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Cuvânt către părinţi şi profesori

înainte să-mi placă să citesc, mi-a plăcut să ascult. Cu
mult timp înainte de a învăţa să citesc, am învăţat s-o ascult
pe mama care îmi citea. Păstrez încă vie în memorie amintirea
zilelor în care, copil de grădiniţă fiind, stăteam pe genunchii
mamei, iar ea îmi citea cu multă plăcere dintr-o carte pentru
copii. Era o culegere de texte pentru clasa a doua.

In scurt timp am învăţat aproape pe de rost toate
povestirile din acea culegere. Apoi, mama mea a început
să-mi citească poezii, care îi plăceau foarte mult. Cu mult
înainte să merg la şcoală, am cunoscut creaţiile unor mari
poeţi.

Dar acum, când privesc în urmă, regret nespus de mult
că nu am avut şi eu o carte ca cea pe care o ţineţi acum în
mână. Nu aveam pe vremea aceea o carte cu ilustraţii
colorate care să-mi stârnească interesul pentru Cuvântul lui
Dumnezeu. Amintirea acestui lucru m-a încurajat să lucrez cu
multă râvnă la realizarea acestei cărţi.

Ea nu se doreşte a înlocui experienţa ascultării lecturii
părinţilor. Ştiu foarte bine ce a însemnat acest lucru pentru
mine. Apoi am avut ocazia să văd ce a reprezentat acest lucru
pentru cei cinci copii ai mei. Vreme de mai mulţi ani, soţia
mea şi-a făcut zilnic timp pentru a citi fiecăruia dintre ei
câteva pagini. Astăzi, toţi au o mare dragoste pentru cărţi şi

pentru literatura de bună calitate. Dar, ceea ce este cel mai
important, toţi iubesc Cuvântul Domnului.

Lucrarea pe care o aveţi în faţă este o carte de citit
copiilor dumneavoastră. Este făcută pentru dumneavoastră,
ca să-i citiţi din ea copilului.

înainte de a începe să o citiţi, vă rog să poposiţi mai
întâi asupra capitolului pe care l-am intitulat „ Ce trebuie să
ştiţi despre această carte?", începând cu pagina 183. El vă
ajută să înţelegeţi cum să o folosiţi în modul cel mai bun.

Titlul acestei cărţi spune ce este ea de fapt. Ea
reprezintă mai degrabă o Biblie cu ilustraţii, decât o carte cu
povestiri din Biblie. Ea pune accentul pe "'citirea"
ilustraţiilor, astfel încât copilul să poată înţelege mai mult
decât şi-ar putea închipui.

Mai mult decât orice altceva, cartea aceasta vă va
ajuta pe dumneavoastră ca şi pe copilul dumneavoastră să
înţelegeţi şi să împărtăşiţi Cuvântul lui Dumnezeu. De
asemenea, vă va ajuta copilul să înveţe multe lucruri despre
Domnul nostru Isus Hristos.

Rugăciunea noastră cea mai fierbinte este ca şi copilul
dumneavoastră să ajungă să îndrăgească din toată inima
Cuvântul lui Dumnezeu şi să-L iubească pe Acela care este
Mântuitorul nostru, al tuturor.

V. Gilbert Beers



Pas cu pas prin Biblia cu ilustraţii

Dumnezeu face o lume minunată Genesa 1:1-19 9

Dumnezeu dă viaţă plantelor şi animalelor Genesa 1:20-3110

Grădina Edenului Genesa 2 11

Adam şi Eva nu-L ascultă pe Dumnezeu Genesa 3 12

Noe înalţă o corabie uriaşă Genesa 6 13

în arca lui Noe Genesa 7:1-16 14

Dumnezeu trimite potopul Genesa 7:17-9:19 15

Turnul Babei Genesa 11:1-9 16

Plecarea lui Avraam Genesa 11:26-12:9 17

O călătorie în Egipt Genesa 12:10-20 18

Avraam se desparte de Lot Genesa 13 19

îngerii vin la Avraam Genesa 18:1-15 20

O mireasă pentru Isaac Genesa 24 21

Fântânile lui Isaac Genesa 26:12-33 22

Iacov îşi minte tatăl Genesa 27:1-28:9 23

Visul lui Iacov Genesa 28:10-22 24

Haina cea frumoasă a lui Iosif Genesa 37:1-11 25

Iosif este dus în robie Genesa 37:12-36 26

Iosif ajunge înaintea faraonului Genesa 41:1-45 27

Iosif îşi ajută fraţii Genesa 45:1-15 28

Dumnezeu are grijă de pruncul Moise Exodul 2:1-10 . . . 29

Moise şi focul misterios Exodul 3:1-4:17 30

Moise conduce poporul lui Dumnezeu Exodul 5-12 31

Poporul lui Dumnezeu iese din Egipt Exodul 13:17-18, 21 . 32

Un stâlp de nor şi de foc Exodul 13:21-22 33

O călătorie drept prin mare Exodul 14:1-29 34

Dumnezeu trimite o hrană nemaivăzută Exodul 16 35

Apă din piatră seacă Exodul 17:1-17 36

Cele zece porunci Exodul 20:1-21 37

Viţelul de aur Exodul 32 38

Daruri pentru Casa Domnului Exodul 35:1-29 39

Ţara Făgăduinţei Numeri 13 40

Trecerea Iordanului Iosua 3 41

Dumnezeu îşi ajută poporul Iosua 6 42

Iosua uită să se roage Iosua 9 43

îngerul i se arată Iui Ghedeon Judecători 6 44



Dumnezeu îi vine în ajutor lui Ghedeon Judecători 7 45

Povestea lui Rut Rut 1-4 46

Ana se roagă pentru un prunc I Samuel 1:1-20 47

Samuel îl slujeşte pe Dumnezeu / Samuel 1:21-28 48

Dumnezeu îi vorbeşte lui Samuel 1 Samuel 3:1-18 49

Samuel îl unge pe David ca rege / Samuel 16:1-13 50

David se bate cu Goliat I Samuel 17 51

Cei mai buni prieteni I Samuel 18:1-4 52

David se ascunde de regele Saul / Samuel 23:19-29 53

Abigail îi aduce de mâncare lui David I Samuel 25:1-35 . . 54

David se arată îndurător cu Saul I Samuel 26 55

David aduce chivotul la Ierusalim 11 Samuel 6 56

David îl ajută pe Mefiboşet 11 Samuel 9 57

David iartă un om care i-a făcut rău H Samuel 19:16-23 . . 58

David face planuri pentru Casa Domnului / Cronici 22-26 59

Solomon cere înţelepciune I împăraţi 3:1-15 60

Corbii îl hrănesc pe Ilie /împăraţi 16:29-33: 17:1-7 61

Dumnezeu îi dă de mâncare lui Ilie Iîmpăraţi 7:7-16 62

Un băieţel este adus înapoi la viaţă I împăraţi 17-24 43

Ilie se roagă şi Dumnezeu trimite foc Iîmpăraţi 18 64

Dumnezeu îi vorbeşte lui Ilie I împăraţi 19:1-18 65

Via lui Nabot / împăraţi 21 66

O întâmplare cu doi regi / împăraţi 22:1-40 67

Elisei împlineşte lucrarea Domnului II împăraţi 2:1-18 . . . 68

Oalele cu untdelemn IIîmpăraţi 4:1-7 69

O familie fericită II împăraţi 4:18-37 70

Naaman este ascultător II împăraţi 5:1-14 71

O oaste de îngeri IIîmpăraţi 6:8-17 72

Să-i ajutăm pe cei care ne fac rău IIîmpăraţi 6:18-23 . . . . 73

Copilul ajuns rege II împăraţi 11 74

Daruri pentru Casa Domnului II împăraţi 12:1-16 75

Dumnezeu îl ajută pe Ezechia IIîmpăraţi 19 76

Cuvântul lui Dumnezeu este scos la lumină

II împăraţi 22:1-23:3 77

Dumnezeu merge cu poporul Său Ezra 7-8 78

Rugăciunea lui Neemia Neemia 1:1-2:10 79

înălţarea zidurilor Neemia 2:17-7:3 80

Ezra citeşte Cuvântul lui Dumnezeu Neemia 8:1-12 81

O împărăteasă neînfricată Estera 2-8 82

Isaia îl ascultă pe Dumnezeu Isaia 6 83

Ieremia ascultă şi se supune Ieremia 36 84

Daniel se împotriveşte poruncii Daniel 1 85

Cei trei prieteni ai lui Daniel Daniel 3 86

Dumnezeu îi scrie unui împărat Daniel 5 87

Daniel în groapa cu lei Daniel 6 88

Iona încearcă să fugă Iona 1-3 89

Un înger aduce o veste bună Luca 1:26-38 90

Maria vine la Elisabeta Luca 1:39-56 91
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Naşterea lui loan Luca 1:57-80 92

Pruncul Isus este adus pe lume Luca 2:1-7 93

îngerii li se arată păstorilor Luca 2:8-14 94

Păstorii vin să vadă Pruncul Luca 2:15-20 95

Simeon ţine Pruncul în mâinile sale Luca 2:21-38 96

Magii sunt călăuziţi de o stea Matei 2:1-8 97

Magii îi aduc daruri pruncului Isus Matei 2:9-12 98

Maria şi Iosif fug în Egipt Matei 2:13-18 99

întoarcerea în Nazaret Matei 2:19-23 100

Isus îl ajută pe Iosif Luca 2:39-40 101

Isus este ascultător Luca 2:41-52 102

loan vorbeşte despre Isus Matei 3:1-12 103

Botezul lui Isus Matei 3:13-17 104

Ispitirea lui Isus Matei 4:1-11 105

Isus în Casa lui Dumnezeu loan 2:13-16 106

întâlnirea cu Nicodim loan 3 107

Isus vindecă un băiat loan 4:43-54 108

Isus citeşte Cuvântul lui Dumnezeu Luca 4:16-30 109

Isus îl ajută pe Petru Ia pescuit Luca 5:1-11 110

Patru prieteni îl urmează pe Isus Matei 4:18-22 111

Isus vindecă o femeie Marcu 1:29-34 112

Isus tămăduieşte mulţi oameni Luca 4:40-44 113

Vindecarea unui om Luca 5:17-26 114

Isus îi vorbeşte lui Matei Luca 5:27-28 115
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Isus stă la masă cu Matei Luca 5:29-32 116

Isus ajută un om să meargă Loan 5:1-13 117

Isus vindecă mâna unui om Matei 12:9-14 118

Isus vorbeşte mulţimilor dintr-o barcă Marcu 3:7-12; 4:1 119

Oamenii care l-au ajutat pe Isus Marcu 3:13-19 120

Isus ajută un centurion Luca 7:1-10 121

Isus opreşte furtuna Marcu 4:35-41 122

Fetiţa trăieşte acum! Marcu 5:21-24, 35-43 123

Isus hrăneşte oameni înfometaţi Marcu 6:30-44 124

Isus merge pe ape Matei 14:22-33 125

Isus vindecă mulţi oameni Marcu 6:53-56 126

Isus ajută o mamă Matei 15:21-28 127

Isus vindecă un om surd Marcu 7:32-37 128

Isus îi vorbeşte lui Petru Matei 16:13-16 129

Isus îşi schimbă înfăţişarea Matei 17:1-9 130

Cine este cel mai mare? Matei 18:1-5 131

Un om care nu a iertat Matei 18:21-35 132

Isus vindecă un orb loan 9 133

Omul care-şi iubea aproapele Luca 10:25-37 134

Maria şi Marta Luca 10:38-42 135

Isus ne învaţă cum să ne rugăm Luca 11:1-4 136

Mieluşelul rătăcit Luca 15:3-6 137

Un băiat care aleargă Luca 15:11-24 138

Lazăr este adus înapoi la viaţă loan 11:1-45 139



Isus ajută zece leproşi Luca 17:11-19 140

Doi oameni se roagă la Casa Domnului Luca 18:9-14 . . . . 141

Isus iubeşte copiii Marcu 10:13-16 142

Tânărul bogat Marcu 10:17-31 143

Prietenii şi ucenicii lui Isus

Matei 20:20-28; Marcu 10:35-45 144

Isus ajută un om să-şi recapete vederea Marcu 10:46-52 . 145

Isus îl iartă pe Zacheu Luca 19:1-10 146

Cântându-i laudă lui Isus Matei 21:1-9 147

Isus dă învăţături în Casa Domnului Matei 21:10-27 . . . . 148

Aducerea darurilor la Casa Domnului Marcu 12:41-44 . . 149

O dragoste unică loan 12:1-8 150

Isus îi spală picioarele lui Petru loan 13:1-17, 34-35 . . . . 151

Cina cea de taină Luca 22:14-20 152

Isus se roagă pe Muntele Măslinilor Luca 22:39-46 153
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Isus înaintea lui Pilat Matei 27:11-26 155
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învierea lui Isus Matei 28:1-10 157
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Maria Magdalena îl vede pe Isus loan 20:11-18 159
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Isus i se arată lui Toma loan 20:24-29 161

Petru îl întâlneşte pe Isus loan 21:1-17 162
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Dumnezeu vindecă un om neputincios Fapte 3:1-11 164

Petru propovăduieşte despre Isus Fapte 5:12-42 165

Ştefan este un ajutor destoinic Fapte 6-7 166

Filip ajută un înalt demnitar să înţeleagă Evanghelia

Fapte 8:26-40 167

Saul ajunge prietenul lui Isus Fapte 9:1-20 168

Dorea este un ajutor de nădejde Fapte 9:36-43 169

Corneliu crede în Isus Fapte 10 170

Petru iese din temniţă Fapte 12:1-11 171

Prietenii lui Petru se roagă pentru el Fapte 12:12-17 . . . . 172
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Dumnezeu îl scapă cu viaţă pe Pavel Fapte 23:12-24 . . . . 179

Dumnezeu se îngrijeşte de Pavel Fapte 27 180
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Dragi părinţi, bunici, învăţători,

Pentru a beneficia din plin de valoarea acestei cărţi

vă recomandăm cu căldură

să parcurgeţi mai întâi secţiunea explicativă

"CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI DESPRE ACEASTĂ CARTE?

de la pagina 183.



DUMNEZEU FACE
O LUME MINUNATĂ

Genesa 1:1-19

Priveşte la această frumoasă minge de pe cer!
închipuie-ţi că şi tu trăieşti pe ea. Numele ei este
Pământul. Dacă ai putea să călătoreşti pe lună, ai
descoperi că aşa s-ar vedea lumea noastră văzută de
acolo. Ai vedea atunci cu mirare că lumea aceasta este
luminoasă, aşa cum se vede luna în nopţile senine. Ai
mai putea atunci să vezi şi stelele. Cerul este plin de
licărirea lor. Dar cu mult timp în urmă, toate aceste
lucruri nu erau pe cer. Pe atunci totul era cufundat în
întuneric. Dumnezeu este Acela care a făcut lumea
aceasta. El a făurit luna şi soarele. Tot El a plămădit şi
stelele. „Să fie lumină!", a poruncit Dumnezeu. Şi
deodată, s-a născut lumea noastră, cu tot cu soare şi cu
lună. Nu este o mare bucurie pentru tine să ştii că
Dumnezeu a făcut această lume minunată? Nu este o
mare bucurie să ştii că El a facut-o chiar pentru tine?

TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce îţi place cel mai mult din această lume?
2. îţi pare bine că Dumnezeu a făcut lumea aceasta minunată

care ne aparţine nouă?
3. l-ai mulţumit vreodată lui Dumnezeu pentru acest lucru?
4. Ai vrea să o faci chiar acum?

CE VEZI AICI?
Această imagine a lumii ne înfăţişează multe lucruri. Crezi că poţi să
găseşti locul exact în care trăieşti? Dacă nu reuşeşti să dai singur de
el, roagă pe cineva să ţi-1 arate.



CE VEZI AICI?
Câte soiuri de animale vezi în această ilustraţie? Ce altceva se
mai poate vedea? De ce crezi că aceste animale par atât de blânde
vieţuind alături?
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DUMNEZEU DA VIAŢA
PLANTELOR ŞI
ANIMALELOR

Genesa 1:20-31

Cum ar arăta lumea dacă n-ar fi animalele? Nu-i
aşa că ea ar fi atunci un loc părăsit şi trist?
Dumnezeu a ştiut lucrul acesta şi atunci s-a gândit
să facă tigri şi lei care să trăiască în această lume pe
care a facut-o El însuşi. El a mai vrut ca pe pământ
să trăiască zebre, girafe şi elefanţi. Dumnezeu s-a
gândit ca în această lume să existe şi căţeluşii, ca şi
pisicuţele care le plac atât de mult copiilor.
„Lumea să se umple cu toate soiurile de
vieţuitoare!", a zis Dumnezeu. Şi aşa s-a şi
întâmplat. Tot Dumnezeu a făcut şi peştii şi
păsările. El a făcut ca în toată lumea să crească
copaci şi iarbă verde. Dealurile s-au umplut de flori
frumos colorate. Totul era atât de frumos! Ce loc
potrivit pentru ca leii să se tolănească la soare şi să
se hârjonească!

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ţi-ar plăcea să te plimbi într-un loc atât de minunat?
2. Ce ai face dacă te-ai aß a acolo?
3. Cine a făcut toate aceste lucruri?
4. Când te simţi mai fericit: atunci când eşti ascultător sau

atunci când nu vrei să asculţi?



GRADINA EDENULUI
Genesa 2

Care este locul cel mai frumos pe care l-ai văzut
vreodată? Iţi mai aminteşti? Dumnezeu a făcut odată
un loc unde totul era desăvârşit. El a numit acest loc
Grădina Edenului. Era o grădină plină cu copaci şi cu
flori printre care mişunau păsări şi animale. „Iată,
aceasta este casa ta", i-a zis Dumnezeu lui Adam. El a
fost cel dintâi om din lume. Dumnezeu fusese Cel care
îl plămădise din ţărâna pământului. Apoi, Dumnezeu
a făcut şi o femeie. Adam i-a pus numele Eva.
Dumnezeu le-a spus celor doi să îngrijească grădina pe
care le-o dăduse în stăpânire. Era cu adevărat o grădină
minunată în care Adam şi Eva puteau găsi tot ce le
dorea inima. Era ca şi cum cei doi s-ar fi aflat tot
timpul în vacanţă.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Cine erau cei doi oameni?
2. De ce par atât de fericiţi?
3. Cum se numea grădina în care erau ca acasă?
4. Ce ţi-ar plăcea ţie să faci în această grădină?

CE VEZI AICI?
Priveşte aceste păsări şi aceste plante. Priveşte animalele. Pe care
dintre ele le poţi vedea şi pe lângă casa ta? Câte soiuri diferite de
plante şi de animale se pot vedea în această ilustraţie?
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CE VEZI AICI?
încotro sunt îndreptate privirile lui Adam şi ale Evei, înainte
sau înapoi? Grădina cea minunată este în urma lor. De ce
privesc ei în urmă, spre această grădină? Ce gândesc ei acum?
Ce se vede înaintea lor?
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ADAM ŞI EVA NUL
ASCULTĂ PE DUMNEZEU

Genesa 3
Ai vrea să ai tot ceea ce îţi doreşti? Adam şi Eva au avut

tot ce le dorea inima. Aveau cele mai bune mâncăruri pe
care şi le puteau dori. Trăiau într-o grădină minunată în
care totul era cum nu se putea mai bine. Acolo aveau toate
lucrurile de care aveau nevoie. Nimic nu le lipsea!
Dumnezeu îi iubea tare mult pe Adam şi pe Eva. El voia ca
cei doi oameni să se bucure din toată inima de grădina cea
minunată cu tot ce se afla în ea. Dar iată că, într-o zi, Satan
a venit să o vadă pe Eva. El a început să-i vorbească despre
nişte fructe cu totul altfel decât celelalte pe care le cunoştea
ea. „Dumnezeu ne-a zis să nu mâncăm din aceste fructe",
a răspuns ea. Dar Satan a continuat să-i vorbească despre
ele. N-a trebuit să mai treacă prea mult timp, că Evei i s-a
şi făcut poftă şi a început să se gândească numai la fructele
despre care îi vorbea Satana. Ştia că era un lucru rău, dar
nu se putea stăpâni. Dumnezeu îi spusese că nu are voie să
guste din ele. Şi, până la urmă, Eva a muşcat din fructele pe
care Satan le lăudase atât de mult. Adam s-a luat după ea şi
a mâncat şi el. Acum, dacă te uiţi la ilustraţia de alături, îi
vei vedea pe Adam şi pe Eva fugind din grădina care fusese
casa lor. Dumnezeu îi izgonise. De acum încolo vor trebui
să muncească din greu ca să-şi câştige hrana. Nu crezi că ar
fi fost mult mai bine pentru ei dacă i-ar fi rămas ascultători
lui Dumnezeu?

TIMP DE APROFUNDARE
1. Cine sunt aceşti doi oameni?
2. Unde se duc ei? De ce?
3. Ce ai vrea să le spui dacă ai putea vorbi cu ei?



NOE CONSTRUIEŞTE O
CORABIE URIAŞĂ

Genesa 6

Priveşte la aceşti oameni care muncesc de zor!
Unul dintre ei se numeşte Noe, iar ceilalţi trei sunt
fiii lui. Vecinii lor cred despre ei că sunt nebuni. De
ce ar face cineva o corabie atât de mare? La ce i-ar
folosi! Doar nu curge nici un râu prin apropiere. Nu
este nici un lac prin locurile acelea. Cât despre
ocean, nici vorbă de aşa ceva! Oare Noe şi fiii săi
fac un lucru greşit? Bineînţeles că nu, căci
Dumnezeu este Cel care le-a poruncit să înalţe
corabia în locul acela. El are să trimită potopul
peste lumea pe care a creat-o. Atunci, vecinii care
acum îl iau în râs vor dori cu deznădejde să fie şi ei
pe corabie.

CE VEZI AICI?
Câţi oameni se văd în această ilustraţie? Care dintre ei sunt
vecinii? Ce crezi că vorbesc ei despre Noe? De unde va veni apa
care va înghiţi lumea?

TIMP DE APROFUNDARE
1. Cine sunt cei patru bărbaţi care muncesc la ridicarea

corăbiei?
2. Ce fac aceşti oameni? De ce?
3. Ce ai vrea să-i spui lui Noe?

13



IN ARCA LUI NOE
Genesa 7:1-16

Noe a muncit alături de cei trei fii ai săi pentru
terminarea corăbiei uriaşe mulţi, foarte mulţi ani. A
venit însă şi ziua în care au prins ultima scândură.
Acum corabia - sau arca - era gata. Dar cu aceasta,
treaba lui Noe nu luase sfârşit. „Ia păsări şi animale din
toate soiurile şi urcă-le în corabie!", i-a poruncit atunci
Dumnezeu. Şi Noe a făcut întocmai ce-i spusese El. A
luat păsări şi animale şi le-a urcat în corabie. A luat
câte o mamă şi câte un tată din fiecare soi. Inchipuie-ţi
ce lătrături şi mieunaturi, ce croncănituri şi ciripituri
umpleau corabia cea mare când Noe a dus la bun
sfârşit şi această poruncă! Ai fi vrut să fii şi tu acolo
când Noe a închis uşa corăbiei? Ce i-ai fi spus atunci
când ploaia a început să cadă din cer? El ştia că lucrul
acesta avea să se întâmple pentru că aşa îi spusese
Dumnezeu.

TIMP DE APROFUNDARE
/. De ce au fost urcate animalele pe corabie?
2. Cine a ajutat animalele să urce?
3. De unde a ştiut Noe că avea să înceapă să plouă?
4. Când faci un lucru, îl faci pentru că aşa îţi spune

Dumnezeu, sau nu te interesează ce zice El?
14

CE VEZI AICI?
Câte soiuri diferite de animale se pot vedea în ilustraţia alăturată?
Din fiecare soi de animale se vede câte o pereche. Ştii de ce? Cine
este omul care se vede în ilustraţie? Dar ceilalţi trei mai îndepărtaţi,
cine crezi că sunt?



DUMNEZEU TRIMITE
POTOPUL
Gene sa 7:17-9:19

Noe nu a fost deloc mirat când ploaia a început să
cadă din cer. Dumnezeu îi spusese că aşa avea să fie.
Picăturile de ploaie au început să cadă pe
acoperământul corăbiei. Zile şi nopţi la rând a ţinut-o
tot aşa până ce faţa pământului a fost acoperită în
întregime de ape. Acum, vecinii lui Noe tare ar mai fi
vrut să fie şi ei la adăpost, înăuntrul corăbiei, dar
pentru ei era mult prea târziu. Cum ar mai fi vrut să-i
fi dat şi ei ascultare lui Dumnezeu aşa cum făcuse
Noe! Iar ploaia era din ce în ce mai deasă. Nimeni
nu-şi amintea să fi plouat vreodată atât de tare. Până la
urmă, întreaga lume a dispărut sub apele dezlănţuite.
Dar păsările şi animalele alese de Noe erau la adăpost
înăuntrul corăbiei. La fel era şi Noe împreună cu toată
familia lui. Erau atât de bucuroşi că-i dăduseră
ascultare lui Dumnezeu! Şi mai fericiţi au fost când
ploaia a încetat! Atunci au văzut un curcubeu răsărind
pe cer şi i-au adus mulţumiri lui Dumnezeu pentru că
avusese grijă de ei. Curcubeul însemna făgăduinţa
făcută de Dumnezeu că nu va mai trimite niciodată
potopul ca să nimicească această lume.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Va mai veni vreodată potopul pe pământ?
2. De unde ştii acest lucru?
3. Ce fac Noe şi cu ai săi în această imagine?

CE VEZI AICI?
Câţi oameni se văd în această ilustraţie? Care dintre ei crezi că este
Noe? Ce face acum? Soţia lui este şi ea aici. La fel şi cei trei fii ai lui
împreună cu nevestele lor. Potopul s-a terminat. Oamenii din corabie
îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru că i-a scăpat de la moarte.
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TURNUL BABEL
Genesa 11:1-9

Oamenilor le place să ridice construcţii înalte.
Priveşte-i pe cei din ilustraţia alăturată care muncesc
într-una la ridicarea acestui turn înalt. Ei îşi închipuie
că, zidind acest turn, vor izbuti să ajungă la cer. Apoi,
odată ajunşi acolo, nu vor mai avea nici o nevoie de
Dumnezeu. Bineînţeles că nu vor izbuti să facă aşa
ceva, nu-i aşa? Nimeni nu poate zidi un turn atât de
înalt. Lui Dumnezeu nu I-a plăcut deloc acest turn. Nu
I-a plăcut ce făceau oamenii şi nici gândurile lor. „Voi
face ca oamenii aceştia să vorbească limbi diferite ca
să nu se mai înţeleagă între ei", şi-a zis atunci
Dumnezeu. Şi, în scurt timp, oamenii nu au mai fost în
stare să se înţeleagă unul cu altul, aşa că nu au mai
putut cu nici un chip să lucreze împreună. Pentru că nu
se mai puteau înţelege, n-au avut încotro şi s-au
împrăştiat în toate părţile lumii. Iar turnul pe care
vruseseră să-1 zidească a rămas aşa, neterminat. Totuşi,
un nume tot i-au dat. I s-a spus Turnul Babei.

CE VEZI AICI?
Unde vezi cărămizi în această fotografie? Ele sunt făcute din
lut. Sunt tari pentru că dogoarea soarelui le-a ars zile de-a
rândul. Dar de unde iau oamenii toate aceste cărămizi?
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TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce fac oamenii din imaginea alăturată?
2. Cât de înalt vor ei să-lfacă?
3. De ce oamenii au încetat zidirea lui?



CE VEZI?
Ce lucruri trebuia să ia Avraam cu el la plecare? Câte astfel
de lucruri pot fi văzute în această ilustraţie? Avraam avea pe
lângă el oameni care îl ajutau. Ei se numeau robi. Câţi
asemenea oameni sunt în imagine?

PLECAREA LUI AVRAAM
Genesa 11:26-12:9

Este ziua plecării! Ştii cine este omul acesta care se
pregăteşte de plecare? Numele lui e Avraam. I se mai spunea
şi Avram. Dumnezeu i-a spus să meargă într-o altă ţară. Nu
e deloc uşor să-ţi părăseşti casa şi să pleci către o ţară
necunoscută. Mai ales că Avraam avea atât de multe cămile
şi oi şi atât de mulţi măgari pe care nu se îndura să-i lase şi
voia să-i ia cu el. Dar Dumnezeu este Cel care îi spusese s-o
facă. Nimeni nu-i poate spune „Nu!" unui prieten bun. Iar
Avraam şi Dumnezeu erau prieteni buni. Avraam a spus că
va pleca acolo unde i-a cerut Dumnezeu şi a plecat!

TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce a vrut Dumnezeu să facă Avraam?
2. De ce a ficut Avraam acest lucru?
3. Cunoşti câteva lucruri pe care Dumnezeu vrea să le faci?
4. Ce vei face atunci?
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O CĂLĂTORIE IN EGIPT
Genesa 12:10-20

Este din nou vremea de plecare. Avraam şi
nevasta lui, Sara, suferă de foame. în Canaan nu
este destulă mâncare. Aşa că iată ce fac cei doi: se
îndreaptă spre Egipt. Avraam călătoreşte călare pe
o cămilă. Sara merge şi ea pe o cămilă. Iar robii
mână oile şi vitele. Dar Avraam este îngrijorat.
„Eşti o femeie frumoasă", îi spune el Sarei. „Din
această pricină, egiptenii pot să mă omoare. S-ar
putea ca ei să dorească să te ia la ei." Avraam vrea
ca Sara să mintă şi să spună că este sora lui. „Sunt
sora lui!", le spunea ea celor care o întrebau după ce
au ajuns în Egipt. Dar împăratul Egiptului s-a
mâniat grozav când a aflat adevărul despre Sara.
„Să faceţi bine şi să plecaţi din ţara mea!", le-a zis
el celor doi. Şi atunci când un împărat îţi porunceşti
să pleci, aşa trebuie să faci!
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CE VEZI AICI?
Care dintre oamenii din imagine crezi că este Avraam? Cine este
Sara? Cine altcineva mai poate fi văzut? Dacă ar trebui să pleci chiar
astăzi, cum ai proceda? Ce diferenţe observi între ce se vede în
această ilustraţie şi felul în care ai proceda tu ca să pleci?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Unde se duc aceşti oameni?
2. De ce îşi părăsesc casa?
3. Ce se va întâmpla cu ei în Egipt?



AVRAAM SE DESPARTE DE
LOT

Genesa 13

Ceva aici nu este în regulă! Cei doi oameni discută
tocmai despre acest lucru. Avraam are o ceată de
slujitori care au grijă de animalele lui. Lot are şi el robi
care se îngrijesc de animalele peste care e stăpân.
Slujitorii amândorura râvnesc să pună stăpânire pe
aceeaşi iarbă verde unde să-şi pască vitele. Dar nu se
poate s-o împartă între ei, nu-i aşa? Tocmai despre
lucrul acesta stau de vorbă Avraam şi nepotul său, Lot.
„Mai întâi ia tu partea pe care ţi-o doreşti", îi spune
Avraam nepotului său. A fost un lucru foarte frumos
din partea lui Avraam să-1 lase pe Lot să aleagă el
primul. Poate că Lot îi va fi recunoscător pentru acest
lucru şi-i va lăsa lui partea cea mai bună. Dar Lot n-a
făcut aşa, ci a luat pentru el partea cea mai bună. Ce
părere ai despre purtarea lui Lot?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Cine este omul cu barbă albă?
2. Ce spune el?
3. Ce ai vrea să-i spui tu lui Lot7

4. E bine să împărţi cu alţii lucrurile bune sau să le ţii doar
pentru tine?

CE VEZI AICI?
Priveşte la această iarbă verde. Pentru ce voiau slujitorii să o ia în
stăpânire? S-ar mai fi certat ei dacă aceste câmpuri ar fi fost uscate
şi fără iarbă? De ce crezi că nu?
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ÎNGERII VIN LA AVRAAM
Genesa 18:1-15

îi vezi pe aceşti trei oameni care stau de vorbă cu
Avraam? Arată ca nişte oameni de rând, dar în realitate
nu sunt. Nici măcar nu sunt oameni! Cei trei sunt de
fapt îngeri. „Tu şi cu Sara veţi avea un copil", îi spun
îngerii lui Avraam. O vezi pe Sara afară din cort
trăgând cu urechea? Când aude ce spun îngerii începe
să râdă. Are nouăzeci de ani şi la anii ei femeile nu mai
pot avea copii, nu-i aşa? Dar Dumnezeu le va da un
copil cu totul deosebit. Iar Avraam şi cu Sara îi vor
pune numele Isaac. El va fi tatăl şi strămoşul unor
oameni importanţi din Biblie.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Cine sunt cei trei oameni care stau de vorbă cu

Avraam?
2. Ce îi spun ei?
3. Sara râde. Ştii de ce?
4. Când Dumnezeu făgăduieşte că va face ceva, oare îşi

ţine făgădu inţa ?
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CE VEZI AICI?
Casa în care trăiau Sara şi cu Avraam era foarte diferită de casele de
astăzi? îndeletnicirile lor de fiecare zi erau, de asemenea, deosebite.
Ce vezi în această ilustraţie iar în casa ta lipseşte?



O MIREASA PENTRU ISAAC
Genesa 24

Ai fost vreodată la vreo nuntă? Dacă da, atunci ai
văzut că mireasa şi mirele ei par atât de fericiţi
împreună. îţi aminteşti, nu-i aşa? Ei s-au întâlnit
undeva. Apoi s-au îndrăgostit unul de celălalt. Mai
târziu au hotărât să se căsătorescă şi au dezvăluit acest
lucru şi familiilor lor. Dar pe vremea lui Isaac nu se
făcea aşa. Altcineva găsea mireasa pentru mire. Omul
care se vede în această ilustraţie este slujitorul lui
Avraam. El este în căutarea unei mirese pentru Isaac,
fiul stăpânului său. Slujitorul s-a rugat lui Dumnezeu.
El I-a cerut să-1 ajute să găsească fata potrivită.
Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea şi 1-a ajutat s-o
găsească pe această fată, pe nume Rebeca. Slujitorul îi
va spune apoi fetei şi tatălui ei despre Isaac. El va
întreba dacă fata este de acord să se căsătorească cu
Isaac. Când fata şi cu tatăl ei vor răspunde „Da!",
slujitorul o va lua cu el acasă pe Rebeca pentru a fi
nevasta lui Isaac.

TIMP DE APROFUNDARE
1. Cine este omul acesta?
2. De ce a venit în acest loc?
3. Ce îi va cere el fetei să facă?

CE VEZI AICI?
Rebeca face treabă. Dar cu ce anume se ocupă ea? Slujitorul lui
Avraam îi ceruse lui Dumnezeu să-i arate fata potrivită pentru Isaac.
Fata potrivită trebuia să toarne apă pentru cămilele lui. Ce crezi că va
spune acum slujitorul?
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FÂNTÂNILE LUI ISAAC
Genesa 26:12-33

S-ar zice că aceşti oameni muncesc din greu,
nu-i aşa? Parcă ar zidi ceva. Dedesubt se află o
groapă mare cu apă în ea. Oamenii sapă aceste
gropi cu cazmale şi cu sape. Nu e o treabă prea
uşoară! E nevoie de multă trudă ca să dai de apă
într-un pământ sterp. Dar în imagine se mai văd şi
alţi oameni. „Acestea sunt fântâna şi apa noastră!",
spun ei ameninţători. Fără prea multe vorbe, vor lua
fântâna de la cei care o sapă. Deşi munca acestora
e foarte grea, ei nu se vor lupta ca s-o păstreze dacă
ceilalţi vor căuta să le-o ia cu de-a sila. In locul ei,
Isaac va avea grijă să sape alta nouă.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce pun oamenii în jurul fântânii9

2. Care dintre ei crezi că este Isaac9

3. Ce va face el când oamenii îi vor lua fântâna?
4. Ce crezi că este mai bine, să te cerţi, ori să-ţi faci

prieteni9
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CE VEZI AICI?
Prin ce este diferită fântâna din imagine de cele pe care le ştii tu? Care
dintre oamenii din fotografie sapă fântâna? Care dintre ceilalţi oameni
le vor lua fântâna celor care o sapă?



IACOV IŞI MINTE TATĂL
Genesa 27:1-28:9

Isaac este acum un om bătrân. Vezi cât de alb îi
este părul? Nu numai că este bătrân şi cu părul alb,
dar şi-a pierdut şi vederea. Isaac îşi pune mâinile pe
capul fiului său, Iacov. El îi făgăduieşte ceva cu
totul special lui Iacov. Acest lucru se numeşte
dreptul de întâi-născut. în felul acesta, când Isaac va
muri, Iacov va fi capul familiei. Dar ceva nu este în
regulă! Isaac nu ştie că cel care stă în genunchi
înaintea lui este Iacov. El crede că în faţa lui stă de
fapt Esau, băiatul lui cel mai mare. Iacov ştie bine
că îşi minte tatăl. El îşi dă seama cât de mânios va
fi Esau când va descoperi adevărul!

TIMP DE APROFUNDARE
1. Cine sunt aceşti doi oameni?
2. Prin ce l-a minţit Iacov pe tatăl său?
3. De ce va fi Esau supărat?
4. De ce nu trebuie să ne minţim prietenii sau familia sau

ceilalţi semeni?

CE VEZI AICI?
Priveşte blana legată pe mâinile şi pe gâtul lui Iacov. Mama lui a făcut
acest lucru, din cauză că Esau are păr des pe mâini şi pe gât. Iacov a vrut
ca mâinile şi gâtul său să semene cu cele ale lui Esau. El speră că tatăl
său va crede că în fata lui a fost cu adevărat Esau.
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CE VEZI AICI?
Priveşte la aceste lucruri pe care Iacov le are cu sine. Ce crezi
că reprezintă? Dacă ai vedea pe cineva ducând cu el aceste
lucruri, ai crede că pleacă într-o călătorie? De ce?

VISUL LUI IACOV
Genesa 28:10-22

Iacov a fugit departe de casa lui din cauză că îşi
înşelase tatăl. Prin înşelăciune primise de la el ceva
deosebit. Esau, fratele lui Iacov, era foarte mânios. El
dorea acum să-1 omoare pe Iacov. Aceasta era pricina
pentru care Iacov a fugit de acasă. Acum el se odihneşte
după drumul lung şi obositor pe cale 1-a făcut. Dar ia
uită-te mai bine! Ţi s-a întâmplat vreodată să vezi o scară
ca aceasta? Ea duce undeva departe, sus, sus - la cer.
îngerii urcă şi coboară într-una pe ea. Iar Dumnezeu stă la
capătul acestei scări. El îi vorbeşte lui Iacov. Când Iacov
se trezeşte, înţelege că nu este singur. „Aceasta este Casa
lui Dumnezeu!", spune Iacov. „Este uşa către cer.'" Iacov
i-a dat acestui loc numele Betel.' Cuvântul acesta
înseamnă „Casa lui Dumnezeu".

TIMP DE APROFUNDARE
/. Cine este acest om?
2. De ce a fugit el de acasă?
3. Ce vede el în vis?
4. De ce ţi-ar plăcea să mergi la Casa lui Dumnezeu?
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HAINA CEA FRUMOASA A
LUI IOSIF
Genesa 37:1-11

Poate că tu nu ai o haină ca aceasta. Dar Iosif avea.
O primise în dar de la tatăl lui. Priveşte numai cât de
fericit este pentru haina lui cea nouă. Iacov îl iubea pe
Iosif mai mult decât pe oricare dintre fiii lui. Dar lucrul
acesta a adus numai necazuri în familia lor. Ceilalţi
fraţi erau mai mari decât Iosif. Ei erau foarte mânioşi
şi-1 urau pe Iosif din cauză că tatăl lui îl îndrăgea mai
mult pe el. Nu în felul acesta trebuie să trăiască
oamenii într-o familie, nu-i aşa? Tu cum crezi că ar
trebui să trăiască?

CE VEZI AICI?
Doi oameni sunt fericiţi, iar alţi doi nu sunt. Care dintre ei
crezi că sunt cei fericiţi? Care sunt cei doi care nu se simt
fericiţi? De ce sunt nefericiţi cei doi fraţi?

TIMP DE APROFUNDARE
1. De unde are Iosif haina cea frumoasă?
2. De ce i-a dat-o Iacov?
3. De ce această haină a adus necazuri în familia lor?
4. Dacă în familia ta ar fi certuri, aţi mai fi fericiţi?
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CE VEZI AICI?
Iosif se îndepărtează de fraţii Iui. încotro se îndreaptă el? De
ce se duce acolo? Dacă ai merge în Egipt ţi-ar plăcea să
călătoreşti în felul lui Iosif? De ce nu?

IOSIF ESTE DUS IN ROBIE
Genesa 37:12-36

Priveşte acum la Iosif! Nu mai poartă haina cea frumoasă
dăruită de tatăl lui. Ea este acum în mâinile fraţilor săi. După
plecarea lui o vor sfâşia şi o vor stropi cu sânge. Apoi i-o vor
duce tatălui lor. Când o va vedea, Iacov are să creadă că Iosif
a fost omorât de o fiară pe câmp. Dar oare de ce vor fraţii lui
Iosif să facă acest lucru? Simplu. Pentru că l-au vândut pe
fratele lor. De acum înainte, Iosif va fi rob în Egipt. Fraţii lui
îl urau şi nu mai puteau să-1 sufere. Nu-i mai puteau suferi
nici visele pe care le avea. Erau foarte mânioşi din pricină că
tatăl lor, Iacov, ţinea mai mult la fratele lor decât la ei. Iosif
pare tare singur în această imagine. Dar Dumnezeu nu-1 va
părăsi nici o clipă. El se va îngriji de Iosif pas cu pas.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Unde sunt fraţii lui Iosif?
2. De ce haina lui Iosif se află in mâinile lor?
3. Cine îl va însoţi în Egipt pe Iosif?
4. Oare Dumnezeu este alături de noi oriunde am merge9



IOSIF AJUNGE ÎNAINTEA
FARAONULUI

Genesa 41:1-45

Ai avut vreodată un vis neobişnuit? Dacă da, te-ai
întrebat ce vrea să însemne? Află că şi împăraţii au
astfel de vise. împăratul Egiptului a avut odată chiar
două! Dar el era foarte supărat pentru că nu ştia ce
înseamnă. De aceea i-a chemat pe cei mai înţelepţi
oameni din împărăţia lui. Dar nici ei nu ştiau ce să
creadă. Apoi, cineva i-a spus împăratului despre Iosif.
Atunci împăratul n-a mai stat pe gânduri şi a trimis
îndată după el. „Nu ştiu ce înseamnă visele tale", i-a
răspuns Iosif, „dar Dumnezeu ştie". Priveşte acum! II
vezi pe Iosif? El îi povesteşte împăratului ce i-a spus
Dumnezeu. Ii face cunoscut ce înseamnă visele pe care
le-a avut.

CE VEZI AICI?
De unde ştii că omul acesta este un împărat? Anumite lucruri care
apar în imagine ne arată acest lucru. Poţi să spui care sunt ele?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Care dintre oamenii din imagine este Iosif?
2. Ce îi spune el împăratului?
3. De unde ştie Iosif ce înseamnă visele acestuia?
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IOSIF IŞI AJUTA FRAŢII
Genesa 45:1-15

Fraţii lui Iosif au fost răi cu el şi l-au vândut
unor străini. Ei au vrut ca el să ajungă rob şi să
moară cât mai repede. Dar toate acestea s-au
întâmplat cu mulţi ani în urmă. Acum le pare
nespus de rău pentru fapta lor. Iar Iosif ştie acest
lucru. El va avea grijă de fraţii lui de acum încolo.
Ei şi familiile lor suferă cumplit de foame. Au
rămas fără nici un pic de hrană. In schimb, Iosif are
mâncare din belşug. El este acum faimos şi bogat,
aşa că îşi va împărţi bucatele cu fraţii lui. Nu-ţi pare
bine că Iosif este un frate atât de bun?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Unde i-au făcut rău lui Iosif fraţii lui?
2. Ce anume i-au făcut ei?
3. Ce le spune Iosif acum fraţilor săi?
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CE VEZI AICI?
în această imagine sunt doisprezece oameni. Care dintre ei crezi că
este Iosif? Iosif se află chiar la el acasă. Ce crezi, este un om bogat
sau un om sărac? De unde ştii acest lucru?



DUMNEZEU ARE GRIJA DE
PRUNCUL MOISE

Exodul 2:1-10

Priveşte la pruncul Moise! Aceste tinere atât de
vesele l-au găsit într-un coşuleţ ce plutea pe apa unui
râu. Ştii de ce fusese pus Moise în acel coşuleţ?
împăratul Egiptului a vrut să-i facă ceva foarte rău: a
vrut să-i ia viaţa. De aceea mama lui 1-a pus în acel
coşuleţ şi i-a dat drumul pe apa râului. Apoi 1-a rugat
pe Dumnezeu să aibă grijă de pruncul ei. Şi Dumnezeu
s-a îngrijit de micuţul Moise aşa cum doar El o poate
face! Tânăra care îl ţine acum în braţe pe Moise este o
fiică de împărat. După cum îţi poţi da seama, copilaşul
găsit în coşuleţ îi place foarte mult. De aceea îl va lua
în palatul ei ca să-1 îngrijească şi să-1 crească ca pe
copilul ei. Ea nu va îngădui ca împăratul să-i facă
vreun rău. Nu este minunat felul în care Dumnezeu a
avut grijă de micuţul Moise?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Cine îl ţine în braţe pe Moise?
2. Unde l-a găsit tânăra din imagine?
3. Ce va face fata de împărat cu pruncul găsit?

CE VEZI AICI?
Câte tinere se văd în imagine? Cum arată ele: supărate sau pline de
voioşie? Cum poţi să-ţi dai seama că împăratul nu-i va mai putea face
nici un rău pruncului?
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MOISE ŞI FOCUL
MISTERIOS

Exodul 3:1-4:17

Ceva cu totul ieşit din comun se întâmplă aici!
Acest tufiş arde într-una. Cu toate acestea focul nu îl
mistuie. Moise se apropie. Vrea să vadă ce se întâmplă
exact. „Moiseî Moise!", se aude atunci glasul lui
Dumnezeu. Domnul îi spune să-şi scoată încălţările din
picioare. Deodată, pe Moise îl apucă frica. Oare nu
te-ai speria şi tu dacă Dumnezeu ţi-ar vorbi în felul
acesta? Moise şi-a scos încălţările după cum îi spusese
Dumnezeu. Apoi s-a pus în genunchi şi a ascultat în
tăcere. Oare ce îi va spune Dumnezeu? „Du-te în Egipt
şi scoate-mi poporul afară din acel loc în care se află
acum într-o cruntă robie!"- îi porunceşte Domnul.
Până atunci, Moise fusese călăuză numai pentru oile
pe care le scotea la păscut în fiecare zi. De acum
încolo va călăuzi însă poporul lui Dumnezeu,
ducându-1 spre un tărâm nou.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Cine este omul din imagine9

2. De ce stă în genunchi?
3. Ce i-a spus Dumnezeu lui Moise să facă?
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CE VEZI AICI?
Priveşte la locul din jurul lui Moise. Ce se vede? Băţul acela lung de
pe pământ se numeşte toiag. Moise îl folosea ca să mâne oile cu el.
Dar oare de ce stau aşezate deoparte încălţările lui Moise? N-ar
trebui ca Moise să le aibă în picioare?



MOISE CĂLĂUZEŞTE
POPORUL LUI DUMNEZEU

Exodul 5:12
Ţi-ar plăcea să-i spui unui împărat ce trebuie să

facă? Chiar asta încearcă Moise să facă acum.
Dumnezeu îl învăţase dinainte pe Moise ce trebuie
să spună. Acum el stă înaintea împăratului şi-i
vorbeşte. „Dumnezeu spune: 'Dă-i drumul
poporului meu să plece!'" Moise îi transmite
împăratului aceste cuvinte. Poporul lui Moise este
robit în ţara Egiptului. Oamenii sunt siliţi să lucreze
pentru împărat. Dar împăratul nu-i plăteşte pentru
munca lor. Dimpotrivă, el îi chinuie fără nici o
milă, lucru care nu-i place lui Dumnezeu. El vrea ca
poporul lui să plece departe de locul acela, acolo
unde împăratul nu mai poate să le facă nici un rău.
Aşa că Dumnezeu i-a trimis pe Moise şi pe Aaron,
fratele lui, să-i vorbească împăratului. Dar Domnul
nu i-a lăsat singuri, ci este alături de ei. Nu crezi că
Moise şi Aaron sunt foarte bucuroşi că îl au pe
Dumnezeu cu ei?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Cine sunt cei doi oameni care stau de vorbă cu împăratul?
2. Ce îi spune Moise împăratului?
3. Cine stă alături de Moise şi Aaron gata să le sară în

ajutor?
4. Dacă ai fi în locul lui Moise ţi-ai dori ca Dumnezeu să fie

ajutorul tău?

CE VEZI AICI?
De ce crezi că omul aşezat pe tron este împăratul? Spune câteva
lucruri care te fac să crezi acest lucru. Moise şi Aaron arată altfel
decât împăratul. Prin ce se deosebesc de acesta?
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CE VEZI AICI?
Crezi că ai putea să numeri şi să spui câţi oameni sunt în această
ilustraţie? Câţi crezi că sunt cu toţii? Uită-te la lucrurile pe care le iau
cu ei. Care dintre ele îţi sunt deja cunoscute?

POPORUL LUI DUMNEZEU
IESE DIN EGIPT

Exodul 13:17-18, 21
Priveşte la aceşti oameni care tocmai părăsesc

Egiptul! Nu le poţi vedea feţele, dar oricum îţi poţi
închipui că sunt nişte oameni fericiţi. Până să
ajungă aici au trăit multă vreme în robie. Ani de
zile au fost siliţi să muncească pentru împăratul
egiptean, care nu-i plătea pentru truda lor. împăratul
a fost neîndurător cu ei. Lui Dumnezeu nu I-a
plăcut deloc acest lucru. El 1-a trimis pe Moise
însoţit de fratele său, Aaron, ca să-i vorbească
împăratului. El 1-a învăţat pe Moise să-i spună
„Dă-i drumul poporului Meu să plece!" Dar
împăratul n-a vrut cu nici un chip să-i lase să plece.
Atunci Dumnezeu s-a mâniat grozav. El a trimis
asupra împăratului Egiptului şi asupra poporului
acestuia zece pedepse grele. Apoi împăratul a spus
„Da!" poruncii lui Dumnezeu, şi le-a dat drumul să
plece. Acum, oamenii din poporul lui Dumnezeu nu
mai sunt robi. De acum Moise le va fi călăuză într-o
călătorie foarte lungă. In timpul ei, Dumnezeu îi va
învăţa multe lucruri bune.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Unde trăiseră aceşti oameni?
2. Unde pleacă ei acum?
3. Cine îi călăuzeşte?
4. Cum te-ai simţi dacă ai fi acolo, alături de ei?



UN STÂLP DE NOR ŞI DE
FOC

Exodul 13:21-22

Vezi ceva luminos pe cer? In timpul zilei
seamănă cu un nor foarte înalt, iar pe întuneric pare
a fi un stâlp de foc. Dumnezeu este Cel care a trimis
acest nor. Şi tot El este Acela care îi spune când să
se mişte din loc şi când anume să se oprească.
Norul se duce acolo unde Dumnezeu porunceşte, iar
Moise şi poporul lui Dumnezeu îl urmează peste
tot, pentru că aşa le-a spus Dumnezeu să facă.
Astfel, Dumnezeu îndreaptă norul pe unde să
meargă, iar norul arată poporului încotro să o ia.

CE VEZI AICI?
Câţi dintre oamenii care se pot vedea aici merg pe acelaşi
drum? După ce merg ei?

TIMP DE APROFUNDARE
7. Cu ce seamănă norul în timpul zilei?
2. Cum arată el în timpul nopţii?
3. Cine a trimis acest nor?
4. îi ceri şi tu în fiecare zi lui Dumnezeu să te ajute?
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O CĂLĂTORIE DREPT PRIN
MIJLOCUL MĂRII

Exodul 14:1-29

Iată o mulţime de oameni trecând pe fundul mării!
Tu ai făcut vreodată aşa ceva? Puţini oameni au reuşit
acest lucru. Dar Dumnezeu a îngăduit ca poporul Său
să treacă astfel marea. Oamenii aceştia merg într-o
călătorie foarte lungă. împăratul Egiptului nu vrea însă
să-i lase să plece. El, împreună cu oamenii săi, s-a
aruncat pe urmele lor. Dar Dumnezeu nu va îngădui ca
acest împărat rău să pună mâna pe poporul Său. El i-a
spus lui Moise să-şi întindă toiagul. Atunci apele mării
au început să se dea la o parte. Dumnezeu este singurul
care poate face astfel de lucruri, nu-i aşa? Poporul
Domnului a putut astfel să treacă prin mijlocul mării
ca şi cum ar fi mers pe drum uscat.

TIMP DE APROFUNDARE
1. Unde este Moise?
2. Ce face cu toiagul pe care-l ţine în mână?
3. Cine a făcut ca apele să se dea la o parte din calea

oamenilor?
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CE VEZI AICI?
Ai văzut vreodată apele îngrămădite ca în imaginea aceasta? Ai văzut
vreodată oameni mergând pe fundul mării? Ce ai gândi dacă ai
călători împreună cu aceşti oameni? Crezi că Dumnezeu este acela
care a făcut acest lucru?



DUMNEZEU TRIMITE O
HRANĂ NEMAIVĂZUTĂ

Exodul 16

Poporul lui Dumnezeu este într-o călătorie foarte
lungă. Acum a ajuns în pustiu, unde nu sunt câmpii
înverzite şi nici grădini cu pomi. Nu sunt nici
magazine cu mâncare, aşa că nu este nici un pic de
hrană. „Ne e foame!" a strigat poporul către Moise.
Dar ce putea să facă Moise? El nu avea mâncare ca
să le dea. Atunci a venit la Dumnezeu cu cererea sa
pentru poporul care avea nevoie de hrană.
Dumnezeu ne aude totdeauna când Ii vorbim, nu-i
aşa? Moise I-a cerut lui Dumnezeu să-i trimită
hrană ca poporul să aibă ce mânca şi El 1-a ascultat.
In fiecare dimineaţă a trimis o mâncare foarte bună
la gust, căreia i se zicea „mană". Poporul avea acum
mâncare pe săturate, de aceea oamenii par atât de
fericiţi. Crezi că au motiv să fie aşa?

TIMP DE APROFUNDARE
1. Cine trimitea această hrană nemaivăzută?
2. Cum i se spunea acestui fel de mâncare?
3. Cât de des le-o trimitea Dumnezeu?
4. Ii mulţumeşti tu Domnului pentru bucatele pe care le ai

în fiecare zi pe masă prin grija Lui?

CE VEZI AICI?
Vezi ceva pe jos ca nişte fulgi albi? Ce este de fapt? De ce adună oamenii
de zor aceşti fulgi? Priveşte pământul din această imagine. De ce nu se văd
câmpii şi grădini?
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APA DIN PIATRA SEACA
Exodul 17:1-7

„Ne este sete!" strigă poporul de această dată
către Moise. Tu ai spus vreodată aceste cuvinte?
Acestor oameni le este mai sete decât ţi-a fost ţie
vreodată. Nu uita că ei călătoresc prin pustie, unde
nu este nici o picătură de apă. „O să murim!", strigă
poporul deznădăjduit. Bietul Moise! Nu are de unde
să le dea apă oamenilor ca să-şi astâmpere setea. Nu
ştie unde ar putea găsi un izvor în mijlocul pustiei.
„Doamne, ce ne facem acum?", întreabă Moise
rugându-se lui Dumnezeu. Domnul îi ascultă
rugăciunea şi îi spune să lovească stânca cu toiagul.
Acum fii atent la ce se întâmplă! Când Moise
loveşte stânca cu toiagul, deodată apa începe să
ţâşnească din ea. Lucrul acesta s-a întâmplat pentru
că Moise a fost ascultător şi a făcut întocmai ce-i
spusese Dumnezeu.
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TIMP DE APROFUNDARE
/. A crezut Moise ce i-a spus Dumnezeu?
2. A făcut el ce i-a spus Domnul?
3. Vrei şi tu să faci ce spune El?

CE VEZI AICI?
Câţi copaci sau alte plante se văd în această imagine? De ce nu sunt
copaci şi nici altfel de plante în această ilustraţie? Ce fel de pământ
este cel din imagine? De ce crezi că oamenii sunt atât de bucuroşi
văzând apa curgând din stâncă?



CELE ZECE PORUNCI
Exodul 20:1-21

Iată-1 acum pe Moise stând pe un munte. în braţe
ţine două table de piatră. Vezi cuvintele scrise pe ele?
Dumnezeu însuşi este Cel care le-a scris. Ele sunt cele
zece legi ale lui Dumnezeu pe care noi trebuie să le
respectăm. Li se spune Cele Zece Porunci. Cum te-ai
simţi dacă tu ai fi în locul lui Moise? Nu ai vrea şi tu
să faci tot ce îţi cere Dumnezeu? Nu ai vrea să respecţi
tot ce a scris El pe aceste table de piatră? Poţi încerca
acest lucru! Asemenea porunci sunt scrise în Biblie.
Dumnezeu este Cel care ni le-a dat pentru ca tu şi cu
mine să ascultăm de ele. Vei asculta tu de aceste
porunci date de către Dumnezeu? Ele vor fi viaţa ta!

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce ţine Moise în braţe?
2. Câte porunci sunt scrise pe cele două table de piatră?
3. Ce trebuie să facem noi cu aceste porunci?

CE VEZI AICI?
Priveşte mai de aproape cuvintele scrise pe cele două table. Nu poţi
citi ce scrie pe ele pentru că sunt într-o altă limbă, pe care tu nu o
cunoşti. Sunt scrise în limba ebraică. Moise şi poporul lui vorbeau
această limbă.
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CE VEZI AICI?
Poţi găsi viţelul de aur în această imagine? Vezi tablele de piatră pe
care sunt scrise cele zece porunci? Cui ar trebui să se închine
oamenii? Lui Dumnezeu sau viţelului? De ce?

VIŢELUL DE AUR
Exodul 32

Priveşte la acest viţel de aur! Oare ce fac acolo
oamenii din jurul lui? Aceştia sunt tot poporul lui
Dumnezeu? Ei ar trebui să se roage lui Dumnezeu, dar
acum se roagă la un viţel de aur. Iată-1 acum sosind pe
Moise ducând în mâini cele două table cu poruncile
date de Dumnezeu. Una dintre cele zece porunci
spune: „Numai lui Dumnezeu să I te închini!", dar
poporul nu a ascultat această poruncă. O altă poruncă
spune: „Să nu te închini la idoli!", însă poporul nu a
ascultat nici această poruncă! Acest viţel de aur este un
idol. Poporul susţinea că viţelul este ca un dumnezeu.
Moise este foarte supărat. „Ascultaţi-L pe Dumnezeu!"
îi spune el poporului. Unii îi vor fi ascultători lui
Dumnezeu, alţii nu. Aşa se întâmplă şi acum, nu-i aşa?
Dar tu? Vrei să-i fii supus lui Dumnezeu, sau nu?

TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce lucru rău fac aceşti oameni?
2. De cine ar trebui ei să asculte?
3. De cine ar trebui tu să asculţi?
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DARURI PENTRU CASA
DOMNULUI

Exodul 35:1-29

Iţi place să-I aduci daruri lui Dumnezeu? Acestor
oameni le place foarte mult. Uită-te cât de bucuroşi
sunt! Unii dintre ei aduc aur şi argint. Alţii aduc
lemn şi pietre preţioase. Cu ele Moise, ajutat de
câţiva oameni pricepuţi, îi va face lui Dumnezeu o
casă nespus de frumoasă. Iar aceste daruri pe care
oamenii le aduc într-una vor fi folosite pentru Casa
lui Dumnezeu. Ea va fi, de fapt, un cort căruia
poporul îi va spune Cortul întâlnirii cu Dumnezeu.
Acum ştii de ce sunt atât de fericiţi aceşti oameni.
Eşti şi tu bucuros atunci când Ii poţi aduce
mulţumire lui Dumnezeu?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce aduc oamenii din imagine?
2. Ce va face Moise cu aceste daruri?
3. De ce par oamenii atât de fericiţi?

CE VEZI AICI?
Aminteşte câteva dintre darurile pe care le poţi vedea în această
imagine. Câţi copii se văd aici? Cum sunt aceşti copii: bucuroşi sau
supăraţi?
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ŢARA FĂGĂDUINŢEI
Numeri ÎS

Dumnezeu i-a promis poporului său o ţară
minunată. Acestei ţări i s-a spus Ţara Făgăduinţei.
Poporul Său putea să trăiască liniştit în această ţară.
Oamenii îşi puteau înălţa case acolo. Dar mai întâi
trebuia să intre în această ţară nouă. Trebuia să lupte ca
s-o ia în stăpânire. Poporul se întreba cum arăta
această ţară. Aşa că a hotărât să trimită înainte
doisprezece oameni îndrăzneţi ca s-o cerceteze şi să se
întoarcă pentru a povesti ce au văzut. Priviţi acum ce
au adus cu ei la întoarcere aceşti doisprezece oameni!
„Ţara este bună şi mănoasă", spun ei. Insă doar doi
dintre cei doisprezece mai spun că poporul ar trebui să
meargă şi s-o ia în stăpânire. Celorlalţi zece le este
frică! Ei nu cred că Dumnezeu poate să-i ajute să
cucerească această ţară. Şi cea mai mare parte a
poporului ascultă ce spun ei. Urmarea a fost că cei
necredincioşi nu au intrat în Ţara Făgăduinţei. Ei nu
vor stăpâni ţara cea minunată pe care Dumnezeu voia
să le-o dea...
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CE VEZI AICI?
Priveşte aceşti struguri şi celelalte roade. Ce fel de tărâm era Ţara
Făgăduinţei? De unde ştii cum era?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce a vrut Dumnezeu să-i dea poporului Său?
2. De ce nu a acceptat poporul acest dar?
3. Ce daruri bune vrea Dumnezeu să ai?'
4. Poţi să spui câteva daruri bune pe care le primeşti din partea

lui Dumnezeu?



TRECEREA IORDANULUI
Iosua 3

Oamenii aceştia trec prin mijlocul unui râu. Dar
fac acest lucru fără să aibă nevoie de vreo barcă. Nu
se vede nici vreun pod pe aproape. Şi totuşi hainele
de pe ei nu sunt ude chiar deloc! Şi asta numai
pentru că Dumnezeu a deschis o cărare pe rundul
râului. El 1-a ajutat şi pe Iosua arătându-i drumul
către Ţara Făgăduinţei. Iar Iosua arată acum la tot
poporul acest drum. Te bucuri ştiind că există
oameni asemeni lui Iosua, care-L urmează pe
Dumnezeu?

TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce face Iosua in această ilustraţie?
2. Cunoşti oameni care arată calea Domnului?
3. îi asculţi pe aceşti oameni?

CE VEZI AICI?
Omul din mijloc este Iosua. El tocmai le arată oamenilor pe care
drum să meargă. Vezi cumva nişte preoţi cărând ceva după ei? Acel
„ceva" este acoperit cu o învelitoare de culoare albastră ţesută la
porunca lui Dumnezeu. Obiectul acesta, care seamănă cu o ladă, se
numeşte chivot. Iar preoţii care îl cară vor sta în mijlocul râului până
ce tot poporul va trece pe malul celălalt.
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DUMNEZEU IŞI AJUTA
POPORUL

Iosua 6

Uită-te la aceşti oameni care înconjoară cetatea
Ierihonului. Acum, Iosua împreună cu poporul său
se află în Ţara Făgăduinţei. Dar trebuie să se lupte
cu locuitorii Ierihonului. Trebuie să ia cetatea în
stăpânire. Dumnezeu le spusese ce să facă. Aşa că
asta fac acum. Merg în jurul cetăţii înconjurând-o
încă o dată şi încă o dată. Preoţii duc cu ei lăcaşul
aurit al lui Dumnezeu, chivotul. In fiecare zi din
această săptămână a trebuit să înconjoare cetatea o
dată. Iar astăzi trebuie să o ocolească de şapte ori.
Vezi ce fac preoţii acum? Este cel de-al şaptelea
înconjur pe care-1 fac cetăţii. Acum sună din
trâmbiţe. Poporul întreg va striga, iar zidurile se vor
prăbuşi. Atunci poporul va năvăli în cetate şi o va
lua în stăpânire. Şi acest lucru se va întâmpla pentru
că Dumnezeu este alături de poporul său.

TIMP DE APROFUNDARE
1. Care este numele acestei cetăţi?
2. Ce se va întâmpla cu zidurile ei?
3. Cine va da cetatea în mâinile poporului?
4. Ce te va ajuta Dumnezeu pe tine să faci?
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CE VEZI AICI?
Câţi preoţi se văd în această ilustraţie? Din ce sună ei? Se vede tot
poporul venind în urma lor? Ce anume duc preoţii cu ei?



IOSUA UITA SA SE ROAGE
Iosua 9

Ii vezi pe aceşti oameni îmbrăcaţi în straie
ponosite? Ei trăiesc într-un oraş care se numeşte
Ghibeon şi se află în Ţara Făgăduinţei. Iosua şi
oamenii săi cuceriseră în acest timp alte cetăţi. Aşa
că acestor oameni le este frică. Ei au hotărât să-1
înşele pe Iosua. Cu toţii susţin că vin dintr-un loc
foarte îndepărtat. „Am auzit cât de mare este
Dumnezeul vostru. De aceea vrem să facem pace cu
voi", îi spun ei lui Iosua. Iosua ar trebui să-L întrebe
pe Dumnezeu ce să facă cu aceşti oameni. Dar el nu
face asta. El le spune că poporul lui Dumnezeu nu
va lupta cu ei. Acum, Iosua nu va putea să le ia
cetatea în stăpânire. Lui Iosua îi va părea rău că nu
L-a întrebat pe Dumnezeu ce să facă.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce spun oamenii din Ghibeon?
2. De ce fac acest lucru?
3. Ce a uitat Iosua să facă?
4. îţi vei aminti să te rogi astăzi?

CE VEZI AICI?
Un om din Ghibeon întinde nişte pâine. Este tare ca piatra. El îi spune lui Iosua
că pâinea era proaspătă când a plecat de acasă. Astfel izbutesc să-1 înşele pe
Iosua care crede că oamenii au venit într-adevăr de departe. Care dintre oamenii
din imaginea alăturată este Iosua?
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ÎNGERUL I SE ARATA LUI
GHEDEON

Judecători 6

Ţi s-a întâmplat vreodată să vezi un înger? Cel din
imagine este îmbrăcat într-un veşmânt galben. El arată
ca un om obişnuit, dar este un înger adevărat. Ghedeon
vrea ca acest înger să facă ceva ce un om obişnuit nu
poate. El spune că doar atunci are să creadă că
Dumnezeu 1-a trimis. Apoi îi dă îngerului nişte
mâncare. Vezi ce se întâmplă acum? îngerul atinge
hrana care este mistuită de foc. Apoi, îngerul trimis de
către Dumnezeu dispare. Acum, Ghedeon este
încredinţat că, într-adevăr, Dumnezeu a trimis îngerul.
„O, Doamne, am văzut îngerul Tău!", strigă el către
cer. Apoi, Dumnezeu îi spune că îl va ajuta să lupte
împotriva vrăjmaşilor poporului Său. Iar Ghedeon
trebuie să creadă ce spune Dumnezeu, nu-i aşa? Atunci
când ştim ce vrea Dumnezeu să facem, trebuie să-L
ascultăm şi să facem ce ne spune El!
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TIMP DE APROFUNDARE
/. Care este îngerul?
2. Ce face el?
3. Ce i-a spus Dumnezeu lui Ghedeon să facă?
4. încerci să faci ce vrea Dumnezeu de la tine?

CE VEZI AICI?
Ce face îngerul cu mâncarea adusă de Ghedeon? Poate un om
obişnuit să facă aşa ceva? Ce ai crede tu dacă ai fi aici?



DUMNEZEU IL AJUTA PE
GHEDEON

Judecători 7

Ghedeon are cu el numai trei sute de luptători. Dar
uită-te jos în vale! Acolo se văd mii şi mii de
războinici din altă oaste. Cum poate oare Ghedeon să
creadă că va ieşi biruitor? Cunoşti răspunsul?
Dumnezeu îl ajută! El i-a făcut cunoscut lui Ghedeon
un plan bun de luptă. Oamenii săi trebuie să spargă
oalele de lut. Atunci, flăcările torţelor ascunse în oale
vor lumina dealurile din jur. Oamenii lui Ghedeon vor
suna din trâmbiţe. Războinicii din vale văd torţele.
Aud şi trâmbiţele şi sunt copleşiţi de spaimă crezând
că Ghedeon năvăleşte peste ei cu o oaste mai mare
decât a lor. Apoi întorc spatele şi o rup la fugă. De
groază încep să se omoare între ei. In scurt timp,
Ghedeon şi oamenii săi ies învingători. Dar lucrul
acesta s-a întâmplat numai pentru că Dumnezeu i-a
ajutat.

TIMP DE APROFUNDARE
/. De ce sună din trâmbiţe oamenii lui Ghedeon?
2. De ce au torţe în mâini?
3. Cine îl ajută pe Ghedeon şi pe oamenii lui?
4. Cine te va ajuta să-ţi faci treburile astăzi?

CE VEZI AICI?
Unde sunt torţele? Le poţi vedea? Ce altceva mai are Ghedeon
împreună cu luptătorii săi?
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CE VEZI AICI?
Vezi câteva spice de grâu căzute pe câmp? Vezi câţiva snopi de
grâu? Se văd şi doi oameni care o privesc pe Rut. Unul dintre ei este
Boaz. El este stăpânul acestui câmp. Este un om bogat. El o va lua pe
Rut de nevastă şi va avea grijă de ea şi de Naomi.

POVESTEA LUI RUT
Rut 1-4

Rut taie acum spice de grâu. Lucrul acesta se
numeşte secerat. Oamenii care seceră grâul mai scapă
câte un spic de grâu netăiat. Ei trebuie să lase spicele
netăiate pe pământ pentru oamenii săraci cum este Rut.
Ea va bate şi va desprinde boabele de grâu din spice.
Apoi va zdrobi boabele. Nu este o muncă uşoară. Dar
Rut are nevoie de faină ca să facă pâine. Soacra ei,
Naomi, este prea bătrână ca să facă asta. Rut trebuie să
adune destul grâu ca să poată mânca ea şi să-şi poată
hrăni şi soacra. Nu-i aşa că Rut este o tânără drăguţă şi
bună la suflet?
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TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce face Rut9

2. Ce va face ea cu acest grâu?
3. Cefei de femeie este Rut? îţi place de ea9

4. Ai vrea, precum Rut, să-i ajuţi şi tu pe alţii?



ANA SE ROAGĂ PENTRU
UN PRUNC

I Samuel 1:1-20

Ana se roagă. „Din suflet te rog, Doamne,
dăruieşte-mi un copil!", cere ea. Cele mai multe
dintre prietenele Anei au copii. Ea însă nu are nici
măcar unul. Din această pricină este nespus de
tristă. îşi doreşte atât de mult un copil! Şi ştie că
Dumnezeu poate face acest lucru pentru ea. De
aceea s-a dus la Cortul întâlnirii cu Dumnezeu.
Acest cort este casa lui Dumnezeu. Este un loc bun
pentru rugăciune. îl vezi acum pe preotul Eli
privind-o pe Ana? El îl slujeşte pe Domnul în
Cortul întâlnirii. „Dumnezeu va răspunde
rugăciunii tale", îi spune el Anei. „Anul viitor vei
naşte un copil." Eli are dreptate. Dumnezeu va
răspunde rugăciunii Anei şi îi va dărui un băieţel
căruia îi va pune numele Samuel.

CE VEZI AICI?
Ana se roagă în Casa Domnului - Cortul întâlnirii cu
Dumnezeu. Prin ce pare acest cort diferit faţă de biserica ta?
Cortul întâlnirii era un cort foarte mare. în el nu erau scaune
pentru ca oamenii să stea jos. Nu avea nici amvon sau masă
pentru pâinea şi vinul cu care se împărtăşesc toţi creştinii,
amintindu-şi de jertfa Domnului Isus.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce îi cere Ana lui Dumnezeu să facă?
2. Cine o priveşte?
3. Ce îi spune Eli Anei?
4. îţi place să te rogi în Casa lui Dumnezeu?
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SAMUEL IL SLUJEŞTE PE
DUMNEZEU

I Samuel 1:21-28

Priviţi la băiatul acesta atât de fericit! El este
Samuel. Vă amintiţi cum s-a rugat Ana pentru un
copil? Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea şi i-a dăruit
un băiat căruia i-a pus numele Samuel. Dar Samuel nu
mai este prunc. Acum s-a făcut destul de mare ca să-1
ajute pe Eli în lucrarea pe care acesta o face pentru
Dumnezeu. Vezi ce face acum Samuel? Curăţă
candelele. După cum poţi observa, face această treabă
cu voioşie. Este foarte bucuros că îl poate ajuta pe Eli.
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TIMP DE APROFUNDARE
1. Cine este băiatul acesta?
2. Ce face acum?
3. De ce nu e acasă la el cu familia lui?
4. Cum ai putea fi tu de ajutor la Casa Domnului?

CE VEZI AICI?
Lângă Samuel se văd multe candele. Le-ai văzut? Poporul lui Samuel
nu avea lumină electrică. Nu avea nici lumânări. Ca să aibă lumină
când se făcea întuneric, oamenii puneau ulei de măsline în aceste
candele făcute din lut. Apoi puneau o sfoară în uleiul din candelă.
Când sfoara era aprinsă ea dădea lumină.



DUMNEZEU ÎI VORBEŞTE
LUI SAMUEL

I Samuel 3:1-18
La ora aceasta din noapte, Samuel ar trebui să

doarmă. Dar el este treaz. Cineva îl strigă pe nume:
„Samuel!" Samuel se ridică din pat şi priveşte în
întuneric. Dar nu se vede nimeni în jurul său. Oare
cine să-1 fi strigat? Samuel sare din pat şi aleargă la
preotul Eli. Dar nu el îl chemase aşa că s-a întors la
el în pat şi s-a culcat la loc. Din nou s-a auzit glasul
care îl chema pe nume: „Samuel! Samuel!" Samuel
s-a ridicat şi a privit din nou împrejurul lui, dar nici
de data aceasta nu era nimeni. S-a dus iarăşi la Eli
să-1 întrebe dacă el fusese cel care îl strigase. Nici
acum însă nu fusese el. Lucrurile s-au mai repetat la
fel încă o dată. Acum Eli ştia ce se întâmplase.
„Dumnezeu vrea să-ţi vorbească", i-a spus el lui
Samuel. „Când are să te mai strige, ascultă ce-ţi va
spune!", 1-a mai învăţat El. Şi Dumnezeu 1-a strigat
din nou „Samuel!" Apoi i-a spus ceva deosebit:
Domnul voia ca Samuel să facă lucrarea lui Eli
atunci când va fi mai mare. Samuel era chemat să
împlinească o însărcinare deosebită pentru
Dumnezeu.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Cine este băiatul acesta?
2. Ce a auzit el?
3. Ce i-a spus Dumnezeu?

CE VEZI AICI?
Cum arată camera în care doarme Samuel? Seamănă cu cea în care
dormi tu? Ce lucruri din camera lui se găsesc şi în camera ta? Prin ce
se deosebeşte camera lui de a ta?
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SAMUEL IL UNGE PE
DAVID CA REGE

I Samuel 1:21-28

II vezi pe omul cu barbă albă? Este Samuel care
acum a îmbătrânit. Samuel este omul cel mai de
seamă din tot poporul. Este un om chiar mai
important decât regele Saul care domneşte peste
ţara lui. Samuel a vorbit cu Dumnezeu. Apoi a
vorbit cu oamenii şi le-a spus care este voia Lui.
Unii dintre ei sunt gata să facă ce vrea Dumnezeu,
alţii nici nu vor s-audă. Regele Saul ar trebui să
facă ce-i cere Dumnezeu, dar nu vrea. Lui
Dumnezeu nu-I place lucrul acesta. El vrea un rege
care să-L asculte. De aceea i-a spus lui Samuel să
toarne ulei de măsline pe capul lui David. Lucrul
acesta se numeşte ungere şi înseamnă că David va
fi viitorul rege al ţării.

50

CE VEZI AICI?
Samuel toarnă ulei de măsline dintr-un corn de animal. Cornul acesta
a fost odată al unei capre sau al unei vaci. Samuel 1-a umplut acum
cu ulei de măsline. Vezi cum îl toarnă acum pe capul lui David?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Care dintre oamenii din imagine este David?
2. Ce îi face Samuel?
3. Ce înseamnă lucrul acesta?



DAVID SE BATE CU GOLIAT
I Samuel 17

Priveşte la uriaşul care se vede aici! Ai văzut vreodată
un om atât de mare? Ţi-ar plăcea să te lupţi cu el? E
înarmat cu un scut şi cu o suliţă uriaşă. Pe cap are un coif,
iar la brâu îi atârnă o sabie. Cum poate oare David să se
lupte cu el folosindu-se doar de această praştie micuţă?
Luptătorilor din oastea lui Saul le este frică de acest uriaş,
pe nume Goliat. Numele acesta înseamnă „mare", nu-i
aşa? Dar lui David nu îi este teamă de el. „Dumnezeu mă
va ajuta", spune David. Apoi pune o piatră în praştie, o
învârte de câteva ori pe deasupra capului şi o azvârle
înspre omul cel fioros. Deodată, Goliat se prăbuşeşte la
pământ. Văzând acest lucru, războinicii din oastea lui
Goliat o iau la fugă. Dumnezeu 1-a ajutat pe David să iasă
biruitor.

TIMP DE APROFUNDARE
1. Cu ce este Goliat înarmat?
2. Cu ce luptă David?
3. Cine îl ajută?

CE VEZI AICI?
îi vezi pe ostaşii lui Goliat în spatele lui? Poţi număra suliţele şi
săbiile care se văd? Sunt prea multe, nu-i aşa? Cum ai vrea să fie
David acum?
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CEI MAI BUNI PRIETENI
I Samuel 18:1-4

Tânărul îmbrăcat în verde este prinţul Ionatan. Tatăl
lui este regele Saul. Ionatan vrea ca David să fie cel
mai bun prieten al său. EI crede că David este un om
neînfricat. Ştii de ce crede Ionatan acest lucru despre
David? Iţi aminteşti cum s-a luptat David cu uriaşul
Goliat? El era mai viteaz decât oricare alt luptător din
oastea lui şi a ieşit biruitor. „Vreau să fii cel mai bun
prieten al meu!", îi spune Ionatan lui David. Apoi, el
îi face lui David câteva daruri deosebite. Ii dă în dar
sabia lui, mantia şi cingătoarea. Aceste daruri îi arată
lui David că Ionatan vrea cu adevărat să fie cel mai
bun prieten. Prietenii buni fac lucruri bune unii pentru
alţii, nu-i aşa?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Cine este David?
2. Ce îi dă Ionatan lui David?
3. Ce vrea Ionatan?
4. Faci şi tu lucruri bune pentru prietenii tăi cei mai

buni?
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CE VEZI AICI?
Poţi vedea în ilustraţia alăturată trei dintre darurile lui Ionatan? Care
sunt acestea? Ce altceva mai vezi?



DAVID SE ASCUNDE DE
REGELE SAUL

I Samuel 23:19-29

Uită-te la regele Saul care stă pe scaunul său de
domnie. Sufletul îi este ros de ciudă. Nu e un lucru
ciudat pentru un rege să fie invidios pe cineva? De
obicei, un rege are tot ce-şi doreşte, nu-i aşa? Saul este
invidios pe un tânăr pe nume David. El ştie că, într-o
zi, David va fi rege în locul lui, şi nu vrea ca lucrul
acesta să se întâmple. Saul doreşte să fie rege toată
viaţa lui. Apoi, vrea ca, după moartea lui, Ionatan să
fie rege. De aceea încearcă să-1 omoare pe David. Dar
David s-a ascuns şi Dumnezeu a avut grijă de el.

TIMP DE APROFUNDARE
/. De ce vrea Saul să-ifacă rău lui David?
2. Cine îl va păzi pe David de Saul?
3. l-ai mulţumit lui Dumnezeu pentru că are grijă de tine?

CE VEZI AICI?
David se ascunde de Saul. Omul care se vede în imagine a venit ca
să-i spună lui Saul unde se ascunde David. Vezi sabia lui Saul? îi
vezi în spate pe soldaţii lui înarmaţi cu suliţe? Dumnezeu îl va apăra
pe David de ei.
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ABIGAIL II ADUCE DE
MÂNCARE LUI DAVID

I Samuel 25:1-35

David se ascunde de regele Saul care vrea să-1
omoare. Regele mai vrea să omoare şi alţi oameni. Aşa
că aceştia se ascund împreună cu David. Se ascund
mai întâi în peşteri, apoi fug în pustie. De multe ori îi
ajută pe oamenii pe care îi întâlnesc. Astfel, într-o zi
i-au apărat pe nişte ciobani de hoţii care încercau să le
fure oile. Oile erau ale unui om pe nume Nabal, un om
foarte bogat dar şi foarte egoist şi zgârcit. El n-a vrut
să-şi împartă hrana cu oamenii lui David. Lui Abigail,
nevasta lui Nabal, nu i-a plăcut purtarea bărbatului ei.
Ii pare foarte rău că el a fost atât de rău la suflet. Vezi
ce face acum Abigail? Le aduce hrană lui David şi
oamenilor săi. Nu-i aşa că ea este o femeie bună la
suflet?

CE VEZI AICI?
Uită-te la mâncarea adusă de către Abigail. Sunt câteva pâini, legături
de smochine, struguri, grâu şi carne.
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TIMP DE APROFUNDARE
/. Care dintre cei care se văd în imagine este Abigail?
2. Ce îi aduce ea lui David?
3. De ce face acest lucru?
4. Cine îţi dă ţie de mâncare în fiecare zi?



CE VEZI AICI?
Poţi să vezi unde e în această imagine suliţa lui Saul? Dar ulciorul
lui? David este bun cu regele Saul, cu toate că acesta îl caută ca să-i
ia viata.

DAVID SE ARATA
ÎNDURĂTOR CU SAUL

/ Samuel 26

Saul îl prigoneşte pe David şi vrea să-i ia viaţa. Ii
este teamă că David îi va lua locul. El îşi doreşte foarte
mult să rămână toată viaţa rege. Acum însă este noapte
şi Saul a căzut într-un somn adânc. Şi ostaşii lui care
ar trebui să stea de pază dorm duşi. In vreme ce ei
dorm, David, însoţit de unul dintre luptătorii săi, se
strecoară în tabăra lui Saul. „Lasă-mă să-1 omor pe
Saul!", îi cere lui David luptătorul care îl însoţeşte.
„Nu!", îi spune David în şoaptă. Apoi se apleacă şi ia
de jos suliţa şi ulciorul regelui. Apoi pleacă şi se urcă
pe un deal înalt. „Uită-te ce am în mâna mea!", strigă
el. Saul se ridică şi se uită spre David. Se trezesc şi
ostaşii lui şi privesc şi ei. Cu toţii văd suliţa şi ulciorul
din mâinile lui David. Lui Saul i se face ruşine. David
ar fi putut să-1 omoare, dar nu a facut-o. Aşa că regele
îl lasă în pace şi se întoarce acasă. Pentru o vreme nu-1
va mai urmări pe David.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Saul vrea să-i facă rău lui David, sau să-l ajute?
2. Dar David, vrea el să-i facă vreun rău lui Saul?
3. Cunoşti pe cineva care vrea să-ţi facă ceva rău?
4. Ce ar trebui să-i faci acelei persoane?
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DAVID ADUCE CHIVOTUL
LA IERUSALIM

// Samuel 6

Hotărât lucru, regele David este peste măsură de
fericit. Cântă din gură şi joacă, sunând şi din harpă.
Acum el este rege. Dar nu acesta este motivul pentru
care cântă şi joacă. Chiar în ziua aceasta, David aduce
chivotul la Ierusalim. Este o cutie aurită acoperită cu
o învelitoare. Dumnezeu este Cel care i-a poruncit
poporului său să facă această cutie poleită cu aur.
David vrea ca chivotul să stea cu el în Ierusalim. El
vrea să trăiască pe placul lui Dumnezeu, şi acesta este
unul dintre lucrurile care îi plac Domnului.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce face acum regele David?
2. Ce duc oamenii care vin în urma lui?
3. De ce aduce David chivotul la Ierusalim ?
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CE VEZI AICI?
Oamenii aceştia par fericiţi sau trişti? Dar David, este fericit sau este
supărat? De ce sunt cu toţii atât de veseli? Când facem lucruri pe
placul lui Dumnezeu, suntem fericiţi, nu-i aşa?



DAVID ÎL AJUTĂ PE
MEFIBOŞET

II Samuel 9

Tânărul care ţine cârja în mână este Mefiboşet, fiul
lui Ionatan, prietenul cel mai bun al lui David. Ionatan
fusese omorât pe când Mefiboşet era doar un copil. O
femeie a vrut să-i scape atunci viaţa. Pentru că era
speriată, a vrut să fugă cu el în braţe, dar s-a împiedicat
şi a căzut. Atunci, micuţul Mefiboşet şi-a rupt
picioarele. Din ziua aceea niciodată nu a mai putut să
meargă bine. Acum a crescut mare şi se află înaintea
lui David. „Nu te teme!", îi spune acesta. „Eu vreau să
te ajut". Auzind aceste cuvinte, Mefiboşet se bucură
foarte mult. Regele însuşi se va îngriji de el de acum
înainte. Va avea mâncare bună şi haine scumpe. Apoi
va trăi în palatul regelui.

TIMP DE APROFUNDARE
7. Ce îi va da David lui Mefiboşet în fiecare zi?
2. îi va fi Mefiboşet recunoscător lui David pentru aceste

lucruri?
3. Ce îţi dau ţie părinţii în fiecare zi?
4. Le mulţumeşti tu pentru ce îţi dau? Vrei să o faci şi acum?

CE VEZI AICI?
Ce fel de casă este aceasta din imagine? Ce crezi, regele
David era un om sărac sau un om bogat? De ce crezi asta?
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DAVID IARTA UN OM CARE
I A FĂCUT RĂU

II Samuel 19:16-23

Iată venind un om pe nume Şimei. Se vede că îi este
frică. într-o zi, el a spus nişte lucruri foarte urâte
despre David. David ar fi putut foarte uşor să-1
omoare. Cei mai mulţi dintre regii din lume ar fi făcut
aşa. Dar David nu i-a luat viaţa. Acum, lui Şimei îi
pare rău pentru fapta sa. „Iartă-mă pentru ce am
făcut!", îl roagă el pe David. „Te iert", îi răspunde
acesta. El a făcut lucrul acesta pentru că aşa ne învaţă
Dumnezeu să facem cu cei care ne fac vreun rău.

TIMP DE APROFUNDARE
1. Care dintre oamenii din imagine crezi că este regele

David?
2. Ce îi cere Şimei lui David.
3. Ce îi spune regele David acestui om9

4. Ştii pe cineva care vrea să-l ierţi pentru ce ţi-a făcut?
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CE VEZI AICI?
Râul care se vede în spatele lui David este râul Iordan. David trăise
până acum dincolo de râu. Câţiva oameni încercaseră să-1 omoare,
aşa că el şi-a părăsit palatul ca să se ascundă. Acum, David se poate
întoarce liniştit acasă.



