvre și-a finalizat cartea despre sfinți.
12. Ce s-a întâmplat cu Louis de Berquin?
a.) A tradus Vechiul Testament în franceză și a devenit faimos.
b.) S-a alăturat Bisericii Romano-Catolice în persecutarea protestanților.
c.) A fost ars pe rug pentru că a acceptat și a învățat adevărul biblic.
13. Liderii Bisericii Romei au căutat să-și mențină puterea folosind…
a.) amenințările b.) Scriptura
c.)
rațiunea
d.)

povestirile.
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Biblia mea spune – Fișă cu activități

„Lumina devine mai strălucitoare” C—30

1. Pe ce s-a concentrat Zwingli în biserica sa?
a.) Salvarea sufletelor		 d.) Lucrarea pentru gloria lui Dumnezeu
b.) Vizitarea celor bogați		 e.) Predicarea din Matei
c.)
Colectarea de bani		 f.) Conducerea oamenilor să se încreadă în Isus
2. Potriviți:
a.) ____ Anabaptiștii
b.) ____ Dezbaterea
c.) ____ Conciliul de la Zürich
d.) ____ Dieta de la Worms
e.) ____ Conciliul de la Konstanz

1. Huss a fost martirizat. Ieronim întemnițat și mai târziu martirizat.
2. Discuții despre apartenența voluntară la biserică
3. Re-botezații
4. O dezbatere formală
5. Luther a refuzat să se dezică.

3. De ce au ajuns Luther și Zwingli la multe dintre aceleași concluzii?
a.) Amândoi și-au luat credințele din tradițiile bisericii.
b.) Amândoi au studiat și au crezut în Scripturi.
4. Care dintre aceste învățături nu se găsesc în Biblie?
a.) Să ne închinăm sfinților.
d.)
b.) Să săvârșim liturghia.		
e.)
c.) Să cumpărăm indulgențe pentru păcate.
f.)

Să botezăm copiii.
Să fim deosebit de amabili cu oamenii bogați.
Să ne închinăm la imagini în biserici.

Adevărat sau fals?
a.) A / F Oamenii ar trebui să se alăture unei biserici atunci când se convertesc și aleg să-L urmeze pe Isus.
b.) A / F Zwingli, în Consiliul de la Zürich, a argumentat împotriva apartenenței voluntare la biserică.
c.) A / F Este bine ca fiecare țară să aibă o religie oficială susținută de guvern.
d.) A / F Este în regulă să negi adevărul dacă ești persecutat.
e.) A / F Anabaptiștii au renunțat atunci când liderii lor, Grebel și Manz, au murit.
f.) A / F Luther și Zwingli au format biserici ale credincioșilor care erau lipsite de greșeală.
g.) A / F Bisericile importante ale Reformei credeau că guvernele ar trebui să sprijine biserica.
h.) A / F Zwingli a fost ars pe rug.
5. Cum se numesc elevii lui Zwingli care au înființat o biserică a credincioșilor?
a.) Felix Manz
c.) Martin Luther
e.) John Calvin
b.) Louis de Berquin
d.) Conrad Grebel
f.)
William Farel
6. În ce oraș au format oamenii o biserică de credincioși ai cărei membri s-au alăturat prin alegere?
a.) Zürich
b.) Speyer
c.)
Zollikon d.) Aragon
e.)
Saxonia
7. Ce era unic la acea biserică a credincioșilor?
a.) Oamenii se alăturau doar prin alegerea lor personală.
b.) Oamenii se alăturau alegând să fie botezați.		
8. În timpul lui Zwingli, biserica oficială...
a.) Era controlată de guvern.
b.) Stropea copiii pentru a-i boteza.
c.) Îi persecuta pe cei care credeau altfel.

d.)
e.)
f.)

c.)
d.)

Era separată de guvern.
Îi forța pe oameni să devină membri.

Includea fiecare persoană ca membru.
Învăța doar adevărul biblic.
Nu-i lăsa pe oameni să aleagă dacă vor să se alăture.

9. Scrieți „C” pentru biserica credincioșilor și „R” pentru biserica romană.
a.) ____ Practică botezul copiilor
e.) ____ Toată lumea devine membru al bisericii când este copil.
b.) ____ Conștiința ar trebui să fie liberă. f.) ____ Disciplinați membrii rătăciți - dar nu cu forța.
c.) ____ Numai persoanele convertite se alătură. g.) ____ Persecutați ereticii care cred diferit.
d.) ____ Pocăiți-vă și fiți botezați.
h.) ____ Apartenența la biserică se face doar prin alegere.
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Biblia mea spune – Fișă cu activități

„Mai mulți reformatori neînfricați” C—31

1. Ce s-a întâmplat la Dieta de la Speyer?
a.) Împăratul Carol al V-lea a insistat ca toată Germania să accepte catolicismul și să se supună papei.
b.) Mulți prinți germani au protestat împotriva împăratului - „protestul prinților”.
c.) Protestantismul și-a primit numele.
d.) Luther a retras ceea ce scrisese.
e.) Prinții Germaniei au luat atitudine pentru libertatea religioasă.
2. Adevărat sau fals?
a.) A / F Isus a învățat că numai cei care cred ar trebui să fie botezați.
b.) A / F Isus a învățat că pruncii ar trebui să fie botezați prin stropire.
c.) A / F Calvin și Luther au lucrat în Geneva, Elveția.
d.) A / F Farel și Calvin au lucrat în Geneva, Elveția.
e.) A / F Farel și Lefèvre erau din Franța.
f.) A / F John Calvin a fost format ca preot și ca avocat.
g.) A / F Carol al V-lea era hotărât să distrugă Reforma.
3. Care sunt câteva dintre beneficiile persecuției?
a.) Credincioșii sunt împrăștiați, dar ei duc adevărul cu ei în locurile în care merg.
b.) Curajul unui martir este o mărturie pentru observatori - cum a fost Saul care l-a privit pe Ștefan.
c.) Ajută biserica să crească.
4. Care dintre aceste afirmații îl descriu pe John Knox?
a.) A fost un exemplu strălucit de libertate religioasă.
b.) A fost răpit de catolicii francezi și ținut ca sclav de galeră timp de un an și jumătate.
c.) A fost numit Episcop Șef al Angliei.
d.) Autoritățile au încercat să îl forțeze să redevină catolic.
5. Ce rege, din motive egoiste, a decis să se despartă de biserica Romei?
a.) Henric al VIII-lea
b.) Ecaterina de Aragon c.) Ferdinand și Isabela

