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PREFAŢA PENTRU PĂRINŢI 

Cartea de faţă conţine povestiri biblice pentru co
pii. Este pentru „dus la Biserică", dar în timpul săpt
mînii n-o lăsaţi pe raft. Citiţi-o cu copiii acasă. Istori
sirile şi ilustraţiile le prezintă copiilor marii oameni ai 
Bibliei. 

Temele importante ale Bibliei vor fi plantate în mi
cile lor vieţi, pentru ca apoi să crească în tot timpul 
vieţii. Mai presus de orice, provestirile vorbesc de
spre Dumnezeu şi Fiul său, Isus, şi despre faptul că 
Dumnezeu pretinde dreptate şi corectitudine. 

Multe dintre istorisiri au aplicaţii evidente pentru 
copii. O simplă întrebare aduce acasă adevărul în fie
care povestire, ajutÎnd la fixarea principalelor fapte în 
mintea lor. 

De mulţi, mulţi ani, scriu copiilor ca să-i ajut să cre
ască în harul Domnului. Nădăjduiesc că aceasta carte 
fără îndoială una din ultimele mele lucrări, îşi va atin
ge scopul în vieţile copiilor dumneavoastră. Dumne
zeu să-i binecuvinteze! 



Dumnezeu a creat întreaga lume. 
El a creat florile şi copacii, apele şi 
stelele. Dumnezeu a creat soarele ca 
să fie lumină. Cînd e timp frumos şi 
sîntem afară, soarele ne încălzeşte. 
Îţi mulţumim Dumnezeule, că ai fâcut 
soarele. 
Cipe a făcut soarele? 

GENEZA 1 





Adam şi Eva au fost primii oameni 
din lume. Dumnezeu i-a creat. Le-a 
dat un loc foarte frumos numit 
Grădina Eden, în care să locuiască. Ei 
erau foarte f ericiti acolo. Dumnezeu a 
creat şi animalele. Arată elefantul. 
Unde este zebra? 
Cine i-a creat pe Adam şi Eva? 

GENEZA 1-2 





Adam şi Eva sînt trişti şi le pare rău 
de ce au făcut. Ei au făcut ceva ce 
Dumnezeu le-a spus să nu facă. Acum 
Dumnezeu îi pedepseşte. Ei trebuie să 
plece din casa lor frumoasă� din 
Grădina Eden. Îngerii nu-i mai lasă să 

V A o mearga 1napo1. 
De ce trebuie să plece Adam şi Eva 
din casa lor frumoasă? 

GENEZA3 





Adam şi Eva au avut doi fii. Numele 
lor era Cain şi Abel. Abel îl asculta pe 
Dumnezeu, dar Cain nu-L asculta. 
Cain s-a mîniat pe Abel şi l-a ucis. 
Acesta a fost un lucru rău. Adam şi 
Eva au fost foarte trişti şi Dumnezeu a 
fost trist, de asemenea. 
Care a fost numele fiilor lui Adam şi 
Eva? 

GENEZA4 





Dumnezeu i-a spus lui Noe să 
construiască o barcă uriaşă. Fii lui Noe 
l-au ajutat. Barca încă nu este pe apă, 
dar în curînd va începe să plouă şi va 
ploua fără încetare p1nă cînd totul va fi 
acoperit de apă. Noe şi întreaga lui 
familie vor fi în siguranţă în barcă. 
Unde vor fi Noe şi familia lui în timpul 
ploii? 

GENEZA6 





Noe a terminat de construit barca. 
Atunci Dumnezeu i-a spus să aducă 
două cîte două din fiecare fel de 
animale şi păsări, în barcă. Aici sînt 
două jirafe, doi tigri şi două raţe. in 
barcă vor fi toate în siguranţă cînd va 
veni potopul. 
Cîţi canguri sînt? 

GENEZA 7 





Oamenii construiesc un turn înalt. Se 
numeşte Turnul Babei. Oamenii cred 
că pot să construiască turnul pînă la 
cer, dar Dumnezeu nu vrea să-i lase 
să-l construiască. Dumnezeu îi va opri. 
Dintr-odată oamenii nu se mai înteleg 
între ei. 
Cine i-a oprit pe oameni să mai 
construiască? 

GENEZA 11 





Avraam şi soţia lui, Sara, erau foarte 
trişti pentru că nu aveau copii. Dar 
cine este acest băiat? Acum ei au un 
băiat. Numele lui este Isaac. Ei sînt 
fereciti, pentru că Dumnezeu le-a 
ascultat rugăciunea şi le-a dat un 
băiat. 
Cum îl cheamă pe fiul lui A vraam şi al 
Sarei? 

GENEZA 21 





lacov avea un frate geamăn numit 
Esau. Cînd băieţii au crescut, s-au 
certat urît de tot. Iacov s-a mutat 
departe. In cele din urmă, Iacov i-a 
trimis un mesaj lui Esau. El i-a 
transmis că nădăjduieşte să fie din nou 
prieteni. Acum sînt bucuroşi că se pot 
vedea din nou. 
Care este numele fraţilor? 

GENEZA33 





Acest băietel se numeşte Moise. 
Tinăra femeie este o printesă. Ea a 
găsit copilaşul într-un coş care plutea 
pe apă. Oamenii răi voiau să ucidă 
copilaşul. Dumnezeu a trimis printesa 
să-l găsească pe Moise şi să-i poarte 
de grijă. 
Unde I-a găsit printesa pe copilaşul 
Moise? 

EXODUL2 





Acum Moise este un om mare. Intr-o 
zi, el a văzut un rug aprins care nu se 
mistuia. Dumnezeu i-a vorbit lui 
Moise din rug. Dumnezeu a spus: 
„Du-te şi ajută poporul meu." La 
început, lui Moise i-a fost frică, dar 
Dumnezeu i-a spus: ,,Eu te voi ajuta!" 
Ce i-a zis Dumnezeu lui Moise să 
facă? 

EXODUL3 





Poporul lui Dumnezeu trăieşte în 
Egipt. Omul cu biciul le spune să 
lucreze mai repede. Ei îl vor ruga pe 
Dumnezeu să-i ajute. Dumnezeu îl va 
trimite pe Moise, ca omul cu biuciul să 
nu-i mai bată. Moise va ajuta poporul 
lui Dumnezeu. 
Cine va ajuta poporul lui Dumnezeu? 

EXODUL5 





Moise i-a spus să lase poporul lui 
Dumnezeu să plece din Egipt. 
Faraonul n-a vrut acest lucru. 
Dumnezeu a trimis multe muşte, 
broaşte şi alte probleme supărătoare 
peste egipteni. Faraonul a rămas 
neînduplecat. În cele din urmă, 
Dumnezeu a spus că va omorî pe cel 
mai mare băiat din fiecare familie de 
egipteni. 
Ce i-a spus Moise lui Faraon? 