DAVID FACE PLANURI
PENTRU CASA DOMNULUI

/ Cronici 22-26

Regele David trăieşte aici, în acest palat minunat
făcut din piatră şi din lemn de cedru. „Dar Dumnezeu
locuieşte acum într-un simplu cort", îşi zice David. El
şi-a pus în gând să-I facă Domnului o casă care să fie
şi mai măreaţă decât palatul său. De aceea 1-a chemat
pe Natan, prietenul său, ca să se sfătuiască cu el. Natan
este cel care vorbeşte cu Dumnezeu despre planurile
lui David. Dar Dumnezeu nu-1 va lăsa pe David să
ridice pentru El casa cea măreaţă pe care o visa. El a
hotărât ca Solomon, fiul lui David, să fie cel care să
facă acest lucru. Acum, David îl va ajuta pe Solomon
să facă planuri pentru Casa Domnului. Cei doi pot fi
văzuţi stând de vorbă despre acest lucru. David îl ajută
pe Solomon să strângă lemnul, piatra şi tot ce mai
trebuie pentru zidirea Casei lui Dumnezeu. Ea trebuie
să fie o Casă cum nu s-a mai văzut alta.

TIMP DE APROFUNDARE
7. Ce vrea David să facă?
2. Cine i-a spus că nu poate să facă acest lucru?
3. Ce fac David şi Solomon în această imagine?
4. Ce poţi face tu pentru Casa lui Dumnezeu, ca să fie mai

frumoasă?
CE VEZI AICI?

Doi oameni plănuiesc să-I înalţe o casă frumoasă lui Dumnezeu. Care
dintre cei doi este regele David? Dar Solomon, care crezi că este?

59



SOLOMON CERE
ÎNŢELEPCIUNE

/ împăraţi 3:1-15

Regele Solomon doarme acum. Iată că în somn
are un vis ieşit din comun. Dumnezeu îi vorbeşte în
acest vis şi-i spune: „Iţi voi da un dar
nemaipomenit. Ce-ţi doreşti să ai mai mult şi mai
mult?" Solomon ar putea să-I ceară aur sau argint
sau pietre scumpe. Ar putea să-I ceară lui
Dumnezeu să-i dea o faimă mare. Ar mai putea să-I
ceară să fie un rege sau un conducător puternic. Dar
toate acestea ar fi daruri numai pentru el. Solomon
s-a gândit la acest lucru. El este rege şi domneşte
peste mii de suflete. „Ajută-mă să fiu un rege
înţelept", răspunde Solomon. Acest dar îi va fi de
mare folos poporului său. Cuvintele lui Solomon
au fost pe placul lui Dumnezeu. „Vei avea
înţelepciune cum nimeni n-a mai avut vreodată", îi
spune El fiului lui David. „Dar, pe lângă
înţelepciune, îţi voi da şi bogăţii şi faimă."

CE VEZI AICI?
Câte lucruri diferite vezi în camera lui Solomon? Ce face omul
care stă în faţa intrării?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce a spus Dumnezeu că-i va da lui Solomon?
2. Ce 1-a cerut Solomon lui Dumnezeu să-i dea?
3. De ce I-au plăcut lui Dumnezeu cuvintele lui Solomon?
4. îi ceri şi tu lui Dumnezeu lucruri care sunt pe placul Lui?
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CORBII IL HRĂNESC PE ILIE
I împăraţi 16:29-33; 17:1-7

Ilie este prietenul lui Dumnezeu. Cei mai mulţi
dintre cei în mijlocul cărora trăieşte nu sunt ca el. Ei
nu vor să fie prieteni cu Dumnezeu. Nici măcar regele
nu vrea acest lucru. El crede că o statuie numită zeul
Baal este mai puternică decât Dumnezeu. Mai crede că
Baal este cel care trimite ploaia şi care face ca
pământul să dea rod. Ce ar putea să facă Ilie? Cum ar
putea să-i arate regelui Ahab că numai Dumnezeu
poate face aşa ceva? Ilie îi vorbeşte lui Dumnezeu.
Apoi îi spune regelui ce se va întâmpla. „Dumnezeu va
face să nu mai plouă", i-a spus el lui Ahab. „Nu va
ploua până ce nu am să spun eu să plouă din nou." II
vezi pe Ilie ascunzându-se lângă un pârâu? Sunt trei
ani şi jumătate de când nu mai plouă deloc, iar
pământul nu mai rodeşte nimic. Din această pricină,
oamenii nu mai au ce să mănânce. Dar priveşte corbii
aceştia. Ei îi aduc de mâncare lui Ilie. Astfel,
Dumnezeu însuşi are grijă de el.

TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce îi aduc corbii lui Ilie?
2. De ce fac ei acest lucru?
3. Cine îi trimite de mâncare lui Ilie în felul acesta?
4. Cum îţi dă Dumnezeu ţie de mâncare?

CE VEZI AICI?
Vezi copaci, sau flori ori iarbă în această imagine? Cum este vremea
în ţara lui Ilie?
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CE VEZI AICI?
Crezi că femeia şi copilul ei sunt nişte oameni săraci sau unii bogaţi?
De ce crezi asta? Ce anume din ce se vede te face să crezi acest
lucru?

DUMNEZEU II DA DE
MÂNCARE LUI ILIE

/ împăraţi 17:7-16
Vreme îndelungată nu a mai căzut nici un strop

de ploaie. Grânele nu s-au mai făcut. Poporul nu
mai avea aproape nimic de mâncare. Dumnezeu a
trimis pentru o vreme corbii să-i aducă lui Ilie
de-ale gurii. Dar acum are grijă de Ilie într-un alt
mod. El 1-a trimis la această femeie. „Vrei să-mi dai
puţină pâine şi nişte apă?", i-a cerut el femeii.
Femeia pare foarte tristă, nu-i aşa?

„Nu am nici o firimitură de pâine", a răspuns
ea. „Mai am numai puţină faină şi puţin ulei de
măsline. Am să-ţi fac o turtă cu ce mi-a mai rămas.
Apoi eu şi cu fiul meu vom pieri de foame." Ştii
ce-i răspunde Ilie femeii?

„Imparte-ţi pâinea cu mine", îi spune el.
„Dumnezeu nu te va lăsa să mori de foame!"
Femeia a avut încredere în vorbele lui şi a împărţit
pâinea cu el. Apoi a fost foarte uimită să vadă că în
fiecare zi avea destul de multă faină şi destul ulei ca
să coacă pâine. Făina şi uleiul din vas nu au secat
până cînd Dumnezeu a dat din nou ploaie.
Dumnezeu 1-a hrănit în felul acesta pe Ilie. El a
hrănit-o astfel şi pe femeie şi pe fiul ei.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Cine este omul din imagine?
2. Ce îi spune el femeii cu care stă de vorbă?
3. Ce le-a făgăduit Dumnezeu lui Ilie şi femeii?
4. Şi-a ţinut Dumnezeu făgăduinţa?
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CE VEZI AICI?
Ce vezi în această casă? Ce lucruri din cele care se văd aici nu există
în casa ta?

UN BĂIEŢEL ESTE ADUS
ÎNAPOI LA VIAŢĂ

I împăraţi 17:24

Cu numai câteva minute mai înainte, femeia
aceasta plângea în hohote din pricină că fiul ei murise.
Era atât de mâhnită pentru ceea ce se întâmplase!
Credea că Dumnezeu o pedepsise în felul acesta şi nu
se gândea că-şi va mai vedea vreodată fiul în viaţă.
Apoi, biata femeie i-a vorbit lui Ilie. Ştia că el este un
slujitor deosebit al lui Dumnezeu. Ilie I-a vorbit lui
Dumnezeu şi I-a cerut să-1 ajute. „Te rog să-1 aduci
înapoi la viaţă pe copilul acesta", s-a rugat el. Ce crezi
că se va întâmpla mai departe? Inima băiatului a
început să bată iarăşi. Era din nou viu! Acum ştii de
ce el şi mama sa sunt atât de fericiţi. Cunoşti şi
motivul pentru care Ilie este atât de bucuros.

TIMP DE APROFUNDARE
/. De ce par atât de fericiţi oamenii din această imagine?
2. Cine l-a adus pe acest băiat înapoi la viaţă?
3. Poate un om obişnuit să învieze pe cineva?
4. Atunci cine crezi că poate face acest lucru?
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ILIE SE ROAGĂ ŞI DUMNEZEU
TRIMITE FOC

I împăraţi 18
„Domnul este Dumnezeu!" strigă Ilie, prietenul Domnului.
„Baal este adevăratul dumnezeu!", strigă şi regele Ahab.

Dar Baal este numai o statuie. Cu toate acestea, regele crede
că Baal este acela care trimite ploaia. De aceea el vrea ca toţi
supuşii săi să se închine înaintea lui.

„Vino pe muntele Cârmei!", i-a zis Ilie regelui. „Ia-i cu
tine şi pe proorocii lui Baal!", i-a mai cerut el. Când au venit
cu toţii unde le spusese Ilie, acesta le-a cerut proorocilor lui
Baal să zidească un altar din pietre. Apoi, proorocii i-au cerut
lui Baal să trimită foc asupra altarului şi să aprindă jertfa. Dar
cum ar putea oare o statuie să facă aşa ceva? Ilie a făcut şi el
un altar, şi a turnat apă în jurul lui, după care I-a cerut lui
Dumnezeu să trimită un foc asupra altarului. Dumnezeu a
trimis un foc puternic, care a aprins altarul şi a mistuit viţelul
adus ca jertfa. Focul a făcut să dispară chiar şi apa din jurul
altarului. Baal însă nu a putut trimite nici măcar o scânteie.
„Domnul este Dumnezeu adevărat!", a strigat atunci poporul.
Avea dreptate să strige astfel, nu crezi?

TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce face Ilie în această ilustraţie?
2. Ce îi cere el lui Dumnezeu să facă?
3. De ce a trimis Dumnezeu foc?
4. De cine ar trebui să ascultăm şi cui ar trebui să ne închinăm

noi?
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CE VEZI AICI?
Un foc se vede arzând. Oare Baal este cel care 1-a trimis? Dacă
nu, atunci cine? Ce arde focul acesta?



DUMNEZEU II VORBEŞTE LUI
ILIE

I împăraţi 19:1-18

Ilie îşi părăsise casa şi fugise departe pentru că regina
voia să-1 omoare. Iată-1 acum ascuns pe acest munte mare.
El crede că oamenii de la el din ţară nu-1 vor mai asculta
când are să le vorbească. De aceea ar vrea ca Dumnezeu să
facă un lucru minunat care să arate că El este Domnul.
Dintr-o dată, vântul începe să bată cu o putere nemaivăzută.
„Dumnezeu trebuie să fie în acest vânt!", îşi spune Ilie în
gândul lui. Dar nu este aşa. Apoi, un cutremur zguduie cu
putere muntele pe care stătea Ilie. „Dumnezeu trebuie să fie
în spatele acestui cutremur", gândeşte Ilie, dar nici de data
aceasta nu are dreptate. După aceea, un foc uriaş a cuprins
muntele. Dar Dumnezeu nu era nici în acest foc. Deodată
s-a auzit un susur blând şi liniştit. Auzi acum pe cineva
vorbind în şoaptă? Ilie aude. Dumnezeu îi spune ceva cu
glas domol. Domnul nu are nevoie să le arate oamenilor
lucruri nemaipomenite pentru a-i convinge că El este
Dumnezeu. Ce spune Dumnezeu este important, chiar şi
atunci când ne vorbeşte în şoaptă!

TIMP DE APROFUNDARE
/. Cine îi vorbeşte lui Ilie?
2. Dumnezeu vorbeşte in gura mare sau pe şoptite?
3. Ce ne învaţă Biblia despre ce spune Dumnezeu7

CE VEZI AICI?
Cum îţi dai seama că vântul bate? De unde ştii că pământul se
cutremură? Priveşte focul din imagine. Se ascunde oare
Dumnezeu şi în astfel de lucruri?
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CE VEZI AICI?
Crezi că cel care se vede aici este un vier bun? Cum ţi-ai dat seama?

VIA LUI NABOT
I împăraţi 21

Priveşte la veşmântul cel frumos al regelui Ahab.
Arată ca un om bogat, nu-i aşa? Dar Ahab nu numai că
era foarte bogat, ci era şi foarte, foarte egoist şi zgârcit.
El a văzut o vie foarte roditoare ce se întindea chiar în
apropierea palatului său şi a vrut s-o ia ca să fie a lui.
Dar stăpânul viei, un om pe nume Nabot, nu a vrut să
i-o dea, pentru că via era singura lui avere. Cu toate
stăruinţele lui Ahab, Nabot nu voia nicidecum s-o
vândă. Când regina cea rea la suflet a aflat că bărbatul
ei, regele, dorea cu orice preţ să aibă via pentru el, a
pus câţiva oameni să-1 omoare pe Nabot. Apoi i-a dat
via în dar bărbatului ei, regele Ahab. Ahab s-a bucurat
nespus de mult şi s-a dus degrabă să-şi vadă via pe
care şi-o dorise atât de mult. Dar ia uite cine vine la el!
Este chiar Ilie. „Dumnezeu te va pedepsi pentru ceea
ce ai făcut", îi spune el regelui. Auzind aceste cuvinte,
regele s-a posomorât dintr-o dată. Cei mai mulţi dintre
noi se întristează atunci când află că vor fi pedepsiţi
pentru relele lor, nu-i aşa?

TIMP DE APROFUNDARE
7. Ce îi spune Ilie regelui?
2. De ce va fi pedepsit acesta?
3. Suntem pedepsiţi pentru lucrurile bune pe care le facem, sau

pentru cele rele?
4. Ce poţi face tu ca să nu fii pedepsit?
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o ÎNTÂMPLARE CU DOI REGI
/ împăraţi 22:1-40

Iată aici doi regi aşezaţi pe scaunele lor de domnie.
Unul dintre ei este Ahab, iar celălalt se numeşte Iosafat.
E un nume cam lung, chiar şi pentru un rege. Aceşti doi
regi vor să-şi ducă ostile la luptă. Ei cred că totul merge
bine şi că vor ieşi biruitori. „Dar oare ce zice
Dumnezeu?", întreabă Iosafat care este un rege bun. Dar
el nu ar trebui să fie aici ca să-1 ajute pe Ahab, regele cel
rău. Ahab a chemat atunci câţiva oameni despre care
susţine că sunt proorocii lui Dumnezeu. Profeţii i-au
minţit însă pe cei doi regi spunându-le că vor ieşi biruitori
în luptă. „Nu-i adevărat!", Ie spune Mica celor doi regi. II
vedeţi pe Mica? El este cu adevărat un prooroc al lui
Dumnezeu, iar regii ar trebui să-i dea ascultare. Dar ei
nu-1 ascultă. „Regele Ahab va fi omorât", avertizează
Mica. Şi s-a întâmplat întocmai cum spusese el. Noi însă
ar trebui să-i ascultăm pe oamenii ca Mica, nu crezi aşa?

TIMP DE APROFUNDARE
/• Care dintre oamenii din imagine este proorocul Mica?
2. Ce le spune el celor doi regi?
3- Ii vor da ei ascultare?
4. Dar tu? Tu îţi asculţi părinţii şi profesorii?

CE VEZI AICI?
Cum te-ai simţi dacă ai fi Ahab? Ai sta acasă în loc să te duci la
luptă? I-ai da ascultare proorocului lui Dumnezeu?
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ELISEI ÎMPLINEŞTE
LUCRAREA DOMNULUI

II împăraţi 2:1-18

Ilie era ajutorul lui Dumnezeu. El făcuse multe
lucruri minunate pentru Domnul, dar acum venise
vremea pentru el să meargă în cer. Cine va face atunci
lucrarea lui Dumnezeu în continuare? „Eu", a răspuns
Elisei. Acum vezi ce se întâmplă cu Ilie? Tocmai se
înalţă la cer. Dumnezeu a trimis un vârtej care 1-a
ridicat la El. Iar Elisei, rămas în urma lui, ţine în mâini
mantaua lui Ilie. Acum este încredinţat că el va duce
mai departe lucrarea Domnului în locul lui Ilie. El va
fi un slujitorul al lui Dumnezeu cu totul deosebit.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Care dintre cei doi oameni crezi că este Ilie?
2. Ce va face el acum?
3. Ce poţi face tu ca să-lfii de folos lui Dumnezeu?
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CE VEZI AICI?
Poţi să arăţi locul în care se găsesc caii şi carul de foc? Dumnezeu
este cel care i-a trimis ca să-1 ia pe Ilie la cer. Dar haina lui Ilie, ştii
unde este? Este în mâinile lui Elisei. El o va păstra şi o va folosi ca
să împlinească lucrarea Domnului.



OALELE CU UNTDELEMN
// împăraţi 4:1-7

Această femeie sărmană era într-un mare necaz.
Ea îi datora mulţi bani unui om, dar nu avea cu ce
să-şi plătească datoria şi bărbatul ei murise. „Atunci
am să-ţi iau băieţii", o ameninţase acel om. „Am
să-i vând ca robi, şi aşa o să-mi pot lua banii
înapoi." Biata femeie a alergat înspăimântată la
Elisei. I-a povestit tot şi Elisei i-a spus să
împrumute oalele şi ulcioarele vecinilor ei şi nu
erau deloc puţine! „Dumnezeu te va ajuta!", a
încurajat-o el. „Toarnă în vasele acestea puţinul ulei
din ulcica ta! Toarnă în toate oalele! Toate se vor
umple cu ulei." Femeia a crezut tot ce-i spusese
proorocul şi a făcut tot ce o învăţase căci credea în
Dumnezeu. Şi ştii ce s-a întâmplat? Dumnezeu a
făcut ceea ce făgăduise prin gura lui Elisei. Femeia
a vândut uleiul, a plătit datoria şi i-a mai rămas
destul ca să trăiască ea şi fiii ei. Domnul îşi ţine
totdeauna făgăduinţele!

TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce i-a spus Elisei femeii să facă?
2. Ce a făcut femeia?
3. Şi tu încerci să faci ce vrea Dumnezeu?

CE VEZI AICI?
Câte oale şi câte ulcioare vezi în această imagine? Cu ce sunt ele pline?
Cum a ajuns untdelemnul în ele?
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O FAMILIE FERICITA
IIîmpăraţi 4:18-37

Oamenii aceştia par a fi o familie fericită, nu-i
aşa? Află însă că ei nu erau atât de fericiţi cu puţin
timp în urmă. Şi asta pentru că băieţelul era mort.
El era pe câmp şi muncea cu mama lui. Dar deodată
a început să-1 doară capul foarte tare. Mama lui 1-a
luat în braţe dar, în scurt timp, copilul şi-a dat
sufletul. Gândeşte-te cât de doborâtă de durere
trebuie să fi fost mama lui când şi-a văzut copilul
mort. Dar ea nu s-a pus pe bocit aşa cum ar fi făcut
cele mai multe mame, ci s-a dus să-1 caute pe Elisei.
„Ajută-mă!", 1-a rugat ea. Elisei nu s-a lăsat rugat ci
s-a grăbit să ajungă la casa ei. A ajuns acolo şi a
intrat în camera unde băiatul zăcea fără viaţă pe un
pat. Apoi, Elisei a început să se roage. „Doamne,
ajută-ne!", s-a rugat el fierbinte. Deodată, băiatul a
strănutat. Era din nou viu! Acum uită-te cât de
veseli sunt cu toţii. Şi tu ai fi fericit dacă Dumnezeu
ar face ceva special pentru tine!

CE VEZI AICI?
Priveşte la camera în care stau aceşti oameni. Ce are ea diferit
faţă de camera ta? Ţi-ar plăcea să locuieşti într-o asemenea
cameră?
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TIMP DE APROFUNDARE
/. Care crezi că este Elisei dintre cei care se văd în imagine?
2. Cine sunt ceilalţi?
3. Ce lucru deosebit a făcut Dumnezeu pentru ei?
4. Tu l-ai mulţumit lui Dumnezeu pentru lucrurile deosebite

pe care le-a făcut pentru tine9



NAAMAN ESTE
ASCULTĂTOR

II împăraţi 5:1-14

Naaman era general în oastea ţării sale. El avea
sub porunca lui mulţi ostaşi. Le spunea ce să facă şi
unde să se ducă şi ei i se supuneau şi-i ascultau
toate poruncile. Dar Naaman avea o mare supărare.
El se îmbolnăvise de o boală foarte grea. Boala
aceea era lepra, şi nici un doctor nu avea puterea s-o
vindece. „Ştiu pe cineva care te poate ajuta" i-a
spus o fetiţă într-o zi. Apoi i-a povestit tot ce ştia ea
despre Elisei. Auzind despre Elisei, Naaman s-a
grăbit să se ducă la el. „Spală-te de şapte ori în
Iordan", i-a spus Elisei lui Naaman. Dar Naaman nu
prea voia să facă ce-i ceruse proorocul. Până la
urmă însă a făcut aşa cum i se spusese. Şi acum
uită-te la el! Dumnezeu 1-a vindecat complet.
Naaman este în culmea fericirii, la fel ca şi nevasta
lui. Şi fetiţa care-i povestise despre Elisei este
bucuroasă pentru vindecarea lui.

CE VEZI AICI?
Care este părerea ta, Naaman şi nevasta lui sunt fericiţi, sau
sunt necăjiţi? De ce crezi asta?

TIMP DE APROFUNDARE
/. De ce pare Naaman atât de fericit?
2. Ce a făcut el?
3. Când te simţi tu mai fericit, când asculţi ori când eşti

neascultător?
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O OASTE DE ÎNGERI
IIîmpăraţi 6:8-17

Ce-ai crede dacă ai avea deodată înaintea ta o oaste
de îngeri? Dar ce-ai gândi dacă ar fi acolo special ca să
te ajute pe tine? Zăreşti vreo oaste de îngeri în această
imagine? Dacă te uiţi mai bine ai să vezi că au cai şi
care de luptă. Sunt aici ca să-i vină în ajutor lui Elisei,
dacă ar avea cumva nevoie. Cetatea în care se află el
este într-o mare primejdie: ostile asiriene au
împresurat-o şi sunt gata să o ia cu asalt. La început
însă, tânărul de lângă el nu a văzut mulţimea de îngeri.
Apoi, Elisei i-a cerut lui Dumnezeu să facă în aşa fel
încât şi tânărul să poată vedea oastea de îngeri,
închipuie-ţi cât de uimit trebuie să fie tânărul la
vederea îngerilor. Şi e firesc să fie aşa. Nu sunt mulţi
aceia dintre noi care au prilejul să vadă de-adevăratelea
o oaste de îngeri, nu-i aşa?

TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce se vede pe dealul din afara zidurilor cetăţii?
2. Ce face acolo oastea de îngeri?
3. Găndeşte-te la trei feluri în care te ajută Dumnezeu.
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CE VEZI AICI?
Spune numele a cinci lucruri din această ilustraţie care nu există în
casa ta. Ce îţi spun aceste lucruri despre Elisei şi despre felul în care
a trăit el?



SA-I AJUTAM PE CEI CARE
NE FAC RĂU

// împăraţi 6:18-23

Iată-1 pe Elisei călăuzind un luptător orb. La fel sunt
şi ceilalţi războinici care vin în urma lui. Dumnezeu i-a
lovit cu orbirea pe aceşti oşteni ce veniseră cu gânduri
rele la Elisei. Dar acum nu mai pot vedea. Cineva
trebuie să-i ducă de mână. Acum Elisei ar fi putut să se
răzbune pe ei facându-le ceva rău. Ar fi putut chiar să-i
omoare. Dar el n-a făcut una ca asta. Elisei îi ajută pe
oamenii care-i vor răul. Curând, Dumnezeu le va reda
vederea acestor oameni. Iar lor le va părea rău pentru
că au încercat să pună mâna pe Elisei şi să-1 ducă cu
de-a sila la împăratul lor.

TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce au vrut aceşti oameni să-i facă lui Elisei?
2. Dar Elisei, i-a ajutat sau s-a răzbunat pe ei?
3. Ştii pe cineva care vrea să-ţi facă ceva rău?
4. Ce ar trebui să faci - să-l ajuţi sau să-i faci rău acelui cineva?

, \

CE VEZI AICI?
Crezi că aceşti oameni sunt luptători? Ce anume din înfăţişarea lor îţi
spune că sunt soldaţi?
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CE VEZI AICI?
Omul care ţine coroana în mâinile sale este un preot. El 1-a ascuns pe
Ioas până ce acesta a împlinit şapte ani. Priveşte la hainele preotului.
Probabil că aşa se îmbrăcau preoţii în vremea aceea. Clădirea în care
se află acum este un templu. Acolo este Casa lui Dumnezeu.

COPILUL AJUNS REGE
II împăraţi 11

Oamenii aceştia nu erau mai înainte foarte fericiţi.
O regină cu suflet hain domnea peste ei. Ea a încercat
să-1 omoare pe băieţelul pe care îl vedeţi aici împreună
cu toată familia lui. Pe toţi ceilalţi din familia lui i-a
omorât, dar pe el n-a putut să-1 găsească. Bătrânul
preot 1-a ascuns pe Ioas, căci acesta era numele
băieţelului. Acum el are şapte ani şi poporul îl vrea pe
el ca rege. Regina cea crudă nu va mai domni peste ei.
Oamenii sunt acum fericiţi. Este mult mai bine să ai un
rege bun sau o regină bună, decât un rege sau o regină
răi.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce se întâmplă în acesta imagine?
2. Ce ai zice dacă ai fi în locul acestui băiat?
3. l-ai cere lui Dumnezeu să te ajute9
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DARURI PENTRU CASA
DOMNULUI
II împăraţi 12:1-16

Multă vreme, oamenii nu au mai refăcut Casa
Domnului. Nu au mai îngrijit-o şi nu s-au mai
ocupat deloc de ea, aşa că acum arată tare murdară
şi dărăpănată. Regelui Ioas nu i-a plăcut acest lucru.
El vrea ca acum Casa Domnului să fie din nou
frumoasă precum odinioară, în vremea lui Solomon.
„Strângeţi bani şi dregeţi Casa Domnului!", le-a
cerut regele preoţilor. Aşa că oamenii au aşezat
această ladă la intrarea ei. Acum priviţi ce se
întâmplă. Oamenii aduc bani. Şi ei vor ca Templul
Domnului să-şi recapete strălucirea de altădată.
Dacă ai fi şi tu acolo nu ai vrea să dai la rândul tău
bani pentru Casa Domnului?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce pun oamenii in Iadă'?

2. De ce fac acest lucru?
3. Ai vrea şi tu să dai bani pentru Casa Domnului?
4. Ai vrea să ajuţi la păstrarea ei curată?

CE VEZI AICI?
Vezi câţiva copii în imagine? Arată unde sunt. Vezi şi câteva mame?
Pe cine altcineva mai vezi în afara lor?
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DUMNEZEU IL AJUTA PE
EZECHIA

II împăraţi 19

Omul acesta nu prea seamănă cu un rege. Cu toate
acestea el este chiar regele. Este un rege bun pe nume
Ezechia, numai că acum are necazuri. Mii de luptători
au năvălit peste ţara lui gata să o ia în stăpânire. Iar el
nu are destui oameni ca să le poată ţine piept. Oare
ce-ar putea să facă? Tocmai a primit o scrisoare
ameninţătoare de la vrăjmaşii lui. Cine i-ar putea veni
în ajutor? Ezechia ştie! Dumnezeu este Cel care îl
poate ajuta, aşa că se duce la Casa Domnului. Aici
desface scrisoarea înaintea Domnului şi cade în
genunchi în rugăciune. El îi cere lui Dumnezeu să-1
ajute. Ştii ce se întâmplă mai departe? Dumnezeu
trimite un înger ca să se lupte cu aceste mii de
luptători. Acum regele ştie că Dumnezeu este mai
puternic decât orice oaste. Aminteşte-ţi acest lucru
atunci când te rogi!

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce face regele Ezechia în această imagine?
2. în cefei îl va ajuta Dumnezeu?
3. Atunci când ai nevoie de sprijin, Ii ceri lui Dumnezeu

să te ajute?
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CE VEZI AICI?
Priveşte puţin cum este îmbrăcat acest rege. Are pe el un sac.
Oamenii se îmbrăcau aşa ca să-I arate lui Dumnezeu că erau mâhniţi
şi că voiau ajutorul Său. Priveşte încăperea în care se află regele.
Este chiar în Templu, Casa lui Dumnezeu.



CUVÂNTUL LUI
DUMNEZEU ESTE SCOS LA

LUMINĂ
II împăraţi 22:1-23:3

Cel care stă pe tron este Iosia. El vrea să fie un
rege bun, nu cum a fost tatăl lui, regele cel rău
Amon. Lui Amon nu-i păsa de Dumnezeu, aşa că,
o dată cu trecerea timpului, Casa lui Dumnezeu a
ajuns neîngrijită şi dărăpănată. Iar poporul a pierdut
singura scriere a Cuvântului lui Dumnezeu.
„Curăţiţi Casa Domnului!", a poruncit regele Iosia,
şi poporul a început să facă curat în Templu. într-o
zi, au găsit ceva ca un sul, strâns şi pus deoparte.
Era Cuvântul Domnului. Acum un om i-1 citeşte
regelui. Iosia este însă trist. „Nu am făcut ce voia
Dumnezeu!", a spus el. Apoi a dat poruncă
poporului să se strângă la Casa Domnului. După ce
s-a strâns popor cât vedeai cu ochii, Iosia a citit
Cuvântul Domnului în faţa tuturor. „Ascultaţi de
Domnul!", a cerut regele poporului. „Aşa vom
face!", au făgăduit supuşii săi.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Cefei de rege era Iosia?
2. Ce i-a spus el poporului să facă?
3. Vrei să faci ce spune Dumnezeu?