d.) Carol al V-lea

6. Care sunt cele trei metode pe care le-a folosit papalitatea pentru a recâștiga puterea pierdută?
a.) Conciliul de la Trento c.) Războiul cu Germania
e.) Fondarea iezuiților
b.) Armada spaniolă
d.) „Protestul prinților”
f.) Încoronarea unui nou rege în Spania
7. Care a fost scopul Conciliului de la Trento? Scrieți „CT”.
Care a fost scopul Armadei spaniole? Scrieți „AS”. Care a fost scopul iezuiților? Scrieți „I.”
a.) ____ Să facă Anglia din nou romano-catolică.
b.) ____ Să reinterpreteze profețiile din Daniel și Apocalipsa și să inverseze progresul Reformei.
c.) ____ Să sporească puterea papalității.
8. Care dintre următoarele sunt învățături protestante?
a.) Guvernul nu ar trebui să le spună oamenilor cum să se închine lui Dumnezeu.
b.) Convingerile religioase ale unei persoane ar trebui să fie controlate de partidele politice.
c.) Convingerile religioase ale unei persoane ar trebui să se bazeze pe Cuvântul lui Dumnezeu.
d.) Convingerile religioase ale unei persoane ar trebui să se bazeze pe ceea ce gândește, simte sau
găsește convenabil să facă.
e.) Convingerile religioase ale unei persoane ar trebui să se bazeze pe tradiții.
f.)
Toți oamenii ar trebui să fie liberi să se închine lui Dumnezeu în conformitate cu propria conștiință.
g.) Biblia și numai Biblia este regula de credință.
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„Un refugiu în lumea nouă” C—32

1. Care sunt cele patru modalități prin care papalitatea a încercat să oprească Reforma?
a.) Petiția milenară
c.)
Iezuiții
e.) Armada spaniolă
b.) Conciliul de la Trento d.)
Conciliul de la Zürich f.)
Masacrul din ziua Sfântului Bartolomeu
2. Cine au fost Hughenoții?
a.) Catolicii francezi b.)

Protestanții francezi c.)

3. Ce a făcut amiralul Coligny?
a.) I-a apărat pe hughenoți.

b.)

Protestanții germani d.)

Protestanți englezi

A luptat împotriva hughenoților.

4. Citiți Psalmii 20:7. În ce ar trebui să ne încredem?
a.) În armate - cai și care		
b.) În mulți oameni		

c.)

În Dumnezeu

5. Ce eveniment a cauzat masacrul de Sfântul Bartolomeu?
a.) Margareta s-a căsătorit cu Henric de Navarra. c.) Luther a bătut în cuie cele 95 de teze pe ușa bisericii.
b.) Cineva l-a împușcat pe amiralul Coligny.
d.) Hughenoții au încercat să ucidă un reprezentant papal.
6. Ce persoană este responsabilă pentru declanșarea masacrului din ziua Sfântului Bartolomeu?
a.) Regina Ecaterina de Medici
c.)
Amiralul Coligny
b.) Regele Carol al IX-lea
d.)
Henric de Navarra
7. Puritanii doreau să...
a.) Purifice biserica.
b.) Purifice liderii guvernamentali.

c.)

Purifice păgânii din țările îndepărtate.

8. De ce au părăsit pelerinii Anglia, patria lor?
a.) Toți oamenii care trăiau în Anglia trebuiau să se conformeze credințelor oficiale ale bisericii.
b.) Oamenii care credeau altfel erau amendați, închiși sau uciși.
c.) Puritanii au ales să fie fideli conștiinței lor.
d.) Puritanii puteau face mai mulți bani în altă țară.
9. De ce a plecat Roger Williams în Noua Anglie?
a.) Pentru a se alătura familiei sale.			
b.) Pentru a găsi o slujbă și a se îmbogăți.

c.)
d.)

Pentru a găsi pământ.
Pentru a găsi libertate religioasă.

10. Ce era o biserică „neseparată”?
a.) O biserica de genul Bisericii Romano-Catolice
c.) O biserică protestantă
b.) O biserică cu libertate religioasă d.) O biserică care se folosea de guvern pentru a-și impune învățăturile.
11. . Ce așezare a întemeiat Roger Williams?
a.) Connecticut b.) Massachusetts

c.)

New York

d.)

Rhode Island e.)

Plymouth

12. Roger Williams credea în...
a.) separarea clară între biserică și stat
b.) bisericile „neseparate”
c.) libertatea de conștiință a oamenilor care credeau ca el.
d.) libertatea de conștiință pentru oamenii care credeau altfel decât el.
e.) libertatea religioasă.
13. Care au fost puritani?
a.) John Bunyan

b.)

.) Henric de Navarra

c.)

Roger Williams

d.)

Regele Iacob I
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„Reînvierea Reformei” C—33

1. Completează spațiile goale: Accentul puritanilor s-a schimbat treptat de la ___ la ___ .
A. Găsirea de prieteni
D. Mutarea în diferite țări 		
B. Lucruri spirituale
E. Dragostea pentru bani
C. Traducerea Bibliei
F. Lucrarea pentru indieni
2. Potriviți fiecare parte a versetelor cu referințele lor biblice:
a.) ___ ___ ___ Un om nesocotit
1. Se va bucura foarte mult.
b.) ___ ___ ___ Tatăl celui neprihănit
2. Disprețuiește pe mama sa.
c.) ___ ___ Tatăl unui nebun
3. Este bucuria tatălui său.
d.) ___ ___ Un fiu înțelept
4. Nu poate să se bucure.

5.
6.
7.
8.