EXODUL 7-11 
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Moise a spus poporului lui 
Dumnezeu ca fiecare să ungă cu sînge 
uşiorii uşii. Dumnezeu nu va ucide pe 
nimeni din casă, dacă va vedea sîngele 
pe uşă. Noaptea aceea cînd s-au 
întîmplat lucrurile acestea, a fost 
numită Paşte. In cele din urmă Faraon 
a spus că poporul lui Dumnezeu poate 
pleca din Egipt. Oamenii au plecat 
chiar în noaptea aceea. 
De ce este s1nge deasupra uşii? 

EXODUL 12 



----� -



Poporul lui Dumnezeu trece albia 
unui mare lac numit Marea Roşie. 
Vezi cum se ridică apele pe amîndouă 
părţile? Cînd Moise a ridicat toiagul 
său, Dumnezeu a deschis apele. 
Acum, oamenii pot trece lacul, ca pe 
uscat. 
Cine a deschis apele? 

EXODUL 14 





Această familie culege bucăţi mici de 
pîine. Dumnezeu a trimis pîinea din 
cer, ca poporul lui să nu sufere de 
foame. Astfel şi-a hrănit Dumnezeu 
poporul în fiecare dimineaţă. Arată 
fetita care îi multumeşte lui 
Dumnezeu. 
De unde a venit pîinea? 

EXODUL 16 





Poporului lui Dumnezeu îi era foarte 
sete, dar nu aveau nimic de băut. 
Dumnezeu i-a spus lui Moise să 
lovească stînca cu toiagul. Cînd Moise 
a făcut acest lucru, Dumnezeu a scos 
apă din stîncă. Astfel toată lumea a 
putut să bea apă pe săturate. 
Ce s-a întîmplat cînd Moise a lovit 
stînca cu toiagul? 

EXODUL 17 





Moise ascultă cuvîntul lui 
Dumnezeu. Dumnezeu îi spune lui 
Moise cele zece legi importante şi vrea 
ca poporul lui să ţină aceste legi. 
Dumnezeu a scris aceste zece legi pe 
bucăţi de piatră. Aceste legi se numesc 
cele zece porunci. 
Cum se numesc cele zece legi ale lui 
Dumnezeu? 

EXODUL 20 





Oh nu! Priveşte ce face poporul lui 
Dumnezeu! Ei au făcut un idol, care 
seamănă cu un viţel. Ei se închină 
acestui idol, în loc să i se închine lui 
Dumnezeu. Aceasta L-a făcut pe 
Dumnezeu să Se mînie şi să Se 
întristeze. De aceea a trebuit să 
pedepsească poporul. 
Ce fac aceşti oameni? De ce e rău 
acest lucru? 

EXODUL 31-32 





Acest cort frumos se numeşte Cortul 
Intîlnirii. Aceasta era casa lui 
Dumnezeu. Aici veneau oamenii să-I 
mulţumească lui Dumnezeu şi să se 
roage lui. In Cortul Intîlnirii, oamenii 
se închineau lui Dumnezeu. Aceasta 
era biserica lor. 
Acest cort al întîlnirii seamănă cu 
biserica voastră? 

EXODUL 35-36 





Moise conduce poporul pe un drum 
lung. De unde ştie Moise încotro 
trebuie să meargă? El priveşte în sus şi 
vede un nor deosebit, pe care 
Dumnezeu I-a pus acolo. Moise şi 
poporul merg în direcţia în care 
Dumnezeu mişcă norul. 
Poţi arăta norul? Cine mişcă norul? 

EXODUL40 





Priveşte aceşti ciorchini mari de 
struguri pe care îi duc aceşti oameni. 
Numele acestor oameni este Caleb şi 
Iosua. Strugurii au crescut în tara pe 
care Dumnezeu a promis că o va da 
poporului Său. Aceşti oameni se 
grăbesc acasă să le arate prietenilor lor 
ce lucruri bune cresc în Ţara Promisă. 
Unde au crescut aceşti struguri? 

NUMERI 13-14 





Mulţi oameni din poporul lui 
Dumnezeu au fost muşcaţi de şerpi şi 
au murit. Dumnezeu a spus lui Moise 
să pregătescă ceva ce seamănă cu un 
şarpe mare. Oamenii muşcaţi de şerpi 
puteau privi la şarpele înălţat pe o 
prăjina şi după aceea Dumnezeu îi 
vindeca. 
Cine i-a vindecat pe aceşti oameni? 

NUMERI 21 





Dumnezeu n-a vrut ca Balaam să 
meargă pe acest drum. Deci 
Dumnezeu a trimis un înger să-I 
oprească. Măgarul s-a oprit cînd a 
văzut îngerul. Balaam a bătut măgarul, 
ca să-I facă să pornească. Atunci 
măgarul i-a vorbit! El a întrebat: ,,De 
ce mă baţi?" In cele din urmă Balaam 
a văzut îngerul şi a fost f ericiti pentru 
că măgarul s-a oprit. 
Ce a spus măgarul? 

NUMERI 22 





Iosua a fost următorul conducător al 
poporului lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a 
spus să dărîme oraşul Ierihon. Iosua şi 
poporul au înconjurat zidurile sunînd 
din trompete şi strigînd. Acum zidurile 
se dărîmă şi poporul lui Dumnezeu 
poate intra. 
Ce se întîmplă cu zidurile? 

IOSUA 6 





Ghedeon a vrut să ducă zecemii de 
soldaţi cu el, ca să lupte împotriva 
duşmanilor lui Dumnezeu. Dumnezeu 
a vrut să ducă mai puţini soldaţi. El I-a 
spus lui Ghedeon să aleagă numai acei 
treisute de oameni care au băut apa 
din mîini. Ghedeon s-a temut să se 
ducă cu soldaţi atît de puţini, dar 
Dumnezeu i-a spus că îl va ajuta. 
Cîti soldaţi a luat Ghedeon cu el în 
luptă? 

JUDECĂTORI 7 





Samson a fost un om puternic, foarte 
puternic. Priveşte ce uşor a rupt 
frînghia. Odată a omorît un leu numai 
cu mîinile goale. Altă dată a dărîmat 
un palat ca să-i pedepsească pe 
duşmanii lui Dumnezeu. 
Dumnezeu l-a făcut să fie aşa 
puternic, ca să poată ajuta poporul lui 
Dumnezeu. 
Care este numele bărbatului? 

JUDECĂTORI 15 





Omul în haina albă este Iov. El a 
fost un om bun, care încercă sa facă 
întotdeauna voia lui Dumnezeu. 
Atunci, Satanul I-a rugat pe 
Dumnezeu să-i permită să-i facă 
lucruri groaznice lui Iov. Iov era foarte 
trist, totuşi el L-a iubit pe Dumnezeu 
în continuare. 
L-a iubit Iov totdeauna pe 
Dumnezeu? 

IOV 1 





N urnele femeii în rochie albastră este 
Naomi. Ea e tristă pentru că sotul şi 
fiii ei au murit. Rut încearcă să o 
mîngîie pe Naomi. Ea va rămîne cu 
Naomi. Dumnezeu vrea ca şi noi să-i 
ajutam pe altii. Ce poti face tu ca să 
ajuti pe cineva? 
Cum o cheamă pe fe�eia care o ajută 
pe Naomi? 