CE VEZI AICI?
II vezi pe omul care citeşte Cuvântul lui Dumnezeu? El are în mâini
un sul pe care este scris Cuvântul Domnului.
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DUMNEZEU MERGE CU
POPORUL SĂU

Ezra 7-8

Oamenii aceştia merg într-o călătorie foarte lungă.
După cum se poate vedea, ei nu au nici maşini, nici
trenuri sau avioane. Tot timpul trebuie să meargă pe
jos, pe drumuri pietruite, în dogoarea soarelui. Tâlharii
ar putea să-i atace ca să-i prade sau să-i omoare. Dar
priveşte! Ei îi cer lui Dumnezeu să-i însoţească în
această călătorie. „Dumnezeu va avea grijă de noi", le
spune Ezra oamenilor. Apoi el îngenunchează lângă
râu. Toţi oamenii se opresc şi Ezra Ii cere lui
Dumnezeu să meargă cu ei. Crezi că Dumnezeu va
face acest lucru?

CE VEZI AICI
Vezi aceste corturi? Oamenii au stat în ele timp de trei zile. Nu se
grăbesc în călătoria pe care o fac. Ei vor să fie siguri că Dumnezeu
este cu ei.
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TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce fac oamenii aceştia^
2. îi ceri şi tu lui Dumnezeu să rămână cu tine atunci când pleci

într-o călătorie?
3. Iţi vei aduce aminte să faci acest lucru?



te RUGĂCIUNEA LUI NEEMIA
Neemia 1:1-2:10

Ssst! Neemia se roagă! El este supărat pentru că
tocmai a aflat câteva lucruri triste despre Ierusalim.
Familia lui a trăit acolo cu mulţi ani în urmă.
„Zidurile sunt dărâmate", i-a spus cel care îi
adusese veştile. „Cetatea este în ruină." Aşa sunau
veştile care l-au întristat pe Neemia. Acesta este
motivul pentru care se roagă acum. El îi cere lui
Dumnezeu să-1 lase să plece la Ierusalim şi să-i
îngăduie să ridice din nou zidurile cetăţii. Neemia
iubeşte ţara în care a trăit familia lui şi vrea să se
roage pentru ea. El vrea să facă ceva ca să-i vină în
ajutor.

CE VEZI AICI
Uită-te la aceşti oameni. Ce crezi, sunt veseli sau sunt
supăraţi? Ţi se pare că stau de vorbă despre ceva important?
De ce crezi asta?

TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce face Neemia?
2. Ce vrea Neemia ca Dumnezeu să facă pentru el?
3. îţi iubeşti tu ţara?
4. Te-ai rugat vreodată pentru ea?
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RIDICAREA ZIDURILOR
Neemia 2:17-7:3

A

înălţarea unui zid nu este o treabă uşoară. Uită-te
numai la Neemia şi la prietenii lui care muncesc din
greu. Dar ei sunt bucuroşi să poată ridica din nou
aceste ziduri, pentru că îşi iubesc cu adevărat cetatea,
Ierusalimul. Ei vor ca cetatea lor să aibă ziduri
puternice, care să-i ţină pe duşmani la distanţă. Dar
duşmanilor nu le place deloc lucrul acesta. Ei nu-i
iubesc pe Neemia şi pe prietenii lui şi vor să-i atace pe
lucrătorii care trudesc la înălţarea zidurilor. Atunci
Neemia şi cu oamenii săi va trebui să lase lucrul
deoparte. „Nu vă fie teamă!", îi îmbărbătează el.
„Dumnezeu este mare. El ne va ajuta negreşit." Şi avea
dreptate să spună aceste cuvinte. Dumnezeu i-a ajutat
să termine de ridicat din nou zidurile Ierusalimului în
doar cincizeci şi două de zile.

TIMP DE PĂRTĂŞIE
1. Ce fac Neemia şi prietenii săi?
2. Cine i-a ajutat?
3. Vrei şi tu ca Dumnezeu să te ajute astăzi?
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CE VEZI AICI
Poţi să spui ce face fiecare dintre oamenii din această imagine? Ai
mai văzut vreodată unelte ca cele care se văd aici?



EZRA CITEŞTE CUVÂNTUL
LUI DUMNEZEU

Neemia 8:1-12

Ezra citeşte din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu-i aşa
că nu prea seamănă cu Biblia pe care o ai sau pe care
ai văzut-o tu? Totuşi, ceea ce citeşte Ezra acum este o
parte din Biblie. După ce termină, le spune oamenilor
ce înseamnă cuvintele pe care le-a citit. El le spune ce
vrea Dumnezeu ca ei să facă. Unii dintre ei încep
atunci să plângă de supărare că până atunci nu făcuseră
voia lui Dumnezeu. „Nu plângeţi!", îi îndeamnă Ezra.
„Astăzi e o zi fericită. Duceţi-vă acasă şi mulţumiţi-I
lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut cu voi." Este un
lucru bun să ne amintim ce a făcut Dumnezeu pentru
noi, nu? Uneori simţim că ne pare rău pentru că nu am
făcut ce trebuie. Atunci este bine să-I mulţumim lui
Dumnezeu pentru ce a făcut pentru noi.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce citeşte Ezra?
2. De ce sunt supăraţi unii oameni7

3. Tu eşti bucuros când îl rogi ceva pe Dumnezeu?
4. Dar atunci când îţi rogi părinţii'?

CE VEZI AICI
Gândeşte-te la momentele în care se citeşte Cuvântul lui Dumnezeu.
Ce este diferit în biserica ta faţă de ceea ce se vede în ilustraţia
alăturată?

81



O ÎMPĂRĂTEASA
NEÎNFRICATĂ

Estera 2-8
împărătesei Estera nu-i era îngăduit să vină

înaintea împăratului. Aşa cereau poruncile din ţara
lor. Ele spuneau limpede că împăratul putea s-o
osândească la moarte pentru că a venit la el fără să
fie poftită. Oare de ce a făcut ea acest lucru?
Motivul pentru care a încălcat poruncile este că are
să-i spună ceva foarte important împăratului. Şi,
lucrul cel mai grav, nu mai are timp de aşteptat! Dar
priveşte acum! împăratul a întins spre Estera un
toiag de argint căruia i se spune sceptru,
împărăteasa ştie că atunci când împăratul face acest
lucru, ea poate să-i vorbească fără nici o teamă.
Acum îi va spune împăratului o mare taină. „Cineva
îmi doreşte moartea. Mie şi familiei mele, ca şi
prietenilor mei", îi spune Estera împăratului. Acum
că a aflat ce se întâmplă, împăratul nu va îngădui ca
omul acela despre care i-a vorbit împărăteasa Estera
să-i facă vreun rău ei sau poporului ei. El însuşi va
veghea asupra vieţii ei. Acum Estera este foarte
bucuroasă că a venit înaintea lui. Trebuie să-i fi fost
foarte teamă la început. Dar cu toate acestea ea tot
a venit înaintea împăratului.

TIMP DE APROFUNDARE
/. De ce a venit Estera înaintea împăratului?
2. A fost ea curajoasă făcând acest lucru? De ce?
3. Cum faci lucrurile care trebuie făcute?
4. Ai face astfel de lucruri chiar dacă ţi-ar fi frică?
5. Tu ai putea să faci aşa ceva pentru poporul tău?
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CE VEZI AICI?
Ce culori se pot vedea în această încăpere? Arată câteva dintre ele.



ISAIA IL ASCULTA PE
DUMNEZEU

Isaia 6

Ştii cine este omul care se roagă? Este Isaia. Astăzi,
în timp ce se ruga, ceva neobişnuit s-a întâmplat.
Deodată, a apărut înaintea lui o lumină strălucitoare.
Apoi L-a văzut pe Dumnezeu aşezat pe tronul Său de
slavă din ceruri. îngerii cântau într-una: „Sfânt, sfânt,
sfânt este Domnul!" Ce ai zice dacă ai vedea toate
aceste lucruri? Ţi s-ar face cumva frică? Şi lui Isaia i-a
fost. Iată-1 aici aşezat în genunchi. cerându-I lui
Dumnezeu să-1 ierte pentru orice lucru rău pe care l-a
făcut. Şi Dumnezeu îl iartă şi îi cere lui Isaia să
împlinească o slujbă aleasă pentru El ca prooroc al
Său. Proorocii erau oameni cu teamă de Dumnezeu,
aleşi de El, pentru a face cunoscute poporului căile
Domnului. De asemenea Isaia a scris pentru noi şi o
parte din Biblia pe care o citim astăzi. Dumnezeu l-a
ajutat s-o scrie. Iţi pare bine că Isaia a făcut ce a vrut
Dumnezeu?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce vede Isaia?
2. Ce vrea Dumnezeu ca el să facă9

3. Ai vrea să asculţi ce spunea Isaia9

4. Cere-i cuiva să-ti citească Isaia 53:3-10!

CE VEZI AICI?
Isaia a îngenuncheat în Templu. Vezi lumina strălucitoare din faţa
lui? Isaia îi spune lui Dumnezeu că va face tot ce îi va cere. Isaia a
trăit cu multe sute de ani înainte ca Isus să vină în lume. Dar el a scris
despre Isus. El a povestit cum se va jertfi Isus ca să ne mântuiască.
Isaia 53:3-10 este despre Isus.
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CE VEZI AICI?
Vezi focul acesta? Casele şi palatele din vremea lui Ieremia nu aveau
sobe. Oamenii îşi încălzeau casele aşa cum se vede aici.

IEREMIA ASCULTA ŞI SE
SUPUNE

Ieremia 36

Vezi hârtia înfăşurată din imagine? Se numeşte sul.
In el scrie exact ceea ce i-a spus Dumnezeu lui
Ieremia. Regelui însă nu-i place ce scrie acolo. Este un
rege rău şi neascultător. Nu vrea cu nici un chip să facă
ce spune Dumnezeu, aşa că s-a apucat să-1 taie în
bucăţi. Priveşte! Acum ia bucăţile tăiate din sul şi le
pune pe foc. Cu toate acestea, regele nu-L poate opri
pe Dumnezeu! Domnul îi spune lui Ieremia care este
voia Lui şi acesta Ii scrie cuvintele pe un alt sul. Pe
acesta, regele nu-1 mai arde ca pe primul. Acum poţi să
citeşti şi tu cuvintele acelea chiar în Biblia ta. Ele
formează o carte numită Ieremia, după numele
autorului ei. îţi pare bine că Ieremia 1-a ascultat pe
Dumnezeu şi a făcut exact ce-i spusese El să facă?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce face regele?
2. De ce arde sulul?
3. Te bucuri pentru că Ieremia a făcut ce a spus Dumnezeu7

4. Eşti bucuros când faci ce spune El?



DANIEL SE ÎMPOTRIVEŞTE
PORUNCII ÎMPĂRATULUI

Daniel 1

Un slujitor aduce ceva de mâncare. Este o
mâncare împărătească. E cea mai gustoasă mâncare
care se pregăteşte în întreaga împărăţie. Cu toate
acestea, Daniel şi prietenii săi nu vor să mănânce.
Dumnezeu nu vrea ca ei să guste din hrana cea
gustoasă a împăraţilor păgâni. El nu vrea ca ei să
bea din vinul lor. Aşa că ei nu s-au supus poruncii
împăratului de a mânca din mâncărurile pregătite
pentru ei. Oare te împotriveşti şi tu lucrurilor care
ştii că nu Ii plac lui Dumnezeu?

TIMP DE APROFUNDARE
/. De ce nu a vrut Daniel să mănânce din mâncărurile care

i-aufost aduse?
2. Ce a spus el?
3. Ce ar trebui să faci tu cu lucrurile rele?

CE VEZI AICI
Uită-te cu atenţie la vasele pline cu mâncare. îi vezi pe cei care aduc
hrana? Cine este Daniel şi care sunt prietenii săi în această imagine?
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CE VEZI AICI
Priveşte acolo jos, la gura cuptorului? Vezi nişte oameni întinşi pe
jos? Cuptorul era atât de încins încât au murit din cauza căldurii.
Acum uită-te la prietenii lui Daniel! Oare cum este cu putinţă ca ei să
stea în picioare în mijlocul cuptorului fără să păţească ceva?

CEI TREI PRIETENI AI LUI
DANIEL

Daniel 3
Aici nu se vede statuia cea mare din aur ce fusese

înălţată pe un deal la porunca împăratului. El
poruncise ca orice om să se plece înaintea ei. Dar
oamenii n-ar fi trebuit să facă acest lucru, nu-i aşa? Ei
trebuie să se închine numai înaintea lui Dumnezeu. Cei
trei prieteni ai lui Daniel nu au respectat porunca
împăratului. Ei ştiau că trebuie să se închine doar
înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea unei statui,
împăratul a aflat acest lucru şi s-a mâniat grozav. Cei
mai mulţi împăraţi se mânie dacă supuşii lor nu-i
ascultă. Regele le-a poruncit slujitorilor lui să-i arunce
pe cei trei tineri, prieteni ai lui Daniel, într-un cuptor
uriaş. Ii vezi stând în picioare în mijlocul cuptorului?
Mai vezi pe cineva împreună cu ei? împăratului îi este
teamă văzând că flăcările nu se ating de cei trei tineri
credincioşi. Oare cum a fost cu putinţă ca cei trei
prieteni ai lui Daniel să stea într-un cuptor încins fără
să păţească ceva? Cine era cealaltă persoană?
„Seamănă cu Fiul lui Dumnezeu!", a exclamat
împăratul. Dumnezeu este cel care s-a îngrijit de cei
trei tineri.

TIMP DE APROFUNDARE
/. De ce i-a aruncat împăratul in cuptor pe cei trei tineri?
2. Cine le-a venit in ajutor?
3. îi ceri şi tu lui Dumnezeu in fiecare zi să te ajute0
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DUMNEZEU II SCRIE UNUI
ÎMPĂRAT

Daniel 5

Regele este îngrozit! Şi e firesc să fie aşa! O
mână misterioasă a scris aceste cuvinte pe perete,
împăratul acesta netrebnic şi trufaş nu ştie ce vor să
însemne. Şi nici unul dintre prietenii săi nu este în
stare să-1 ajute. Numai Daniel poate să-1 facă să
înţeleagă care este adevărul cu acele cuvinte
necunoscute. El îi spune împăratului că lui
Dumnezeu nu I-a plăcut deloc purtarea lui şi nu-1 va
mai lăsa să fie împărat. Chiar în acea noapte
împărăţia lui avea să fie cucerită de un alt împărat.

CE VEZI AICI
Un mare ospăţ avea loc în acest palat. Poţi să dai. ca exemple,
câteva lucruri care arată acest lucru? Arată-le cu degetul! îl
vezi pe Daniel?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce îi spune Daniel împăratului7

2. Crezi că împăratului îi este teamă?
3. Tu ce ai gândi dacă ai fi împărat şi ţi s-ar întâmpla aşa

ceva9

4. Ce ar trebui să facă acum? Ce te-ai face tu dacă ai fi în
locul lui7
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DANIEL IN GROAPA CU LEI
Daniel 6

Ce crezi că face Daniel cu aceşti lei? Poate nu par
foarte fioroşi, dar sunt cu adevărat foarte sălbatici şi
înfometaţi. Ar fi în stare să înghită cât ai clipi pe
oricine s-ar apropia de ei. Dar leii aceştia nu-1 pot
mânca pe Daniel. Ştii de ce? Pentru că Dumnezeu le-a
închis gurile. Dumnezeu îl apără astfel pe Daniel de
cei care vor să-i facă rău. Unii dintre dregătorii
împăratului nu-1 iubesc deloc pe Daniel şi vor cu orice
preţ să-1 piardă. Ei l-au înşelat pe împărat şi l-au pus
să dea o poruncă prin care să-i ceară lui Daniel să nu se
mai roage. Dar Daniel nu vrea să înceteze să se roage
lui Dumnezeu. „Dacă vei continua să te mai rogi, vei
fi aruncat în groapa cu lei", a spus împăratul. Dar, cu
toate acestea, Daniel nu a încetat să se roage. Aşa că
pedeapsa pentru nerespectarea poruncii a fost dusă la
îndeplinire şi Daniel a fost aruncat în groapa cu lei. Nu
te bucuri că Dumnezeu a închis gura leilor şi că 1-a
păzit pe Daniel de orice rău?

TIMP DE APROFUNDARE
1. De ce a fost aruncat Daniel în groapa cu lei?
2. Cine l-apăzit de orice rău?
3. l-ai cerut şi tu lui Dumnezeu astăzi să te ferească de

orice rău?
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CE VEZI AICI?
Câţi lei se văd în ilustraţia alăturată? Uită-te la gurile lor. Li se văd
dinţii? De ce nu?



IONA ÎNCEARCĂ SA FUGA
Iona 1-3

Iona încearcă să fugă undeva, cât mai departe. El îşi
închipuie că se poate ascunde de Dumnezeu. Dar aşa
ceva nu este cu putinţă, nu-i aşa? Săracul Iona! Ar
trebui să ştie că Dumnezeu este peste tot şi că nimeni,
dar absolut nimeni, nu poate fugi de El. II vezi pe Iona
gata să se urce pe o corabie? Dumnezeu îi spusese să
se ducă la o cetate, numită Ninive, locuită numai de
oameni răi. Oamenii aceştia aveau nevoie de cineva
care să le spună despre Dumnezeu, şi atunci ar fi
încetat să mai facă lucruri rele. Dar Iona nu vrea să se
ducă la Ninive. El vrea ca oamenii aceia să fie
pedepsiţi şi să piară cu toţii de pe faţa pământului.
Acesta este motivul pentru care Iona fuge acum de
Dumnezeu. Ştii ce s-a întâmplat mai departe cu el? Un
peşte uriaş 1-a înghiţit, apoi, după trei zile, 1-a aruncat
pe ţărm. Acum, Iona ştie că nu trebuie să mai fugă de
Dumnezeu. El a înţeles că trebuie să facă exact ceea ce
îi cere El.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce vrea Dumnezeu ca să facă Iona?
2. Ce încearcă Iona să facă?
3. Poate cineva să fugă şi să se ascundă de privirea lui

Dumnezeu?

CE VEZI AICI?
Arată câteva dintre lucrurile care se găsesc pe corabie. Vezi banii
puşi pe masă? Oamenii plăteau ca să se poată urca pe corabie. Iar
sulurile acelea de hârtie erau cărţi. Arată care sunt marinarii de pe
corabie.
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UN ÎNGER ADUCE O VESTE
BUNĂ

Luca 1:26-38

Această tînără frumoasă este Maria. Dar uită-te cine
a venit la ea. Este un înger adevărat! Dumnezeu 1-a
trimis la Maria ca să-i vorbească din partea Lui, şi să-i
aducă o veste bună. „Dumnezeu te-a ales pe tine", îi
spune îngerul Măriei. „Tu vei fi mama Fiului lui
Dumnezeu, II vei naşte şi-I vei pune numele Isus." Ce
ar putea să spună Maria acum? Este atât de fericită că
va fi mama lui Isus. Isus este Mântuitorul nostru. El
avea să fie pedepsit în locul nostru pentru lucrurile
rele pe care le-am făcut. Dumnezeu este Cel care L-a
trimis să facă acest lucru. Oare câte mame şi-ar fi dorit
să fie mama lui Isus?

TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce i-a spus îngerul Măriei?
2. Crezi că Maria este bucuroasă pentru vestea pe care a

primit-o?
3. îţi place să primeşti veşti bune0

4. îţi place Vestea Bună a lui Dumnezeu din Biblie?

CE VEZI AICI?
Care este îngerul? Cine este Maria? Crezi că Maria este o femeie
frumoasă?
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MARIA VINE LA ELISABETA
Luca 1:39-56

Maria are o taină pe care vrea să i-o descopere şi
Elisabetei, verişoara sa. Dar Elisabetei tocmai i-a fost
descoperit lucrul acesta. „Maria, vei naşte un prunc",
îi spune Elisabeta. „El va fi Fiul lui Dumnezeu." Dar
şi Elisabeta are o taină pe care vrea să i-o descopere
Măriei. Insă şi Măriei i-a fost descoperit ce ascunde
Elisabeta în sufletul ei, căci Dumnezeu îi spusese că şi
verişoara ei va avea un copil. Este un copil cu totul
altfel decât copiii obişnuiţi. El va creşte mare şi va
mărturisi Cuvântul lui Dumnezeu. Maria a rămas trei
luni cu Elisabeta. Gândeşte-te numai cât de bine au
petrecut împreună timpul acesta vorbind despre pruncii
pe care aveau să-i aducă pe lume şi care aveau să
schimbe destinul omenirii!

TIMP DE APROFUNDARE
/. Cât timp a rămas Maria cu Elisabeta0

2. Despre ce au vorbit cele două femei?
3. Ce ai vrea s-o întrebi pe Maria?

CE VEZI AICI?
Ce crezi că îi spune acum Elisabeta Măriei? Prin ce se deosebeşte
casa Elisabetei de casa ta?
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NAŞTEREA LUI IOAN
Luca 1:57-80

Iţi aduci aminte de această femeie? Este Elisabeta,
verişoara Măriei. Acum uită-te ce ţine în braţe! Este
pruncul pe care 1-a adus pe lume. Dar oare ce nume îi
vor pune ea şi Zaharia, bărbatul ei? Rudele şi vecinii
cred că îl vor numi Zaharia, ca pe tatăl lui. Dar ia
uită-te mai atent! II vezi pe Zaharia scriind ceva? Nu
face altceva decât să scrie numele ce-i va fi dat
pruncului. „Numele lui va fi loan", scrie Zaharia.
Acesta era numele pe care Dumnezeu îl alesese pentru
pruncul Elisabetei şi al lui Zaharia.

CE VEZI AICI?
Ce vezi în mâinile lui Zaharia? în mâna stângă ţine o tablă făcută din
lemn acoperit cu ceară. Zaharia scrie numele loan pe această tablă.

TIMP DE APROFUNDARE
/. De ce a scris Zaharia că pruncul trebuie să se numească

loan?
2. Vrei să faci şi tu ce îţi spune Dumnezeu?
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PRUNCUL ISUS ESTE ADUS
PE LUME

Luca 2:1-7

Maria şi Iosif sunt într-un staul, adică într-un
adăpost pentru vaci, oi, măgari şi alte animale. în acest
adăpost sărăcăcios a venit pe lume Pruncul Isus. 0
vezi acum pe Maria ţinând Pruncul în braţe? Ea este
maica Pruncului Isus. Dar Tatăl Pruncului este chiar
Dumnezeu din ceruri. El vrea ca Iosif, bărbatul Manei,
să aibă grijă de micuţul Isus. Ai vrea să-I spui ceva
Pruncului?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Unde s-a născut pruncul Isus?
2. în braţele cui stă El acum?
3. Ce va face Iosif cu Pruncul?

CE VEZI AICI?
De unde ştii că Maria şi Iosif sunt într-un staul? Ce vezi în acest
adăpost pentru vite?
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ÎNGERII LI SE ARATA
PĂSTORILOR

Luca 2:8-14

Păstorii aceştia se uită la ceva ieşit din comun. Vezi
încotro privesc? In faţa lor a apărut o lumină
strălucitoare. Dar ei mai văd ceva ce tu nu vezi. Este
un înger care le vorbeşte spunându-le: „Nu vă temeţi!
Am veşti bune pentru voi. Un Mântuitor vi s-a născut
în seara aceasta. Iar acum doarme într-o iesle din
Betleem." Acum uită-te puţin la feţele păstorilor! Vezi
şi tu ce văd ei? Mii şi mii de îngeri umplu cerul.
Acesta este motivul pentru care se vede lumina cea
strălucitoare. îngerii aceştia sunt ca un cor. „Slavă lui
Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ
între oamenii plăcuţi Lui!", spun ei. Nu ştim dacă
îngerii cântă sau dacă numai rostesc aceste cuvinte cu
toţii o dată, dar este extraordinar! Ţi-ar plăcea şi ţie să
fii acolo împreună cu păstorii?

CE VEZI AICI?
Vezi focul lângă care stau păstorii? De ce crezi că îl aprinseseră?
Vezi oile acestea? Unde este cel de-al şaselea păstor?
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TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce văd aceşti păstori0

2. Ce spun îngerii?
3. Ce ai vrea să-i întrebi pe aceşti păstorii



PASTORII VIN SA VADĂ
PRUNCUL

Luca 2:15-20

Păstorii nu mai sunt lângă turmele lor. Altcineva
se îngrijeşte acum de ele. Iată că păstorii au ajuns la
Betleem. Sunt atât de fericiţi că pot vedea Pruncul!
Iţi aminteşti ce le spusese îngerul? Pruncul acesta
este Mântuitorul lumii. Maria şi Iosif sunt bucuroşi
să le arate Pruncul păstorilor. Păstorii sunt şi ei
bucuroşi că pot vedea acest Prunc drăgălaş ca toţi
ceilalţi copilaşi dar atât de diferit de toţi ceilalţi
prunci din lume.

CE VEZI AICI?
Ce a adus acest tânăr păstor? Ai vrea să mângâi mielul pe care
acesta îl ţine în braţe? Vezi stelele? Lucrurile acestea se
petrec în timpul zilei sau în timpul nopţii? De ce este fânul
acesta lângă pruncul Isus?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Cine le-a spus acestor păstori despre Pruncul Isus?
2. Unde sunt aceşti oameni?
3. Ce ai face tu dacă ai fi acolo cu ei?
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SIMEON ŢINE PRUNCUL IN
BRAŢELE SALE

Luca 2:21-38

Omul acesta care ţine Pruncul în braţe pare atât de
bucuros, nu-i aşa? Este un om cu adevărat fericit. Cu
mult timp în urmă, Dumnezeu îi spusese lui Simeon că
are să apuce să-L vadă pe Cel care va mântui lumea de
păcate. Şi Simeon a tot aşteptat, a aşteptat ani şi ani la
rând să se împlinească ce-i spusese Dumnezeu. In ziua
aceea, Maria şi cu Iosif veniseră la Casa Domnului
aducând Pruncul. Dumnezeu îl îndemnase pe Simeon
să vină şi el la Templu. El îi mai spusese bătrânului că
pruncul Isus este Mântuitorul. Tot atunci venise la
Templu şi Ana, femeie temătoare de Dumnezeu, ca să
vadă şi ea Pruncul. Ana îl iubea pe Dumnezeu. Cât de
fericită a fost să-L vadă pe Cel care va fi Mântuitorul
lumii! Ea ştie că Pruncul Isus este Mântuitorul pentru
că Dumnezeu îi spusese lucrul acesta. Ea va spune
multor altor oameni că Isus a venit şi că El este
Mântuitorul. Fiecare dintre noi ar trebui să facă la fel
ca Ana, nu-i aşa?

TIMP DE APROFUNDARE
1. Cine ţine Pruncul în braţe?
2. De ce pare el atât de fericit?
3. Ce va face Ana de acum încolo?
4. Ştii că Isus este Mântuitorul?
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CE VEZI AICI?
Priveşte cum sunt îmbrăcaţi oamenii aceştia. Arată câteva lucruri pe
care tu şi familia ta nu le folosiţi astăzi ca să vă îmbrăcaţi.



MAGII SUNT CĂLĂUZIŢI
DE O STEA

Matei 2:1-8

Priveşte steaua strălucitoare de pe cer. Este
unică, niciodată cerul n-a mai fost luminat de o
asemenea stea. Cei trei oameni călare pe cămile se
ţin după ea şi n-o scapă nici o clipă din ochi. Aceşti
trei oameni care se numesc magi, vin de foarte
departe, din Răsărit şi toţi trei ştiu că un Mare Rege
s-a născut. Steaua îi va călăuzi la regele Irod. Apoi
îi va duce până la Pruncul Isus, Marele Rege, pentru
care au adus daruri de mare preţ!

TIMP DE APROFUNDARE
7. Unde se duc cei trei oameni?
2. Ce face steaua care se vede pe cer?
3. Ce ai vrea să-i întrebi pe aceşti trei oameni?

CE VEZI AICI?
Magii merg călare pe cămile. Vor merge cale lungă pe cămilele lor.
Ar fi cu neputinţă să străbată această cale pe jos. Nu-ţi pare bine că
tu nu trebuie să călătoreşti în felul acesta?
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MAGII II ADUC DARURI
PRUNCULUI ISUS

Matei 2:9-12 :

Iată-i din nou pe cei trei magi. Au mers după
stea şi steaua le-a arătat locul unde puteau să-L
găsească pe Isus. Oamenii aceştia au străbătut un
drum foarte lung ca să ajungă până aici şi au adus
cu ei daruri de mare preţ pentru Isus. Vezi ce I-au
adus Pruncului Isus? Şi-au deschis visteriile şi I-au
pus la picioare smirnă şi tămâie. Acestea sunt de
mare preţ şi costă mulţi bani. Magii I-au mai adus
Pruncului şi aur. După ce îi vor pune darurile la
picioare, aceşti trei oameni înţelepţi I se vor închina
lui Isus. Toţi trei ştiu că El este Mântuitorul, Fiul
lui Dumnezeu.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Lucrurile aduse de cei trei magi sunt nişte daruri

bune?
2. Ce vor face magii după ce vor aşeza darurile la

picioarele lui Isus?
3. Ai vrea să-Ifaci şi tu lui Isus daruri bune?