Proverbele
Proverbele
Proverbele
Proverbele

15:20
17:21
17:25
23:24

3. Adevărat sau fals?
a.) A / F Este posibil să fii creștin doar pe jumătate.
b.) A / F O biserică ar trebui să își reducă standardele și să faciliteze aderarea oamenilor.
c.) A / F O biserică de stat, cu aderare forțată, nu va fi niciodată puternică din punct de vedere spiritual.
d.) A / F Poți fi sigur că Isus te iubește.
e.) A / F Poți avea încredere în Isus cu fiecare detaliu al vieții tale.
f.) A / F John Wesley a fost un frate morav.
g.) A / F John Wesley și-a iubit țara natală, Anglia.
h.) A / F John Wesley a predicat mai ales în biserici.
4. Ce s-a întâmplat în 1415, în urma morții lui Jan Huss?
a.) În următorii 300 de ani, creștinii din Moravia (moravii) au fost influențați de învățăturile lui Huss.
b.) Nu au existat rezultate bune.
c.) Oamenii au devenit creștini mai slabi.
5. În ce mod a încercat Leonard să îi învețe pe oamenii din câmpul său de misiune?
a.) A ținut întâlniri într-un cort mare.			
c.) A mers din ușă în ușă vânzând cărți.
b.) A ținut slujbe la biserică în fiecare săptămână.		
d.) A lucrat cu sclavii.
6. În ce locuri au mers misionarii moravi?
a.) Insulele Caraibe
f.)
Groenlanda
b.) Africa de Sud
g.)
Sankt Petersburg, Rusia
c.) Coloniile americane
h.)
Cairo, Egipt
d.) Noua Zeelandă
i.)
Australia
e.) Japonia
j.)
Ceylon (India)

k.)
l.)
m.)
n.)
o.)

Surinam, America de Sud
Guineea, Africa de Vest
București, România
China
Anglia

7. De ce a fost John Wesley atât de impresionat de moravi?
a.) Nu făceau altceva decât să studieze Biblia și să se roage.
b.) Mergeau în ținuturi îndepărtate ca misionari.
c.) Nu le-a fost frică de moarte în timpul unei furtuni teribile pe mare.
d.) Moravii aveau pace și încredere în Dumnezeu. Erau blânzi și răbdători - fără teamă, mânie sau răzbunare.
8. Unde a predicat John Wesley?
a.) În biserici b.) În hambare c.)

În case d.)

9. Când biserica și statul se unesc...
a.) Biserica devine mai asemănătoare lumii.
b.) Lumea devine mai spirituală și mai religioasă.

Pe câmpuri e.)

În Catedrale f.)

La colțuri de stradă
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Biblia mea spune – Fișă cu activități „Purtători de lumină pentru Dumnezeu” C—34
1. Ce este un predicator laic?
a.) Un preot, un pastor sau un slujitor care predică într-o biserică în fiecare săptămână.
b.) Un creștin care predică, dar nu este hirotonit oficial de o biserică.
2. Metodiștii și-au primit numele pentru că...
a.) lucrau într-un mod ordonat.
c.)
b.) și-au ales singuri acest nume.
d.)

așa îi numeau dușmanii lor.
John Wesley le-a dat acest nume.

3. Adevărat sau fals?
a.) A / F John Wesley a fost un slujitor al Bisericii Angliei.
b.) A / F Atât John, cât și Charles Wesley au fost impresionați de pacea moravilor în timpul unei furtuni pe mare.
c.) A / F George Whitefield a contribuit la înființarea Bisericii Anglicane.
4. Cine l-a ajutat pe Charles Wesley să învețe să se încreadă în Isus pentru mântuire, și nu în propriile fapte?
a.) Un mecanic morav		 b.) Un predicator morav
c.) Un preot		
d.) Un metodist
5. Numiți cei trei bărbați care au fondat mișcarea metodistă. __________________ ,
_____________________ , ________________________ .
6. Care verset era subiectul preferat al lui Whitefield?
a.) Ioan 3:16 b.) Psalmii 23:1 c.) Exodul 20:8-11

d.)

Ioan 3:3

e.)

Romani 6:23

7. Cu ce se ocupa William Carey înainte de a deveni misionar? _______________________
8. Cine a spus?
a.) _________________________ „Așteptați lucruri mari de la Dumnezeu. Încercați lucruri mari pentru Dumnezeu.”
b.) _______________________________ „Oriunde, cu condiția să fie înainte.”
9. Precizați câmpul de misiune unde a slujit fiecare dintre următorii?
a.) ______________William Carey		
d.) ________________ Robert Moffat		
b.) ________________ Adoniram Judson
e.) ________________ Hudson Taylor
c.) ________________David Livingstone
f.) ________________ Mary Slessor
10. Cum a fost experiența misionară a lui Adoniram Judson?
a.) Prima țară pe care a vizitat-o l-a expulzat de două ori. e.)
b.) A fost închis aproape doi ani.
f.)
c.) Soția lui l-a ajutat până la moarte.
g.)
d.) Soția și copiii lui au murit cu toții.
h.)

A doua țară în care a mers l-a primit bine.
A tradus Biblia în birmaneză.
Tribul Karen l-a acceptat pe el și Evanghelia.
I-a fost destul de ușor și confortabil.

11. Sunt adevărate sau false aceste afirmații despre David Livingstone? Scrieți „A” pentru adevărat și „F” pentru fals.
a.) ___ A fost contemporan cu Luther. 		
e.) ___ A tradus Biblia într-o limbă africană.
b.) ___ S-a căsătorit cu Mary Slessor.
f.) ___ A făcut tot ce i-a stat în putință pentru a opri comerțul cu sclavi.
c.) ___ A explorat părți ale Africii care nu erau cartografiate. g.)___ A petrecut ani de zile în Anglia după ce s-a retras.
d.) ___ Și-a dat viața pentru Africa.
h.) ___ A fost misionar în China timp de 50 de ani.
12. Potriviți referința biblică cu versetul corespunzător:
a.) ___ Psalmii 27:1
1. „Domnul este lumina mea și mântuirea mea; de cine să mă tem?”
b.) ___ Psalmii 56:3
2. „Domnul este ajutorul meu; nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul?”
c.) ___ Psalmii 56:11 3. „Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?”
d.) ___ Romani 8:31
4. „În Dumnezeu mă încred și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni?”
e.) ___ Evrei 13:6
5. „Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.”
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Biblia mea spune – Fișă cu activități „Înaltă trădare la adresa lui Dumnezeu” C—35
1. Ce spune un nebun în inima lui? (Psalmii 14:1) _____________________________
Tu, în ce categorie te încadrezi, nebun sau înțelept?
2. Ce fel de oameni sunt ateii?_____ Cum îi numește Biblia pe cei care spun că nu există Dumnezeu? _____
a.) Oameni înțelepți 		 b.) Nebuni
3. Ce este un ateu?
a.) Cel care crede în Dumnezeu. 		
b.) Cel care crede că nu există Dumnezeu.

c.)
d.)