RUTl 





Samuel era doar un băieţel, dar el 
locuia în Cortul Intîlnirii şi era de 
folos preotului Eli. Într-o noapte, el a 
auzit o voce chemîndu-1 pe nume. La 
început, el a crezut că este Eli, dar era 
vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu avea 
un mesaj pentru Samuel. Samuel a 
auzit vocea lui Dumnezeu şi L-a 
ascultat. 
Cine l-a chemat pe Samuel? 

1 SAMUEL 2 





După ce Samuel a crescut, poporul 
lui Dumnezeu a dorit un împărat. 
Dumnezeu nu S-a bucurat de acest 
lucru. El a ştiut că vor fi probleme. 
Dar totuşi, 1-a ales pe Saul să fie 
împărat. Saul era înalt şi frumos la 
înfătişare. Samuel a vorbit poporului 
astfel: ,,Iată noul vostru împărat. 
Ascultati-1 pe el!" 
Cine a devenit împărat? 

1 SAMUEL8 





David a fost un prieten deosebit al 
lui Dumnezeu. Cînd era băiat, el 
îngrijea oile tatălui său. Vezi harpa 
lîngă el? El a scris cîntări fru!"oase, ca 
să-I spună lui Dumnezeu cît II iubeşte. 
Multe dintre cîntări sînt în Biblie. 
Acestea se numesc Psalmi. 
Ce a scris David? 

1 SAMUEL 16 





Acest leu vrea să mănînce oile lui 
David. Poţi să arăţi leul? Unde sînt 
oile? Dumnezeu I-a făcut pe David 
puternic şi curajos. Cu ajutorul lui 
Dumnezeu, David ucide leul, ca să nu 
le facă rău oilor. 
Va răni leul oile? De ce nu le va răni? 

1 SAMUEL 17 





Goliat a vrut să facă rău poporului 
lui Dumnezeu cu sabia şi suliţa lui. 
David, cu praştia lui, a aruncat o 
piatră asupra lui Goliat. David ştia că 
Dumnezeu îl va ajuta. Piatra l-a 
nimerit pe Goliat drept în faţă şi 
Goliat a căzut mort la pămînt. Poporul 
lui Dumnezeu a fost scăpat. 
Cine l-a omorît pe Goliat? 

1 SAMUEL 17 





Regele Saul avea un fiu numit 
Ionatan. David şi Ionatan erau cei mai 
buni prieteni. Dar împăratul Saul voia 
să-l ucidă pe David. Ionatan l-a ajutat 
pe David să se ascundă de împărat. 
Ionatan ştia că trebuie să-L asculte pe 
Dumnezeu şi să-l ajute pe David, chiar 
în ciuda voinţei tatălui său. Şi noi 
trebuie să-L ascultăm întotdeauna pe 
Dumnezeu. 
Cine a fost prietenul lui David? 

1 SAMUEL 20 





Este noapte şi împăratul Saul 
doarme. El a încercat să-l găsească pe 
David ca să-l omoare. David se 
ascunsese, dar acum îl vede pe 
împăratul Saul. Îl va răni David pe 
împărat? Dumnezeu nu vrea ca David 
să-i facă rău împăratului Saul. David 
va asculta de Dumnezeu. 
I-a făcut rău David împăratului? 

1 SAMUEL 26 





Samuel este bătrîn acum, dar el încă 
Îl slujeşte pe Dumnezeu. Dumnezeu i-a 
spus să toarne untdelemn pe capul lui 
David. Astfel Dumnezeu le-a arătat 
tuturor că David va fi următorul 
împărat al poporului Său. Dumnezeu 
va ajuta pe David să fie un împărat 
bun. 
Cine va fi noul împărat al poporului 
lui Dumnezeu? 

1 SAMUEL 16 





Acum David este împăratul lui 
Israel. Această ladă mare de aur care 
se află în spatele lui, se numeşte 
Chivotul Legămîntului. El aduce 
Chivotul în Ierusalim. El sare de 
bucurie. El îl iubeşte pe Dumnezeu şi 
Dumnezeu îl iubeşte pe el. Dumnezeu 
te iubeşte şi pe tine, de aceea, tu 
trebuie să fii foarte fericit. 
De ce este aşa de fericit regele David? 

2SAMUEL6 





Această femeie frumoasă este Bat
Seba. Impăratul David a făcut un 
lucru foarte rău. El I-a omorît pe soţul 
Bat-Sebei, ca s-o poată lua de soţie. 
Cînd a făcut acest lucru, David a 
călcat cîteva din cele mai importante 
porunci ale lui Dumnezeu. 
De aceea Dumnezeu s-a supărat 
foarte tare pe David şi 1-a pedespit. 
De ce s-a supărat Dumnezeu pe 
David? 

2 SAMUEL 11-12 





Acesta este fiul lui David, Absalom. 
Soldaţii împăratului l-au urmărit 
pentru că nu asculta de împărat. 
Absalom a trecut pe sub un copac, 
călare pe un măgar. Părul i s-a agăţat 
între crengi, măgarul a mers mai 
departe, iar el a rămas atîrnat acolo. 
Atunci, oastea împăratului a dat peste 
el. 
Ce s-a întîimplat cu părul lui 
Absalom? 

2 SAMUEL 18 





David are un alt fiu, al cărui nume 
este Solomon. Slujitorul lui 
Dumnezeu, Natan, îşi pune mîinile pe 
capul lui Solomon pentru ca el să fie 
următorul împărat. Solomon L-a rugat 
pe Dumnezeu să-l facă un împărat 
înţelept. Dumnezeu a fost mulţimit de 
Solomon şi i-a dat o înţelepciune 
mare. 
Ce i-a cerut Solomon lui Dumnezeu? 

1 ÎMPĂRAŢI 1 





Aceste două femei se ceartă pentru 
copilaş. Fiecare spune că al ei este 
copilaşul. Cu ajutorul lui Dumnezeu, 
Solomon a ştiut care este adevărata 
mamă a copilului. El i-a dat mamei 
copilul. Atunci, toată lumea I-a 
mulţumit lui Dumnezeu pentru că le-a 
dat un asemenea împărat înţelept. 
De ce se ceartă femeile? 

1 ÎMPĂRAŢI 3, 

I 





" 

lmpăratul Solomon a construit o 
biserică frumoas� pentru Dumnezeu, 
numită Templu. II vezi pe împăratul 
Solomon cum stă acolo? El îi 
mulţumeşte lui Dumnezeu. E foarte 
fericit pentru că îi slujeşte lui 
Dumnezeu. Şi noi putem să-I slujim 
lui Dumnezeu. El se va bucura de noi. 
Ce a construit împăratul Solomon? 

1 ÎMPĂRAŢI 8 





păratul Solomon calcă una cele 
mai importante porunci ale lui 
Dumnezeu. Ştii tu unde greşeşte el? 
El se roagă acestor animale făcute din 
aur. Noi ştim că ar trebui să se roage 
numai lui Dumnezeu. 
Dumnezeu e supărat pe Solomon şi va 
trimite multe necazuri în viata lui. 
Ce a făcut rău Solomon? 

