
Dumnezeu revelat omului ca iubire milostivă 
5.Profetul Miheia 

-varianta profesorului- 

1.Recapitulare: VERIFICAREA TEMELOR 

-”Coroana lui Noe”: lipită, necolorată 5 p, colorată frumos: 10 

-Rebus cu fiii lui Iacob: 1 p 

-Găsirea cuvântului: 1 p 

-Adevărat-fals: 2 p 

-Faptele prin care poți să-ți arăți credința: 3-5 pct. 

 

2. Israelul în sec. al VIII-lea î.Cr. 

-Perioada de glorie al istoriei evreilor a fost în timpul celor trei mari regi, unificatori 

ai regatului: Saul, David și Solomon.   

-După această perioadă au apărut lupte și dispute interne fapt de care au profitat 

imperiile vecine. Împărăția lui David s-a rupt în două, partea de nord fiind Israelul, iar 

partea de sud Iuda. Israelul lui David era un ținut relativ mic, care se afla ca într-o 

menghină între Egipt și imperiile răsăritene. 

-În anii 700 î. Cr. Imperiul cel mai puternic din zonă a fost cel al Asiriei. Asirienii au 

ocupat Izraelul în 722 î.Cr. și au devastat și Iuda în 701.  

 

3.Profetul Miheia 

-În această perioadă tulbure a trăit profetul Mihea în Iuda.  

-Profeții erau persoane alese de Dumnezeu pentru a vorbi în numele său , pentru a primi 

și a transmite un mesaj. 

Mesajele lui Dumnezeu erau:  

-să nu practice idolatria 

-să respecte cele Porunci(Decalogul) 

-să aștepte venirea Mântuitorului 

-Profetul Miheia este unul dintre profeții așa-numiți ”mici” ai Vechiului Testament. În 

Vechiul Testament se găsesc cărțile a 4 profeți mari (Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel) și a 

12 profeți mici: Osea, Ioel, Amos,Abdia, Iona, Miheia, Nahum, Habacuc, Sofonia, Aggeu, 

Zaharia, Malachia) 

Era originar dintr-un sat numit Moreșet-Gat, o localitate la 40 de km de Ierusalim. A trăit  

într-un mediu rural, dar a criticat în termen  

duri corupția din orașele Israelului și a Iudei, dar având o simpatie pentru grupurile umile și încercate ale păstorilor 

și agricultorilor. 

-El a profețit între 737-696 î. Cr. A fost contemporan cu profetul Isaia, Amos și Osea, cu circa 30 de ani înainte de 

profetul Ieremia, despre care am învățat anul trecut. 
Ce vă mai amintiți despre profetul Ieremia? (vasele sparte, jugul purtat în jurul gâtului, aruncat în groapa de gunoi) 

Învățăturile profetului Mihea: 

 -înfăpuiește dreptatea 

 -trăiește în iubire 

 -fii umil în fața lui Dumnezeu 

-A fost preocupat de viața celor săraci, a celor exploatați de cei bogați. 

-Nu a fost de acord cu practicile imorale, cu acapararea pământurilor 

celor săraci, cu oprimarea celor slabi din partea principilor și a 

judecătorilor. 

-Miheia i-a denunțat și pe profeții care s-au îndepărtat de chemarea  

lor și își îndeplineau misiunea numai pentru profit. 

-Din Cartea profetului Miheia, aflăm că Dumnezeu și-a arătat încă o dată milostivirea și a promis poporului un 

rege-păstor.  

De asemenea, i-a revelat și locul nașterii lui Mesia, care va domni peste Israel păstorind poporul „cu puterea 

Domnului”: „Tu, Betlehem Efrata, ești mic ca să fii printre locurile [de seamă ale] lui Iuda; din tine va ieși, 

pentru mine, cel care va fi stăpânitor în Israel: originile lui sunt de demult, din zilele veșniciei”. (Miheia 5,1) 

 



 

4.Ce ne învață pe noi profetul Miheia? 

-Inspirându-ne din atitudinea profetului Miheia cum poți fi profet ai zilelor noastre? 

                

               

                
 

Aplicații 
Rezolvați din carte aplicațiile nr. 1,2,3,7 de la paginile 25-26. Exercițiile 1 și 3 pot fi rezolvate și pe 

Smartphone. 
 