CE VEZI AICI?
Arată cu degetul fiecare dintre darurile aduse de cei trei înţelepţi. Poţi
să spui numele celor trei daruri?
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MARIA ŞI IOSIF FUG IN
EGIPT

Matei 2:13-18

Iosif şi Maria se grăbesc să plece cât mai repede.
Regele cel rău vrea să omoare Pruncul. Dumnezeu,
care cunoştea gândurile necurate ale regelui, i-a spus
lui Iosif, noaptea într-un vis, să ia Pruncul şi să fugă în
Egipt. Acum îi poţi vedea pe toţi trei mergând pe
drumul spre Egipt. Maria merge călare pe un măgăruş.
Ea ţine Pruncul strâns în braţe. Dumnezeu le făgăduise
că va avea grijă de ei. Şi tu ştii că Dumnezeu îşi ţine
întotdeauna făgăduinţele, nu-i aşa?

TIMP DE APROFUNDARE
1. Unde se duc aceşti oameni?
2. De ce Maria şi cu Iosif îl duc pe Isus în acea ţară17

3. Ştii unde este Egiptul?
4. Crezi că Dumnezeu îşi ţine totdeauna figăduinţele?

CE VEZI AICI?
Priveşte la drumul pe care merg cei trei. Când pleci undeva, pe ce fel
de drumuri călătoreşti? Seamănă aceste drumuri cu cel din această
imagine? în vremurile biblice, drumurile erau precum nişte cărări.
Cămile şi măgăruşi străbăteau aceste drumuri, iar oamenii mergeau
pe jos pe ele. Pe atunci nu erau maşini. 99



CE VEZI AICI?
Vezi împrejmuirile făcute din pietre? Vezi casele din jur? De
ce sunt ele deosebite de casa în care locuieşti tu?

ÎNTOARCEREA IN NAZARET
Matei 2:19-23

Un rege rău la suflet voise să-L omoare pe Isus. Dar
regele acela a murit. Acum, Maria şi cu Iosif se pot întoarce
liniştiţi acasă împreună cu Isus. Ii vezi pe toţi trei călătorind?
Au stat o vreme în Egipt, o ţară care se întinde departe de
casa lor. Acum însă se întorc acasă, în Nazaret. A trecut
destul de multă vreme de când au plecat de acolo. Iţi poţi
închipui cât de bucuroşi sunt că se pot întoarce la casa lor
după atâta timp! Nu simţi şi tu o mare bucurie în suflet
atunci când te întorci acasă dintr-o călătorie lungă?

TIMP DE APROFUNDARE
1. Unde au fost până acum oamenii din imagine?
2. Crezi că Dumnezeu călătoreşte împreună cu ei?
3. Când pleci într-o călătorie Ii ceri şi tu lui Dumnezeu să te însoţească?
4. Dar când te întorci îi mulţumeşti că a fost cu tine?
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CE VEZI AICI?
Câte unelte se văd în această imagine? Arată-le cu degetul pe rând.
Ştii care este Iosif?

ISUS IL AJUTA PE IOSIF
Luca 2:39-40

Priveşte-L pe Isus cum bate cu ciocanul. El vrea
să-şi ajute tatăl, pe Iosif, care lucrează tâmplărie.
Lucrul acesta înseamnă că Iosif face obiecte din lemn
de foarte bună calitate. Isus este acum destul de mare
ca să-1 poată ajuta pe Iosif. El doreşte din tot sufletul
să-i poată fi de folos. Isus vrea să fie un ajutor pentru
toţi. Nu te bucuri şi tu ştiind că Isus vrea să fie ajutorul
fiecăruia dintre noi?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce face Isus aici?
2. Pe cine ajută El acum?
3. A i vrea şi tu să fii un ajutor pentru ceilalţi?
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CE VEZI AICI?
Câţi oameni vezi aici împreună cu Isus? Sunt oameni tineri sau
oameni mai în vârstă? Ei se află în Casa Domnului - adică în Templu.

ISUS ESTE ASCULTĂTOR DE
PĂRINŢI
Luca 2:41-52

Băieţelul care se vede aici este chiar Isus. Are acum
doisprezece ani. Dar cine să fie oamenii din jurul Lui
care îl ascultă cu atâta atenţie? Sunt nişte învăţători de
seamă, foarte înţelepţi. Ei ştiu mai multe lucruri decât
cei mai mulţi dintre oameni. Dar până şi aceşti
învăţători sunt astăzi uimiţi. Acest băieţel de doar
doisprezece ani îi învaţă pe ei! El le spune lucruri
înţelepte despre Dumnezeu. „Cum de ştie puştiul toate
aceste lucruri?" - se întreabă învăţătorii. Dacă ar şti că
puştiul care stă în mijlocul lor este chiar Fiul lui
Dumnezeu! In scurt timp, Maria şi Iosif sosesc şi ei, şi
îi spun lui Isus că a venit vremea să se întoarcă acasă.
Isus îi urmează ascultător şi se întorc toţi trei la
Nazaret, unde locuiesc. In felul acesta, Isus ne arată că
trebuie să fim ascultători de părinţi, nu-i aşa?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Câţi ani are acum Isus?
2. Ce face El aici?
3. Ce va face El când Maria şi cu Iosif vor sosi9

4. îţi asculţi tu părinţii fără să faci mofturi?



IO AN VORBEŞTE DESPRE
ISUS

Matei 3:1-12

Omul din imagine cu toiagul în mână seamănă cu
slujitorii bisericii de astăzi? Dar ceilalţi oameni care se
văd, seamănă ei cu prietenii şi cu vecinii tăi de la
biserică? Omul acesta este loan, iar oamenii îl cunosc
sub numele de loan Botezătorul. El propovăduieşte
înaintea oamenilor din imagine venirea împărăţiei lui
Dumnezeu. Dar nu are în faţa lui un amvon, iar locul în
care se află nu este o biserică. Cu toate acestea,
oamenii au venit să-1 asculte. „Nu mai faceţi lucruri
rele!", le spune loan. „Mântuitorul a coborât pe
pământ! Dumnezeu m-a trimis să vă vestesc venirea
Lui." loan le-a spus oamenilor despre Isus. Nu-i aşa că
oamenii ar trebui să-1 asculte cu cea mai mare atenţie?

TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce face loan?
2. De ce ar trebui să asculte aceşti oameni?
3. Dar tu? Asculţi cu atenţie când cineva iţi vorbeşte despre

Isus?

CE VEZI AICI?
îl vezi pe soldatul care stă şi ascultă? A venit să audă ce are loan să
le spună oamenilor. Arată cu degetul mantia cu care este îmbrăcat
loan. Este o mantie făcută din păr de cămilă.
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ISUS ESTE BOTEZAT
Matei 3:13-17

II vezi pe loan în picioare pe malul râului
Iordan? Iţi aduci aminte de el? loan propovăduia
înaintea multor oameni vestea venirii lui Isus. El le
spunea să se pocăiască pentru lucrurile rele pe care
le făceau. Apoi le cerea să fie gata să-L primească
pe Isus. Multora dintre cei care l-au ascultat le-a
părut rău pentru toate faptele urâte pe care le
făcuseră în viaţa lor. loan i-a botezat pe oameni în
apa acestui râu. Astăzi, loan a fost foarte uimit să-L
audă pe Isus cerându-i să-L boteze şi pe El. Când
L-a botezat, Duhul Sfânt a coborât asupra Lui în
chip de porumbel. „Acesta este Fiul Meu preaiubit
în care-Mi găsesc plăcerea", a spus Dumnezeu. Şi
noi vrem ca Dumnezeu să-Şi găsească plăcerea în
viaţa noastră, nu-i aşa?

TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce se întâmplă în aceste imagini?
2. Ce a spus Dumnezeu despre Isus?
3. Vrei şi tu ca Dumnezeu să-şî găsească plăcerea în

viaţa ta?
4. Spune câteva lucruri pe care ar trebui să le faci

pentru ca acest lucru să se întâmple.
104

CE VEZI AICI?
Unde este porumbelul? De fapt nu este chiar un simplu porumbel,
nu-i aşa? Este Duhul lui Dumnezeu coborând din ceruri.



ISPITIREA LUI ISUS
Matei 4:1-11

Câţi oameni sunt acum cu Isus? Pare să fie singur,
dar de fapt nu este. Satan este şi el acolo, vorbind cu El.
Tare ar mai vrea ca Isus să facă lucruri rele! El vrea ca
noi toţi să facem lucruri rele, nu-i aşa? Dar Isus îi
spune cu hotărâre: „Nu!" El îi răspunde lui Satan cu
adevăruri din Biblie. Dar lui Satan nu-i place deloc
lucrul acesta. Lui nu-i place nici să ne audă spunând
„Nu!" ispitelor şi nu-şi doreşte să ne audă spunând
cuvinte din Biblie. Adu-ţi aminte că Satan te ispiteşte
şi pe tine să faci lucruri rele, înşelându-te! Ce bine este
să cunoşti adevărurile cuprinse în Biblie!

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce vrea Satan ca Isus să facă?
2. Ce ar vrea Satan să faci tu9

3. Ce a făcut Isus?
4. Ce ar trebui să faci tu9

5. Ai citit tu vreodată Biblia9

CE VEZI AICI?
Locul în care se află Isus pare o ţară frumoasă şi bogată, sau una
săracă şi nu prea frumoasă? Seamănă cumva cu un pustiu? Ce te face
să crezi lucrul acesta?
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ISUS IN CASA LUI
DUMNEZEU

loan 2:13-16

Acesta este Templul - Casa lui Dumnezeu. Dar nu
aşa ar trebui el să arate. Uită-te numai puţin ce se
întâmplă acolo: unii oameni vând oi, alţii vând păsări
şi vite. Dar nu fac aceste lucruri pentru Casa lui
Dumnezeu. Mai mult, ei îi înşeală pe oamenii care vin
să cumpere. Tu nu ai fi supărat dacă asemenea lucruri
s-ar întâmpla în biserica ta? Isus este de-a dreptul
mânios. Uită-te la El! Tocmai răstoarnă o masă. Vezi
cum se risipesc banii pe jos? „Afară de aici!", le strigă
El acestor oameni. „Aici este Casa lui Dumnezeu.
Oamenii trebui să se roage în locul acesta, dar voi îi
furaţi fără nici o frică de Dumnezeu. Aţi făcut din ea
un cuib de tâlhari!" Ştii ce au făcut oamenii aceştia pe
care era Isus supărat? Au ieşit îndată afară!

TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce face Isus?
2. De ce este el mânios?
3. Ce faci tu pentru ca şi Casa Domnului la care mergi să

te închini să fie un loc liniştit?
4. Ajuţi la păstrarea curăţeniei în biserică?
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CE VEZI AICI?
Arată scaunele şi mesele pe care Ie vezi în această imagine. Care
dintre ele sunt răsturnate pe jos? Ce altceva mai vezi?



ISUS II VORBEŞTE LUI
NICODIM

loan 3

II vezi pe omul care stă de vorbă cu Isus? Este
un om cu vază. Oamenii spun despre el că ar
cunoaşte o mulţime de lucruri despre Dumnezeu.
Numele lui este Nicodim şi credea şi el până acum
că ştie o sumedenie de lucruri despre Dumnezeu.
Apoi, într-o zi, L-a auzit pe Isus vorbind. Isus
spunea despre Dumnezeu lucruri pe care Nicodim
nu le auzise niciodată. Iar acum venise să-1 vadă pe
Isus şi să stea de vorbă cu El. Este noapte şi cei mai
mulţi oameni dorm la această oră. Stelele strălucesc
pe cer. Vântul adie uşor. Nicodim ascultă cu atenţie
ce spune Isus. „Trebuie să vă naşteţi din nou,
Nicodime!", îi spune Isus. Apoi adaugă: „Eu sunt
Fiul lui Dumnezeu." Nicodim poate fi un om nou
dacă crede în Isus. Şi tu poţi fi un om nou!

TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce ştii despre Nicodim?
2. Ce i-a spus Isus?
3. Ce ai vrea să facă Isus pentru tine?

CE VEZI AICI?
Unde sunt Isus şi Nicodim? Locul în care se află cei doi este
acoperişul unei case. Vezi celelalte case? Priveşte acoperişurile
drepte ale acestora. Oamenii urcau des pe aceste acoperişuri ca să
stea de vorbă sau ca să doarmă.
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ISUS VINDECA UN BĂIAT
loan 4:43-54

„Ajută-mă, Te rog!", I-a cerut un om bogat lui îsus.
„Fiul meu este foarte bolnav." Omul acesta voia tare
mult ca Isus să vină cu el acasă. El voia ca Mântuitorul
să-i vindece fiul. „Intoarce-te acasă!", i-a spus Isus.
„Fiul tău este vindecat." Omul acela a privit la El şi a
crezut ce-i spusese. S-a grăbit să ajungă la casa lui care
era departe de locul acela în care se afla Isus. Ce crezi
că a aflat când a ajuns acasă? Fiul său se făcuse bine!
Priveşte acum cât de fericit este tatăl copilului. Cât de
mulţumit este şi băiatul că a fost vindecat. Ce bine este
să crezi întocmai ce spune Isus!

CE VEZI AICI?
Crezi că omul acesta şi fiul lui ţin mult unul la altul? De ce crezi
acest lucru? Crezi că amândoi sunt bucuroşi? De ce crezi asta?

TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce voia omul acela să facă Isus?
2. Cum l-a vindecat Isus pe băiatul acestui om?
3. Cum crezi că a fost credinţa lui în Isus?
4. Tu îi ceri lui Isus să facă lucruri mari pentru tine?
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ISUS CITEŞTE CUVÂNTUL
LUI DUMNEZEU

Luca 4:16-30

Ai vrea să-L auzi pe Isus citind Cuvântul lui
Dumnezeu? Ai vrea să-L auzi vorbind? Sigur că ai
vrea! Isus le citeşte acum Cuvântul lui Dumnezeu
acestor oameni, mărturisindu-le adevărurile lui
Dumnezeu. Dar cei care îl ascultă sunt foarte mânioşi.
Nu le place deloc ce spune Isus. El le spune că este
Fiul lui Dumnezeu, iar ei ştiu că este vecinul lor din
Nazaret. Toţi cred că nu este decât un tâmplar ca şi
Iosif, tatăl lui. Nu crezi că ei ar trebui să-L asculte cu
grijă pe Isus atunci când le vorbeşte, şi că ar trebui să
creadă spusele Lui?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce face Isus?
2. De ce sunt aceşti oameni aşa de mânioşi?
3. Crezi că ar trebui să-i dea ascultare lui Isus?
4. Tu crezi ce spune Isus?

CE VEZI AICI?
Isus citeşte şi învaţă oamenii în sinagogă. Este Casa lui Dumnezeu
din Nazaret. Ce lucruri din această sinagogă nu există în biserica ta?
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ISUS IL AJUTA PE PETRU
LA PESCUIT

Luca 5:1-11

Priveşte la aceşti peşti ce se zbat în năvod! Unii
dintre ei reuşesc să sară înapoi în apă. Petru şi
prietenii săi sunt surprinşi de ceea ce se întâmplă,
îşi petrecuseră toată noaptea la pescuit, dar nu
izbutiseră să prindă nici măcar un singur peşte.
Oare de unde vin aceşti peşti? Isus ştie răspunsul.
El este cel care le-a spus unde să-şi arunce mrejele.
Dar de unde a ştiut El unde se află peştele? Isus este
Fiul lui Dumnezeu. El ştie totul!

TIMP DE APROFUNDARE
/. De ce erau surprinşi Petru şi prietenii săi?
2. De unde a ştiut Isus unde să pescuiască?
3. In ce anume ai vrea ca Isus să te ajute?

10

CE VEZI AICI?
Câte bărci se văd în imagine? Câţi oameni pescuiesc? Oamenii
aceştia muncesc împreună la prinderea peştelui. Ei sunt prietenii lui
Isus. Mai târziu se vor lăsa de pescuit şi vor ajunge ucenicii lui Isus.



PATRU PRIETENI IL
URMEAZĂ PE ISUS

Matei 4:18-22

Iată-L venind pe Isus! El se îndreaptă către prietenii
Săi facându-le semn cu mâna. Iată numele celor patru:
Petru, Andrei, Iacov şi loan. Aici se văd numai doi
dintre ei trăgându-şi plasele de pescuit afară din apă.
Cu aceste năvoade prind ei peşte, pe care apoi îl vând
ca să câştige bani cu care să trăiască. „Veniţi după
Mine şi vă voi face pescari de oameni!", le spune Isus
acestor prieteni ai Lui. Ştii ce vor face cei patru
prieteni? îşi vor lăsa îndată năvoadele şi bărcile. Vor
lăsa pescuitul care era meseria lor şi vor merge cu Isus.
De acum înainte îl vor ajuta pe Isus în ceea ce avea El
să împlinească pe pământ.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce fac aceşti prieteni?
2. Ce le cere Isus să facă?
3. Crezi că le-ar plăcea să-L ajute pe Isus?
4. Dar ţie ţi-ar plăcea să-Ifii de folos Lui?

CE VEZI AICI?
Vezi plasele acestea? Vezi şi bărcile? Barca are o pânză. Ştii la ce
folosea pânza aceea? Oamenii de pe barcă o întindeau şi vântul sufla
în ea împingând barca pe suprafaţa apei.
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ISUS VINDECA O FEMEIE
Marcu 1:29-34

Petru şi nevasta lui par fericiţi, nu-i aşa? E firesc
să fie aşa pentru că soacra lui Petru, care se vede
stând în mijloc, zăcea în pat bolnavă cu numai
câteva clipe înainte. Acum uită-te la ea! Este gata să
se ridice din pat şi să meargă să dea o mână de
ajutor la bucătărie. Ştii ce s-a întâmplat? Isus s-a
atins de mâna ei şi, deodată, frigurile care o
chinuiau au lăsat-o în pace. Isus poate să facă
lucruri nemaipomenite, nu-i aşa? Şi aceasta pentru
că este Fiul lui Dumnezeu.

CE VEZI AICI?
Poţi să arăţi unde este patul în încăperea din imagine? Ce
altceva se mai vede aici? Vezi vreun scaun, sau vreo
fereastră?

TIMP DE APROFUNDARE
1. De ce par atât de fericiţi Petru şi nevasta lui?
2. Ce a făcut Isus aici?
3. Eşti bucuros că Isus poate face lucruri atât de minunate?
4. îi ceri şi tu să facă astfel de lucruri pentru tine?
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ISUS VINDECA MULŢI
OAMENI
Luca 4:40-44

Cei mai mulţi dintre aceşti copii sunt bolnavi sau
infirmi. Dar cine oare ar putea să le vină în ajutor?
Sunt câţiva doctori, dar aceşti doctori nu ştiu cum ar
putea să-i vindece. Nu au medicamente bune ca să le
dea. Ei nu ştiu să facă atât de multe lucruri câte ştiu
doctorii din ziua de azi. Nici astăzi doctorii nu pot
vindeca toate bolile. în plus, aici nu există spitale. Nu
există infirmiere. Oamenii aceştia au disperată nevoie
de ajutor! Au nevoie de Isus. El este Fiul lui
Dumnezeu. Numai El îi poate vindeca. Crezi tu acest
lucru?

CE VEZI AICI?
Vezi câteva cârje? Ce altceva îţi arată că oamenii aceştia sunt
suferinzi? Ceea ce vezi se petrece într-un oraş sau într-un sat? De
unde ştii?

TIMP DE APROFUNDARE
/. De ce au venit la Isus oamenii aceştia?
2. Ce face El, îi ajută sau nu? Ce face Isus acum?
3. Pe tine te va ajuta Isus dacă îi ceri ajutorul?
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ISUS VINDECA UN BOLNAV
Luca 5:17-26

Priveşte! în acoperişul casei cineva a făcut o gaură
mare. Patru dintre oamenii care stau înaintea lui Isus
au făcut această spărtură pentru că un prieten de-al lor
era bolnav. Din pricina îmbulzelii, ei nu puteau să intre
în această casă pe uşă ca să-1 vadă pe Isus. Erau însă
foarte încredinţaţi că Isus - şi numai El! - le poate
vindeca prietenul de boala care îl chinuia. Aşa că au
spart acoperişul şi au făcut o gaură mare în el. Apoi au
coborât înăuntru patul pe care era aşezat prietenul lor.
Mai întâi, Isus trebuie să fi zâmbit când 1-a văzut pe
cel bolnav coborând cu pat cu tot prin gaura din
acoperiş. Apoi 1-a vindecat pe acel bolnav. Acum îl
poţi vedea şi tu. Este sănătos şi tocmai se ridică de jos,
strângându-şi aşternutul. Nu crezi că omul acesta I-a
adus mulţumiri din suflet lui Dumnezeu pe drumul de
întoarcere spre casă? Aşa a şi făcut!

TIMP DE APROFUNDARE
/. Cine l-a adus aici pe omul acesta?
2. Cum a ajuns el în încăperea unde era Isus?
3. I-a adus omul acesta mulţumiri lui Dumnezeu după ce

a fost vindecat?
4. Ar trebui să-ţi aduci şi tu aminte să-I mulţumeşti lui

Dumnezeu?
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CE VEZI AICI?
Vezi frânghia care atârnă de tavan? Ce au făcut prietenii bolnavului
cu ea? Unde este aşternutul acestui bolnav?



ISUS II VORBEŞTE LUI
MATEI
Luca 5:27-28

Oamenii nu-1 iubeau nici un pic pe Matei din
pricină că îi punea să-şi scoată banii pentru a plăti
dările către stăpânire. De multe ori îi punea să
plătească mai mult decât s-ar fi cuvenit. De aceea
Matei nu avea prea mulţi prieteni. Cu toate acestea,
Isus a vrut să fie prietenul Său. El a vrut ca Matei
să-L însoţească în lucrul pe care îl avea de făcut.
„Vino după mine!" i-a zis Isus. Oamenii sunt foarte
miraţi de ceea ce face Isus. Ei sunt şi mai miraţi
atunci când îl văd pe Matei ridicându-se şi venind
după Isus. El este bucuros să-I fie de ajutor
Mântuitorului. Este un lucru mult mai bun decât
să-i pui pe oameni să plătească dări!

TIMP DE APROFUNDARE
/. Cefei de serviciu avea Matei?
2. Avea mulţi prieteni? De ce?
3. Cine era prietenul lui Matei?
4. Te bucuri că Isus este şi prietenul tău?

CE VEZI AICI?
Se vede vreo corabie în această imagine? Dar vreun catarg? Ce alt
lucru pe care tu nu îl ai mai poţi vedea?
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CE VEZI AICI?
Oamenii din imagine par să fie bucuroşi? Crezi că ei sunt buni cu
Isus?

ISUS STA LA MASA CU
MATEI
Luca 5:29-32

îţi aduci aminte de Matei? Era omul care-i punea pe
oameni să dea bani pentru stăpânire. Isus îi ceruse să
vină după El şi să fie ucenicul Lui. Acum, Isus este în
casa lui. Sunt de faţă şi alţi oameni, prieteni ai lui
Matei. Şi ei se ocupă cu aceleaşi lucruri ca şi prietenul
lor: îi silesc pe oameni să plătească dările. Dar priveşte
puţin! Câţiva farisei s-au oprit şi ei la casa lui Matei.
Fariseii erau conducători de frunte ai poporului care
spuneau că ştiu multe lucruri despre Dumnezeu. Ei îl
urăsc pe Matei ca şi pe prietenii lui pentru ceea ce fac.
„De ce mănânci alături de asemenea oameni
netrebnici?", îl întreabă aceşti oameni pe Isus. „Şi
oamenii care fac lucruri rele au nevoie de
Dumnezeu!", spune El. Isus vrea ca toţi oamenii să-L
iubească pe Dumnezeu. El vrea ca şi noi doi să-L
iubim.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce Ii spun aceşti oameni lui Isus?
2. Ce le răspunde Isus?
3. Isus vrea ca şi tu să-L iubeşti pe Dumnezeu? II iubeşti oare cu

adevărat?
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ISUS AJUTA UN OM SA
MEARGĂ

loan 5:1-13

„Vrei să fii vindecat?", îl întreabă Isus pe omul care
zace la picioarele lui. Omul acesta nu putea să mai
meargă în picioare de treizeci şi opt de ani. Ce crezi că
I-a răspuns el lui Isus? „Da!", a răspuns el întristat.
„Dar nimeni nu mă poate ajuta." „Scoală-te, strânge-ţi
aşternutul şi întoarce-te acasă!", a zis atunci Isus.
Chiar în clipa aceea, omul şi-a dat seama că era
vindecat. Putea acum să meargă. Sărea în sus şi era
atât de fericit pentru minunea pe care o făcuse Isus cu
el! S-a dus apoi la Casa Domnului ca să-I mulţumească
lui Dumnezeu pentru că fusese vindecat.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce avea omul lungit pe jos, la picioarele lui Isus?
2. Ce a făcut /sus cu el?
3. Unde s-a dus omul acela după ce Isus l-a vindecat? Tu Ii

mulţumeşti lui Dumnezeu atunci când te ajută?

CE VEZI AICI?
Vezi scăldătoarea plină cu apă? Arată ca un bazin. Pe vremea aceea
nu erau conducte prin care apa să le vină oamenilor direct acasă aşa
cum se întâmplă astăzi.

117



ISUS VINDECA MANA UNUI
OM

Matei 12:9-14

II vezi pe omul care întinde mâna spre Isus? Mâna
îi era uscată şi nu putea să facă nimic cu ea. Cred că
nici ţie nu ţi-ar plăcea să ai o mână pe care să nu o poţi
folosi. Omul acesta voia ca Isus să-i vindece mâna. Şi
El i-a împlinit dorinţa şi 1-a vindecat. N-ar trebui oare
ca toată lumea să se bucure acum pentru că omul a fost
vindecat? Aşa s-ar cuveni! Insă unii oameni care au
văzut ce s-a întâmplat nu se bucură deloc. Ii vezi? Sunt
încruntaţi şi supăraţi. Ei şi prietenii lor ţin la o tradiţie
care spune că e rău să faci un bine cuiva într-o astfel de
zi ca cea în care a fost vindecat omul cu mâna uscată.
Isus le-a spus că această datină, la care ei ţineau atât de
mult, nu trebuie înţeleasă în mod greşit. Era mai
important ca omul acela să fie ajutat decât să se
respecte o rânduială. De aceea, Isus 1-a vindecat pe
omul bolnav chiar şi în ziua aceea. Eşti bucuros că Isus
îi iubeşte atât de mult pe oameni?

TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce a făcut Isus aici?
2. Crezi că Isus îl iubeşte pe acest om?
3. Dar pe tine, te iubeşte oare Isus?
4. Eşti bucuros că Isus te iubeşte?
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CE VEZI AICI?
Câţi oameni vezi aici? Câţi dintre ei crezi că se bucură pentru ceea ce
se întâmplă? Câţi sunt supăraţi?



ISUS VORBEŞTE
MULŢIMILOR DINTR-O

BARCĂ
Marcu 3:7-12; 4:1

Ştii ce face Isus în această barcă? Dă învăţături
oamenilor. Nu ţi-ar plăcea şi ţie să stai alături de aceşti
oameni şi să-L asculţi? Ce crezi că ai auzi? Uneori,
Isus spune o povestire. Povestirile Lui sunt pline de
învăţăminte. Ele vorbesc despre Dumnezeu şi despre
casa lui Isus din ceruri. Ele ne învaţă ce să facem ca
să-I fim plăcuţi lui Dumnezeu. Poţi să asculţi şi tu una
dintre povestirile spuse de Isus. Cineva din familia ta
ar putea să ţi-o citească!

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce face Isus?
2. Ce spune Isus în povestirile Sale?
3. îţi place şi ţie să asculţi povestirile spuse de Isus?

CE VEZI AICI?
Vezi apele? Sunt ale unui lac foarte mare numit Marea Galileii.
Acolo, Isus a făcut multe lucruri minunate.
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OAMENII CARE L-AU
URMAT PE ISUS

Marcu 3:13-19

Poţi să-i numeri pe toţi oamenii care se văd aici?
Câţi sunt cu toţii? Care dintre ei este Petru? Care este
Andrei? Dar Iacov şi loan? înainte, ei pescuiau ca să
aibă din ce să trăiască. Apoi, Isus le-a cerut să-L
urmeze în slujirea Sa. II vezi acum pe Matei? El îi silea
pe oameni să plătească dări grele. Şi pe el 1-a rugat Isus
să vină cu El şi să-L urmeze. Când Isus i-a spus lui
Filip să vină şi să lucreze cu El, Filip a fost foarte
bucuros. El i-a povestit şi prietenului său, Natanael,
despre Isus. Apoi, cei doi oameni au mers cu Isus.
Ceilalţi oameni şi-au lăsat şi ei treburile şi au mers
după El. Cu toţii I-au ascultat învăţăturile şi L-au
însoţit în lucrarea pentru care venise în lume. Mai
târziu, celor doisprezece oameni li s-a spus Cei
Doisprezece Apostoli.

CE VEZI AICI?
Priveşte la feţele acestor doisprezece oameni! Ce fel de oameni crezi
că erau? Unul dintre ei s-a ridicat împotriva lui Isus. Numele lui era
Iuda. Ştii care dintre cei doisprezece este acel om?
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TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce au făcut aceşti oameni pentru Isus?
2. La ce au renunţat ei ca să fie alături de Isus?
3. Vrei şi tu să faci ceva ca să-L urmezi pe Isus?



ISUS AJUTA UN CENTURION
Luca 7:1-10

Omul acela, cu un coif mare pe cap, este un sutaş
roman. I se mai spune centurion. Este un om cu putere,
care comandă peste o sută de ostaşi şi le porunceşte ce să
facă. El le ordonă unde să se ducă, şi ei se duc. Le spune
ce să facă şi ei fac întocmai cum li s-a poruncit, fără să
întrebe ceva. Dar uneori, sutaşii cei mai buni au şi ei
necazuri. Servitorul care îl ajută pe acest sutaş a căzut
bolnav. Isus îl ascultă pe sutaş cu atenţie. „Nu e nevoie să
vii până acasă la mine!", Ii spune el lui Isus. „E destul să
spui o vorbă doar pentru ca slujbaşul meu să se facă bine
şi el va fi vindecat." Când a văzut că omul acesta are
credinţă în El, Isus 1-a vindecat numaidecât pe robul lui.