1 ÎMPĂRAŢI 11 





Lie îl slujeşte pe Dumnezeu. El se 
numeşte profet. El este foarte flămînd. 
El îl iubeşte pe Dumenezeu, aşa că 
Dumnezeu i-a trimis aceste păsări să-i 
aducă de mîncare. Vezi pîinea în 
ciocul păsărilor? Dumnezeu Se 
îngrijeşte de profetul Ilie. Dumnezeu 
se îngrijeşte şi de tine. 
Ce i-au dus păsările profetului Ilie? 

1 ÎMPĂRAŢI 17 





· e I-a rugat pe Dumnezeu să trimită 
foc din cer. ÎI poti arăta pe Ilie? El are 
mîinile ridicate spre Dumnezeu. Ilie 
arată, că Dumnezeu este foarte 
puternic. A ascultat Dumnezeu 
rugăciunea lui Ilie? Da! Priveşte f ocol 
pe care I-a trimis Dumnezeu! 
Ce a trimis Dumnezeu din cer? 

1 ÎMPĂRAŢI 18 





Ce se întîmplă în această imagine? 
Dumnezeu a trimis un car de lupta din 
foc şi cai de foc, ca să-l ia pe Ilie la 
cer. Nimeni nu l-a mai văzut vreodată 
pe Ilie. El este în cer cu Dumnezeu. 
Elisei va fi noul Profet. 
Din ce sînt făcuti caii? 
Unde l-a luat Dumnezeu pe Ilie? 

2ÎMPĂRAŢI 2 



, 



Singura mîncare a acestei femei era 
putin untdelemn într-un vas. Noul 
slujitor al lui Dumnezeu, Elisei, i-a 
spus să toarne din untdelemnul ei în 
multe alte vase. Ea a turnat şi iar a 
turnat dar vasul ei nu s-a golit! Acum 
poate să vîndă untdelemnul din vase, 
ca să-şi cumpere de mîncare. 
Cum a ajutat-o Elisei pe femeie? 

2ÎMPĂRAŢI 2 





Această femeie este prietena lui 
Elisei. Intr-o zi băieţelul ei s-a 
îmbolnăvit şi a murit. Mama a fugit la 
Elisei şi 1-a rugat s-o ajute. Elisei s-a 
rugat şi băieţelul a revenit la viaţa. 
Părinţii copilului au fost foarte fericiţi. 
Dumnezeu poate să facă orice! 
Ce s-a întîmplat cu băieţelul? 

2 ÎMPĂRAŢI 4 





Bărbatul din carul de luptă este 
bolnav. Fetiţa i-a spus că slujitorul lui 
Dumnezeu, Elisei, îl poate vindeca. 
N aaman a plecat cu carul său de luptă 
la Elisei. Cînd Elisei s-a rugat, 
Dumnezeu 1-a vindecat pe Naaman. 
Ce i-a spus fetita omului bolnav? 

2 ÎMPĂRAŢI 5 





Vezi copacul doborît la pămînt? 
Aceşti tineri I-au tăiat cu securea. 
Securea a căzut în rîu şi s-a scufundat. 
Dar slujitorul lui Dumnezeu, Elisei, i-a 
spus securii să plutească. Astfel, omul 
şi-a recăpătat securea. 
Ce s-a întîmplat cu securea omului? 

2 ÎMPĂRAŢI 6 





Aceşti oameni sînt fericiţi. Ei cîntă, 
sună din trompete şi bat din tobe, 
mergînd la Templu. Ei îi spun lui 
Dumnezeu: ,,Îţi mulţumim că ne-ai 
ajutat." Şi noi putem mulţumi lui 
Dumnezeu. Ne putem pleca capetele 
şi putem închide ochii spunînd: 
,Mulţumesc Doamne, Dumnezeule." 
Ce-i spun aceşti oameni lui 
Dumnezeu? 

2 CRONICI 20 





Cînd printul Ioas a fost un copil mic, 
bunica lui cea rea a vrut să-l ucidă. 
Unchiul şi mătuşa lui l-au ascuns pînă 
cînd a împlinit şapte ani. Acum el a 
denevit rege! Soldatii au luat-o pe 
bunica lui, aşa că ea nu-i mai poate 
face rău. Ioas Îl iubeşte pe Dumnezeu 
şi este un împărat bun. 
Cîti ani are Ioas? 

2 ÎMPĂRAŢI 11 

I 





Aceşti oameni repară clădirea 
templului. Împăratul Ioas ştie că 
acesta este un lucru bun. Oamenii 
doresc să aibă un loc unde să-I poata 
mulţumi lui Dumnezeu, pentru toate 
lucrurile bune pe care El le face 
pentru ei. 
Pentru ce anume ai dori să-I 
mulţumeşti lui Dumnezeu? 

2 ÎMPĂRAŢI 12 





Iona n-a vrut să-L asculte pe 
Dumnezeu. El a încercat să fugă cu o 
corabie, dar Dumnezeu a trimis o 
fortună. Iona a fost aruncat în apă. Un 
peşte mare I-a înghiţit. După trei zile, 
I-a aruncat pe Iona pe nisip. De acum, 
Iona va asculta de Dumnezeu. 
Ce s-a întîmplat cu Iona? 

IONA 1-2 





"' 

lmpăratul Ahaz este un împărat rău. 
El a poruncit oamenilor să bată în cuie 
poarta templului. El vrea ca nimeni să 
se roage lui Dumnezeu. Dumnezeu îl 
va pedepsi pentru această faptă. Nu-i 
aşa că te bucuri că nimeni n-a bătut în 
cuie uşa bisericii tale? 
Ce se întîmplă cu poarta templului? 

2 CRONICI 28 





Multi împăraţi ai poporului lui 
Dumnezeu, se închinau idolilor. Ei au 
învăţat poporul lui Dumnezeu să se 
roage idolilor. Ei se rugau idolilor să 
le dea roade În grădină. Ei mulţumeau 
idolilor pentru ploaie. Aceasta era o 
nebunie. Acum, oamenii împăratului 
Ezechia distrug idolii şi se vor ruga 
numai lui Dumnezeu. 
Ce distrug oamenii? 

2 ÎMPĂRAŢI 18 





Acest om citeşte legea lui 
pumnezeu, împăratului Iosia. 
Impăratul nu ştia de aceste legi. De 
aici încolo va asculta de ele şi va face 
ce vrea Dumnezeu. Noi avem legile lui 
Dumnezeu în Biblie. Cînd citim 
Biblia, Îl putem asculta pe Dumnezeu 
şi-l putem face să se bucure. 
Unde găsim legile lui Dumnezeu? 

2 ÎMPĂRAŢI 22 





Ieremia a fost unul din cei care L-au 
slujit pe Dumnezeu. El le-a spus 
oamenilor ce vrea Dumnezeu de la ei. 
Unii n-au vrut să-l asculte, de aceea 
l-au aruncat într-o groapă adîncă. 
Ieremia a fost curajos. Chiar şi atunci 
cînd ei l-au scos din groapă, el le-a 
spus ce vrea Dumnezeu de la ei. 
Cum îl cheamă pe acest om? 

