
Dumnezeu revelat omului ca iubire milostivă 
4.Dumnezeu prezent în istoria poporului ales – Patriarhul Iacob 

-varianta profesorală 1- 

1. Recapitulare 

-Dumnezeu a creat omul cu trup și suflet nemuritor 

-Omul a rupt legătura cu Dumnezeu prin păcatul strămoșesc 

-Dumnezeu nu și-a părăsit totuși cea mai iubită creatură, dar aceasta a păcătuit în continuare. De aceea a trimis 

potopul, salvându-l numai pe Noe și familia  sa. 
 

2. Patriarhul Iacob 

-Dumnezeu a hotărât să aleagă un om drept și cu credință puternică, pe care după ce l-a pus la încercare și s-a 

convins de încrederea sa totală în Dumnezeu i-a promis că va face un mare popor din familia sa. Acest ales s-a 

numit Abraham. El este considerat părintele tuturor religiilor monoteiste, fiind un patriarh și al evreilor, și al 

creștinilor, dar și al musulmanilor. 

-După o lungă perioadă de timp, la bătrânețe Dumnezeu l-a binecuvântat cu un fiu, pe care îl chema Isac. 

-Isac a fost de asemenea binecuvântat de Dumnezeu și după ce și-a adus soție din seminția lui Abraham din Haran 

a devenit tatăl a doi gemeni: Esau și Iacob. 

-Despre Iacob va fi vorba în ora de astăzi. 
 

Slide 2: Isac şi nevasta sa,Rebeca nu au avut timp îndelungat copii. Isac s-a rugat 

însă la Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a binecuvântat cu doi gemeni, pe care i-au 

numit  Esau şi Iacob. Dintre gemeni primul născut a fost Esau, ceea ce însemna că 

el moştenea tot ceea ce era al tatălui său. 

Esau era vânător, iar Iacob era om simplu, care trăia pe lângă cort. Isac îl iubea 

mai mult pe Esau , fiindcă îi plăcea carnea de vânat, Rebeca îi iubea însă mai 

mult pe Iacob.   
Învățăminte: 

-Rugăciunea stăruitoare este binecuvântată de Dumnezeu chiar cu mai mult decât ne așteptăm. 

-A fi primul născut era un privilegiu, fiindcă primul născut era considerat ca cel dedicat de Dumnezeu.  

Slide 3: Odată Esau a venit obosit de la vânătoare şi i-a cerut de  

mâncare lui Iacob. Iacob i-a dat să mănânce linte , dar numai după ce i-a vândut 

dreptul de prim născut. Esau i-a dat acest drept lui Iacob. 

Învățăminte: 

-„Foamea este un sfetnic rău”- se zice. La Esau așa a și fost. Un dar pe care l-a 

primit de la Dumnezeu, privilegiul de a fi primul născut l-a cedat pentru o 

banală farfurie cu linte. 

Prin aceasta el nu a pierdut numai dreptul de a avea toată averea tatălui său, 

dar a luat în desconsiderare și cadoul primit de la Dumnezeu. 

Slide 4: Când Isac a îmbătrânit vederea i-a slăbit foarte mult.  

Isac l-a chemat într-o zi pe Esau şi l-a trimis să-i aducă  

vânat pregătit ca să-l binecuvânteze. Rebeca a auzit acest lucru şi după ce 

Esau a plecat l-a chemat pe Iacob, i-a zis să aducă doi iezi , pe care i-a tăiat, 

le-a pregătit carnea, a luat pielea cu păr ca s-o pună pe grumazul şi pe braţul 

lui Iacob ca să pară că este fratele său, Esau. Rebeca şi Iacob l-au înşelat pe 

Isac, iar Isac l-a binecuvântat pe Iacob în locul lui Esau. Când Esau a venit, a 

pregătit vânatul i l-a dus lui Isac şi i-a cerut binecuvântarea, dar n-a putut s-o 

primească, fiindcă Iacob a devenit cel binecuvântat. De aceea Esau s-a 

supărat şi a început să-l urmărească pentru a-l omori. Iacob s-a refugiat la 

Haran, în ţara fiilor orientului. 
Învățăminte: 

-Până când Isac, tatăl,  trăia toată binecuvântarea de a fi moștenitorul promisiunilor pe care le primisese 

Abraham le purta el. Care era această promisiune? Cei din seminția lui vor fi un popor mare cât stelele cerului 

și nisipul de pe plaja mărilor,iar din această familie, din acest popor se va naște Mântuitorul! Numai după 

moartea sa această binecuvântare trecea asupra primului născut. Adică din seminția lui Esau s-ar fi născut 

Mântuitorul. Însă Esau a dat cu piciorul la această șansă.  