4. Ce aduce adevărata fericire unei persoane?
a.) Măreția		
d.)
b.) Bogăția și bunăstarea
e.)
c.) O slujbă importantă
f.)

Cel care crede în Satana		
Cel care crede că nu există Satana.

Deținerea animalului de companie preferat
Respectarea principiilor din Matei 5:3-11		
A face ceea ce Dumnezeu vrea să faci

5. De ce erau francezii fericiți că țara lor devenise oficial atee?
a.) Nu mai exista păcat și vinovăție.
d.) Nu se mai rugau la sfinți.		
b.) Nu mai exista un guvern.
e.) Nu se mai rugau la preoți.
c.) Nu mai exista Legea lui Dumnezeu. f.) Nu mai exista mărturisirea păcatelor.
6. Adevărat sau fals?
a.) A / F Când guvernul francez a spus că Legea lui Dumnezeu a dispărut în mod oficial, avea dreptate.
b.) A / F Dacă un guvern spune să nu te supui Legii lui Dumnezeu, nu trebuie să respecți Cele Zece Porunci.
c.) A / F Franța a găsit adevărata pace și fericire atunci când a încercat să scape de Dumnezeu și de Legea Sa.
7. Potriviți referința din stânga cu versetul din dreapta.
a.) ____ Marcu 7:7 1. „Deci, prin credinţă desființăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea.”
b.) ____ Matei 5:17 2. „Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti.”
c.) ____ Romani 3:31 3. „Să nu credeți că am venit să stric Legea sau Prorocii.”
8. De ce nu a funcționat niciuna dintre încercările de guvernare ale Franței?
a.) Au renunțat prea devreme.
c.) Se îndepărtaseră de Dumnezeu și de Legea Sa.
b.) Se bazau pe egoism.
d.) Au încercat să instituie protestantismul.
9. Potriviți profețiile:
a.)		 1 260 de zile
b.)		 42 de luni 		
c.)		 O vreme, două vremi și o ½ de vreme
d.)		 2 300 de zile
e.)		 70 de săptămâni

1. Daniel 9:24, 25
2. Daniel 8:14
3. Apocalipsa 11:2; Apocalipsa 13:5
4. Apocalipsa 11:3; Apocalipsa 12:6
5. Apocalipsa 12:14; Daniel 7:25; Daniel 12:7

10. Ce s-a petrecut în cea mai mare parte a timpului celor 1 260 de ani? Daniel 7:25
a.) Papalitatea a fost persecutată.
b.) Papalitatea a persecutat Biserica lui Dumnezeu.
11. Care este „rana de moarte” din Apocalipsa 13:3?
a.) Hitler l-a luat pe papă în captivitate în 1944.

b.)

Napoleon l-a luat pe papă în captivitate în 1798.

12. La ce povestiri biblice se face referire în Apocalipsa 11:4-6?
a.) Noe și potopul 		 d.) 3½ ani fără ploaie în timpul lui Ilie și Ahab
b.) Focul care îi distruge pe dușmanii lui Ilie e.) Samuel slujind în templu
c.) Viziunea lui Zaharia despre măslini 		 f.) Plăgile din Egipt
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Biblia mea spune – Fișă cu activități

„Război împotriva adevărului” C—36

1. Ce oraș este construit pe șapte coline? ____________________
2. Ce au făcut cei mai mulți oameni când au aflat că prostituata din Apocalipsa 17 reprezintă papalitatea?
a.) Și-au întărit angajamentul și loialitatea față de ea.
b)
S-au alăturat Reformei.
c.) Au părăsit Biserica Romano-Catolică.
3. Potriviți explicația cu termenul corecpunzător:
a.) ___ Preterismul		
1. Profețiile lui Daniel și Apocalipsa se vor împlini în viitor.
b.) ___ Biblia Dispensaționalistă
2. Profețiile lui Daniel și ale Apocalipsei s-au împlinit în trecut.
c.) ___ Futurismul		
3.Teorie falsă despre a doua venire - „răpirea secretă”.
d). ___ Dispensaționalismul 		
4. Biblia conținea note pentru a face ca profețiile să se
potrivească cu învățăturile false.
4. Care dintre aceste afirmații despre profețiile din Daniel și Apocalipsa sunt adevărate?
a.) Toate s-au întâmplat. 		
c.) Toate s-au împlinit cu mult timp în urmă.
b.) Niciuna nu s-a împlinit încă.
d.) Unele s-au împlinit, iar altele sunt viitoare.
5. Adevărat sau Fals?
a.) A / F Profesorii iezuiți au predat futurismul.
b.) A / F Orașele domnesc de obicei peste regi.
c.) A / F Papalitatea domnește peste regi.
d.) A / F Profesorii iezuiți erau slab pregătiți.
e.) A / F Mulți părinți protestanți și-au trimis copiii să primească o educație bună la școlile iezuite.
f.) A / F Este important să comparăm ideile noi cu Scriptura.
g.) A / F Teoria răpirii secrete este adevărată.
h.) A / F Teoria răpirii secrete a fost menită să combată Reforma.
i.) A / F Majoritatea protestanților cred în răpirea secretă, chiar dacă a fost inventată pentru a combate
protestantismul.
6. Ce este mai important?

a.) Să faci bani.

b.) Să-L cunoști pe Dumnezeu.

7. În 1832, ce nou „adevăr” biblic a descoperit John Darby?
a.) Botezul prin imersiune b.) Cina Domnului c.)
8. Care dintre acești bărbați au fost dispensaționaliști?
a.) Dwight L. Moody
b.) John Darby
c.)

Zecimea

Cyrus Scofield

d.)

Răpirea secretă

d.)

Martin Luther

9. Ce este „centura Bibliei”?
a.) O regiune din sudul Statelor Unite
b.) Era purtată de israeliți pe vremea lui Moise.
c.) Era purtată de farisei.
10. Ce reprezintă femeia de pe fiara din Apocalipsa 17?
a.) Protestantismul c.) Papalitatea		 e.)
b.) Satana d.) Adevărata biserică a lui Dumnezeu f.)

Cetățenii Romei g.)
O biserică falsă h.)

11. Vinul este folosit în Apocalipsa 17 ca simbol pentru a reprezenta...
a.) sucul de struguri pur
b.) credințele sau doctrinele false.

