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 «Odată, un conducător oarecare l-a întrebat: 

„Învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?”  

 Isus i-a spus: „De ce-mi spui bun? Nimeni nu este bun 

decât numai Dumnezeu. Cunoști poruncile: Să nu comiți 

adulter! Să nu ucizi! Să nu furi! Să nu dai mărturie falsă! 

Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta!”  

 El i-a spus: „Toate acestea le-am păzit din tinerețe”. 

 Auzind aceasta, Isus i-a spus: „Îți mai lipsește un lucru: 

vinde tot ce ai și dă săracilor și vei avea comoară în ceruri, 

apoi vino și urmează-mă!”  

 Dar el, auzind acestea, a devenit foarte trist, deoarece 

era foarte bogat.  

 Văzând că a devenit foarte trist, Isus a spus: „Cât de 

greu vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei care au bogății! 

Pentru că este mai ușor ca o cămilă să treacă prin urechea 

acului, decât ca un bogat să intre în împă-

răția lui Dumnezeu”.  

 Cei care l-au ascultat i-au spus: 

„Atunci, cine se poate mântui?” El le-a 

spus: „Ceea ce este imposibil la oameni es-

te posibil la Dumnezeu”». 



COMPLETEAZĂ PORUNCILE 

 Cu siguranță ai auzit deja despre Cele 10 porunci. În textul evangheliei 

de astăzi, Isus enumeră câteva dintre acestea. Tu le cunoști pe toate 10? 

Completează spațiile lipsă cu cuvintele de mai jos, pentru a le descoperi! 

mărturisești Cinstește 

trăiești sfințești împotriva pământ  deșert 

tatăl aproapelui aminte casa nici 

dumnezei ta numele Dumnezeul închini 

Mine lui cioplit poftești lucru 

furi desfrânat ucizi 

1. Eu sunt Domnul _____________ tău; să nu ai alţi _________ 

în afară de ____; să nu-ţi faci chip _______ca să te ______ lui. 

2. Să nu iei __________ Domnului Dumnezeului tău în ______. 

3. Adu-ţi _______ să ___________ ziua Domnului. 

4. __________ pe _____ tău şi pe mama _____ ca să _________ 

mult şi bine pe _____________. 

5. Să nu __________. 

6. Să nu fii _____________. 

7. Să nu _________. 

8. Să nu _____________ strâmb ____________ aproapelui tău. 

9. Să nu __________ femeia _____________ tău. 

10. Să nu pofteşti ______ aproapelui tău şi ______ un ______ 

ce este al ____. 



GĂSEȘTE DRUMUL CORECT! 

 
Conducătorul din evanghelia de astăzi își 

doare să ajungă să trăiască viața veșnică în 

Împărăția Cerurilor. Ajută-l tu să găsească 

"Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot 
sufletul tău, din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe 

aproapele tău ca pe tine însuţi".  (Luca 10, 27) 
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