 

3. Patriarhul Iacob în Haran 

Însă binecuvântarea devenea „valabilă” numai când aceasta era transmisă 

înainte de moarte de către Isac. Degeab exista „convenția” dintre Isac și 

Iacob, dacă Esau primea binecuvântarea de la Isac. 

-Șiretlicul nu a fost o soluție cinstită. Iacob a dobândit privilegiul de prim-

născut, dar a trebuit să plece și a fost pedepsit tot printr-un șiretlic mai 

târziu. 

Slide 5: Pe drumul spre Haran a obosit şi s-a culcat pe pământ punându-și 

capul pe o piatră. A avut atunci un vis. A văzut o scară pe care urcau şi 

coborau îngeri. Atunci a apărut Domnul şi i-a zis lui Iacob: “Eu sunt 

Dumnezeul lui Abraham şi Isac. Pământul pe care stai îl voi da urmaşilor  

tăi. Iacob s-a trezit după aceasta şi a spus: “ Ce frumos este acest loc. Acest loc este într-adevăr casa Domnului 

şi poarta cerului. ” A luat piatra pe care se odihnise, a turnat ulei pe el astfel sfințind locul. Şi a numit locul 

Betel. 

 

Învățăminte: 

-Dumnezeu a „confirmat” valabilitatea binecuvântării primite de Iacob de la Isac și i-a făcut aceeași 

promisiune pe care a făcut-o înaintașilor săi, Abraham și Isac, că din familia lui se va naște după multe 

generații Isus Cristos. 

-Iacob a sfințit locul în care l-a întâlnit pe Dumnezeu, pentru ca aici oricând să se poată întoarce. Când avem 

greutăți și noi să ne reamintim de clipele fericite, când ne-a ajutat Dumnezeu și să prindem din nou puteri din 

experiențele credinței noastre să învingem greutățile. 
 

Slide 6: Iacob a mers mai departe pe pământul fiilor orientului. Aici s-a întâlnit 

cu păstori, pe care i-a întrebat: „Îl cunoaşteţi pe Laban, fiul lui Nachor?” „Îl 

cunoaştem”-„Tocmai acolo vine fiica ei, Rachel  cu oile.” Iacob i-a povestit lui  

Rachel, faptul că el este ruda tatălui ei, mai precis fiul lui Isac . Fata s-a dus 

acasă şi i-a dat de ştire tatălui ei, Laban. Iacob a rămas acolo timp de o lună . 

Atunci Laban i-a zis lui Iacob: „Vrei să-mi slujeşti pe gratis, fiindcă îmi eşti 

rudă? Spune-mi ce vrei ca plată?” Laban avea două fete, pe Lea şi pe Rachel. 

Lui Iacob îi plăcea de Rachel, de aceea i-a zis lui Laban: „O să slujesc timp de 

7 ani pentru fiica ta mai mică,Rachel.” 

 

Învățăminte: 
-Iubirea este mai presus de orice plată umană. Iacob nu a ales banii, ci a ales-o pe 

Rachel, ca să îi fie soție. 

Slide 7: După şapte ani Laban i-a dat-o însă pe Lea zicându-i: „La noi nu este 

obicei ca să se căsătorească mai înainte fata mai mică, de aceea pentru Rachel 

va mai trebui să slujeşti timp de 7 ani!” Peste şapte ani Iacob şi-a luat cele 

două  

neveste, copiii, animalele şi toată averea pentru a se întoarce la tatăl său,Isac. 