Valdenzii
Un guvern
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Biblia mea spune – Fișă cu activități

„Semne de avertizare” C—37

1. „Sunați din ____________ în _____________. Sunați în _____________ pe muntele Meu ________
ca să tremure _____________! Căci vine ________ este _____________.” Ioel 2:1
2. Care dintre aceste versete vorbește despre semnele din soare, lună și stele?
a.) Matei 24:29
c.) Marcu 13:24, 25 e.) Apocalipsa 6:12,13
b.) Ioel 2:31
d.) Daniel 8:14
f.)
Apocalipsa 14:6–12

g.)
h.)

Luca 21:25
Daniel 4:37

3. Câteva persoane celebre au scris despre Ziua întunecată. Care dintre acestea au fost menționate în lecția voastră?
a.) J. G. Whittier
b.)
Sir W. Herschel
c.) Martin Luther
d.)
Charles Wesley
4. Ce a fost diferit la ploaia de meteoriți din 1833?
a.) A trezit interesul oamenilor cu privire la timpul sfârșitului.
b.) Oamenii de știință au prezis-o cu câteva luni înainte.
c.) A fost o ploaie de meteoriți neobișnuit de intensă.
d.) A fost atât de strălucitoare, încât o persoană putea să citească literele mici.
5. Potriviți toate cele 4 coloane:
a.) 1
mai
b.) 13
noiembrie
c.) 19
noiembrie

1755
1780
1833

Ziua întunecată
Stele căzătoare (ploaia de meteoriți)
Cutremurul de la Lisabona

6. În ce fel a folosit Dumnezeu împlinirea semnelor profetice din soare, lună și stele?
a.) Pentru a-i determina pe oameni să studieze Biblia.
b.) Pentru a trezi pe poporul Său.
c.) Pentru a arăta că „vremea sfârșitului” era aproape.
d.) Pentru a-i face pe oameni să se aștepte la pacea mondială.
7. Ce semne a folosit Dumnezeu pentru a atrage atenția oamenilor și a-i determina să studieze Biblia?
a.) În 1755 - un cutremur teribil
c.)
În 1780 - o zi foarte întunecată
b.) În 1825 - o foamete oribilă
d.)
În 1833 – o ploaie uriașă de meteoriți
8. Adevărat sau fals?
a.) A / F Părți din cartea lui Daniel au fost sigilate până la „vremea sfârșitului”.
b.) A / F Sfârșitul celor 2 300 de zile din Daniel 8:14 a semnalat începutul „vremii sfârșitului”.
c.) A / F Cele 1 260 de zile s-au încheiat în 1798.
d.) A / F Cărțile Daniel și Apocalipsa au fost sigilate.
e.) A / F Unii oameni au recunoscut că, din moment ce a avut loc un cutremur mare și
apoi o zi întunecată, următorul eveniment avea să fie reprezentat de stelele căzătoare.
9. Ce vrea să transmită Biblia când afirmă că Daniel, cartea profetică, a fost sigilată?
a.) A fost scrisă într-o limbă pe care nimeni nu o putea înțelege.
b.) A fost pusă într-un vas de lut, sigilată cu un sigiliu și ascunsă într-o peșteră.
c.) Nu a fost înțeleasă până când oamenii nu au început să o studieze în „timpul sfârșitului”.
10. După semnele din soare, lună și stele, oamenii au început să studieze...
a.) prima venire a lui Isus
b.) a doua venire a lui Isus
c.)

istorisirea Creației.

11. Marcu 13:24 spune că...
a.) semnele din soare, lună și stele se vor întâmpla înainte ca persecuția teribilă să înceteze.
b.) persecuția teribilă va înceta, apoi soarele se va întuneca.
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Biblia mea spune – Fișă cu activități

„Vestind venirea Lui Isus” C—38

1. Recitiți versetul de memorat. Vă este dată prima literă a fiecărui cuvânt.
ȘAVUAÎCZPMCCOEVPCSVLPONOSOLȘON. Apocalipsa 14:6
2. Îngerul i-a spus lui Daniel că viziunea se referea la timpul sfârșitului. Care viziune?
a.) Chipul - Daniel 2		
d.) Berbecul și țapul - Daniel 8
b.) Cele 2 300 de zile - Daniel 8:14
e.) Cele patru fiare - Daniel 7
c.) Copacul cel mare - Daniel 4
f.)
Cele 70 de săptămâni - Daniel 9
3. Cât timp real reprezintă o zi în profeția biblică?

a.)

1 zi

b.)

1 săptămână

c.)

1 an

4. Ce profeție biblică au început să studieze mulți oameni la începutul „vremii sfârșitului”?
a.) 2 300 de zile b.) 1 260 de ani
c.)
Daniel 2
d.)
1 290 și 1 335 de zile
5. Ce idei se regăseau în cartea lui Lacunza?
a.) Tradiția și Scriptura reprezintă adevărul.
b.) Anticristul este o persoană.
c.)

Anticristul este o organizație mare. 		

d.)
e.)

Doctrinele ar trebui să vină doar din Scriptură.
Înțelegerea literală a Bibliei, cu excepția cazului
în care se folosește un simbol evident.
Nu putem înțelege multe lucruri din Biblie.

f.)

6. În ce țări a mers Joseph Wolff ca misionar?
a.) Palestina c.) China
e.) Grecia
b.) Congo
d.) Egipt
f.) Norvegia

g.)
h.)

URSS
Yemen

i.)
j.)

Turcia
Brazilia

k.)
l.)

SUA
India

7. Adevărat sau fals?
a.) A / F Oamenii au înțeles întotdeauna profețiile lui Daniel.
b.) A / F Joseph Wolff a predicat în fața Congresului SUA despre a doua venire a lui Isus.
c.) A / F Doar câțiva oameni au predicat despre a doua venire a lui Isus.
d.) A / F Sute de oameni - chiar și copii mici - au predicat despre judecată și despre a doua venire a lui Isus.
8. Subliniați răspunsul corect în fiecare paranteză.
Când Miller a devenit deist, el credea că este (înțelept; prost). Dar în realitate era (înțelept; prost).
9. Conform Psalmilor 101:3 și 119:37, la ce nu ar trebui să ne uităm sau să citim?
a.) Lucruri fără valoare b.) Lucruri curate c.) Lucruri rele d.) Lucruri cinstite și adevărate
10. Cum a decis William Miller că vrea să devină creștin?
a.) A crezut pur și simplu ceea ce i-au spus părinții lui.		
b.) A citit Biblia verset cu verset.				
c.) I-a cerut ajutorul lui Dumnezeu pentru a înțelege.

d.)
e.)
f.)

