Prezentare proiect
Biblia² este un proiect care are ca scop principal citirea zilnică a Bibliei și care se
adresează tuturor grupelor de vârstă, fiind împărțit în trei categorii mari: Biblia² pentru adulți,
Biblia² pentru adolescenți și Biblia² pentru copii.
Beneficiile proiectului:
* informare zilnică: în fiecare zi liderii postează pe grup pasajul biblic ce trebuie lecturat;
* disciplină: acest proiect ajută adultul, adolescentul și copilul să devină ordonat cu timpul său
astfel încât din cele 24 de ore ale unei zile să poată pune deoparte un timp pentru citirea Bibliei;
* creștere spirituală: lecturarea zilnică a Bibliei va aduce aportul de hrană de care fiecare
suflet are așa mare nevoie;
* acumularea de cunoștințe biblice: ajută adultul, adolescentul și copilul să strângă Cuvântul
lui Dumnezeu în inimă pentru a face față mai ușor ispitelor cu care se confruntă zilnic;
* împlinire sufletească: nicio bucurie nu egalează bucuria ce o are un suflet când termină de
citit întreaga Biblie.
1. Biblia² pentru adulți
Obiectiv: citirea Bibliei o dată pe an în ordinea cronologică sau de două ori într-un an.
Organizare:
- categorie de vârstă: 18 ani – nelimitat;
- grup pe whatsapp;
- pasajul biblic: liderii postează zilnic pasajul biblic propus spre citire;
- luni-sâmbătă: se lecturează pasajul zilnic, în cazul citirii de două ori într-un an se vor citi câte
10 pagini/zi;
- duminică: zi de meditație și recuperare;
- timp necesar: aproximativ 30 – 40 minute/zi.
Regulament:
a. Numai liderii postează pe grup.
b. Lunar se verifică „pulsul grupului”. Cum? Se lansează întrebarea: „Cum ești cu
citirea?”, iar participantul răspunde în privat liderului stabilit pentru zona lui. Astfel, se
stabilește dacă este nevoie de zile suplimentare pentru recuperare.
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c. Dacă trei luni consecutive, participantul nu răspunde la întrebare și refuză orice formă
de comunicare, atunci ne rezervăm dreptul, ca următoarea lună să îl excludem din grup.
d. Postările se trimit zilnic în intervalul orar 8 – 22.
e. Proiectul se finalizează cu o întâlnire, unde toți participanții la proiect primesc o diplomă
personalizată. Întâlnirea va fi națională sau zonală în funcție de numărul participanților.
2. Biblia² pentru adolescenți
Obiectiv: citirea Bibliei o dată într-un an, având suportul nostru timp de 2 ani. În primul an,
adolescentul citește Biblia, începând cu Noul Testament și finalizând cu Vechiul Testament și
va completa fișe de lucru care să îl ajute să rețină informații și/sau să aplice Cuvântul în viața
personală. În al doilea an, adolescentul citește Biblia în ordinea cronologică. Zilnic va fi
motivat să își noteze într-un jurnal cel puțin o idee prin care Dumnezeu i-a vorbit.
Organizare:
- categorie de vârstă: 14 – 18 ani;
- grup pe whatsapp;
- pasajul biblic: liderii postează zilnic pasajul biblic propus spre citire;
- luni-sâmbătă: se lecturează pasajul zilnic;
- duminică: zi de meditație și recuperare;
- timp necesar: aproximativ 30 – 40 minute/zi;
- fișă de lucru: în primul an participantul primește lunar fișele de lucru cu câte un exercițiu
zilnic, menit să îi focalizeze atenția asupra pasajului citit (vezi modele de fișe de lucru în Anexa
1).
Regulament:
a. Numai liderii postează pe grup.
b. Lunar se verifică „pulsul grupului”. Cum? Se lansează întrebarea: „Cum ești cu
citirea?”, iar participantul răspunde în privat liderului stabilit pentru zona lui. Astfel se
stabilește dacă este nevoie de zile suplimentare pentru recuperare.
c. Fișele de lucru se postează lunar, iar săptămânal grila de corectare. Adolescentul se
corectează singur. Pentru orice greșeală identificată este recomandat să consulte Biblia
și să noteze forma de răspuns corectă. La finalul fiecărei luni, participantul trimite
punctajul obținut liderului stabilit pentru zona lui. La fiecare 100 de puncte acumulate,
participantul primește un bonus. La 12 bonusuri, adolescentul primește o mică amintire.
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d. Dacă trei luni consecutive, participantul nu răspunde la întrebare și refuză orice formă
de comunicare, atunci ne rezervăm dreptul, ca următoarea lună să îl excludem din grup.
e. Postările se trimit zilnic în intervalul orar 8 – 22.
f. Proiectul se finalizează cu o întâlnire, unde toți participanții la proiect primesc o diplomă
personalizată. Întâlnirea va fi națională/zonală/locală