Iacob avea unsprezece băieţi: Ruben , Simeon, Levi, Iuda, Dan, Naftali , Gad, 

Aşer, Isachar, Zebulon  şi Iosif. După ce s-au întors înapoi în Canaan s-a  

născut şi Beniamin. Iacob, sau Izrael ţinea în mod deosebit la Iosif şi la Beniamin, fiindcă ei erau fiii pe care-i 

avea împreună cu Rachel 

Învățăminte: 
-După cum își înșelase tatăl, pe Isac, Iacob a fost înșelat la rândul lui de către Laban, socrul său. Nici un păcat 

nu rămâne fără consecințe, mai curânf sau mai târziu efectele păctaleor noastre se vor răsfrânge asupra 

noastră. Însă astfel ne dăm seama de greșeala pe care am făcut-o și dacă ne pare rău Dumnezeu va avea milă 

de noi și putem spera în iertare. 



 

4. Reîntoarcerea patriarhului Iacob 

 Slide 8: Iacob a trimis mesageri la fratele său,Esau. Înainte de întâlnirea cu 

Esau Iacob  şi-a luat nevestele, Lea şi Rachel, cei 11  băieţi şi a traversat 

vadul de la Iabbok. Iacob a rămas după aceea singur.  

În acea noapte cineva a luptat cu el până în zori. După această luptă cel cu 

care se lupta (care era îngerul   Domnului ) i-a zis: „De acum încolo nu te vei 

mai numi Iacob, ci Izrael.” Izrael înseamnă: „Luptătorul lui Dumnezeu !”  

Învățăminte: 

Trebuie să lupte. Era poate și o luptă cu propria conștiință. După atâția ani  

oare l-a iertat Esau sau nu? Trebuia să se întâlnească cu el ori care ar fi fost consecințele. 

-Înainte de aceasta Dumnezeu îl pune la încercare: Cât de puternic este pentru a face față situațiilor critice și 

trimite un înger ca să lupte cu el. S-a dovedit destul de puternic, de aceea a beneficiat și de noul său nume: 

Izrael. 

Slide 9: Ziua următoare Iacob a văzut că Esau vine spre el cu 400  de 

oameni. Iacob  i-a mers în faţă lui Esau, s-a prosternat în faţa lui, iar Esau l-

a ridicat, l-a îmbrăţişat şi a plâns. Astfel Esau şi Iacob s-au împăcat. Au 

trăit în pace împreună chiar și după ce Dumnezeu l-a chemat  la sine pe 

tatăl lor, pe Isac. 

Învățăminte: 

-„Cât de frumos și înălțător este când frații trăiesc împreună în pace” – 

scrie într-un psalm. Împăcarea lui Esau și al lui Iacob trebuie să ne 

îndemne și pe noi să nu ne dușmănim unii cu alții. Este mult mai bine să 

avem mulți prieteni, decât mulți dușmani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dumnezeu revelat omului ca iubire milostivă 
4.Dumnezeu prezent în istoria poporului ales – Patriarhul Iacob 

-varianta profesorală 2- 
 

1. Recapitulare 
-Dumnezeu a creat omul cu trup și suflet nemuritor 

-Omul a rupt legătura cu Dumnezeu prin păcatul strămoșesc 

-Dumnezeu nu și-a părăsit totuși cea mai iubită creatură, dar aceasta a păcătuit în continuare. De aceea a trimis potopul, 

salvându-l numai pe Noe și familia  sa. 

 

2. Patriarhul Iacob 
Esau era vânător, iar Iacob era om simplu, care trăia pe lângă 

cort. Isac îl iubea mai mult pe Esau , fiindcă îi plăcea carnea de 

vânat, Rebeca îi iubea însă mai mult pe Iacob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Esau vinde dreptul primului născut pentru o fafurie de linte. 

-Odată Esau a venit obosit de la vânătoare şi i-a cerut de 

mâncare lui Iacob. Iacob i-a dat să mănânce linte , dar numai 

după ce i-a vândut dreptul de prim născut. Esau i-a dat acest 

drept lui Iacob. 

- Rebeca şi Iacob l-au înşelat pe Isac, iar Isac l-a binecuvântat 

pe Iacob în locul lui Esau. Iacob își beneficiază astfel de 

binecuvântarea primului născut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-De aceea Esau s-a supărat şi a început să-l urmărească pentru a-l omori. Iacob s-a 

refugiat la Haran, în ţara fiilor orientului. 