A crezut ceea ce au spus prietenii lui.
A comparat Scriptura cu Scriptura.
A citit multe cărți de teologie.

11. Miller dorea să știe dacă Biblia poate fi înțeleasă. Cât timp a studiat înainte de a găsi răspunsul la întrebarea sa?
a.) 1 săptămână b.) 6 luni
c.)
1an
d.) 2 ani
e.) 7 ani
12. . Ce a observat Miller despre cele 2 300 de zile pe care mulți alții nu le înțeleseseră?
a.) În realitate, însemnau 2 300 de ani.
b.) Punctul de plecare era încă în viitor.
c.) Punctul de plecare pentru cele 2 300 de zile fusese făcut cunoscut în capitolul următor, Daniel 9.
13. În ce an a fost desigilată cartea lui Daniel?
a.) În anul 34 d.Hr., la sfârșitul celor 70 de săptămâni
b.) În anul 1798 d.Hr., la sfârșitul celor 1 260 de ani
c.) În anul 1844 d.Hr., la sfârșitul celor 2 300 de ani
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Biblia mea spune – Fișă cu activități

„Predicarea revenirii” C—39

1. În Apocalipsa 14:7, ce ne spune Dumnezeu să facem?
a.) Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă.		 c.)
b.) Ascultați de părinții voștri.		 d.)

Păstrați Sabatul sfânt.
Închinați-vă lui Dumnezeu.

2. Conform Apocalipsa 14:7, de ce ar trebui să ne „temem de Dumnezeu” și „să-I dăm slavă”? Scrieți „T”.
De ce ar trebui să ne „închinăm Lui”? Scrieți „Î”. Pentru că...
a.) _____ ziua a șaptea este Sabatul.
d.) _____ este timpul judecății.
b.) _____ Dumnezeu este Creatorul.
e.) _____ morții vor învia.
c.) _____ Evanghelia va fi predicată pretutindeni.
f.) _____ vin cele șapte plăgi.
3. Adevărat sau fals?
a.) A / F Înțelegem tot ce este de știut în Biblie.
b.) A / F Toată lumea are exact aceleași daruri spirituale.
c.) A / F William Miller era nerăbdător să propovăduiască venirea în curând a lui Isus.
d.) A / F William Miller și-a ținut promisiunea făcută lui Dumnezeu, aceea că va predica dacă cineva îl va invita.
e.) A / F Cei 2 300 de ani s-au încheiat în 1844.
f.) A / F În 1843, Isus a venit în secret.
g.) A / F În 1843, după ce Isus nu a venit așa cum se credea, multe biserici s-au întors împotriva celor
care credeau în revenirea iminentă.
4. Din ce au fost luate cele 70 de săptămâni? Din...
a.) cei 1 844 de ani
b.)
cei 1 335 de ani

c.)

cei 2 300 de ani

d.)

cei 1 260 de ani.

5. Când a început și când s-a încheiat profeția de 2 300 de ani?
a.) A început în anul _________ î.Hr.
b.) S-a încheiat în anul _________ d.Hr.
6. La începutul anilor 1800, ce credeau oamenii că se va întâmpla când sanctuarul va fi curățit?
a.) Isus va veni a doua oară.
c.) Sanctuarul ceresc va fi curățit.
b.) Va începe judecata de cercetare. d.) Va începe Ziua Ispășirii.
7. Cine ne poate oferi răspunsuri la întrebările spirituale?
a.) Cărțile despre Biblie
c.) Pastorul
b.) Internetul sau filmele
d.) Prietenii

e.)
f.)

Predicatorii de la radio sau televiziune
Biblia

8. Încercuiți cuvintele care îl descriu pe William Miller. Subliniați cuvintele care îl descriu pe Joshua Himes.
Calm Fermier
Îndrăzneț
Bătrân
Tânăr 		
Familiarizat cu orașele mari
9. În ce an au început întâlnirile de tabără adventiste? ______________
10. De ce vreți ca Isus să vină? Puneți un văzut lângă motivele voastre. Scrieți „#1” lângă cel care este cel mai
important pentru voi. Puteți scrie și alte motive în spațiile libere de mai jos.
a.) Ca să nu mai fim nevoiți să mergem la școală.
b.) Ca să fim bine din punct de vedere fizic - fără alte handicapuri.
c.) Ca să ne putem juca cu leii, maimuțele, delfinii și alte animale.
d.) Ca să putem vorbi cu Adam, Noe, Moise, Daniel, Pavel, Ștefan și alți oameni din Biblie.
e.) Ca să putem vedea un membru al familiei sau un prieten care a murit.
f.) Ca să putem să-L vedem pe Isus.
g.) Ca să putem primi răspunsuri la întrebările noastre.
h.) Ca să nu mai existe păcat, suferință, războaie, foamete, abuzuri, persecuție și moarte.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Biblia mea spune
Anul C, nr. 27-39 Activități de recapitulare

CINE SUNT EU?
1. ___ A tradus Noul Testament în limba engleză și a fost martirizat.
2. ___ A predicat despre venirea în curând a lui Isus și despre momentul în care se vor
sfârși cele 2 300 de zile.
3. ___ A fost martirizat în Boemia pentru că a predicat în limba poporului.
4. ___ A scris cele 95 de teze și a tradus Biblia în germană.
5. ___ A lucrat pentru a face din Geneva un oraș creștin.
6. ___ A predicat Evanghelia oamenilor din Zürich.
7. ___ S-a îngrijit în special de oamenii săraci din Anglia și a fost un predicator faimos.
8. ___ A fost primul care a tradus Biblia în limba engleză.
9. ___ A călătorit mii de kilometri în fiecare an și a înființat biserica metodistă.
10. ___ A lucrat cu mult curaj pentru a reforma Scoția.
11. ___ A scris Călătoria Pelerinului în timp ce se afla în închisoare pentru că a predicat Evanghelia.
12. ___ Cu mare curaj, a încercat să-l ajute pe prietenul său Huss, dar a fost capturat și martirizat.
13. ___ A întemeiat așezarea Rhode Island, un stat bazat pe separarea bisericii de stat.