TIMP DE APROFUNDARE
/. De unde ştii că acest om este militar?
2. Ce voia el ca să-ifacă Isus?
3. Credea el că Isus putea să facă acel lucru?
4. Ce crezi că poate să facă Isus pentru tine?

CE VEZI AICI?
Vezi vreun car în această ilustraţie? Dar vreun cal? Crezi
că acest cal împreună cu carul la care este înhămat este al
lui Isus? Sau poate că sunt ai prietenilor Lui? Care este
părerea ta?
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ISUS OPREŞTE FURTUNA
Maren 4:35-41

Oamenii din acesta barcă sunt foarte speriaţi!
Priveşte numai ce valuri le ameninţă barca!
Aproape că sunt gata să o scufunde. Ţie nu ţi-ar fi
teamă dacă ai fi cu ei în această barcă? Dar lui Isus,
nu îi este frică? îl vezi stând în picioare în partea
din faţă a bărcii? Isus porunceşte furtunii să se
liniştească! „Taci! Fără gură!", spune El, şi îndată
furtuna s-a oprit. Valurile s-au domolit pe loc. Tu
poţi să faci aşa ceva? Sau ştii pe cineva printre
prietenii tăi care ar putea să o facă? Poate cineva în
afară de Isus să facă acest lucru?
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CE VEZI AICI?
Ce anume din ce se vede în imagine te face să crezi că vântul
bate cu putere? Priveşte valurile şi îmbrăcămintea oamenilor.
Uită-te şi la pânza bărcii.

TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce-i porunceşte Isus furtunii?
2. îl va asculta furtuna?
3. Tu vei face ce-ţi spune Isus?



FETIŢA TRĂIEŞTE ACUM
Marcu 5:21-24, 35-43

Iată acum o familie fericită! Şi are toate motivele
să fie aşa! S-a întâmplat ceva minunat! Cu numai
puţin timp înainte, această fetiţă zăcea moartă.
Mama şi tatăl ei erau mâhniţi şi deznădăjduiţi. Şi tu
ai fi supărat dacă cineva foarte drag din familia ta ar
muri, nu-i aşa? Dar ce ar putea să facă acum părinţii
fetei? Cine ar putea să-i ajute? Dar priveşte! Isus
este acolo! El îi vorbeşte fetiţei. „Fetiţo, scoală-te
îţi zic!", spune El. Şi fetiţa s-a sculat! Este din nou
vie. Nu-i aşa că această familie are toate motivele
să fie în culmea fericirii?

TIMP DE APROFUNDARE
7. Ce se întâmplase cu fetiţa?
2. Ce a făcut Isus?
3. Poate să facă Isus ceva pentru ea?
4. îi mulţumeşti tu lui Isus pentru lucrurile pe care le face

pentru tine?

CE VEZI AICI?
Fetiţa care se vede aici are doisprezece ani. îl vezi pe tăticul ei? Dar
pe mămica ei, o vezi unde este? Arată-i cu degetul dacă i-ai văzut.
Cine mai este cu ei acolo?
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ISUS HRĂNEŞTE OAMENII
FLĂMÂNZI

Marcu 6:30-44

Ce crezi, mămica ta s-ar bucura să aibă cinci mii de
invitaţi la masă? „Ce să dăm de mâncare la atâţia
oameni?", s-ar întreba ea dacă cineva i-ar cere acest
lucru. Aşa s-au întrebat şi ucenicii lui Isus când El a
invitat la masă cinci mii de oameni. Dar priveşte cine
aduce mâncarea la Isus? II vezi pe băieţelul care îi dă
coşuleţul cu mâncare? Nu e prea mult. Sunt numai doi
peşti şi cinci pâini. Dar este tot ce s-a putut găsi acolo.
Ce le va da Isus de mâncare la toţi aceşti oameni?
Privind la feţele oamenilor, s-ar părea că aşteaptă ceva.
Isus îi mulţumeşte lui Dumnezeu pentru această hrană,
o binecuvântează şi apoi începe să rupă în bucăţi peştii
şi pâinile. Ucenicii au început să le împartă şi mare
le-a fost mirarea când au văzut că acestea s-au înmulţit
şi au ajuns pentru toată lumea. Isus îi hrăneşte astfel pe
toţi cei cinci mii de oameni flămânzi. Tot Isus ne
dăruieşte pâinea cea de toate zilele nouă tuturor.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce le-a dat de mâncare Isus celor cinci mii de oameni?
2. Cine îţi dă ţie pâine în fiecare zi?
3. Ii mulţumeşti tu lui Isus pentru acest lucru? Ai vrea să

o faci chiar acum?
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CE VEZI AICI?
îi vezi pe oamenii aceştia? Vezi mâncarea adusă de acest băieţel? Ce
altceva mai vezi în această imagine?



ISUS MERGE PE APE
Matei 14:22-33

Ţi se pare cumva că acum Isus merge pe o plajă?
Nu, acest loc nu este o plajă. Isus este acum în mijlocul
unui lac foarte întins şi merge pe ape. Petru L-a văzut
şi vrea să facă şi el la fel. „Doamne, dacă eşti Tu,
porunceşte-mi să vin la Tine pe ape!" „Vino!", i-a zis
Isus. Dar priveşte cu atenţie ce se întâmplă cu Petru!
După ce a făcut câţiva paşi pe apa învolburată, pe
Petru îl cuprinde frica. „Doamne, scapă-mă !", strigă
el la Isus, simţind că se scufundă. Isus îl prinde pe
Petru de mână şi o iau împreună spre corabie. Prietenii
lui privesc din ea la ce se întâmplă. Ii vezi unde sunt?
„Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!", îi spun ei lui Isus.
Numai Fiul lui Dumnezeu poate face aşa ceva. Te
bucuri că Fiul lui Dumnezeu este prietenul tău cel mai
bun?

TIMP DE APROFUNDARE
/. De ce putea Isus să meargă pe apă?
2. De ce a început Petru să se scufunde?
3. Cine au spus prietenii lui Petru că este Isus?
4. Tu l-ai cerut lui Isus säße prietenul tău cel mai bun?
5. Ce faci tu când ai mare nevoie de ajutor?

CE VEZI AICI?
îi vezi pe oamenii din corabie? Poţi să-i numeri? Ce îi spun ei lui
Isus?
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ISUS VINDECA MULŢI
OAMENI

Mar cu 6:53-56

Priveşte la aceşti oameni. Peste tot pe unde mergea
Isus, oamenii se înghesuiau în jurul Lui. Mulţi dintre
ei erau bolnavi. Ştiau însă că Isus putea să-i vindece.
Nimeni altcineva nu ar fi fost în stare să facă acest
lucru, pentru că nimeni altcineva nu este Fiul lui
Dumnezeu. Numai Fiul lui Dumnezeu poate să
vindece bolnavii ori să învieze morţii. Şi tu crezi că El
este Fiul lui Dumnezeu, nu-i aşa? Crezi că este
Mântuitorul nostru, nu? Mulţi dintre aceşti oameni
care se pot vedea aici nu credeau însă acest lucru. Nu
e de mirare că, văzând cum îi vindeca Isus pe bolnavi,
tot nu credeau?

TIMP DE APROFUNDARE
7. De ce au venit aceşti oameni să-L vadă pe Isus?
2. Cum ar putea Isus să-i vindece? Cine este El?
3. Crezi că Isus este Mântuitorul?
4. Crezi că El este şi Mântuitorul tău?

CE VEZI AICI?
Ce fel de oameni au venit să-L vadă pe Isus? Vezi şi copii printre ei? Vezi
vreun om cu o furcă în mână. Vezi vreun cioban? Unde este femeia cu
ulciorul de apă? Vezi vreun om cu peşte?
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ISUS AJUTA O MAMA
Matei 15:21-28

Această femeie sărmană are nevoie de ajutor. Fiica
ei este bolnavă. Nu are de unde să ia medicamente
bune. Nu există spitale unde fiica ei să fie îngrijită cum
se cuvine. „Te rog, vindecă-mi copila!", Ii spune ea lui
Isus. Dar fiica ei este acasă. Iar casa ei este foarte
departe de locul în care se află Isus. Oare poate Isus să
vindece pe cineva care este atât de departe de El?
Femeia crede cu toată tăria că Domnul poate face acest
lucru. „O, femeie, mare este credinţa ta; facă-ţi-se cum
doreşti!", îi răspunde Isus femeii. Femeia crede îndată
ce-i spune Isus. Este încredinţată că Isus face întocmai
ceea ce spune. Când se va întoarce acasă, va afla
adevărul. O va găsi pe fiica ei însănătoşită.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce vrea femeia ca Isus să facă?
2. Va face Isus ce Ii cere?
3. Crede femeia ce îi spune Isus?
4. Crezi că Isus va face ce îl rogi?

CE VEZI AICI?
Câţi oameni se văd în această imagine? Crezi că ceea ce se vede se
întâmplă într-un oraş? Ce te face să crezi că este vorba de un oraş?
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CE VEZI AICI?
îi vezi pe vecinii şi pe prietenii acestui om? Se vede vreo casă? Ce fel
de tară este aceasta?

ISUS VINDECA UN OM SURD
Mar cu 7:32-37

„Nu poate să vorbească! Nici măcar nu poate să audă!"
Acestea sunt cuvintele pe care prietenii acestui om I
le-au spus lui Isus. Nu-i aşa că nu ţi-ai dori să fii ca el?
Gândeşte-te cum ar fi să nu poţi nici să auzi, nici să
vorbeşti. Bietul om nici măcar nu putea să-I ceară lui
Isus ajutorul. Prietenii lui a trebuit să facă lucrul acesta
pentru el. „Te rugăm să-1 faci bine pe prietenul
nostru", I-au cerut ei lui Isus. II vezi pe Isus atingând
urechile omului? Ce nu se vede, este că Isus îi va
atinge şi limba. Acum, omul poate auzi, şi poate să şi
vorbească. Crezi că el a povestit apoi multor oameni
despre Isus? Nu-i aşa că I-a adus de multe ori
mulţumiri lui Dumnezeu?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce avea omul acesta?
2. Ce a făcut Isus ca să-l ajute?
3. Crezi că le-a spus celorlalţi despre Isus?
4. Tu le spui altora despre Isus?
5. îi mulţumeşti des lui Dumnezeu pentru că poţi vorbi şi auzi?
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ISUS VORBEŞTE CU PETRU
Matei 16:13-16

Iţi aminteşti de cei doisprezece prieteni apropiaţi ai
lui Isus? Astăzi li se spune „Cei Doisprezece
Apostoli". Aici pot fi văzuţi alături de Isus. Poţi să-i
numeri? Isus vorbeşte cu Petru, unul dintre ei „Ştiţi voi
cine sunt eu?", întreabă Isus. Petru ştia că El este Isus,
Mântuitorul. Dar el ştia ceva mai mult decât atât. „Tu
eşti Fiul Dumnezeului Celui viu!", I-a spus Petru.
Mulţi oameni care au trăit în vremea aceea nu ştiau că
Isus este Fiul lui Dumnezeu. Şi astăzi sunt mulţi
oameni care nu ştiu lucrul acesta. De aceea ar trebui să
le spunem tuturor.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce I-a spus Petru lui Isus?
2. Crezi că Isus este Fiul lui Dumnezeu?
3. Le spui tu celorlalţi despre Isus?

CE VEZI AICI?
Vezi muntele din spatele acestor oameni? Este un munte foarte înalt.
Se numeşte Muntele Hermon. Adesea vârful lui este acoperit cu
zăpadă. Astăzi, oamenii schiază pe acest munte.
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CE VEZI AICI?
Isus le arată acum lui Petru, Iacov şi loan că este mai mult decât un
om. El este Fiul lui Dumnezeu. De aceea faţa Lui e aşa de
strălucitoare. Lumina feţei Lui este încă şi mai strălucitoare decât o
arată această imagine.

ISUS IŞI SCHIMBA
ÎNFĂŢIŞAREA

Matei 17:1-9

Ce se întâmplă aici? Vezi lumina cea strălucitoare?
Şi pe Isus, care arată altfel. Chipul Lui şi hainele de pe
El s-au făcut strălucitoare. Transformarea aceasta a
înfăţişării lui Isus este cunoscută ca Schimbarea la
faţă. Petru, Iacov şi cu loan privesc la Isus. Ei văd că
faţa Lui e strălucitoare ca lumina soarelui. Mai văd şi
că hainele Ii sunt albe şi strălucitoare. Celalţi doi
oameni îmbrăcaţi în haine albe sunt Moise şi Ilie. Iţi
aminteşti de ei? Sunt de mulţi ani în ceruri. Acum însă
s-au întors pe pământ ca să stea de vorbă cu Isus. Nu
e de mirare că Petru, Iacov şi loan au căzut în
genunchi. Dacă ai vedea ce văd ei, ai cădea şi tu în
genunchi înaintea lor?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce se întâmplă aici?
2. Cine sunt ceilalţi doi oameni in haine albe?
3. Ce le arată Isus aici prietenilor săi?
4. Ce ai crede tu dacă ai fi acolo şi ai vedea ce văd ei?
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CINE ESTE CEL MAI
IMPORTANT?

Matei 18:1-5

Cine este primul? Cine este mai important? Cei
mai mulţi oameni ar răspunde: „Eu sunt!" Prietenii
lui Isus vorbesc între ei ca să hotărască cine să fie
cel dintâi. Chiar s-au certat puţin din această cauză.
Unul dintre ei voia să fie mai mare peste ceilalţi în
ceruri. Dar nu era singurul care îşi dorea acest
lucru. La fel doreau şi ceilalţi. Isus i-a auzit pe
prietenii săi vorbind. Acum, Isus s-a aşezat lângă ei.
El le va vorbi despre ce înseamnă să fii primul. Va
chema un copilaş să stea lângă el. „Oricine va fi ca
acest copilaş va fi cel mai mare în împărăţia
cerurilor!", le spune Isus prietenilor săi. Dumnezeu
nu vrea să ne credem oameni importanţi. El vrea să
fim pe placul lui aşa cum copiii ar trebui să caute să
fie pe placul părinţilor lor.

CE VEZI AICI?
Vezi satul acesta? Vezi vreun munte? Câţi dintre prietenii lui
Isus sunt de faţă?

TIMP DE APROFUNDARE
1. Despre ce vorbesc aceşti oameni?
2. Ce le-a spus Isus?
3. Tu încerci să fii pe placul părinţilor tăi?
4. Cauţi tu să fii pe placul lui Dumnezeu?
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UN OM CARE NU A IERTAT
Matei 18:21-35

II vezi pe acest om bogat stând în picioare? Este de
fapt un rege. Este chiar un rege bun la suflet. Un om
s-a împrumutat odată de la el cu o sumă imensă de
bani. Dar el a cheltuit repede aceşti bani şi nu a avut de
unde să îi mai dea înapoi. „Iartă-mă!", s-a rugat omul
cu lacrimi în ochi. Regele ar fi putut să-1 arunce în
închisoare pe acest om. Dar nu a făcut aşa. Mai mult,
el 1-a iertat pentru că nu îi plătise datoria. „Nu îmi mai
datorezi nimic!", i-a spus regele. Dar, cum a ieşit din
palatul regelui, omul acesta a dat cu ochii de un alt om
care luase de la el cu împrumut numai o sumă cu totul
neînsemnată. „Iartă-mă, te rog!", a spus acesta
văzându-1 că se repede la el. Dar omul cel rău nu a vrut
cu nici un chip să-1 lase să plece, ci 1-a târât în temniţă.
Acum regele este cel care s-a mâniat. Vezi ce se
întâmplă? Regele le-a poruncit străjilor să-1 arunce în
temniţă pe omul cel rău şi neîndurător.

TIMP DE APROFUNDARE
/. De ce este acest rege atât de supărat?
2. Vrei ca Dumnezeu să te ierte şi pe tine?
3. Tu îi ierţi pe cei care îţi sunt datori?
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CE VEZI AICI?
îl vezi pe datornicul pe care îl duc cei doi soldaţi? El îi datorează regelui
zece mii de talanţi de aur. în unităţile noastre de măsură ar însemna trei sute
patruzeci de mii de kilograme de aur! Regele îl iertase. Dar el nu 1-a iertat pe
cel care îi datora mult, mult mai puţin. Acum ştii de ce este regele atât de
mânios. Ce altceva mai poţi vedea în această imagine?



ISUS VINDECĂ UN ORB
loan 9

Omul acesta este orb. Din această pricină nu poate
munci şi este foarte sărac. El nu poate câştiga bani ca
să poată trăi ca toţi oamenii. In vremea lui Isus, nimeni
nu-i dădea de lucru unui orb. Aşa că oamenii aceştia
erau nevoiţi să cerşească pentru a putea trăi. E foarte
trist să fii orb. Dar priveşte ce se întâmplă! Isus atinge
cu mâna ochii orbului. Acum omul poate să vadă.
„Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu ?", îl întreabă Isus.
„Cred, Doamne!", şi se aruncă cu faţa la pământ
înaintea Lui, în semn de închinare.

TIMP DE APROFUNDARE
/. De ce nu muncea omul cel orb?
2. Ce îi face acum Isus?
3. Ce va face acum omul acesta?
4. Tu îi mulţumeşti lui Isus pentru lucrurile pe care le face?

CE VEZI AICI?
Arată câteva lucruri pe care omul cel orb le va vedea când Isus îi va
reda vederea. Ce lucruri sunt în jurul lui?
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OMUL CARE-ŞI IUBEA
APROAPELE

Luca 10:25-37
Ai vecini cu care te înţelegi bine? De obicei credem că

aproapele nostru este omul care locuieşte cel mai aproape de
noi, adică vecinul nostru. Isus a spus o povestire despre
aproapele nostru şi despre cum trebuie să ne purtăm faţă de
el. In această povestire, un om a plecat într-o călătorie. Dar
câţiva tâlhari i-au ieşit în cale şi, după ce l-au bătut bine, i-au
luat tot ce avea, lăsându-1 în mijlocul drumului mai mult
mort decât viu. Bietul om avea mare nevoie de ajutor, dar
cine să facă asta? Prin locul acela a trecut un preot. El a
văzut călătorul întins în mijlocul drumului, dar a trecut pe
lângă el şi a plecat mai departe, fără să-i dea nici un ajutor.
A mai venit un alt om care era şi el unul dintre cei care
slujesc la Casa Domnului. Dar şi el a trecut mai departe fără
să-i pese de călătorul prădat de hoţi. Apoi a trecut prin locul
acela şi un samaritean. Călătorul care fusese prădat de hoţi
şi toţi prietenii lui îl dispreţuiau mult pe acest samaritean şi
pe toţi din neamul lui. Cu toate acestea, samariteanul s-a
oprit şi i-a dat călătorului îngrijirile de care avea atâta
nevoie. Apoi 1-a urcat pe măgăruşul său şi 1-a dus la un han
unde putea fi îngrijit mai bine. Crezi că samariteanul a arătat
prin purtarea lui că îşi iubeşte aproapele? Isus a spus că da.

TIMP DE APROFUNDARE
1. Cine este omul care îl duce în braţe pe călătorul jefuit de hoţi?
2. Prin ce a arătat samariteanul că-şi iubeşte aproapele?
3. Ştii ce este un han?
3. Tu îţi iubeşti aproapele?
4. îi ajuţi şi tu pe ceilalţi atunci când au nevoie de ajutor?
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CE VEZI AICI?
Locul din imagine este un loc plin de oameni sau unul pustiu?
De ce stăteau hoţii într-un loc ca acesta?



MARIA ŞI MARTA
Luca 10:38-42

Aceste două femei sunt surori. Marta mătură,
face de mâncare şi tot felul de alte treburi, în timp
ce Maria stă liniştită şi ascultă vorbele lui Isus.
„Spune-i să mă ajute!", îl roagă Marta pe Isus. Dar
răspunsul Lui este altul decât cel pe care-1 aştepta
ea. „Acum e mult mai important să asculte vorbele
Mele decât să vadă de treburile casei", îi spune Isus.
Marta poate să se ocupe de treburile casei oricând.
Dar nu are în fiecare zi prilejul să-L asculte pe Isus
vorbind. Ce crezi că va face Marta acum?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Care dintre surori era ocupată cu treburile casei?
2. Care dintre ele II asculta pe Isus?
3. Ce a spus Isus că este mai important?
4. Tu îţi faci timp în fiecare zi ca să-L asculţi pe Isus?

CE VEZI AICI?
Vezi mătura din mâna Martei? Prin ce se deosebeşte ea de mătura pe
care o foloseşte mămica ta? Ce altceva mai vezi în această casă? Prin
ce sunt aceste lucruri diferite de cele din casa ta?
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ISUS NE ÎNVAŢĂ CUM SĂ NE
RUGĂM

Luca 11:1-4

Linişte! Isus se roagă. Chiar acum El vorbeşte cu
Dumnezeu. El i-a învăţat şi pe ucenici cum să se roage.
„Gândiţi-vă la Dumnezeu, nu la voi!", le spune El.
Apoi îi învaţă o rugăciune nespus de frumoasă. Este o
rugăciune pe care şi noi o spunem adesea. I se spune
Rugăciunea Domnească sau Tatăl Nostru. Se găseşte
şi în Biblia ta şi o poţi citi şi tu.

CE VEZI AICI?
Câţi ucenici se văd în această imagine? Vezi vreo apă în apropierea
lor? Este un lac mare numit Marea Galileii. în împrejurimile acestui
lac Isus a înfăptuit multe minuni.
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TIMP DE APROFUNDARE
1. Cere-i cuiva să-ţi citească Matei 6:9-13!
2. Ai vrea să înveţi şi tu această rugăciune?



CE VEZI AICI?
îl vezi pe păstor? Arată-1 cu degeţelul. Dar mieluşelul? Unde este?
Poţi să-1 arăţi şi pe el? Sunt două lucruri pe care păstorul le are la el.
Ştii care sunt acestea?

MIELUŞELUL RĂTĂCIT
Luca 15:3-6

Bietul mieluşel! Nu de mult era într-un loc sigur,
păzit de păstorul turmei. Dar mieluşelul cel zburdalnic
s-a îndepărtat de stână dornic să hoinărească de capul
lui şi s-a rătăcit. Târziu, când păstorul şi-a numărat
oiţele, i-au ieşit la socoteală numai nouăzeci şi nouă,
în loc de o sută - câte ar fi trebuit să fie. Păstorul a aflat
apoi că mieluşelul plecase de unul singur. A înţeles că,
zburdalnic cum era, se îndepărtase prea mult de turmă
şi se rătăcise. Crezi că păstorul ar trebui să lase cele
nouăzeci şi nouă de oiţe şi să plece în căutarea
mieluşelului pierdut? Chiar asta a făcut păstorul.
Acum, după lungi căutări, el a dat de mieluşelul
rătăcit. II va lua în braţele sale şi îl va duce acasă, la
adăpost. Atâta timp cât va sta lângă el, mieluşelul va fi
ferit de orice primejdie. Păstorul este atât de bucuros
că a găsit mieluşelul! El le spune prietenilor şi
vecinilor săi: „Am găsit mieluşelul care se rătăcise.
Acum este la loc sigur!"

TIMP DE APROFUNDARE
1. Cum de s-a pierdut mieluşelul cel zburdalnic?
2. Cine s-a dus după el să-l caute?
3. Oare tu semeni mult cu acest mieluşel?
4. Prin ce se aseamănă Isus cu acest păstor?
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CE VEZI AICI?
Uită-te cu atenţie la hainele cu care este îmbrăcat tânărul din imagine.
Cum arată ele? De ce crezi că este îmbrăcat în zdrenţe? Şi tatăl lui
este îmbrăcat în zdrenţe? De ce nu?

TÂNĂRUL PLECAT DE
ACASĂ
Luca 15:11-24

Acest tânăr şi tatăl său sunt foarte bucuroşi că sunt
împreună, aşa cum se poate vedea. Dar n-a fost mereu
aşa. Nu demult, tânărul a vrut cu tot dinadinsul să
plece de acasă. De aceea s-a dus la tatăl său şi i-a cerut
mulţi, foarte mulţi bani, de fapt partea lui de
moştenire. Se gândea că o dată plecat de acasă, i-ar fi
putut cheltui după cum ar fi avut el poftă. Tatăl lui era
un om bogat, aşa că i-a dat fiului său jumătate din
averea sa. Când s-a văzut cu banii în mână, tânărul a
părăsit casa părintească şi a plecat undeva departe. Prin
locurile pe unde a umblat şi-a cheltuit banii pe lucruri
de nimic. A tot cheltuit pe tot felul de prostii, până ce
într-o zi s-a trezit fără nici un ban în pungă. „Mi-e aşa
de foame!", a început el să se vaite. Dar tatăl lui nu
mai era lângă el ca să-i sară în ajutor. Din ziua aceea,
tânărul a trebuit să muncească din greu ca să nu moară
de foame. De multe ori îi revenea în gând amintirea
casei părinteşti aşa cum o lăsase când plecase în lumea
largă. Se gândea adesea şi la tatăl său. într-o zi, n-a
mai putut să rabde şi s-a întors acasă. I-a cerut tatălui
său să-1 ierte pentru purtarea lui nesocotită şi acum
poţi vedea şi tu ce s-a întâmplat mai departe.

TIMP DE APROFUNDARE
1. Unde plecase acest tânăr fără minte?
2. Ce i-a cerut el tatălui său în această imagine?
3. Tu îi ceri iertare lui Dumnezeu?



LAZĂR ESTE ADUS ÎNAPOI LA
VIAŢĂ
loan 11:1-45

Ştii de ce este înfăşurat Lazăr cu aceste pânze? Este aşa
pentru că fusese mort! Da, da! Ai citit bine! Fusese mort
de-a binelea! Surorile lui - Maria şi Marta - îl îngropaseră
cu patru zile în urmă, în chiar ziua morţii lui. Cele două
surori erau atât de triste că fratele lor murise! Dacă Isus ar
fi ajuns mai devreme, fratele lor ar mai trăi încă! Ar fi fost
deajuns ca El să se atingă de Lazăr şi s-ar fi vindecat pe
loc. Când a venit Isus, era prea târziu ca să-1 mai poată
ajuta pe fratele lor. Cel puţin aşa credeau Marta şi Maria.
Dar Isus este Fiul lui Dumnezeu! Niciodată nu este prea
târziu ca să vină cuiva în ajutor. „Lazăre, vino afară!", 1-a
chemat Isus pe cel mort. Şi iată că Lazăr a ieşit din
mormânt. Era din nou viu! Acum priveşte cât de fericite
sunt Maria şi Marta!

TIMP DE APROFUNDARE
7. Ce a făcut Isus aici?
2. Cum a putut El să facă acest lucru?
3. Crezi că El poate face orice?
4. Nu te bucuri ştiind că Isus are putere şi asupra morţii?

CE VEZI AICI?
Vezi peştera care se deschide în spatele Iui Lazăr? Este un mormânt.
Acolo fusese Lazăr înmormântat. Arată învelitoarele cu care era
înfăşurat Lazăr. în felul acesta erau oamenii înmormântaţi în acele
timpuri.
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ISUS AJUTA ZECE LEPROŞI
Luca 17:11-19

Ştii ce este un lepros? Este un om care suferă de o
boală foarte urâtă căreia i se spune lepră. Pete care nu
se mai vindecă niciodată apar pe pielea celui ce suferă
de această boală. Pe timpul lui Isus, leproşii trebuia să
stea la depărtare de ceilalţi oameni. Ei erau siliţi să
strige de departe: „Necurat! Necurat!" când cineva se
apropia, din greşeală, prea mult de ei. Cum te-ai simţi
dacă ai fi tu în această situaţie? Aceşti zece oameni
erau bolnavi de lepră. „Ajută-ne! Nu ne lăsa!", l-au
rugat ei pe Isus. Şi Isus i-a ajutat. Lepra care îi chinuia
pe cei zece a dispărut ca prin minune. Ce ai face tu
dacă ai fi în locul lor? I-ai mulţumi lui Isus pentru ce
a făcut pentru tine? Omul acesta, căzut în genunchi îi
aduce mulţumiri lui Isus pentru că 1-a vindecat de
această boală îngrozitoare. Dar ceilalţi, când s-au văzut
vindecaţi, au uitat să facă acest lucru şi au plecat fără
să-I spună o vorbă lui Isus.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce lucru rău se întâmplase cu cei zece oameni?
2. Ce a făcut Isus pentru ei?
3. Câţi dintre ei l-au mulţumit lui Isus?
4. Tu îţi aduci aminte să-I aduci mulţumire lui Isus pentru

tot ce face zilnic pentru tine?
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CE VEZI AICI?
îi vezi pe ceilalţi oameni ce fuseseră vindecaţi de lepră? Ce fac ei
acum? Ce au uitat să facă înainte să plece în drumul lor?