-Pe drumul spre Haran a obosit şi s-a culcat pe pământ punându-și capul pe o 

piatră. A avut atunci un vis. A văzut  

o scară pe care urcau şi coborau îngeri. Atunci a apărut Domnul şi i-a zis lui Iacob: 

“Eu sunt Dumnezeul lui Abraham  

şi Isac. Pământul pe care stai îl voi da urmaşilor tăi. Iacob s-a trezit după aceasta şi 

a spus: “ Ce frumos este acest loc. Acest loc este într-adevăr casa Domnului şi 

poarta cerului. ” A luat piatra pe care se odihnise, a turnat ulei pe el astfel sfințind 

locul. Şi a numit locul Betel. 

-Iacob a mers mai departe pe pământul fiilor orientului. Aici a ajuns la Laban, ruda tatălui său. Acesta avea două fete pe Lea 

şi pe Rachel. Lui Iacob îi plăcea de Rachel, de aceea i-a zis lui Laban: „O să slujesc timp de 7 ani pentru fiica ta mai 

mică,Rachel.” 



 

După şapte ani Laban i-a dat-o însă pe Lea zicându-i: „La noi nu este obicei ca să se 

căsătorească mai înainte fata mai mică, de aceea pentru Rachel va mai trebui să slujeşti 

timp de 7 ani!” Peste şapte ani Iacob şi-a luat cele două neveste, copiii, animalele şi 

toată averea pentru a se întoarce la tatăl său,Isac. Iacob avea unsprezece băieţi: Ruben , 

Simeon, Levi, Iuda, Dan, Naftali , Gad, Aşer, Isachar, Zebulon  şi Iosif. După ce s-au 

întors înapoi în Canaan s-a născut şi Beniamin. Iacob, sau Izrael ţinea în mod deosebit 

la Iosif şi la Beniamin, fiindcă ei erau fiii pe care-i avea împreună cu Rachel 

Căutați cele 12 nume în rebusul de mai jos. Numele pot fi găsite și pe orizontală, și pe 

verticală, și în diagonală, atât de la stânga la dreapta, cât și invers!    LearningApps / 

român / Fiii lui Iacob 64 

N J Q B P L I B R L U V E M O  

O Z M O E O E Á W R R G Z Z E  

E W A V S N R I N O L U B E Z  

M E I I I A P V U Z J I E O B  

I G F A H Q R J Q D S Y E J A  

S W M C P S L Y M G A Q P L R  

C I A I L A T F A N N I W T E  

N S A Z V G P J M B B E J M Ș  

I D F I X L A D C F Z T B V A  

N A Y Q I X G K F Y M F Q U J  

E G E T C Z F M S Y Y J Y D R  

E T V J C L M I J F Z B X S J  

H G X G J B J G L Y Z B O N I  

W K L W U Q I V H E W A Q A O  

O Q T M K R G F O J D H O D W  
 

4. Reîntoarcerea patriarhului Iacob 

Iacob a trimis mesageri la fratele său,Esau. Înainte de întâlnirea cu Esau Iacob  şi-a 

luat nevestele, Lea şi Rachel, cei 11  băieţi şi a traversat vadul de la Iabbok. Iacob a 

rămas după aceea singur.  

În acea noapte cineva a luptat cu el până în  

zori. După această luptă cel cu care se lupta (care era îngerul   Domnului ) i-a zis: 

„De acum încolo nu te vei mai numi Iacob, ci Izrael.” Izrael înseamnă: „Luptătorul 

lui Dumnezeu !”  

Ziua următoare Iacob a văzut că Esau vine spre el cu 400  de oameni. Iacob  i-a mers 

în faţă lui Esau, s-a prosternat în faţa lui, iar Esau l-a ridicat, l-a îmbrăţişat şi a plâns. 

Astfel Esau şi Iacob s-au împăcat. Au trăit în pace împreună chiar și după ce  

Dumnezeu l-a chemat  la sine pe tatăl lor, pe Isac. 

Învățăminte: 
-După cum își înșelase tatăl, pe Isac, Iacob a fost înșelat la rândul lui de către 

Laban, socrul său. Nici un păcat nu rămâne fără consecințe, mai curând sau 

mai târziu efectele păctaleor noastre se vor răsfrânge asupra noastră. Însă astfel 

ne dăm seama de greșeala pe care am făcut-o și dacă ne pare rău Dumnezeu va 

avea milă de noi și putem spera în iertare. 