1. Completează frazele de mai jos, folosind cuvintele date:   

revelația, speranța, Dumnezeu, săvârșite, evrei, Mesia, conducătorii, profetul, condamnat             

...................... Miheia, conștient de misiunea la care a fost chemat de  

..........................., și-a pus încrederea și ........................... numai în Dumnezeu. El a .......................... faptele rele 

....................... de popor și de .......................... lui. I-a chemat pe .............. la convertire și a primit ....................... 

locului unde se va naște ......................  

Pe Smartphone: LearningApps / Miheia 1 

 

2. Asociază fragmentele din coloana A cu cele din coloana B, pentru a alcătui enunțuri corecte:  

               A      B                                                                                                           

  

  

        

  

 

 

 

 

   

 

  

 

3. Alege răspunsul corect:  

1. Profetul Miheia  

a) a fost contemporan cu Isus.  

b) a trăit în timpul lui Noe.  

c) a fost contemporan cu profetul Isaia.  

2. Luminat de Dumnezeu, Miheia  

a) a condamnat imoralitatea şi nedreptăţile.  

b) a încurajat viciile locuitorilor din Regatul lui Iuda.  

c) a susţinut oprimarea celor săraci de către principi şi judecători.  

3. Lui Miheia, Dumnezeu i-a dezvăluit  

a) locul unde se va naşte Mesia.  

b) că evreii vor fi feriţi de orice rău.  

c) că răufăcătorii nu vor fi pedepsiţi.  

4. Pentru a ne mântui   

a) e bine să trecem pe la biserică.  

b) e necesar să fim botezaţi, să credem şi să dăm mărturie despre Dumnezeu.  

c) e suficient că am fost botezaţi.  

5. Cartea profetului Miheia  

a) face parte din Vechiul Testament.  

b) face parte din Noul Testament.  

c) este parte a Evangheliei. 

Pe Smartphone: LearningApps / Miheia 2 

Profeții adevărați îndeplineau misiunea lor numai pentru profit.  

 

căutau să justifice faptele rele ale conducătorilor. 

denunțau faptele rele săvârșite de oameni. 

credeau în Dumnezeu. Profeții falși 

s-au îndepărtat de la chemarea lor. 

nu erau de acord cu oprimarea celor slabi. 



7. Completează aritmogriful: 
1) Creatorul cerului şi al pământului.   

2) Persoană care vorbea în numele lui Dumnezeu.   

3) Profet din Regatul lui Iuda, care provenea din Moreşet-Gat.   

4) Miheia a trăit în acelaşi timp cu profetul ...  

5) Cel promis de Dumnezeu şi aşteptat de oameni.   

6) Locul naşterii lui Isus, profeţit de Miheia.   

7) Poporul ales al lui Dumnezeu.  
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Dumnezeu revelat omului ca iubire milostivă 

5.Profetul Miheia 
-varianta elevului- 

1. Israelul în sec. al VIII-lea î.Cr. 

-Perioada de glorie al istoriei evreilor a fost în timpul celor trei mari regi, unificatori ai 

regatului: Saul, David și Solomon.   

-După această perioadă au apărut lupte și dispute interne fapt de care au profitat 

imperiile vecine. Împărăția lui David s-a rupt în două, partea de nord fiind Israelul, iar 

partea de sud Iuda. Israelul lui David era un ținut relativ mic, care se afla ca într-o 

menghină între Egipt și imperiile răsăritene. 

-În anii 700 î. Cr. Imperiul cel mai puternic din zonă a fost cel al Asiriei. Asirienii au 

ocupat Izraelul în 722 î.Cr. și au devastat și Iuda în 701.  

 

2.Profetul Miheia 

-În această perioadă tulbure a trăit profetul Mihea în Iuda.  

-Profeții erau       

de Dumnezeu pentru a        , pentru  

         . 

Mesajele lui Dumnezeu erau:  

-să        

-să        

-să        

-Profetul Miheia este unul dintre profeții așa-numiți ”mici” ai Vechiului Testament. În 

Vechiul Testament se găsesc cărțile a    

profeți mari (Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel) și a   profeți mici: Osea, Ioel, 

Amos,Abdia, Iona, Miheia, Nahum, Habacuc, Sofonia, Aggeu, Zaharia, Malachia) 

Era originar dintr-un sat numit Moreșet-Gat, o localitate la 40 de km de Ierusalim. A trăit într-un mediu rural, dar 

a criticat în termen duri corupția din orașele Israelului și a Iudei, dar având o simpatie pentru grupurile umile și 

încercate ale păstorilor și agricultorilor. 