Banca de răspunsuri
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

George Whitefield
John Bunyan		
Jean Calvin 		
Jan Huss			
John Knox
John Wesley
John Wycliffe

H. Ieronim din Praga
I. Martin Luther		
J. Roger Williams
K. Ulrich Zwingli		
L. William Miller 		
M. William Tyndale
(vezi pagina cu portrete)
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Biblia mea spune	Răspunsuri pentru fișele cu activități
Răspunsuri-cheie pentru fișele cu activități - Anul C, Nr. 27-39
Fișă cu activități Anul C-27

1. „Căci orice făptură este ca iarba şi toată slava ei,
ca floarea ierbii. Iarba se usucă şi floarea cade
jos, dar Cuvântul Domnului rămâne în veac.”
1 Petru 1:24,25
2. a.) F; b.) A; c.) A; d.) A; e.) A.
3. a, c
4. înainte de
5. a
6. c
7. b
8. b
9. c
10. a.) A; b.) A; c.) A; d.) A; e.) F; f.) A
11. a, b

Fișă cu activități Anul C-28
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

d
b
b
b, c, e, f
a.) 2; b.) 1; c.) X; d.) 3
a.) A; b.) A; c.) A; d.) A
e.) F f.) F g.) F h.) A i.) F
a.) Luther-Germania-anii 1500
b.) Tyndale-Anglia- anii 1500
c.) Wycliffe-Anglia- anii 1300
d.) Huss/Ieronim - Boemia – anii 1400
a
b
b, c, d
a, b
b

Fișă cu activități Anul C-29

1. „Din pricina Mea, veţi fi duşi înaintea
dregătorilor şi înaintea împăraţilor, ca să slujiţi
ca mărturie înaintea lor şi înaintea neamurilor...
Veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu,
dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.”
Matei 10:18,22
2. c
3. d
4. a.) A; b.) A; c.) A; d.) A e.) F
5. b, c 		
6. c, d, e, g, i, j
7. a, c, d
8. b
9. b
10. unsprezece săptămâni
11. Fals
12. c
13. a

Fișă cu activități Anul C-30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a, d, e, f
a.) 3; b.) 4; c.) 2; d.) 5; e.) 1
b
a, b, c, d, e, f
a.) A; b.) A; c.) F; d.) F; e.) F; f.) F; g.) A; h.) F
a, d
c
a, b, c
a, b, c, d, f
a.) R; b.) C; c.) C; d.) C;
e.) R; f.) C; g.) R; h.) C

Fișă cu activități Anul C-31
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. a, b, c, e
a.) A; b.) F; c.) F; d.) A; e.) A; f.) A; g.) A
a, b, c
a, b
a
a, b, e
a.) AS; b.) CT; c.) I
a, c, f, g
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Biblia mea spune	Răspunsuri pentru fișele cu activități
Fișă cu activități Anul C-32
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

b, c, e, f
b
a
c
b
a
a
a, b, c
d
d
d
a, c, d, e
a, c

Fișă cu activități Anul C-33
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

B; E
a.) 2, 7; b.) 1, 8; c.) 4, 6; d.) 3, 5
a.) F; b.) F; c.) A; d.) A; e.) A; f.) F; g.) A; h.) F
a
d
a, b, f, g, h, j, k, l, m
c, d
b, c, d, f
a

Fișă cu activități Anul C-34
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

b
a, c
a.) A; b.) A; c.) F
a
Charles Wesley, John Wesley, George Whitefield
d
cizmar
a.) William Carey; b.) Mary Slessor
a.) India; b.) India, Birmania; c.) Africa; d.)
Africa de Sud; e.) China; f.) Africa
10. a, b, d, f, g
11. a.) F; b.) F; c.) A; d.) A; e.) F; f.) A; g.) F; h.) F
12. a.) 1; b.) 5; c.) 4; d.) 3; e.) 2

Fișă cu activități Anul C-35
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nu există Dumnezeu.
b; b
b
e, f
a, c, d, e, f
a.) F; b.) F; c.) F
a.) 2; b.) 3; c.) 1
b, c
a.) 4; b.) 3; c.) 5; d.) 2; e.) 1
b
b
b, c, d, f

Fișă cu activități Anul C-36

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Roma
b, c
a.) 2; b.) 4; c.) 1; d.) 3
d
a.) A; b.) F; c.) A; d.) F; e.) A; f.) A; g.) F; h.) A;
i.) A
b
d
a, b, c
a
c
b

Fișă cu activități Anul C- 37

1. „Sunaţi din trâmbiţă în Sion! Sunaţi în gura mare
pe muntele Meu cel sfânt, ca să tremure toţi locuitorii ţării! Căci vine ziua Domnului, este
aproape!” Ioel 2:1
2. a, b, c, e, g
3. a, b
4. a, c, d
5. a.) 19 mai 1780 - Ziua Întunecată
b.) 1 noiembrie 1755 - Cutremurul de la Lisabona
c.) 13 noiembrie 1833 - Ploaia de meteoriți
(stelele căzătoare)
6. a, b, c
7. a, c, d
8. a.) A; b.) F; c.) A; d.) F; e.) A
9. c
10. b
11. b
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Biblia mea spune	Răspunsuri pentru fișele cu activități
Fișă cu activități Anul C- 38

1. „Și am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică, pentru ca
s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui
neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui
norod.” Apocalipsa 14:6
2. b
3. c
4. a
5. c, d, e
6. a, d, e, h, i, k, l
7. a.) F; b.) A; c.) F; d.) A
8. înțelept; prost
9. a, c
10. b, c, e
11. d
12. c
13. b

Fișă cu activități Anul C- 39
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

a, d
b.) Î; d.) T
a.) F; b.) F; c.) F; d.) A; e.) A; f.) F; g.) A
c
a.) 457 î.Hr.; b.) 1844 d. Hr.
a
f
William Miller — calm, fermier, bătrân
Joshua Himes — îndrăzneț, tânăr, familiarizat
cu orașele mari
9. 1842
10. Răspunsurile pot varia.