 

 
 
 
 

 



Aplicații 
1. Citește cu atenție enunţurile, apoi notează A în dreptul celor adevărate şi F în dreptul celor false:  

a) Abraham a trăit în timpul lui Noe. ...        F 

b) Dumnezeu i-a promis lui Abraham că va fi părintele celor credincioşi. ...   F  

c) Abraham şi Sara au avut un fiu, pe Isaac. ...       A 

d) Dumnezeu i-a cerut lui Isaac să-l jertfească pe fiul său. ...     F 

e) Cel dintâi născut avea parte de o binecuvântare specială din partea tatălui. ...   A 

f) Deşi mai tânăr, Iacob a obţinut pe drept binecuvântarea tatălui.     F  

g) Esau a devenit furios pe fratele său, Iacob. ...       A 

h) Iacob a avut doisprezece fii. ...        A 

i)Familiile celor doisprezece fii ai lui Iacob au format cele douăsprezece triburi ale lui Israel. ...  A 

j) Israel înseamnă „cel ce luptă cu Dumnezeu”. ...       A 

 Aplicație:  Redmenta / Jumper: Patriarhul Iacob 6 

2. Abraham este model de credinţă, speranţă şi iubire faţă de Dumnezeu, pentru toţi oamenii.  Care sunt 

faptele prin care îţi poţi arăta credinţa, speranţa şi iubirea faţă de Dumnezeu? 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!! Imaginile sunt copiate de pe site-ul FreeBibleImages. Pe site-ul respectiv sunt imagini, Powerpoint-uri 

și la foarte mult dintre Powerpoint-uri și textul însoțitor în română !!! 

 

 

 

 

 

 



 

Dumnezeu revelat omului ca iubire milostivă 
4.Dumnezeu prezent în istoria poporului ales – Patriarhul Iacob 

-varianta elevilor- 
 

1. Recapitulare 
-Dumnezeu a creat omul cu trup și suflet nemuritor 

-Omul a rupt legătura cu Dumnezeu prin păcatul strămoșesc 

-Dumnezeu nu și-a părăsit totuși cea mai iubită creatură, dar aceasta a păcătuit în continuare. De aceea a trimis potopul, 

salvându-l numai pe Noe și familia  sa. 

 

2. Patriarhul Iacob 
Esau era vânător, iar Iacob era om simplu, care trăia pe lângă 

cort. Isac îl iubea mai mult pe Esau , fiindcă îi plăcea carnea de 

vânat, Rebeca îi iubea însă mai mult pe Iacob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Esau vinde dreptul primului născut pentru o fafurie de linte. 

-Odată Esau a venit obosit de la vânătoare şi i-a cerut de 

mâncare lui Iacob. Iacob i-a dat să mănânce linte , dar numai 

după ce i-a vândut dreptul de prim născut. Esau i-a dat acest 

drept lui Iacob. 

- Rebeca şi Iacob l-au înşelat pe Isac, iar Isac l-a binecuvântat 

pe Iacob în locul lui Esau. Iacob își beneficiază astfel de 

binecuvântarea primului născut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-De aceea Esau s-a supărat şi a început să-l urmărească pentru a-l omori. Iacob s-a 

refugiat la Haran, în ţara fiilor orientului. 

-Pe drumul spre Haran a obosit şi s-a culcat pe pământ punându-și capul pe o 

piatră. A avut atunci un vis. A văzut  

o scară pe care urcau şi coborau îngeri. Atunci a apărut Domnul şi i-a zis lui Iacob: 

“Eu sunt Dumnezeul lui Abraham  

şi Isac. Pământul pe care stai îl voi da urmaşilor tăi. Iacob s-a trezit după aceasta şi 

a spus: “ Ce frumos este acest loc. Acest loc este într-adevăr casa Domnului şi 

poarta cerului. ” A luat piatra pe care se odihnise, a turnat ulei pe el astfel sfințind 

locul. Şi a numit locul Betel. 

-Iacob a mers mai departe pe pământul fiilor orientului. Aici a ajuns la Laban, ruda tatălui său. Acesta avea două fete pe Lea 

şi pe Rachel. Lui Iacob îi plăcea de Rachel, de aceea i-a zis lui Laban: „O să slujesc timp de 7 ani pentru fiica ta mai 

mică,Rachel.” 