IEREMIA 38 





Frumosul oraş Ierusalim arde. L-au 
aprins duşmanii poporului lui 
Dumnezeu. De ce a îngăduit 
Dumnezeu acest lucru? Pentru ca 
locuitorii oraşului se rugau idolilor, nu 
lui Dumnezeu. 
Ce se întîmplă cu frumosul oraş? 

IEREMIA 39 





Daniel şi cei trei prieteni ai lui 
vorbesc cu împăratul. Împăratul a dat 
foc oraşului Ierusalim, unde ei au 
locuit, însă acum împăratului îi place 
de Daniel şi de prietenii lui. Împăratul 
le va cere să-I ajute să conducă 
împărăpa. 
Ce le va cere împăratul lui Daniel şi 
prietenilor lui? 

DANIEL 1 





" 

lmpăratul a pregătit o statuie mare, 
care semăna cu el şi a spus că toată 
lumea trebuie să se roage în fata 
statutii. Sadrac, Mesac şi Abed-Nego 
însă nu s-au rugat în fata statuii, ei se 
roagă numai lui Dumnezeu. Împăratul 
este furios şi le spune că îi va pedepsi. 
Dar priveşte numai ce se întnnplă în 
imaginea următoare! 
De ce stau în pici ore aceşti oameni? 

DANIEL 3 





A 

lmpăratul i-a aruncat pe Sadrac, 
Mesac şi Abed-Nego în cuptorul cu 
f oe pentru că ei s-au rugat numai lui 
Dumnezeu. Dar priveşte! Sînt patru 
bărbaţi în cuptor! Dumnezeu a trimis 
îngerul Său să aibă grijă de ei! 
Focul nu le a făcut nici un rău! 
Cine are grijă de ei în foc? 

DANIEL 3 





A 

lmpăratul este îngrozit. El vede o 
mînă mare. Mîna scrie ceva pe perete„ 
Împăratul nu ştie citi cuvintele, dar 
Dumnezeu îi spune lui Daniel ce 
însemnă cuvintele. Cuvintele spun că 
împăratul a fost rău. Dumnezeu nu-l 
lasă să domnească mai departe. 
Ce înseamnă cuvintele de pe perete? 

DANIEL5 





Daniel s-a rugat numai lui 
Dumnezeu şi nu a vrut să se roage 
împăratului. Slujutorii împăratului l-au 
pedepsit pe Daniel, aruncîndu-1 între 
lei infometaţi. Ei credau că leii îl vor 
mînca. Însă Dumn.ezeu a trimis un 
înger să aibă grijă de Daniel. Leii nu-i 
vor face nici un rău. 
Ce s-a întîmplat cu Daniel? 

DANIEL6 



....... 



Această femeie frumoasă este 
împărăteasa Estera. Ea îl iubeşte pe 
Dumnezeu şi este bună cu poporul 
Lui. Ea este curajoasă. Ea îi cere 
împăratului să ajute poporul lui 
Dumnezeu. Împăratul o ascultă şi va 
face ce i-a cerut împărăteasa Estera. 
Cum o chemă pe împărăteasa? 

ESTERA5 





Templul pe care l-a clădit Solomon a 
fost dărîmat. Acum oamenii au 
construit un templu nou şi frumos. 
Aceasta este biserica lor. Oricine 
poate să vină să se roage. Dumnezeu 
este foarte multumit de poporul Său. 
El vrea ca şi noi să mergem la biserică 
şi să ne închinăm Lui. 
Cum se numeşte această clădire 
frumoasă? 

EZRA6 





" 

lngerul Gavril îi spune Mariei ceva 
foarte important. El îi spune, că ea va 
fi mama Fiului lui Dumnezeu. Maria 
este foarte emoţionată. Ea este fericită 
pentru că va fi mama Mîntuitorului. 
Numele copilaşului va fi Isus. 
Ce i-a spus îngerul Mariei? 

LUCA 1 





Zaharia şi Elisabeta se bucură mult 
pentru băieţelul lor. Un înger i-a spus 
lui Zaharia că va avea un fiu şi să-i 
pună numele Ioan. Qnd Ioan a 
crescut, el le-a spus oamenilor că Isus 
vine. Şi tu poţi vorbi prietenilor tăi 
despre Isus. 
Care este numele băieţelului? 

LUCA 1 





Acesta este copilaşul Mariei. Îti 
aduci aminte de numele lui? Este Isus! 
El este Fiul lui Dumnezeu, dar S-a 
născut într-o iesle, acolo unde trăiesc 
oile şi măgarii. Înainte de a veni pe 
pămînt ca şi un copilaş, El a fost un 
mare împărat în cer. 
Unde s-a născut Isus? 

LUCA2 





Aceşti păstori îşi îngrijeau turmele 
afară în cîmp. Deodată ei au văzut un 
înger. Îngerul Ie-a spus că s-a născut 
Isus într-o iesle în oraşul Betleem. 
Acum au apărut mulţi alţi îngeri. Ei îl 
slăvesc pe Dumnezeu pentru că Isus a 
venit să ne salveze. 
Ce le-a spus îngerul păstorilor? 

LUCA2 





Păstorii au fugit în oraş să caute 
copilaşul. Ei L-au găsit într-o iesle, 
exact aşa cum le-a spus îngerul. Maria 
îşi îngrijeşte copilaşul. Isus arată ca şi 
orice alt copil, dar păstorii ştiau că El 
este Fiul lui Dumnezeu. 
Îngerul le-a spus că Isus este 
Mîntuitorul. 
Unde L-au găsit păstorii pe Isus? 

LUCA2 





Suneon este un om foarte bătrîn. El a 
aşteptat multi ani să-l vadă pe fiul lui 
Dumnezeu. Maria şi Iosif l-a adus pe 
copilul Isus la Templu. Acum Simeon 
este foarte fericit. El îi mulţumeşte lui 
Dumnezeu pentru acest copilaş 
special. Aşteptarea lui îndelungată s-a 
sfîrşit! 
Pe cine aştepta să vadă Simeon? 

LUCA2 





Aici este copilul Isus şi mama Lui, 
Maria. Cîtiva oameni întelepti au venit 
de departe să-i aducă daruri lui Isus. 
Ei au văzut o stea care i-a condus la 
Isus. Ei ştiu că Isus va fi foarte mare şi 
important. De aceea ei Îi aduc daruri. 
De ce Îi aduc ei daruri lui Isus? 

MATEI 2 





Iosif merge cu Maria şi cu micul Isus 
într-o călătorie lungă. Ei fug de nişte 
oameni care vor să omoare copilaşul. 
Ei merg în Egipt. Dumnezeu are grijă 
de Isus, cînd îi spune lui Iosif să-L 
ducă departe. 
De ce merg ei într-o clătorie lungă? 

MATEI 2 





Isus şi familia Lui s-au reîntors acasă. 
Acum Isus este mai mare. Este Fiul lui 
Dumnezeu, dar şi Fiul Mariei. El Îl 
ascultă cu atentie pe Maria şi pe Iosif 
cînd îl învată. Ei îl iubesc pe Isus, iar 
El îi iubeşte şi îi ascultă. 
Cine a fost mama lui Isus? 