Răspunsuri-cheie pentru
fișele cu activități recapitulative
Anul C, Nr. 27-39
Cine sunt eu?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

M
L
D
I
C
K
A
G
F
E
B
H
J
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Biblia mea spune	Răspunsuri pentru fișele cu activități
Răspunsuri-cheie pentru activitățile din studii - Anul C, Nr. 27-39
Activități pentru studiul C–27

Activități pentru studiul C–32

Orizontală:
4. Tyndale
6. Wycliffe
8. Ieronim
10. Constantinopol
13. Vulgata
15. Lolarzi
16. Anglia
17. Oxford

1. A
2. A
3. F
4. A
5. A
6. F
7. F
8. F
9. F
10. A
11. F

Verticală:
1. Biblia
2. Trei
3. Phillips
5. Dimineață
7. Erasmus
9. Gutenberg
11. Latina
12. Vulgar
14. Poyntz

Activități pentru studiul C–29
Verticală:
1. Teze
2. Luther
3. Francisc
4. Excomunicat
7. Cuvântul
8. Dietă
12. Lefèvre
13. Worms
14. Bulă

Orizontală:
5. Germană
6. Wycliffe
9. Sigismund
10. Wartburg
11. Indulgență
15. Sfinți
16. Carol
17. Erasmus

Activități la lecție Anul C-31
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

M
I
H
M
B
L
K
K

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

S
N
Q
O
P
A
R
G

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

E
F
D
J
C
U
T

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

F
A
A
F
F
A
A
A
A
F
A

23. P
24. C
25. C
26. C
27. P
28. C
29. P, C
30. P
31. P
32. P

Activități pentru studiul C–33
1.
2.
3.
4.
5.

d
b
a, c, e
b
c

6.
7.
8.
9.

b
c, d
a, b, d, f
Leonard Dober;
1732; St. Thomas

Activități pentru studiul C–34
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Peter Böhler
William Carey
Adoniram Judson
David Livingstone
Robert Moffatt
Mary Slessor
Hudson Taylor
Charles Wesley
John Wesley
George Whitefield
„Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură.”
Myanmar (Burma)
China
Africa
India
Africa

21

Biblia mea spune	Răspunsuri pentru fișele cu activități
Activități pentru studiul C–35
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Franța
catolicii
liderii bisericii;
nobilimea; jumătate
oameni de rând; jumătate
a distruge creștinismul
mulți
Rațiunii
538 d.Hr.; 1798 d.Hr.
Papalitatea
Vechiul și Noul Testament
Franța
Egipt; Sodoma; Ierusalim

Orizontală
2. Cort
5. Daniel
6. Artaxerxes
8. Milleriți
9. Profetică
12. Timpului
13. Ani
14. Himes

Activități pentru studiul C–36
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

c
c
a
a, d, e, g, h, i, j, k, l, m, o
c
b
a, b, c, e, f, h
c, e

Activități pentru studiul C–37
Orizontală:
5. Sfârșitului
7. Limbi
8. Biblia
10. Lisabona

Verticală
1. Cutremur
2. Reforma
3. Profeției
4. Noiembrie
6. Întunecată
9. Daniel
10. Luna

Activități pentru studiul C–38
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

D
F
H
G
A
B
C
E

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Activități pentru studiul C–39

Iuda 14,15
Apocalipsa 22:12
1 Tesaloniceni 4:16
Ioan 14:2,3
Apocalipsa 1:7
Matei 16:27

Verticală
1. Advent
2. Chathak
3. Gabriel
4. Miller
7. Adventiști
9. Pământul
10. Fermier
11. Ceruri

C–27
C–28
C–29
C–30
C–31
C–32
C–33
C–34
C–35
C–36
C–37
C–38
C–39

C–27
C–28
C–29
C–30
C–31
C–32
C–33
C–34
C–35
C–36
C–37
C–38
C–39
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Listă de sarcini pentru trimestrul ____ anul ____
Sarcină
Diacon

Secretar

Coordonator
Ajutor
coordonator
Ajutoare
Povestirea
biblică
Vestea
misionară
Pianist
Persoana care
contactează
membrii
absenți
Persoane care
se ocupă de curățenia camerei

Nume

Data

Remarcă

Calendar trimestrial și texte de memorat
C-27

Bibilia mea spune
Anul C • Nr. 27-39

Cuvântul lui Dumnezeu protejat 					DATA: 2.07.2022
Text de memorat: „Căci orice făptură este ca iarba şi toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă şi
floarea cade jos, dar Cuvântul Domnului rămâne în veac. Şi acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie.” 1 Petru 1:24,25
C-28 Eroii Reformei 						DATA: 9.07.2022
Text de memorat: „Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă
pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte şi-ţi
voi da cununa vieţii.” Apocalipsa 2:10
C-29 Luther rămâne ferm						DATA: 16.07.2022
Text de memorat: „Din pricina Mea, veţi fi duşi înaintea dregătorilor şi înaintea împăraţilor, ca să
slujiţi ca mărturie înaintea lor şi înaintea neamurilor. Veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu,
dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.” Matei 10:18,22
C-30 Lumina devine mai strălucitoare						DATA: 23.07.2022
Text de memorat: „ Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge
mereu crescând până la miezul zilei.” Proverbele 4:18
C-31 Mai mulți reformatori neînfricați						DATA: 30.07.2022
Text de memorat: „Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari.” 1 Corinteni 1:27
C-32 Un refugiu în Lumea Nouă						DATA: 6.08.2022
Text de memorat: „În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au
văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini şi călători pe pământ.” Evrei 11:13
C-33 Reînvierea Reformei						DATA: 13.08.2022
Text de memorat: „Nicio slugă nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt, sau va ţine numai la unul şi va nesocoti pe celălalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.”
Luca 16:13
C-34 Purtători de lumină pentru Dumnezeu
				DATA: 20.08.2022
Text de memorat: „Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela despre
care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor?” Romani 10:14
C-35 Înaltă trădare la adresa lui Dumnezeu 					DATA: 27.08.202
Text de memorat: „Nebunul zice în inima lui: «Nu este Dumnezeu!» S-au stricat oamenii, fac fapte urâte; nu
este niciunul care să facă binele.” Psalmii 14:1
C-36 Război împotriva adevărului						DATA: 3.09.2022
Text de memorat: „Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă, ci
îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce
urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite.” 2 Timotei 4:3,4
C-37 Semne de avertizare						DATA: 10.09.2022
Text de memorat: „Sunaţi din trâmbiţă în Sion! Sunaţi în gura mare pe muntele Meu cel sfânt, ca să
tremure toţi locuitorii ţării! Căci vine ziua Domnului, este aproape! Ioel 2:1
C-38 Vestind venirea lui Isus						DATA: 17.09.2022
Text de memorat: „Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică,
pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.”Apocalipsa 14:6
C-39 Predicarea Revenirii						DATA: 24.09.2022
Text de memorat: „El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui, şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!” Apocalipsa 14:7

