
 

 
 

Cea mai minunatӑ carte din lume 
Ilie Zdremțan 

 
ADEVARUL  CENTRAL: Biblia  este cea mai bunӑ şi cea mai frumoasӑ carte din lume ; 

MIJLOACE VIZUALE : O enciclopedie, o carte cu ȋntȃmplari, povestiri şi o Biblie;  

LECTIA : 

Vӑ place sӑ citiţi ? Care sunt cӑrţile voastre preferate ? (Oferӑ copiilor posibilitatea sӑ rӑspundӑ );Am 

adus cu mine astӑzi douӑ cӑrţi, diferite, şi totuşi mulţi oameni , bӑieţi şi fete le citesc ….. 

Am aici o enciclopedie . Ştiţi ce este o enciclopedie ? Priviţi ce este ( arata cartea şi scoate ȋn evidenţӑ 

dimensiunea ei ). Este atȃt de mare pentru cӑ enciclopedia conţine multe, multe informaţii . Ne spune cȃte puţin 

despre aproape fiecare lucru . Daca doresti sӑ afli unde este muntele Everest sau cine a inventat becul este 

suficient sӑ cauţi prima literӑ a cuvȃntului ȋn enciclopedie şi vei afla rӑspunsul. Deci enciclopedia conţine multe, 

multe informaţii pe care ar fi frumos sӑ le ştim  şi noi.  

A doua carte este o carte cu povestiri , cu ȋntȃmplӑri din viaţa unor oameni . Te aşezi şi ȋncepi sӑ o citeşti 

de la ȋnceput şi pȃnӑ la sfȃrşit , atȃt de captivantӑ este – vei gӑsi acolo unele experienţe mai triste altele mai 

comice , dar repede , repede ,fӑrӑ cӑ sӑ-ţi dai seama mӑcar , ai şi terminat-o de citit. Dar este bine sӑ le citeşti  

pe amȃndouӑ mai ales dacӑ spune doamna ȋnvӑţӑtoare la şcoala sӑ citiţi lecturile suplimentare sau orice altӑ 

carte trebuie , nu cumva sӑ primeşti vreo notӑ micӑ  

 Mai am aici o carte ce seamӑna atȃt cu o carte cu povestiri adevӑrate cȃt şi cu o enciclopedie care ne 

oferӑ multe, multe informaţii . Iat-o (aratӑ Biblia ) Ştiţi de ce se aseamӑna cu cele douӑ ? ?( Oferӑ  posibilitatea 

sӑ rӑspundӑ. ) Este o enciclopedie pentru ca ea conţine multe informatii :Biblia spune cum a fost  creatӑ lumea, 

numele primului om şi a primei femei , de ce oamenii de ȋmbolnӑvesc , cine sunt ȋngerii ce se ȋntȃmplӑ cȃnd 

murim , care este deosebirea dintre bine şi rӑu . Biblea ne dӑ rӑspunsuri la orice ȋntrebare am avea , e mult mai 

plinӑ de informatii decȃt o enciclopedie . Dar este  şi o carte ȋn care sunt foarte , foarte multe ȋntȃmplӑri 

adevӑrate  ( sublineazӑ faptul cӑ sunt ȋntȃmplӑri nu povesti . Ea conţine cele mai interesante povestiri care au 

fost scrise şi care s-au petrecut vreodatӑ . De exemplu : Povestiri despre rӑzboi –Iosua şi cu cucerirea Ierihonului; 

Povestiri de dragoste istoria vieţii lui Rut etc.  

Cea mai inportantӑ informaţie  oferitӑ de aceastӑ enciclopedie, Biblia şi cea mai frumoasӑ   poveste  de 

dragoste din Biblie este ceea care ne spune cӑ Domnul Isus Cristos  ne-a iubit şi a murit pe cruce pentru pӑcatele 

noastre ( Ioan 3:16 ). 

Tu ai crezut ȋn El ? Citesti  cartea oferitӑ de El ?  

 