în funcție de numărul

participanților.
3. Biblia² pentru copii (preșcolari și școlari)
Obiectiv: citirea Bibliei o dată în doi ani.
Organizare:
- categorie de vârstă:
•

preșcolari: 3 – 6 ani;

•

școlari: 7 – 14 ani;

- grup pe whatsapp cu învățătorii de Școală Duminicală sau părinții care implementează
proiectul în biserică sau familie;
- pasajul biblic: liderii postează lunar pasajele biblice propuse spre citire;
- luni-vineri: se lecturează din Biblie pasajul stabilit;
- sâmbătă și duminică: zile de meditație și recuperare;
- timp necesar: aproximativ 30 minute/zi;
- fișă de lucru: liderii trimit lunar fișele de lucru care conțin câte un exercițiu zilnic, menit să
focalizeze atenția copilului asupra pasajului citit (vezi modele de fișe de lucru în Anexa 2 și 3).
Regulament:
a. Numai liderii postează pe grup.
b. Lunar se verifică „pulsul grupului”. Cum? Se lansează întrebarea: „Cum sunt cu
citirea copiii din grupul tău?”, iar învățătorul/părintele răspunde în privat liderului
stabilit pentru zona lui.
c. Lunar învățătorul/părintele primește grila de corectare pentru fișele de lucru. La
fiecare 100 de puncte obținute, copilul primește un bonus, iar la 12 bonusuri
acumulate, copilul va primi o mică amintire. Proiectul se finalizează cu o întâlnire
zonală, în care copiilor li se oferă o diplomă personalizată și o mică atenție.
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d. Dacă trei luni consecutive, învățătorul/părintele nu răspunde la întrebare și refuză
orice formă de comunicare, atunci ne rezervăm dreptul, ca următoarea lună să îl
excludem din grup.
e. Postările se trimit în intervalul orar 8 – 22.
Observație:
Anexat vei găsi:
-

Modele de fișe de lucru pentru adolescenți, copii școlari și preșcolari. Consultă-le
pentru a-ți forma o imagine de ansamblu asupra ideii de fișă de lucru (vezi Anexa
1, 2 și 3);

-

Pliantele de prezentare pentru fiecare categorie, pe care le puteți folosi în
prezentarea proiectului (vezi Anexa 4, 5 și 6).

Pentru înscrierea în proiect, vă rugăm să contactați unul dintre lideri sau să ne scrieți pe
adresa de e-mail. În urmă veți primi link-ul de înscriere pentru categoria aleasă.

Date de contact:
E-mail: bibliaputerea2@gmail.com
Telefon:
Daniela Meisaros: 0040/788.077.418 – coordonator proiect Biblia²
Ionuț Bălan: 0040/755.673.079 – coordonator Biblia² pentru adulți
Mircea Toie: 0040/740.686.670 – coordonator Biblia² pentru adolescenți
Naomi Toie: 0040/740.648.187 – coordonator Biblia² pentru copii
Tiberius Ghiurău: 0040/746.761.410 – lider proiect pentru jud. Suceava, Botoșani,
Iași, Vaslui, Neamț, Bacău
Amalia Bălan: 0040/749.659.719 – lider
Roswita Bebeșelea: 0040/745.168.858 – lider
Andreea Marițean: 0040/787.676.930 – lider
Ani Ciolte-Costin: 0040/754.553.748 – lider
Diana Marițean: 0040/743.371.785 – lider
Helga Tothăzan: 0040/743.111.968 – lider
4