LUCA2 





Isus a crescut şi a devenit un băiat 
mare. El are doisprezece ani. El 
vorbeşte în templu cu conducătorii 
poporului lui Dumnezeu. Isus îi 
ascultă şi le pune întrebări. Aceşti 
oameni sînt surprinşi de răspunsurile 
bune ale lui Isus. 
De ce sînt surprinşi oamenii? 

LUCA2 





lsµs este acum un om mare. Verişorul 
lui, Ioan, îi boteza pe oamenii care-L 
iubeau pe Dumnezeu. Ioan tocmai 1-a 
botezat pe Isus în rîu. Duhul Sfint s-a 
coborît din cer sub forma unui 
porumbel. Glasul lui Dumnezeu s-a 
auzit din cer: ,,Isus este Fiul meu prea 
iubit!" 
Ce a spus vocea din cer? 

LUCA3 





Omul cu haina în dungi este 
Nicodim. El îl întreabă pe Isus cum se 
poate ajunge în cer. Isus îi spune că 
toţi cei care cred în Fiul lui 
Dumnezeu, ajung în cer. Ştii tu 
numele Fiului lui Dumnezeu? Numele 
Lui este Isus. 
Ce Îl întreabă bărbatul pe Isus? 

IOAN 3 





Isus vorbeşte cu prietenii Săi. Ei se 
numesc ucenicii Lui. Unii dintre ei sînt 
pescari, dar Isus le spune să meargă cu 
El. Ei le vor spune oamenilor că 
Dumnezeu îi iubeşte. Şi tu poti vorbi 
oamenilor despre Isus şi despre faptul 
că-L iubeşti. 
Cum se numesc slujitorii lui Isus? 

IOAN 1 





Acestă femeie a venit să scoată apă 
din fintînă. Isus i-a spus că El îi poate 
da ceva mai bun decît apa. El poate 
să-i dea o viaţă fericită cu Dumnezeu. 
Femeia L-a crezut pe Isus şi a plecat 
să spună aceasta prietenilor ei. Multi 
au venit şi au crezut în Isus. 
Ce-i putea da Isus femeii? 

IOAN4 





Aceşti oameni au pescuit toată 
noaptea. Ei n-au putut să prindă nici 
un peşte. Atunci a venit Isus şi Ie-a 
spus să încerce încă odată. El a făcut 
ca peştii să intre în plasă. Acum toţi 
peştii sînt ai acestor oameni. Isus este 
foarte puternic. El poate să facă orice. 
Ce a făcut Isus cu peştii? 

LUCAS 





Isus vorbeşte oamenilor despre 
Dumnezeu. El le spune că voia lui 
Dumnezeu este să fim buni cu toti 
oamenii. Dumnezeu nu vrea să ne 
certăm sau să fim supărati. Isus ne-a 
dat Regula de Aur: ,,Fă cu alpi ce 
ţi-ar place, să facă şi ei cu tine." 
Ce poţi face ca să ajuţi pe cineva? 

MATEI 5 





Această fetită a fost foarte bolnavă. 
În timp ce tatăl ei Îl căuta pe Isus, ea a 
murit. Isus a intrat în casă şi i-a spus: 
,,Fetito, scoală-te!" Şi ea a înviat. 
Acum ea este bine. 
Ce lucruri minunate face Isus! 
Ce s-a întîmplat cu această fetită? 

LUCA8 





Acest om a fost orb. Acum închide 
ochii şi închipuie-ţi că eşti orb. Nu este 
un lucru minunat să poţi vedea? 
„Crezi că te pot face să vezi?" - l-a 
întrebat Isus pe acest bărbat. ,,Da." -
i-a răspuns omul. Atunci Isus i-a atins 
ochii şi el a văzut! 
Ce vezi cînd îţi închizi ochii? 

MARCU 8 

-
- ----------� 





Isus dormea în barcă în timpul unei 
furtuni mari. Prietenii Lui erau 
speriaţi. Ei credau că barca se va 
scufunda. Atunci L-au trezit pe Isus. 
,, V om muri toţi!" - au strigat ei. Însă 
Isus s-a ridicat şi a poruncit furtunii să 
se liniştească. Şi furtuna s-a liniştit. 
Ce i-a spus Isus furtunii? 

LUCAS 





Petru este în apă. El are nevoie de 
ajutor. Isus vine să-l ajute. Isus nu s-a 
scufundat ca şi Petru, pentru că El 
este Fiul lui Dumnezeu. El poate să 
umble chiar şi pe apă! 
Dacă îl rogi, El te ajută şi pe tine. 
Putea Petru să umble pe apă? 
Dar Isus? 

MATEI 14 





Aceşti oameni erau flămînzi. Un 
băieţel I-a dat lui Isus mîncarea lui. 
Atunci Isus a făcut să fie destulă 
mîncare pentru fiecare. Ucenicii lui 
Isus împart mîncarea la mulţi, mulţi 
oameni. Isus poate să facă lucruri 
minunate! 
Cine I-a dat lui Isus mîncarea lui? 
Ce a făcut Isus cu aceasta? 

IOAN6 





Această femeie îşi dă toţi banii 
pentru casa lui Dumnezeu. Ea este 
mulţumitoare pentru tot ce i-a dat 
Dumnezeu. Îl iubeşte pe Dumnezeu şi 
ştie că El va avea grijă de ea. 
Dumnezeu vrea ca şi noi să fim 
mulţumitori pentru tot ce ne dă EI. 
Pentru ce poţi să-i mulţumeşti lui 
Dumnezeu? 

LUCA 21 





Isus îi iubeşte pe copii. Odată, nişte 
mame şi-au adus copii la Isus. 
Prietenii lui Isus le-au spus să plece de 
acolo. Isus însă le-a spus: ,,Nu, lăsati 
copiii să vină la Mine!" Apoi i-a luat 
în brate şi i-a mîngîiat. 
Isus te iubeşte şi pe tine. 
Ce au spus prietenii lui Isus? 
Ce a zis Isus? 

LUCA 18 





Omul culcat la pămînt a fost rănit de 
nişte tîlhari. ativa oameni l-au văzut, 
dar nimeni nu l-a ajutat. Acum un om 
s-a oprit şi-i pune pansament pe răni. 
Acest om este „samaritanul milostiv". 
Tu poţi fi un „samaritean milostiv", 
dacă-i ajuţi pe alţii. 
Ce face samariteanul milostiv? 

LUCA 10 



,. 

t 



lntr-o zi Isus a cinat în casa 
prietenelor Sale, Maria şi Marta. 
Marta lucra din greu să pregătească 
mîncarea pentru cină. Ea era supărată 
pentru că Maria îl asc!Jlta pe Isus. Isus 
S-a bucurat că Maria II asculta. Ce 
făcea ea era foarte important. 
Cine îl asculta pe Isus? 

LUCA 10 





Un păstor are multă grijă de oile lui. 
El le caută dacă ele se pierd. El ia în 
brate mieluşeii dacă sînt răniţi. Isus a 
spus că El este ca şi un păstor. Noi 
sîntem ca nişte oi. Chiar dacă noi nu-l 
putem vedea pe Isus, ştim că El are 
grijă de noi. 
Cine este Bunul nostru Păstor? 

