
Peste oceanul 

nesfârșit 

Care înghițise munți 

și case 

Numai ei singuri au 

plutit 

Purtați cu arca peste 

ape... 

2 

La Moria, pe 

muntele cel mare 

Urcau doi oameni 

spre locul luminos 

Căci Dumnezeu îl 

pune la încercare, 

Pe omul cel mai 

credincios.... 

2 

Neînsemnatul viteaz 

a izbăvit 

Poporul său, de 

năvăliri dușmane, 

Trei sute doar l-au 

insotit, 

Având cu ei 

trâmbițe și ulcioare 

goale..... 

2 

Un copil dormea 

odată, 

Lângă chivot ca un 

miel. 

Când în noaptea 

înstelată 

Se-auzi un glas de-

odată 

Care îl striga din 

cer.....2 

Era un soț numit 

Elcana, 

și avea două soții . 

Deși era iubită una, 

Ea nu avea deloc 

copii. 

..... 

2. 

S-a dus la templul 

Domnului, 

Să plângă înaintea 

Lui, 

Doar buzele și le 

mișca 

Plângea cu-amar și 

se ruga...... 

2 

O înțepa cu vorbe 

rele 

Și nu era pace-ntre 

ele, 

Pe Ana ea o supăra 

Că-nțelepciune nu 

avea.... 

2 

”Omule ce stai, 

grăbește! 

Scapă-ți viața! Fugi 

la munte, de 

pedeapsa care vine. 

Nu mai zăbovi! Ce 

stai? 

Cheamă-i și pe-ai tăi 

cu tine! 

2 

Glas de hulă și 

trufie, 

Se aude din 

depărtare 

Filisteanul cu 

mîndrie 

Aruncă numai 

teroare! 

2 

Auzit-ai despre-un 

tânăr care, 

Pentru fecioria lui 

curată, 

A răbdat chiar ani de 

închisoare 

Dar acum e-o pildă 

adevărată...... 

2 

Copilaș bălai cu 

chip de soare, 

Pe pășuni cu turma 

lui era, 

Pentru oi luptase el 

cu fiare, 

Inima de împărat 

avea.... 

2 

Spre-a vieții lui 

sfârșit 

Cu o femeie s-a-

nsoțit 

Filisteancă ea era, 

Și i-a furat puterea 

sa. 

2 

El e primul împărat 

Al poporului ales, 

La-nceput a fost 

smerit 

Iar apoi un răzvrătit. 

Tu îl ști, tu l-ai 

ghicit? 

2 

 

Au fost odată la-

nceput de lume, 

Doi frați frumoși, ai 

lui Adam copii, 

La naștere părinții 

lor le-au dat un 

nume. 

Oare cine-or fi? 

             2 

Fără să îi pese-și 

vinde 

Dreptul său, de-ntâi 

născut. 

Apoi, plânge cu 

amar, 

Totul este in zadar. 

2 

Cine prin 

înșelăciune 

Și minciună, a reușit 

Să obțină 

binecuvântarea, 

Neștiind că totul se 

întoarce înmiit.... 

2 

 

Iacov îl iubea 

nespus 

Pe-al său fiu, mic si 

supus, 

Și i-a dăruit odată 

O hăinuță 

colorată..... 

2 

Să cunoască orice 

ființă, 

Și-mpărații și 

ostașul, 

Căci un tânăr prin 

credință 

L-a învins pe 

uriașul! 

2 

 



Ghici cine sunt: 

Oricât de păcătos 

am fost,  

Când m-am încrezut 

în Hristos 

Și iertare I-am cerut,  

Atunci Raiul l-am 

avut. 

2 

Ghici cine sunt: 

M-am jucat cu 

păcatul și mi-am 

pierdut ochii si 

puterea!  

3 

 

Nu fă ca mine...:( 

 

Ghici cine sunt: 

Când am fost mic în 

ochii mei, 

Dumnezeu m-a 

folosit. 

Dar când mare eu 

m-am dat, 

Dumnezeu m-a 

lepădat. 4 

Nu fă ca mine...:( 

Ghici cine sunt: 

L-am crezut pe 

Dumnezeu și lucrul 

acesta mi-a fost 

socotit ca 

neprihănire.... 