Anexa 1 – fișă de lucru adolescenți
L11 S2 Z2
2 Petru 1:1 – 1 Ioan 2:29

Nume______________________________

Apostolul Petru, în a doua sa epistolă, ne îndeamnă să ne dăm toate silinţele să unim
în viaţa noastră anumite lucruri, iar dacă le vom avea din belşug în vieţile noastre, ele nu ne
vor lăsa să fim leneşi, nici neroditori în cunoştinţa Domnului Isus.
Adu-ţi aminte de lucrurile enumerate de Petru şi de modul în care el te-a sfătuit să le
uneşti. Trasează linii de la un cuvânt la altul, în ordinea în care acestea apar în Biblie, astfel
încât să ajungi la destinaţia „omul cel harnic si roditor”. Începutul traseului
prin

este

marcat

(bulină) iar sfârșitul prin (săgeată).

fapta
cunoştinţa
credinţa
înfrânarea
dragostea de fraţi

evlavia

răbdarea
iubirea de oameni

Făcând aceste lucruri îţi vei întări chemarea şi alegerea ta de a-L urma pe Domnul,
având promisiunea că nu vei aluneca niciodată (2 Petru 1:10). Meditează la aceste lucruri şi
aplică-le la viaţa ta cu mai multă seriozitate.
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Anexa 1 – fișă de lucru adolescenți
L11 S2 Z3
1 Ioan 3:1 - Iuda vers. 25

Nume______________________________

Te provoc să îţi faci un test al calităţii credinţei tale!
Apostolul Ioan ne îndeamnă de fapt acest lucru prin scrierile
lui pline de dragoste pentru credincioşi pentru a confirma şi
cerceta calitatea credinţei. Urmează şi tu cele trei teste de mai
jos. Dacă ai putea să dai un calificativ calităţii credinţei tale,
care ar fi acela? calitate slabă, calitate medie, calitate
superioară?

1. Testul teoretic: Prin acest test verifici mesajul credinţei tale care trebuie să susţină că
Isus este Fiul lui Dumnezeu şi că El a venit în trup (1 Ioan 5:10, 2 Ioan 1:7).
„Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?” 1 Ioan 5:5
2. Testul moral: Testul acesta trebuie să verifice dacă trăieşti în neprihănire şi în păzirea
poruncilor lui Dumnezeu.
„Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte…” 1 Ioan 3:9
3. Testul social: Ultimul test verifică atitudinea ta faţă de ceilalţi, aşa că toţi cei născuți
din El trebuie să fie plini de afecţiune faţă de ceilalţi oameni.
„Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste.” 1 Ioan 4:8
O certitudine solidă despre Hristos şi despre viaţa veşnică este singura forţă care
poate anima mărturisirea ta. Tu eşti copilul lui Dumnezeu dacă te străduieşti zi de zi să treci
aceste teste.
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Anexa 1 – fișă de lucru adolescenți
L11 S2 Z4
Apocalipsa 1:1 - 6:17

Nume______________________________

Ce carte! Ce mesaj! Oare ce impresie ai tu despre cartea Apocalipsa? Poate că
deja unii ţi-au spus să nu o citeşti că s-ar putea să te rătăceşti. Interesant este că
Dumnezeu ne spune de exact şapte ori în cuprinsul ei că celor ce citesc şi se
conformează poruncilor din această carte le este rezervată o „fericire specială”:
Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii şi păzesc
lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape! Apoc. 1:3
De cine alegi să asculţi? Fii fără teamă! Apocalipsa este
cartea care spune: „Citeşte-mă şi vei afla fericirea.” Este cuvântul
lui Dumnezeu rostit chiar de gura Lui.
Roagă-te Domnului pentru înțelegerea acestei cărţi,
studiază, meditează şi fii fericit!