 

După şapte ani Laban i-a dat-o însă pe Lea zicându-i: „La noi nu este obicei ca să 

se căsătorească mai înainte fata mai mică, de aceea pentru Rachel va mai trebui să 

slujeşti timp de 7 ani!” Peste şapte ani Iacob şi-a luat cele două neveste, copiii, 

animalele şi toată averea pentru a se întoarce la tatăl său,Isac. Iacob avea 

unsprezece băieţi: Ruben , Simeon, Levi, Iuda, Dan, Naftali , Gad, Aşer, Isachar, 

Zebulon  şi Iosif. După ce s-au întors înapoi în Canaan s-a născut şi Beniamin. 

Iacob, sau Izrael ţinea în mod deosebit la Iosif şi la Beniamin, fiindcă ei erau fiii pe 

care-i avea împreună cu Rachel 

Căutați cele 12 nume în rebusul de mai jos. Numele pot fi găsite și pe orizontală, 

și pe verticală, și în diagonală, atât de la stânga la dreapta, cât și invers!    

LearningApps / român / Fiii lui Iacob 64 

 

N J Q B P L I B R L U V E M O  
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I G F A H Q R J Q D S Y E J A  
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I D F I X L A D C F Z T B V A  
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E G E T C Z F M S Y Y J Y D R  
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4. Reîntoarcerea patriarhului Iacob 

Iacob a trimis mesageri la fratele său,Esau. Înainte de întâlnirea cu Esau Iacob  şi-a 

luat nevestele, Lea şi Rachel, cei 11  băieţi şi a traversat vadul de la Iabbok. Iacob a 

rămas după aceea singur.  

În acea noapte cineva a luptat cu el până în  

zori. După această luptă cel cu care se lupta (care era îngerul   Domnului ) i-a zis: 

„De acum încolo nu te vei mai numi Iacob, ci Izrael.” Izrael înseamnă: „Luptătorul 

lui Dumnezeu !”  

Ziua următoare Iacob a văzut că Esau vine spre el cu 400  de oameni. Iacob  i-a mers 

în faţă lui Esau, s-a prosternat în faţa lui, iar Esau l-a ridicat, l-a îmbrăţişat şi a plâns. 

Astfel Esau şi Iacob s-au împăcat. Au trăit în pace împreună chiar și după ce  

Dumnezeu l-a chemat  la sine pe tatăl lor, pe Isac. 

Învățăminte: 
-După cum își înșelase tatăl, pe Isac, Iacob a fost înșelat la rândul lui de către 

Laban, socrul său. Nici un păcat nu rămâne fără consecințe, mai curând sau 

mai târziu efectele păctaleor noastre se vor răsfrânge asupra noastră. Însă astfel 

ne dăm seama de greșeala pe care am făcut-o și dacă ne pare rău Dumnezeu va 

avea milă de noi și putem spera în iertare. 

 

 

 
 
 



 
Aplicații 

1. Citește cu atenție enunţurile, apoi notează A în dreptul celor adevărate şi F în dreptul celor false:  

a) Abraham a trăit în timpul lui Noe. ...         

b) Dumnezeu i-a promis lui Abraham că va fi părintele celor credincioşi. ...     

c) Abraham şi Sara au avut un fiu, pe Isaac. ...       

d) Dumnezeu i-a cerut lui Isaac să-l jertfească pe fiul său. ...      

e) Cel dintâi născut avea parte de o binecuvântare specială din partea tatălui. ...    

f) Deşi mai tânăr, Iacob a obţinut pe drept binecuvântarea tatălui.      

g) Esau a devenit furios pe fratele său, Iacob. ...        

h) Iacob a avut doisprezece fii. ...         

i)Familiile celor doisprezece fii ai lui Iacob au format cele douăsprezece triburi ale lui Israel. ...   

j) Israel înseamnă „cel ce luptă cu Dumnezeu”. ...        

 Aplicație:  Redmenta / Jumper: Patriarhul Iacob 6 

2. Abraham este model de credinţă, speranţă şi iubire faţă de Dumnezeu, pentru toţi oamenii.  Care sunt 

faptele prin care îţi poţi arăta credinţa, speranţa şi iubirea faţă de Dumnezeu? 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                

 
 

 

 

 

 

 

 