4 

Ghici cine sunt: 

Chiar dacă mi-a fost 

greu, 

Am ascultat de 

Dumnezeu. 

 

Spune 3 nume 

biblice☺ 

3 

 

Ghici cine sunt: 

Am ales ce-a fost 

plăcut ochilor, 

Și am ajuns să-mi 

chinui sufletul. 

3 

Nu fă ca mine...:( 

Ghici cine sunt: 

Cu șarpele am 

discutat 

și am căzut în păcat. 

Fugiți  de ispită 

Căci pedeapsa e 

cumplită! 

2 

Nu fă ca mine...:( 

Ghici cine sunt: 

M-am răzbunat  

Din invidie am 

lucrat  

Și am fost alungat, 

Chinuit și apăsat. 

            3 

Nu fă ca mine...:( 

 

Ghici cine sunt: 

De părinți n-am 

ascultat  

Filisteancă mi-am 

luat . 

Am luat ce mi-a 

plăcut 

Dar la urmă a 

durut... 

3 

Ghici cine sunt: 

Credincioasă eu am 

fost, 

Și plăcută 

Domnului, 

Atunci El m-a ales  

Ca să nasc pe Fiul 

Lui. 

 

              2 

 

Ghici ce suntem: 

Am fost puțini la 

început, dar toți au 

mâncat și s-au 

săturat, fiindcă 

Domnul ne-a 

înmulțit 

2  

 

 Ghici câți suntem: 

Am fost mulți la un 

loc, am mâncat și 

ne-am săturat  

Fiindcă Domnul a 

lucrat în chip 

minunat 

2 

 

  Ghici cine sunt: 

Așa ceva nu s-a mai 

întâmplat niciodat’ 

Dar când eu am 

încercat, imediat m-

am scufundat... 

3 

 

 

 

Ghici cine sunt: 

Trei colibe am vrut 

să fac 

Dar nu pentru mine 

Lângă Domnu-i 

minunat 

Și e foarte bine! 

2 

 

Ghici cine suntem: 

Cu noi a stat de 

vorbă Domnul când 

s-a schimbat la față. 

Ca să-ți fie mai ușor, 

îți spunem că 

suntem doi ☺ 

3 

 

Ghici cine sunt: 

Fiindcă nu am avut 

milă, si nici nu am 

iertat 

Aspru am fost 

pedepsit și chiar 

întemnițat 

3 

    Ghici cine sunt: 

Am avut o boală din 

naștere, dar Isus m-a 

vindecat. Pentru 

această minune, 

socoteală eu am dat, 

când fariseii m-au 

întrebat cum s-a 

întâmplat... 

4 

Ghici cine sunt: 

Nu sunt preot, nici 

levit 

Dar un om am 

întâlnit 

Fusese prins și 

tâlhărit 

Iar eu de el m-am 

îngrijit 

2 



 

 

Ghici cine sunt: 

Am fost o sută la 

număr, dar eu am 

plecat. Păstorul m-a 

căutat până m-a aflat 

2 

 

 

Ghici cine sunt: 

”Tată, dă-mi averea 

mea! Vreau să mă 

distrez”  

Însă tare am greșit 

Când așa-m vorbit 

Și mă rușinez ):  

3 

Ghici cine sunt: 

Am vrut să fiu 

singur, 

Departe de casă 

Însă tata m-aștepta 

Căci doar lui îi pasă 

Să mă știe fericit 

Doar cu el, la masă 

3 

Ghici cine sunt:  

Nouă și cu mine 

zece, 

Domnul Isus ne-a 

vindecat. 

Însă numai unul s-a 

întors 

Și i-a mulțumit 

frumos 

4 

 

Ghici cine suntem: 

Suntem doi, ne-am 

dus la Templu ca să 

ne rugăm. 

Unul dintre noi se 

căiește, celălalt se 

lăuda. 

4 

Ghici cine sunt: 

Deși sunt mic de 

înălțime 

Am o dorință mare 

Pe Domnul vreau 

să-L întâlnesc 

Doresc cu disperare! 

2 

 

Ghici cine sunt: 

Isus intră în cetate 

Eu vreau să Îl văd 

Mulțimea îmi stă în 

cale 

Dar eu mă urc în 

pom ☺ 

2 

 

Ghici cine suntem: 

Deși toate suntem la 

fel 

Ceva ne desparte 

Avem candele, 

untdelemn... 