IOAN 10 





Lazăr era unul din prietenii lui Isus. 
El a murit, trupul lui a fost învelit şi 
pus într-un mormînt între stînci. Isus a 
venit şi S-a rugat. Apoi a strigat: 
„Lazăre, ieşi afară!" Imediat Lazăr a 
înviat şi a ieşit afară! 
Ce i-a spus Isus lui Lazăr? 

IOAN 11 





Aceşti zece oameni din imagine, 
fuseră toti foarte bolnavi. Ei I-au rugat 
pe Isus să-i vindece, şi El a făcut-o. 
Insă numai un singur om a venit 
înapoi Ia Isus să-I multumească. Sper 
că voi nu uitaţi să multumiti dacă vă 
ajută cineva. Şi întotdeauna amintiţi-vă 
să-I multumiti lui Dumnezeu. 
Cîp oameni au venit să-i multumească 
lui Isus? 

LUCA 17 





Acest om bogat L-a întrebat pe Isus 
cum poate ajunge în cer. Isus ştia că 
acest om îşi iubeşte mai mult banii 
decît pe Dumnezeu. I-a spus să-şi dea 
banii la alţii, iar viata să I-o dea lui 
Dumnezeu. Ca să ajungă în cer, el 
trebuia să-L iubescă mai mult pe 
Dumnezeu decît banii. 
Ce a iubit mai mult acest om? 

LUCA 18 





Acest tată îşi îmbrăţişează băiatul. 
Fiul îl părăsise şi chiar acum a revenit 
acasă. El credea că tatăl său nu-l va 
mai iubi! Însă tatăl său este foarte 
fericit. Dumnezeu este Tatăl nostru 
din ceruri şi El e fericit cînd noi venim 
la El. 
Cine este Tatăl tău din ceruri? 

LUCA 15 
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Zacheu s-a urcat într-un copac să-L 
vadă pe Isus. Acum Isus vorbeşte cu 
el. Isus îi spune: ,,Dă-te jos, pentru că 
astăzi voi merge în casa ta." Zacheu se 
bucură foarte mult pentru acest lucru. 
Te bucuri tu că Isus a venit în casa ta? 
Ce i-a spus Isus lui Zacheu? 

LUCA 19 





. Los intră în Ierusalim călare pe un 
măgar. Fetita cîntă, spunînd cît de 
minunat este Isus. Părintii flutură 
crengi înfrunzite, arătînd că şi ei sînt 
fericiţi. Ei toţi vor ca Isus să fie noul 
lor împărat. 
Ce face fetita? 

LUCA 19 





Los spală picioarele unuia dintre 
prietenii Săi. De obicei, cei mari îşi 
spală singuri picioarele. Lor nu le 
place să le spele pe ale altora. Însă 
este un lucru bun să-i ajuti pe altii, 
chiar şi atunci cînd tu nu doreşti 
acesta. 
Îti aduci aminte de un timp cînd ai 
vrut să te joci, însă, în loc de aceasta, 
ti-ai ajutat mama? 

IOAN 13 





Los cinează pentru ultima dată cu 
prietenii Săi. Aceasta se numeşte 
Ultima Cină. Isus le-a spus prietenilor 
Săi că, în curînd, Iuda va aduce 
soldaţii ca să-I prindă. Apoi, ei Îl vor 
omorî. Isus a murit ca să ne 
mîntuiască. 
Ce vor face oamenii cu Isus? 
De ce a murit Domnul Isus? 

LUCA 22 





Lus se roagă. El ştie că va muri în „ 

curînd pentru păcatele noastre. El II 
cere lui Dumnezeu să-L ajute. Este 
gata să moară, dacă aceasta e voia lui 
Dumnezeu. Şi noi trebuie să fim ca şi 
Isus. 
Noi trebuie să facem întotdeauna ceea 
ce vrea Dumnezeu să facem. 
Ce face Isus? 

LUCA 22 





Acum se întîmplă ceva foarte trist. 
Iuda şi soldatii au venit să-Lia pe 
Isus. Toti prietenii lui Isus au fugit 
pentru-că s-au temut. Ei n-au încercat 
să-L ajute pe Isus. 
Ce au făcut prietenii lui Isus? 

LUCA 22 





Petru este unul din prietenii lui Isus. 
Şi el a fugit cînd au venit soldatii. 
Acum Petru minte. El spune că nu-L 
cunoaşte pe Isus. El se teme ca 
oamenii îi pot face rău pentru că e 
prieten cu Isus. Să nu-ti fie frică 
niciodată să le spui oamenilor că-L 
iubeşti pe Isus. 
De ce a mintit Petru? 

LUCA 22 





Soldatii l-au dus pe Isus în fata unui 
om numit Pilat. Pilat le ar putea spune 
să-L lase pe Isus liber, dar îi este frică. 
El se teme ca oamenii nu-l vor mai 
iubi, dacă-L va lăsa pe Isus liber. Deci, 
el spune: ,,Isus trebuie să moară!" 
De ce i-a fost frică lui Pilat să-l lase 
liber pe Isus? 

LUCA23 





Ei îl omoară pe Isus. El moare pe o 
cruce. De ce Îl omoară oamenii? A 
făcut Isus ceva rău? Nu! El moare 
pentru păcatele pe care Ie-am făcut 
noi. Isus ia pedeapsa lui Dumnezeu 
asupra Lui pentru păcatele noastre. 
De ce a murit Isus? 

LUCA23 





După ce a murit Isus, prietenii Lui 
i-au pus trupul într-un mormînt. 
Acum este dimineaţa de Paşti. Două 
femei privesc în mormînt, dar trupul 
lui Isus nu e acolo! Dumnezeu l-a 
înviat pe Isus şi El a ieşit afară din 
mormînt. 
Isus trăieşte din nou! 
Este Isus încă în mormînt? 

LUCA 24 





După ce Isus a înviat, a vorbit cu 
aceşti prieteni. Ei însă nu ştiau că El 
este Isus. Ei erau foarte trişti pentru 
că Îl credeau mort pe Isus. Dar dintr-o 
dată ei şi-au dat seama că este Isus! 
Ce fericiţi au fost ei să ştie că Isus a 
înviat! 
De ce erau trişti prietenii lui Isus? 

LUCA 24 





Priveşte ce se întîmplă ! Isus este 
înălţat la cer. Se întoarce în cer la 
Tatăl! El îşi ia rămas bun de la 
prieteni. Dar El le spune că va veni 
din nou. Atunci, prietenii Lui vor fi 
întotdeauna cu El. Şi noi vom fi cu El. 
Unde merge Isus? 

LUCA 24 





După cîteva săptămîni de la înălţarea 
lui Isus la cer, El a trimis Duhul Sfint 
să locuiască în inimile noastre. Toţi 
prietenii lui Isus s-au adunat laolaltă. 
Dintr-o dată ei au văzut deasupra 
capului fiecăruia limbi de f oe. Poti 
arăta limbile de f oe? După aceea, 
oamenii au început să vorbească în 
limbi pe care nu le au învăţat înainte. 
Ce era deasupra capului lor? 