.................................................................
.................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
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Anexa 1 – fișă de lucru adolescenți
L11 S2 Z5
Apocalipsa 7:1 - 13:18

Nume______________________________

„…rugăciunile tuturor sfinţilor, pe altarul de aur, care este înaintea scaunului de domnie.”
Poţi fi sigur ca nicio rugăciune nu cade la pământ!
Am citit undeva că rugăciunea este în afara ariei de
influenţă a lui Satan. El nu are nicio putere de a schimba
cursul rugăciunii către scaunul de domnie a lui
Dumnezeu, odată ce rugăciunea a fost făcută.
Rugăciunea

nu

are

limite!

Cuvântul

lui

Dumnezeu îţi spune că TOT ce vei cere cu credinţă, în
rugăciune, vei primi! De aceea, diavolul poate doar să
spere că nu te vei ruga şi va face orice să pună piedici
înaintea rugăciunii tale. Nu îi face pe plac! Fii pe placul
lui Dumnezeu şi vei avea numai de câştigat. Pentru că în rugăciune te conectezi cu Dumnezeu,
cu Tatăl tău, Creatorul ! Roagă-te neîncetat!
Completează tu celelalte calităţi ale rugăciunii, pe care le fructifici în viaţa ta.

Calităţile
rugăciunii

Vorbesc cu Dumnezeu

Capăt
pace
Mă întăresc spiritual

linişte

şi
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Anexa 2 – fișă de lucru copii

L11 S4 Z1

Psalmii 69:1 - 71:24

Nume_______________________________

Ai observat cât de credincioși au fost cei care au scris psalmii? Ei L-au
căutat pe Dumnezeu încă de când erau copii, apoi în tinerețe și până la
adânci bătrâneți.
Vrei să descoperim cum L-au căutat psalmiștii pe Dumnezeu în copilăria și
tinerețea lor?
Pentru aceasta, încercuiește doar cifra din dreptul enunțurilor de mai jos,
care aparțin psalmiștilor din pasajul citit azi.

1. Căci Tu ești nădejdea mea, Doamne, Dumnezeule! În Tine mă încred
din tinerețea mea.
2. Dumnezeule, Tu ai fost călăuza mea din copilărie și până acum.
3. Tu ești binefăcătorul meu încă din pântecele mamei, pe Tine Te laud
fără încetare.
4. Dumnezeule, Tu m-ai învățat din tinerețe și până acum eu vestesc
minunile Tale.
5. Dumnezeule, Tu mi-ai dăruit tot ce îmi dorea inima în toată tinerețea
9
mea.

Anexa 2 – fișă de lucru copii

L11 S4 Z2
Psalmii 72:1 - 75:10

Nume_______________________________

Citind pasajul de astăzi am observat deosebirea dintre cei care se
îndepărtează de Dumnezeu și cei care se apropie de El.
Pune în ordine literele pentru a obține
cuvinte cu care să poți completa spațiile
libere. Astfel, vei descoperi efectele
apropierii sau a îndepărtării de
Dumnezeu.

APROPIEREA DE DUMNEZEU

ÎNDEPĂRTAREA DE
DUMNEZEU

„Cât pentru mine, ________
mea este să mă apropii de
Dumnezeu: pe Domnul
Dumnezeu Îl fac locul meu
de adăpost.”

„Căci iată că cei ce se
depărtează de Tine ____ ,
Tu nimicești pe toți cei ceȚi sunt necredincioși.”

AFREIICER

E R I P

FERICIRE

NIMICIRE

Rămâi aproape de Dumnezeu și
sufletul îți va fi fericit!
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Anexa 2 – fișă de lucru copii

L11 S4 Z3
Psalmii 76:1 – 78:41

Nume_____________________________

Știai că Biblia este considerată cea mai veche carte? Dar încă de la începutul
scrierii sale, această carte, Biblia, care vorbește despre singurul Dumnezeu
adevărat, a fost distrusă de oamenii care nu credeau în Dumnezeu. Istoria
povestește despre câteva evenimente în care marii stăpânitori ai pământului au
poruncit distrugerea Bibliei prin foc... mii de Biblii au fost arse de-a lungul
acelor mii de ani.
Dar, cu toate acestea, ADEVĂRUL SUPREM și BIBLIA au rezistat, și Cuvântul lui
Dumnezeu a fost transmis din generație în generație de către oamenii care Îl
iubesc pe Dumnezeu!