Dar avem și-n vase? 

3 

Ghici cine suntem: 

Ne-am înțeles în 

taină 

Să spunem o 

minciună 

Dar ne-a costat 

viața. 

Cu Domnul nu-i de 

glumă 

4 

Ghici cine sunt: 

De la mare depărtare 

am venit la Templu, 

Sulul Cărții am 

cumpărat și în car eu 

m-am urcat, 

Filip mi-a predicat 

Și tot el m-a botezat 

4 

 

Ghici cine sunt: 

Domnul mie mi-a 

vorbit: ”Fugi și-

ajunge carul!” 

Și așa am întâlnit 

pe Etiopianul 

 citind din Sfânta 

Carte despre a 

Domnului moarte 

4 

Ghici cine sunt: 

Suflu încă 

amenințare în drum 

spre Damasc 

Domnul mi-a ieșit în 

cale 

Și pe loc m-a 

transformat în cel 

mai umil urmaș 

4 

Ghici cine sunt: 

”Pentru ce Mă 

prigonești?” 

Domnul m-a-ntrebat 

odată, 

Și în jurul meu era o 

lumină adevărată 

Ce din ceruri cobora 

4 

 

Ghici cine sunt: 

În temniță am fost 

legat, între 4 soldați 

am stat. 

Îngerul Domnului 

m-a salvat 

Fiindcă Biserica s-a 

rugat 

Ca eu să fiu eliberat. 

3 

Ghici cine sunt: 

În temniță când 

eram, un înger m-a 

deșteptat 

Ușile s-au descuiat 

Lanțurile au picat 

Iar eu am fost 

eliberat 

3  

 

Ghici cine sunt: 

Când Petru la ușă 

bate, eu cred că nu 

văd bine 

Și-n loc ca ușa să 

deschid 

Alerg să dau de știre 

4 

Ghici cine sunt: 

Ca semn că Domnul 

m-a mântuit 

Cu drag am dăruit. 

Celor săraci și 

năpăstuiți 

Averea, eu mi-am 

împărțit 

4 

Ghici cine suntem: 

Noi pe Domnul L-

am văzut 

Când la față s-a 

schinbat 

Haine minunate 

avea 

Chipul Lui strălucea 

4 



ABEL 

2 

ADAM 

2 

EVA 

2 

CAIN 

2 

NOE 

2 

AVRAAM 

2 

SARA 

2 

REBECA 

2 

ISAAC 

2 

ELIEZER 

3 

IACOV 

3 

ESAU 

4 

IOSIF (din Vechiul 

Testament) 

3 

FARAON 

3 

MOISE 

2 

MARIA ( sora lui 

Moise) 

2 

AARON 

3 

SAMSON 

3 

ANA 

3 

SAMUEL 

3 

PETRU 

3 

MARIA (mama lui 

Isus) 

3 

DAVID 

3 

Iosif primește o 

haină 

2 



GHEDEON merge 

la luptă cu cei 300 

de oameni. 

3 

Să nu furi. 

3 

Adu-ți aminte de 

ziua de odihnă ca 

s-o sfințești 

4 

Răstignirea lui Isus 

2 

Abel si Cain aduc 

jertfă Domnului. 

3 

Isus în iesle 

2 

Trecerea Mării 

Roșii 

3 

Dărâmarea 

zidurilor 

Ierihonului 

3 

Căderea Evei în 

păcat. 

4 

Iosif vândut de 

frații săi 

4 

Izgonirea din 

grădina Eden. 

4 

Iosif fuge de păcat 

3 

Anania și Safira 

4 

Saul (Pavel) pe 

drumul 

Damascului 

4 

Petru bate la ușă, 

după ce este izbăvit 

din temniță 

3 

Filip și famenul 

etiopian 

4 

Isus umblă pe 

mare 

2 

Înmulțirea pâinilor 

și a peștilor 

3 

Isus și schimbarea 

la față 

4 

Pilda cu oaia 

rătăcită 

4 

Pilda fiului 

risipitor 

4 

Isus vindecă 10 

leproși 

3 

Cele 10 fecioare 

2 

Zacheu 

2 



Intrarea Domnului 

Isus în Ierusalim 

3 

     

 

 


