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 Așa se întâmplă cu acela care 
adună comori pentru sine, dar nu 
este bogat înaintea lui Dumnezeu”» 
. 

Luca 12, 16-21 

Cuvântul 

Domnului 

  
«Și le-a spus o parabolă:  
 „Un om bogat avea un ogor care a dat o recoltă 
îmbelșugată și se gândea în sine: «Ce mă fac pentru 
că nu am unde să-mi adun roadele?»  
 
 Apoi și-a zis:  
«Voi face astfel: voi dărâma hambarele și îmi voi 
construi altele mai mari; voi aduna acolo tot grâul 
și toate bunurile mele și voi spune sufletului meu: 
Suflete, ai adunat bunuri suficiente pentru mulți ani. 
Odihnește-te, mănâncă, bea și bucură-te!»  
 
 Însă Dumnezeu i-a zis:                          
«Nebunule, chiar în noaptea aceasta                        
ți se va cere sufletul; iar cele pe care                       
le-ai pregătit ale cui vor fi?»  
 
 



LITERE ASCUNSE 

 Citește atent evanghelia din această duminică și completează spațiile 

libere cu cuvintele cheie care reies din aceasta.  Poți să folosești indiciile de 

mai jos ca să identifici mai ușor cuvintele. Fii atent, nu toate cuvintele din 

chenarele de mai jos se potrivesc în spațiile libere, alege doar cele potrivite. 

bogat roade  

sărac ogor  recoltă belșug  a da 

roade adună frate casă toate 

suflet hambare grâu Dumnezeu mânâncă 

bea nebunule haine cere comori 

pâine recoltă noapte 

bun cămară bucurie 



HARTA INIMII TALE! 

Fiecare dintre noi are o inimă mare! Persoane, 

lucruri, vise, dorințe, speranțe... Toate au loc în 

inima noastră! Dar care sunt părțile din care e 

compusă inima ta?  Desenează sau scrie în inima 

de mai jos ce e importnat pentru tine. 

INIMA  

MEA 

Nu vă adunați comori pe pământ, unde molia și rugina le distrug și unde hoții 
le sapă și le fură. Adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le 

distrug și unde hoții nu le sapă și nu le fură. 

  Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima 

voastră.  Mt 6,19-20 
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