➢ După roșu urmează verde;
➢ După albastru deschis urmează roz;
➢ După galben urmează gri;

oameni

copiii

părinții

Am găsit un verset în Biblie
care vorbește despre ce fac
oamenii care Îl iubesc pe
Dumnezeu și își doresc ca
ADEVĂRUL despre singurul
Dumnezeu adevărat să fie
cunoscut și în viitor.
Descoperă versetul urmărind
instrucțiunile codului de
culoare din partea stângă!

„Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit
________ noștri, nu vom ascunde de ______ lor; ci
vom vesti neamului de ______ care va veni
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laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe
care le-a făcut.”

Anexa 2 – fișă de lucru copii

L11 S4 Z4
Psalmii 78:42 - 81:16

Nume_____________________________

În pasajul Biblic de azi am găsit două versete care m-au
dus cu gândul la India, Bangladesh, Nepal, Indonezia, Laos,
Myanmar și multe alte țări.
Știi de ce m-am dus cu gândul la țările
acestea?
Pentru că în țările menționate mai sus trăiesc
milioane de oameni care nu-L cunosc pe
Dumnezeul adevărat. Ei se închină la animale,
la statui sau chiar la pietre sau stâlpi de lemn,
crezând că aceste obiecte au putere să îi ajute
și să îi sfătuiască. Ei nu Îl cunosc pe Dumnezeu
și nu au auzit de dragostea salvatoare a lui
Dumnezeu. Nu cunosc puterea lui Dumnezeu
și toată viața lor o trăiesc fiindu-le frică de
niște dumnezei falși, care, conform legendelor
false, îi pedepsesc crud pentru orice încălcare
a regulilor lor.

Hai să ne rugăm împreună pentru aceste țări!
Spune și tu rugăciunea aceasta acum și ori de câte ori îți amintești: „Doamne,
Te rog din inimă să Te îngrijești de oamenii din țările care se închină cu frică
12
la dumnezei falși. Te rog ca Tu să trimiți oamenii Tăi, care să le vorbească
despre Tine și dragostea Ta! Îți mulțumesc că mă asculți! Amin!”

L11 S4 Z5
Psalmii 82:1 - 87:7

Anexa 2 – fișă de lucru copii

Nume____________________________

Fiii lui Core au scris în Psalmul 84 despre Casa Domnului, locul în care
domnea slava lui Dumnezeu, locul în care este prezent Dumnezeu!
Ajută-l pe băiețelul de mai jos să treacă prin labirint, ca să ajungă la
biserică, la casa lui Dumnezeu! Totodată, găsește versetul ascuns în
interior labirintului, apoi scrie-l mai jos. Baftă!

_________________________________
_________________________________
_________________________________
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Anexa 3 – fișă de lucru preșcolari

L11 S2 Z1

Nume_____________________________________

Psalmii 23:1 – 27:14

Un păstor bun se îngrijește de oițele lui. El se îngrijește să aibă mâncare, apă și un loc unde să se odihnească. La
fel este și Domnul Isus. El Se aseamănă foarte mult cu un păstor bun. Domnul Isus Se îngrijește de tine și de
familia ta. El Se îngrijește ca părinții tăi să fie sănătoși și să poată lucra. Astfel, Dumnezeu Se îngrijește să ai în
fiecare zi mâncare, apă și un loc unde să te odihnești.
Păstorul de mai jos are în turma sa mai multe oițe. Fiecare oiță are un mesaj scris pe ea. Dacă numeri oițele de la
cea mai mare până la cea mai mică, vei descoperi un verset.

de nimic.
Păstorul meu:

Domnul
este
Psalmul
23:1

nu voi duce
lipsă

Bibi este o oiță năzdrăvană. Ea așteaptă
cu nerăbdare să o ajuți să învețe
versetul. Dacă urmezi sfaturile de mai
jos, cu siguranță vei reuși să înveți și tu
versetul.
1. Spune versetul de 3 ori după ce aduni cele
3 smocuri de iarbă și le duci cu o linie în
gurița lui Bibi.