FAPTELE APOSTOLILOR 2 





Acest om niciodată n-a putut umbla. 
Nici măcar cînd era un copilaş. Acum 
însă tu-I poti vedea sărind de bucurie. 
Ce s-a întîmplat? Prietenii lui Isus, 
Petru şi Ioan au poruncit bolii să-l 
lase! Duhul Sfint le-a dat lor această 
putere. 
Ce au făcut Petru si Ioan? 

FAPTELE APOSTOLILOR 3 





Omul îngenunchiat în iarbă, este 
Ştefan. El Ie-a spus tuturor că numai 
Isus le poate ierta păcatele. El nu s-a 
oprit spunîndu-le oamenilor cît de 
minunat este Isus. Lucrul acesta i-a 
făcut pe ceilalti furioşi. Ei au aruncat 
cu pietre în el, pînă cînd a murit şi a 
mers în cer, să fie cu Isus. 
De ce au fost furioşi aceşti oameni? 

FAPTELE APOSTOLILOR 7 





Dumnezeu l-a trimis pe prietenul 
Său, Filip, să vorbeas�ă omului care 
era în trăsură. Filip îi vorbeşte omului 
despre Dumnezeu. Omul vrea să 
devină prietenul lui Dumnezeu. Filip îi 
spune că poate deveni prietenul lui 
Dumnezeu, crezînd în Isus. Şi tu poţi 
fi prietenul lui Dumnezeu. 
Ce i-a spus Filip acestui om? 

FAPTELE APOSTOLILOR 8 





Saul era duşmanul lui Isus. Se 
pregătea să facă rău şi să-i omoare pe 
acei oameni care credeau în Isus. 
Dintr-o dată a apărut o lumină mare şi 
Saul a căzut la pămînt. Isus i-a vorbit 
din cer. După aceea, Saul a spus 
tuturori oamenilor că Isus este Fiul lui 
Dumnezeu. Apoi, numele lui Saul a 
fost schimbat în Pavel. 
Cine i-a vorbit lui Pavel din cer? 

FAPTELE APOSTOLILOR 9 





Petru este în închisoare pentru că a 
spus oamenilor că Isus îi iubeşte şi a 
murit pentru ei. Dumnezeu � trimis un 
înger ca să-l ajute pe Petru. Ingerul 1-a 
eliberat pe Petru de lanţurile de la 
mîini şi de la picioare. Uşa temniţei 
era închisă, dar îngerul a deschis-o 
fără cheie şi Petru a ieşit afară. 
Ce s-a întîmplat cu lanţurile lui Petru? 

FAPTELE APOSTOLILOR 12 





Bunica lui Timotei îi citeşte o 
întîmplare din Biblie. Cînd va creşte 
mare, el va vorbi multor oameni 
despre Biblie şi despre Isus. Biblia 
este cartea pe care ne-a dat-o 
Dumnezeu. Ea ne vorbeşte despre 
faptul că Dumnezeu ne iubeşte foarte 
mult. 
Ai tu o Biblie a ta? 

2 TIMOTEI 1 





;,\. 

lti aminteşti de Pavel? Acum el este 
prietenul lui Dumnezeu. El porneşte 
cu această corabie pe un drum lung. El 
călătoreşte într-o altă tară. Le va 
spune oamenilor că Isuş îi iubeşte. 
Pavel era un misionar. lntr-o zi poate 
şi tu vei fi un misionar. 
Unde merge Pavel? 

FAPTELE APOSTOLILOR 13 





P avei şi Sila sînt în închisoare. Ei sînt 
acolo pentru că au vorbit tuturor 
despre Isus. Însă Dumnezeu şi-a 
eliberat prietenii. EI a trimis un mare 
cutremur şi lanţurile lor au căzut. 
Uşile închisorii erau închise, dar s-au 
deschis! 
Cum i-a eliberat Dumnezeu pe Pavel 
şi pe Sila? 

FAPTELE APOSTOLILOR 16 





P avei călătorea pe mare în timpul 
unei furtuni. Corabia .s-a scufundat, 
dar Dumnezeu a avut grijă de Pavel şi 
de ceilalti oameni. Toti au înotat la 
mal. Dumnezeu nu dorea încă să 
moară Pavel, ci dorea ca Pavel să fie 
un misionar care să vorbească tuturor 
despre Isus. 
Ce s-a întîmplat cu corabia? 

FAPTELE APOSTOLILOR 27 





P avei este din nou în închisoare. El 
este acolo de multă, multă vreme. De 
data aceasta Dumnezeu n-a trimis un 
cutremur ca să-l elibereze. Dumnezeu 
îl iubea şi acum la fel de mult, dar nu 
l-a eliberat. Dumnezeu uneori 
îngăduie să avem necazuri, dar El 
întotdeauna ne iubeşte. 
Unde este Pavel? 

FAPTELE APOSTOLILOR 28 





Unul din cei mai apropiaţi prieteni ai 
lui Isus a fost Ioan. Cînd el era bătrîn, 
a avut un vis lung despre cer. În acest 
vis, el l-a văzut pe Isus în cer. Ioan a 
scris tot ce a văzut. Titlul cărţii lui este 
Apocalipsa şi se găseşte în Biblie. 
Cine a văzut cerul în vis? 

APOCALIPSA 1 





Despre dragoste 

Kenneth N. Taylor este cunoscut după tra
duderea „The Living Bible" dar în primul 
rînd este cunoscut după scrieri pentru copii. 
Ken şi soţia sa Margaret au avut 10 copii şi 
primele cărţi au fost scrise pe seama lor. 
Scrierile numai după ce au fost examinate de 
cei 10 critici au putut ajunge la publicaţie. 
Cărţile de rugăciuni scrise celor două gene
raţii de copii sînt: ,,The Bible in pictures for 
Little Eyes" (Biblia în ilustraţii pentru ochii 
mici), ,,The Living Bible Story Book" (Isto
ria Biblică de la începuturi) şi „Big Thoughts 
for Little people" (Tyndale House) (Gîn
duri mari pentru oameni mici). Copii lui 
Taylor fiind deja mari cartea „Prima mea 
Biblie cu ilustraţii" a fost scrisă pe seama ne
poţilor. 





Despre graficieni 

Richard şi Frances Hook au fost cei mai cu
noscuţi in istoria Bibliei, stilul lor a devenit 
etalon pe seama graficienilor din acea pe
rioada. 
Soţii Hook an lucrat împreună, Richard a 
desenat bărbăţii şi peisajele, iar Frances fe
meile şi copii. Soţii Hook in timpul vieţii au 
ilustrat multe evenimente biblice. Publici
stul Tyndale House s-a înţeles cu Concordia 
şi Standard să publice în publicaţiile lor cîte
va ilustraţii ale lui Hook. 
În „Prima mea Biblie" se găsesc şi pasaje in 
care nu au fost ilustraţii ale lui Hook. Tynda
Je House a încredinţat trei graficieni pentru a 
ilustra pasaje neilustrate de Hook. Aceste 
ilustraţii au fost făcute in stil Richard Fran
ces şi Hook. 