-El a profețit între            î. Cr. A fost contemporan cu profetul Isaia, Amos 

și Osea, cu circa 30 de ani înainte de profetul Ieremia, despre care am învățat 

anul trecut. 

Învățăturile profetului Mihea:   

 -înfăpuiește dreptatea 

 -trăiește în iubire 

 -fii umil în fața lui Dumnezeu 

-A fost preocupat de       , a celor 

exploatați de cei bogați. 

-Nu a fost de acord cu practicile imorale, cu acapararea pământurilor celor săraci, cu oprimarea celor slabi din 

partea principilor și a judecătorilor. 

-Miheia i-a denunțat și pe profeții care s-au îndepărtat de chemarea lor și își îndeplineau misiunea numai pentru 

profit. 

-Din Cartea profetului Miheia, aflăm că Dumnezeu și-a arătat încă o dată milostivirea și a promis poporului un

    .  

De asemenea, i-a revelat și locul nașterii lui Mesia, care va domni 

peste Israel păstorind poporul „cu puterea Domnului”: „Tu, 

   Efrata, ești mic ca să fii printre locurile [de seamă 

ale] lui Iuda; din tine va ieși, pentru mine, cel care va fi stăpânitor în 

Israel: originile lui sunt de demult, din zilele veșniciei”. (Miheia 5,1) 

 

 



 

4.Ce ne învață pe noi profetul Miheia? 

-Inspirându-ne din atitudinea profetului Miheia cum poți fi profet ai zilelor noastre? 

                

               

               

               

               

               

                
 

Aplicații 
Rezolvați din carte aplicațiile nr. 1,2,3,7 de la paginile 25-26. Exercițiile 1 și 3 pot fi rezolvate și pe 

Smartphone. 

 

1. Completează frazele de mai jos, folosind cuvintele date:   

revelația, speranța, Dumnezeu, săvârșite, evrei, Mesia, conducătorii, profetul, condamnat             

...................... Miheia, conștient de misiunea la care a fost chemat de  

..........................., și-a pus încrederea și ........................... numai în Dumnezeu. El a .......................... faptele rele 

....................... de popor și de .......................... lui. I-a chemat pe .............. la convertire și a primit ....................... 

locului unde se va naște ......................  

Pe Smartphone: LearningApps / Miheia 1 

 

2. Asociază fragmentele din coloana A cu cele din coloana B, pentru a alcătui enunțuri corecte:  

               A      B                                                                                                           

  

  

        

  

 

 

 

 

   

 

  

 

3. Alege răspunsul corect:  

1. Profetul Miheia  

a) a fost contemporan cu Isus.  

b) a trăit în timpul lui Noe.  

c) a fost contemporan cu profetul Isaia.  

2. Luminat de Dumnezeu, Miheia  

a) a condamnat imoralitatea şi nedreptăţile.  

b) a încurajat viciile locuitorilor din Regatul lui Iuda.  

c) a susţinut oprimarea celor săraci de către principi şi judecători.  

3. Lui Miheia, Dumnezeu i-a dezvăluit  

a) locul unde se va naşte Mesia.  

b) că evreii vor fi feriţi de orice rău.  

c) că răufăcătorii nu vor fi pedepsiţi.  

4. Pentru a ne mântui   

a) e bine să trecem pe la biserică.  

b) e necesar să fim botezaţi, să credem şi să dăm mărturie despre Dumnezeu.  

c) e suficient că am fost botezaţi.  

Profeții adevărați îndeplineau misiunea lor numai pentru profit.  

 

căutau să justifice faptele rele ale conducătorilor. 

denunțau faptele rele săvârșite de oameni. 

credeau în Dumnezeu. Profeții falși 

s-au îndepărtat de la chemarea lor. 

nu erau de acord cu oprimarea celor slabi. 



 

5. Cartea profetului Miheia  

a) face parte din Vechiul Testament.  

b) face parte din Noul Testament.  

c) este parte a Evangheliei. 

Pe Smartphone: LearningApps / Miheia 2 
 

7. Completează aritmogriful: 
1) Creatorul cerului şi al pământului.   

2) Persoană care vorbea în numele lui Dumnezeu.   

3) Profet din Regatul lui Iuda, care provenea din Moreşet-Gat.   

4) Miheia a trăit în acelaşi timp cu profetul ...  

5) Cel promis de Dumnezeu şi aşteptat de oameni.   

6) Locul naşterii lui Isus, profeţit de Miheia.   

7) Poporul ales al lui Dumnezeu.  
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