2. Spune versetul de 2 ori după ce o colorezi
pe Bibi cu galben.

3. Spune versetul o dată după ce colorezi cu
albastru floarea de la urechea lui Bibi.

4. Pune degetul mare de la mâna dreaptă pe
ochii lui Bibi. Închide și tu ochii și spune
versetul de 2 ori.

5. Felicitări! Ai învățat versetul!
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L11 S2 Z2
Psalmii 28:1 – 32:11

Anexa 3 – fișă de lucru preșcolari
Nume_____________________________________

Împăratul David povestește despre cât
de puternic este Dumnezeu. De glasul
lui Dumnezeu ascultă întreaga natură,
păsările, animalele, chiar și peștii. Și tu
trebuie să asculți de El.

David enumeră 3 animale în
Psalmul 29. Care sunt acestea?
Caută-le printre animalele de
mai jos și încercuiește-le.
Pentru fiecare animal caută și
perechea.
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L11 S2 Z3
Psalmii 33:1 – 35:28

Anexa 3 – fișă de lucru preșcolari
Nume_____________________________________

„Nu mărimea oștirii scapă pe împărat, nu mărimea puterii
izbăvește pe viteaz...
El este Ajutorul și Scutul nostru.”
(Psalmul 33:16, 20)
Oricât de mare ar fi o armată sau oricât de
puternică ar fi o persoană, fără Dumnezeu nu
poate câștiga o luptă. Când tu, copil al lui
Dumnezeu, ai o problemă, să știi că El vrea
să te ajute. Cere-I în rugăciune și Dumnezeu
te va ajuta să nu mai păcătuiești. Dumnezeu
te va ajuta să faci o faptă bună, să fii cuminte
și ascultător / oare.

Numără soldații din armată. Fii
foarte atent/ă: doar cei care au
bulină galbenă pe ei fac parte din
armata ta. Ceilalți sunt spioni.
Știai că spionul este o
persoană care pândește și vrea
să afle informații secrete pe
care le duce dușmanilor?!
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L11 S2 Z4
Psalmii 36:1 – 38:22

Anexa 3 – fișă de lucru preșcolari
Nume_____________________________________

„Am fost tânăr şi am îmbătrânit, dar
n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe
urmaşii lui cerşindu-şi pâinea... urmaşii lui
sunt binecuvântaţi.” (Psalmul 37:25-26)

Biblia ne spune că Dumnezeu Se
îngrijește de copiii omului neprihănit, dar și
de copiii copiilor lui. Cât de bun e Dumnezeu!

Știai că neprihănit înseamnă fără păcat? Îți mai
amintești ce înseamnă păcat? Da, păcat este tot ceea
ce gândim, vorbim sau facem și nu Îi place lui
Dumnezeu. Păcat este atunci când minți, te bați sau
vorbești urât. Dă și tu câteva exemple de păcate!

Ajută-i pe cei doi copii să ajungă la
coșul cu pâine.
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Anexa 3 – fișă de lucru preșcolari
L11 S2 Z5
Psalmii 39:1 – 42:11

Nume_____________________________________

„Cum doreşte un cerb izvoarele de apă, aşa Te doreşte sufletul
meu pe Tine, Dumnezeule!” (Psalmul 42:1)
Fiii lui Core Îl iubeau foarte mult pe Dumnezeu. Cerbul caută să
bea apă din izvor curat. La fel ca un cerb, ei își doreau să fie cu
Dumnezeu. Tu Îl iubești pe Dumnezeu ca fiii lui Core?

Unește punctele de la 1
la 28 și îl vei descoperi
pe Recbi.

Recbi este un pui de
cerb tare drăgălaș.
Colorează-l ca în
imagine, apoi desenează
un izvor de apă. Cu
siguranță îi este sete și
se va bucura de ajutorul
tău!
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Anexa 4 – pliant adulți
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Anexa 5 – pliant adolescenți

Persoana de contact:
Nume: ______________
Telefon: _____________
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Anexa 6 – pliant copii
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