DOI OAMENI SE ROAGĂ LA
CASA DOMNULUI

Luca 18:9-14

Doi oameni se roagă la Casa Domnului. Cel care stă
în faţă crede despre el că este un om foarte bun. El Ii
spune lui Dumnezeu despre puţinele lucruri bune pe
care le face. Dar nu-I cere să-1 ierte pentru lucrurile
rele, mult mai numeroase, pe care le-a făcut. Crede că
este atât de bun încât nu are nevoie ca Dumnezeu să-1
ierte. Celălalt om, cel care stă lângă uşă, ştie că a făcut
multe lucruri rele şi îi cere lui Dumnezeu să-1 ierte. Pe
care dintre cei doi oameni crezi că îl va ierta
Dumnezeu şi căruia dintre ei îi va asculta rugăciunea?

TIMP DE APROFUNDARE
1. Care dintre cei doi oameni 1-a cerut lui Dumnezeu să-l ierte?
2. Crezi că Dumnezeu l-a iertat?
3. Tu li ceri lui Dumnezeu să te ierte? Crezi că va face acest

lucru?

CE VEZI AICI?
Ce fel de clădire este aceasta din imagine? Este Casa Domnului. Ce
crezi că ar trebui să facă oamenii aici?
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ISUS IUBEŞTE COPIII
Marcu 10:13-16

Ai vrea să fii şi tu aici, cu ceilalţi copii alături de
Isus? Toţi par atât de bucuroşi! Dar ia stai puţin! Iată
şi nişte oameni care nu par prea bucuroşi. „Isus are
prea multă treabă ca să se ocupe acum de copii", spun
ei. Dar lui Isus nu-I place ce spun ei. „Lăsaţi copiii să
vină la Mine, şi nu-i opriţi căci împărăţia lui
Dumnezeu este a celor ca ei", spune El. Priveşte acum
la aceşti copii. Ei ştiu că Isus îi iubeşte. Tu ştii că Isus
te iubeşte şi pe tine nespus de mult?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce au spus aceşti oameni?
2. Ce a spus Isus când i-a auzit?
3. Crezi că Isus îi iubeşte pe copii?
4. Te iubeşte oare Isus şi pe tine?
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CE VEZI AICI?
Priveşte coperta acestei cărţi. Vei vedea aceeaşi imagine ca cea de
alături - cu câteva mici deosebiri. Vezi cumva vreo jucărie acolo?
Dar mămicile copiilor, unde sunt? Poţi să numeri câţi copii se văd în
această imagine?



TÂNĂRUL BOGAT
Marcu 10:17-31

Iată acum un om bogat şi cunoscut. După hainele
scumpe cu care este îmbrăcat îţi poţi da seama că are
mulţi bani. Omul acesta a venit la Isus ca să-L întrebe
ceva anume. „Ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa
veşnică?", II întreabă el. Tânărul acesta este un om
bun. El Ii spune lui Isus că a respectat toate poruncile
din Biblie. Dar există ceva mai important decât
poruncile. Dacă vrem să avem viaţa veşnică, trebuie
să-L iubim pe Isus şi să-L urmăm. „Vei lăsa tu toţi
banii pe care-i ai ca să vii după mine?", îl întreabă
Isus. Ştii ce va face tânărul cel bogat? Se va ridica şi se
va îndepărta cu capul plecat, lăsându-L pe Isus
întristat. Isus se întristează totdeauna când vede că
cineva iubeşte banii mai mult decât pe El. Ce trist este
când cineva iubeşte un lucru mai mult decât pe Isus!

TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce a vrut acest om bogat?
2. De ce crezi că este un om bogat?
3. Ce a făcut omul acesta?
4. Tu îl iubeşti pe Isus? Cauţi ca în tot ce faci să-lfii pe

plac?

CE VEZI AICI?
Cu ce este îmbrăcat omul care a îngenuncheat înaintea lui Isus? Prin
ce se deosebesc hainele Lui de ale celorlalţi oameni? Vezi vreo casă?
Dacă da, arat-o cu degeţelul?
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CE VEZI AICI?
Iată o imagine cu doi dintre prietenii cei mai apropiaţi ai
lui Isus. Sunt Iacov şi loan. Unde se află ei în această
ilustraţie?

PRIETENII ŞI UCENICII LUI
ISUS

Matei 20:20-28; Mar cu 10:35-45

Isus avea mulţi prieteni. Dar dintre toţi prietenii Lui,
doisprezece Ii erau foarte apropiaţi. El le ceruse să-L
însoţească în umblarea Lui şi să fie ucenicii Săi. Cei
doisprezece şi-au lăsat treburile şi L-au urmat pe Isus peste
tot pe unde S-a dus. într-o zi, doi dintre cei doisprezece
ucenici I-au cerut lui Isus să le dea lor locurile cele mai înalte
în împărăţia Sa. Ei voiau să fie deasupra prietenilor lor. Ce
crezi că le-a răspuns Isus? „Oricare va vrea să fie mare între
voi să fie slujitorul vostru", a spus El. Cei ce fac lucrarea lui
Dumnezeu trebuie să fie asemenea Domnului lor, Isus
Hristos, care n-a venit să I se slujească, ci ca El să slujească
dându-Şi chiar viaţa. Mântuitorul a vrut să spună că
împlinirea lucrării Sale aşa cum se cuvine ne face mari în
ochii Lui şi nu trebuie să căutăm slava oamenilor. Să fim
mari în ochii lui Isus este cel mai important lucru!

TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce I-au cerut lui Isus loan şi Iacov?
2. Ce le-a spus Isus?
3. Tu ai vrea să fii prietenul lui Isus?
4. îţi doreşti să fii şi tu urmaşul Lui?
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ISUS AJUTA UN OM SA VADĂ
Mar cu 10:46-52

Omul acesta orb se numeşte Bartimeu. Ai mai auzit
până acum de cineva cu acest nume? Ţie ţi-ar plăcea să
te cheme aşa? Lui Bartimeu nu-i păsa de numele pe
care-1 avea. Alta era grija lui! Era orb şi din această
pricină era foarte necăjit. După cum ştiţi, în vremea lui
Isus oamenii fără vedere nu puteau să câştige nici un
ban. De aceea trebuia să stea la marginea drumului
aşteptând ca trecătorilor să li se facă milă de ei. Bietul
Bartimeu! Cine ar fi putut să-1 ajute? Nici un doctor nu
avea puterea să-i redea vederea. Dar priveşte! Isus
trece pe acolo. „Isus, Isus, ajută-mă!", strigă Bartimeu
la El. „Ajută-mă să-mi capăt vederea!" Isus se apropie
de el şi-i spune: „Du-te, credinţa ta te-a vindecat."
Acum poate să vadă! Cât de fericit este Bartimeu!
începe să sară în sus de bucurie şi să-I dea slavă lui
Dumnezeu pentru că acum poate vedea şi el ca orice
om!

TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce voia Bartimeu să-i facă Isus?
2. Ce a făcut el când Isus l-a ajutat să vadă?
3. Tu îi mulţumeşti în fiecare zi lui Dumnezeu pentru

lumina ochilor?

CE VEZI AICI?
Priveşte în jurul tău şi gândeşte-te câte dintre aceste lucruri îi erau cu
totul necunoscute lui Bartimeu înainte ca Isus să-i redea vederea.
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ISUS IL IARTĂ PE ZACHEU
Luca 19:1-10

" II vezi pe omul care s-a căţărat în copac? Numele
lui este Zacheu. Dar oare ce face acolo în copac?
Zacheu dorea tare mult să-L vadă pe Isus. Necazul lui
era că nu era destul de înalt şi nu putea să vadă pe
deasupra mulţimii care se înghesuia în jurul lui Isus.
Acesta este motivul pentru care s-a urcat în copac.
Acum poate să-L vadă pe Isus trecând pe drum. Dar
iată că Isus se opreşte în dreptul copacului şi-i vorbeşte
chiar lui. "Zacheu, dă-te jos, căci astăzi trebuie să
rămân în casa ta!", îi propune lui Zacheu. Acesta a
devenit prietenul lui Isus, i-a părut rău de toate
nedreptăţile pe care le-a făcut şi a căutat să le îndrepte.
Iar Isus 1-a iertat de toate lucrurile rele pe care le-a
făcut.

TIMP DE APROFUNDARE
1. De ce s-a urcat Zacheu în copac?
2. Ce I-a spus Isus?
3. Te iartă Isus şi pe tine atunci când Ii ceri acest lucru?
4. I-ai cerut tu astăzi să te ierte?
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CE VEZI AICI?
L-ai văzut pe Zacheu? Poţi să arăţi cu degeţelul unde se află? Dar pe
Isus, îl vezi?



CÂNTÂNDU-I LAUDE LUI
DUMNEZEU

Matei 21:1-9

Isus intră în Ierusalim călare pe un măgăruş.
Priveşte-i pe oamenii din jurul Lui! Toţi cântă şi strigă
de bucurie. Fiecare flutură ramuri de copac. Mulţi
dintre ei şi-au scos hainele şi le-au aşternut pe drum în
calea Lui. In felul acesta obişnuiau oamenii să
primească un împărat. Oamenii cred că Isus are să fie
noul lor împărat. Acesta este motivul pentru care cântă
şi strigă: "Osana, binecuvântat este Cel ce vine în
Numele Domnului!" Isus intră în Ierusalim şi până şi
copiii îi dau slavă din toată inima. Oamenii sunt
bucuroşi atunci când Ii pot da slavă lui Isus. Dar tu?

TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce fac aceşti oameni?
2. Crezi că sunt bucuroşi?
3. Iţi place să povesteşti despre lucrurile minunate pe care le-a

făcut Isus?
4. îţi place să cânţi cântece despre El?

CE VEZI AICI?
Ce anume din tot ce fac aceşti oameni arată că îl slăvesc pe Isus.
Arată-i pe acei oameni care flutură ramuri de copac. Arată şi câţiva
dintre oameniii care strigă sau cântă de bucurie. îi vezi pe cei care îşi
aştern hainele înaintea lui? Câţi dintre ei şi-au ridicat mâinile ca să-L
laude? 147



ISUS DA ÎNVĂŢĂTURI IN
CASA DOMNULUI

Matei 21:10-27

Iată-L pe Isus în Templu. Nu prea seamănă cu
biserica ta, nu-i aşa? în vremea lui Isus, Casa lui
Dumnezeu se numea Templu. Oamenii veneau
acolo ca să i se închine lui Dumnezeu şi să
cunoască mai multe despre El. Dar acolo nu erau
nici amvon şi nici multe alte lucruri pe care le avem
noi astăzi. Acum îl vezi pe Isus vorbind şi dând
învăţături. El le spune oamenilor despre Dumnezeu
şi despre casa lui din ceruri. Ai vrea şi tu să-L auzi
pe Isus vorbind despre aceste lucruri?
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CE VEZI AICI?
Ce diferenţe vezi între acest Templu şi biserica ta? Arată
aceste lucruri!

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce face Isus aici?
2. Unde este El?
3. Iţi place să mergi la Casa Domnului.
4. Ce înveţi acolo?



CE VEZI AICI?
Arată cei doi bănuţi dăruiţi de femeia săracă. Crezi că omul din
spatele ei este bogat sau sărac? De ce crezi lucrul acesta? Arată banii
pe care i-a adus. Dar Isus, unde este?

ADUCEREA DARURILOR LA
CASA DOMNULUI

Marcu 12:41-44

Cum este în biserica ta? Există o cutie sau un
coşuleţ în care oamenii pun duminica darurile pentru
Dumnezeu? Pui şi tu bani pentru Domnul în acest vas
sau coşuleţ ? Oamenii aceştia sunt la Casa Domnului.
Isus este şi El acolo. II vezi unde s-a aşezat? Stă acolo
şi priveşte la oamenii care vin şi îşi pun darurile în
cutia pentru daruri. Nu seamănă cu vasul folosit în
biserica ta pentru strângerea darurilor, nu-i aşa? Unul
dintre oamenii care au venit la Casa Domnului este
foarte bogat şi a pus mulţi bani în cutia pentru daruri.
Dar priveşte la această femeie săracă! S-a apropiat şi
pune doi bănuţi în cutie. „Ea a dat cel mai mult!",
spune Isus facându-i pe prietenii săi să se mire de
aceste cuvinte. „Omului bogat i-a rămas o mulţime de
bani", a spus Isus. „Dar femeia cea săracă a dat tot ce
avea." Nimeni nu poate da mai mult decât ea, nu-i aşa?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce fac aceşti oameni?
2. Unde sunt ei?
3. Crezi că femeia aceasta dă cu bucurie'*
4. Eşti bucuros atunci când poţi să dăruieşti ceva pentru

Dumnezeu?
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O DRAGOSTE UNICA
loan 12:1-8

Ce faci ca să le arăţi oamenilor că îi iubeşti?
Femeia aceasta face un lucru pe care probabil că tu
nu l-ai făcut niciodată. Ea îi unge lui Isus picioarele
cu un parfum de mare preţ, iar acum I le şterge cu
părul capului ei. Poate îţi aduci aminte de ea. Este
Maria. îţi aminteşti când Marta, sora ei, făcea
treabă, în timp ce ea stătea şi asculta ce spunea
Isus? Iţi aminteşti că Isus 1-a adus înapoi la viaţă pe
Lazăr, fratele ei care murise. Isus a făcut multe
lucruri bune pentru Maria şi pentru familia ei.
Acum, ea vrea să-I arate lui Isus cât de mult îl
iubeşte. Iar Isus primeşte cu plăcere darul ei. Ce
crezi că ar trebui să facă prietenii tăi şi familia ta
pentru Isus,?
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CE VEZI AICI?
Poţi să spui unde este vasul cu parfum? Ce se vede pe masă?
Uită-te la chipurile oamenilor care sunt de faţă. Ce crezi că îşi
spun ei unul altuia?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce face Maria?
2. De ce face lucrul acesta?
3. Cum le poţi arăta tu oamenilor că îi iubeşti?



ISUS ÎI SPALĂ PICIOARELE
LUI PETRU

loan 13:1-17, 34-35

Ce face Isus acum? Nu-i aşa că nu te aşteptai să-L
vezi făcând aşa ceva? Nici Petru nu se aştepta ca Isus
să-i spele lui picioarele. Petru nu poate accepta lucrul
acesta. în vremea aceea robii şi slujitorii erau cei care
făceau acest lucru stăpânilor lor. Cineva atât de
important cum este Isus niciodată nu spăla picioarele
altora. Dar Isus a făcut acest lucru şi ştii de ce? El a
spus că oamenii cu adevărat mari în ochii Lui se poartă
ca nişte slujitori, încercând să-i ajute pe ceilalţi. Isus
le-a arătat prietenilor săi că şi Lui Ii place să-i
slujească pe ceilalţi. Crezi că noi ar trebui să facem la
fel ca Isus?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce face Isus acum?
2. Cine făcea de obicei aşa ceva?
3. De ce a făcut Isus treaba pe care trebuia s-ofacă un slujitor?
4. Vrei să fii im bun ajutor pentru ceilalţi?

CE VEZI AICI?
De unde ştii că Isus îi spală picioarele lui Petru? Ce anume vezi în
imaginea alăturată? Arată care este ştergarul (prosopul). Dar vasul cu
apă? Ce altceva se mai vede în această încăpere?
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CINA CEA DE TAINA
Luca 22:14-20

In fiecare an, prietenii lui Isus şi toţi oamenii din
ţara lui ţineau o sărbătoare deosebită de toate celelalte.
Se numea Pastele şi la această sărbătoare oamenii
mâncau, vorbeau între ei şi făceau cu bucurie lucruri
bune. Isus şi prietenii lui stau la masă în această
încăpere, iar ce se vede pe masă este cina lor de Paşte.
Este pentru ultima oară când iau cina împreună, înainte
ca Isus să moară pe cruce. Mai întâi, Isus a luat o pâine
şi, după ce a frânt-o, le-a întins-o zicând: „Mâncaţi
pâinea aceasta, şi aduceţi-vă aminte că trupul Meu
pentru voi se frânge." Apoi a luat paharul cu vin. „Beţi
din paharul acesta", le spune Isus, „şi amintiţi-vă de
sângele Meu vărsat pe cruce pentru voi." De fiecare
dată când credincioşii din biserica ta se împărtăşesc la
Cina Domnului, îşi aduc aminte de cuvintele spuse de
Isus când a luat pentru ultima dată cina cu ucenicii Săi.
In felul acesta îşi amintesc cum a murit Isus pe cruce
pentru ei şi că îi aşteaptă în împărăţia lui Dumnezeu.
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TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce fac aici oamenii aceştia?
2. Ce le-a spus Isus să facă?
3. Iţi aminteşti cum a murit Isus pentru tine?

CE VEZI AICI?
De unde ştii că este vorba despre o cină? Ce este pe masă? Câţi
dintre prietenii lui Isus sunt aşezaţi la masă? Iuda nu este aici. El
a plecat deja ca să-şi împlinească planul de a-L vinde pe Isus.



ISUS SE ROAGĂ PE
MUNTELE MĂSLINILOR

Luca 22:39-46

Isus este acum complet singur! Prietenii lui nu sunt
prea departe de locul în care El se roagă, însă au
adormit cu toţii. Isus se roagă singur şi vorbeşte cu
Dumnezeu despre ziua care urmează. Ştie că a sosit
ceasul în care va muri pe cruce. Inima Ii este grea,
sufletul îi este într-un chin ca de moarte, sudoarea I se
face ca nişte picături mari de sânge care cad la pământ,
dar se bucură că acum poate vorbi cu Dumnezeu
despre aceste lucruri.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce face Isus aici?
2. Ţie îţi place să te rogi singur?
3. îţi place să te rogi din când în când împreună cu alţii?

CE VEZI AICI?
Câţi oameni vezi în această imagine? Unde sunt prietenii lui Isus?
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PETRU SE LEAPĂDĂ DE ISUS
Luca 22:54-62

Omul acesta care stă lângă foc este Petru. El este unul
dintre prietenii cei mai buni ai lui Isus. Dar acum îi este
tare frică. Isus a fost prins. îl vezi acolo, în spatele lui
Petru? Ii vezi pe soldaţii care II păzesc? Unii oameni
vor să-L chinuie pe Isus. Petru se teme să nu păţească şi
el la fel. „Eu nu sunt prietenul lui Isus!", le spune el
celor care îl întreabă cine este. „Nici măcar nu-L cunosc
pe omul acesta despre care vorbiţi!" Apoi, Petru îl vede
pe Isus privindu-1 ţintă. Auzise ce le spunea acelor
oameni. Ştii ce va face acum Petru? Va ieşi afară de
acolo şi va plânge cu jale. îi va părea tare rău că minţise
spunând despre Isus că nu e prietenul lui şi că nici
măcar nu-L cunoaşte.

CE VEZI AICI?
Vezi cocoşul? Când acest cocoş a cântat, el i-a amintit lui
Petru de cuvintele Isus. Isus îi spusese că se va lepăda de EL
de trei ori înainte să apuce cocoşul să cânte în acea dimineaţă.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce a spus Petru despre Isus?
2. De ce a spus el acest lucru?
3. Tu ai spus vreodată ceva rău despre Isus?
4. l-ai spus după aceea că îţi pare rău pentru ce ai făcut?
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CE VEZI AICI?
Arată care este Isus. Vezi spinii aşezaţi pe fruntea Lui? Vezi că
mâinile îi sunt legate? Arată câţiva oameni înfuriaţi. Care dintre
oamenii din această imagine este Pilat?

ISUS ÎNAINTEA LUI PILAT
Matei 27:11-26

A

Ii vezi pe toţi aceşti oameni mânioşi? Ei vor să-L
lovească pe Isus. Unii dintre ei ar vrea chiar să-L
omoare. Oamenii răi L-au adus pe Isus înaintea lui
Pilat, cârmuitorul ţării. El le poate porunci ostaşilor
să-L omoare pe Isus, sau le poate porunci să-L lase să
plece. Oamenii aceştia furioşi îi strigă ceva lui Pilat. Ei
îi cer cu hotărâre să poruncească să fie omorât.
"Răstigneşte-L, răstigneşte-L!" Pilat nu ar vrea să-L
omoare. Cu toate acestea, va porunci până la urmă
soldaţilor să-L răstignească pe o cruce de lemn. Pentru
că se teme de această mulţime înfuriată, şi nu îi place
să se pună rău cu ea, îi este teamă să facă ceea ce ştie
că este drept. Strigătele mulţimii şi ale preoţilor celor
mai de seamă au biruit dreptatea.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce vor aceşti oameni furioşi?
2. De ce va îngădui Pilat ca Isus säße omorât?
3. Tu faci vreodată lucruri despre care ştii că nu sunt bune?
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ISUS MOARE PE CRUCE
Matei 27:38-66

Priveşte la Isus cum atârnă pe această cruce! Oare
de ce este acolo? Acesta este felul în care oamenii ce
făceau lucruri rele erau pedepsiţi pe vremea aceea.
Ceilalţi doi oameni care se văd alături de El au fost
pedepsiţi astfel pentru tâlhăriile pe care le-au făcut.
Dar de ce a fost pedepsit Isus să sufere astfel? El
niciodată nu a făcut ceva rău. El a fost de fapt pedepsit
pentru toate relele pe care le-am făcut eu şi cu tine.
Altfel, Dumnezeu ar fi trebuit să ne pedepsească pe noi
pentru aceste lucruri. Dar Isus ne iubeşte atât de mult
încât a coborât din ceruri şi a trăit pe pământ ca să fie
pedepsit în locul nostru. Dumnezeu a vrut ca El să facă
lucrul acesta. Acum Ii putem cere iertare lui
Dumnezeu pentru lucrurile rele pe care le-am făcut. El
ne va ierta atunci pentru că Isus a fost deja pedepsit în
locul nostru atunci când a murit pe cruce. Atunci când
îi cerem lui Dumnezeu să ne ierte, putem fi şi noi
prietenii şi ucenicii lui Isus. Intr-o zi o să trăim cu Isus
în casa Lui din ceruri. Ţi-ar plăcea să fii şi tu acolo?

TIMP DE APROFUNDARE
/. De ce erau oamenii puşi pe cruce?
2. De ce a fost Isus răstignit?
3. l-ai cerut tu lui Isus să te ierte?
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CE VEZI AICI?
Arată unde este Isus. Arată-i pe ceilalţi doi oameni răstigniţi odată cu
el. Câţi ostaşi vezi în imagine? Mai vezi pe cineva în afara lor? Poate
că este unul dintre prietenii lui Isus.



ÎNVIEREA LUI ISUS
Matei 28:1-10

Aceste două femei erau cu Isus atunci când a
murit pe cruce. Erau probabil şi la mormântul care
se vede aici, atunci când Isus a fost îngropat. Acum
ele s-au întors la mormânt aducând miresme ca să
îngrijească trupul lui Isus. Dar în locul trupului lui
Isus au găsit cu totul pe altcineva! Vezi îngerul care
le-a ieşit în cale? Ele l-au văzut şi li s-a făcut frică.
„Nu vă temeţi", le spune îngerul. „Isus nu este aici,
ci a înviat!" Ce crezi că vor face acum cele două
femei? Vor alerga să dea această veste
extraordinară tuturor prietenilor lui Isus. Nu ai face
şi tu la fel dacă ai fi în locul lor?

TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce le spune îngerul celor două femei?
2. Ce x or face ele acum?
3. Ce ar trebui să faci tu cu ceea ce ştii despre Isus?

CE VEZI AICI?
Vezi piatra cea mare şi grea? A fost rostogolită până la gura
mormântului ca să o astupe dar acum este dată la o parte. Ce aduceau
cu ele cele două femei?
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MORMÂNTUL LUI ISUS
ESTE GOL

loan 20:1-20

Petru şi cu loan sunt foarte nerăbdători. Ei
aleargă cât îi ţin puterile către ceva. Dar oare de ce
atâta grabă? Auziseră că Isus înviase şi voiau să
vadă cu ochii lor mormântul. Nu ai alerga şi tu la
fel ca ei dacă ai fi în locul lor? Dar tu nu trebuie să
alergi ca să ştii dacă lucrul acesta este adevărat.
Oamenii aceştia L-au văzut cu ochii lor pe Isus Cel
înviat! Şi nu au fost singurii, ci L-au mai văzut şi
alţii. Noi ştim astăzi că Isus este viu cu adevărat. Ei,
şi mulţi alţii ne-au spus că L-au văzut. Cu toţii sunt
oameni în care puteam avea încredere. Eşti fericit
ştiind că Isus a înviat? Acum ştim şi noi că într-o zi
vom învia la fel ca El.

CE VEZI AICI?
Unde se duc oamenii aceştia? Arată unde este mormântul. Piatra cea
mare este în dreptul intrării în mormânt sau este dată la o parte?

TIMP DE APROFUNDARE
/. De ce aleargă oamenii aceştia la mormânt?
2. Oare vor găsi acolo trupul lui Isus?
3. De ce nu-L vor găsi? Ce se întâmplase?
4. Eşti fericit că Isus este viu?
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MARIA MAGDALENA IL
VEDE PE ISUS

loan 20:11-18

Vezi cât de fericită este Maria Magdalena? Isus
murise. Ea cu ochii ei îl văzuse atârnând fără viaţă pe
cruce. Dar acum El este viu înaintea ochilor ei. Maria
este atât de fericită încât nu ştie ce să mai facă. „Du-te
şi spune-le prietenilor Mei!", îi spune Isus Măriei.
Maria are acum o veste bună pe care să o ducă tuturor
acestor oameni. Aşa că, fără să mai stea pe gânduri,
aleargă să le dea această minunată veste.

TIMP DE APROFUNDARE
1. Cine vorbeşte cu Isus?
2. De ce este ea atât de bucuroasă?
3. Ce va face acum?
4. Tu le spui prietenilor tăi despre Isus?

CE VEZI AICI?
Priveşte la mâinile lui Isus! Ce vezi? Sunt urmele rănilor lăsate de
cuiele cu care a fost ţintuit pe cruce.
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ISUS MERGE ALĂTURI DE
DOI PRIETENI

Luca 24:13-35

Aceşti doi oameni au plecat din Ierusalim către
un sat numit Emaus. Pe drum li s-a alăturat Isus şi
a intrat în vorbă cu ei. Dar, cu toate că Isus mergea
pe drum alături de ei, nu L-au recunoscut. De-abia
acum, când au ajuns acasă, au înţeles cine era Cel
care îi însoţise tot drumul. Vezi cât de surprinşi
sunt? Credeau că Isus este mort şi acum îl au în faţa
lor viu cu adevărat. Au mers alături şi au stat de
vorbă cu El. Acum, cei doi oameni se vor întoarce
grabnic la Ierusalim. Sunt nerăbdători să le spună
prietenilor lor că Isus este viu!

TIMP DE APROFUNDARE
/. De ce sunt atât de surprinşi aceşti oameni?
2. Ce vor face ei acum?
3. Tu le spui prietenilor tăi că Isus este viu?
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CE VEZI AICI?
Iată camera în care aceşti oameni au stat la masă! Gândeşte-te la camera
în care iei masa în fiecare zi. Prin ce se deosebeşte ea de cea din această
imagine? Ce lucruri care se văd în această cameră lipsesc din camera ta?



ISUS I SE ARATA LUI TOMA
loan 20:24-29

Aproape toţi prietenii lui Isus credeau că El a înviat.
Doar unul dintre ei, pe nume Toma, nu voia cu nici un
chip să creadă. „Trebuie să-L ating cu mâna mea!", a
spus el. „Dacă nu am să pun degetul pe rănile Lui
acolo unde cuiele I-au străpuns mâinile, dacă nu am să
pun mâna acolo unde suliţa I-a străpuns coasta, nu voi
crede cu nici un chip!" Toma încă nu îl văzuse pe Isus
după ce înviase. Dar uită-te acum! Isus este cu el în
cameră. Deodată I-a apărut în faţă! „Atinge-Mă!", îi
spune El lui Toma, "şi nu fi necredincios ci
credincios." Acum, când L-a văzut pe Isus, Toma ştie
tot adevărul. Isus trăieşte cu adevărat!

TIMP DE APROFUNDARE
/. // mai văzuse Toma pe Isus viu înainte?
2. Ce voia Toma să facă pentru a crede?
3. Tu L-ai văzut vreodată pe Isus?
4. Crezi tu cu adevărat în El?

CE VEZI AICI?
Priveşte la faţa lui Toma. Ce crezi că spune el acum? La ce se
gândeşte?
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PETRU IL VEDE PE ISUS
loan 21:1-17

Petru se grăbeşte să ajungă la mal. Puţin mai
înainte era în barca ce se vede plutind pe lac, dar a
sărit în apă şi a înaintat spre ţărm. Ştii de ce?
Pentru că Isus era acolo. II vezi unde stă? Petru II
vede pe Isus pentru a treia oară după învierea Lui.
Este atât de nerăbdător să ajungă la El încât nu mai
aşteaptă ca barca să ajungă la mal. Vrea să II vadă
pe Isus chiar acum. Isus îi va spune lui Petru să
ducă în toată lumea vestea bună a învierii Lui. Isus
vrea ca Petru să fie mesagerul adevărului Său. Şi
noi trebuie să-i ajutăm pe ceilalţi să afle mai multe
despre El.
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CE VEZI AICI?
Uită-te la această barcă, în care se afla şi Petru cu puţin timp mai
înainte, ajutându-şi prietenii la pescuit! Nu prinseseră nimic până la
venirea Lui. Isus le-a spus acum în ce parte să-şi arunce năvodul. Au
făcut cum le spusese şi au prins o mulţime de peşti. Vezi plasa plină
de peşti?

TIMP DE APROFUNDARE
1. De ce se grăbeşte Petru spre ţărm?
2. Ce i-a spus Isus lui Petru?
3. Vrei şi tu să-i ajuţi pe ceilalţi să cunoască mai multe

lucruri despre Isus?



CE VEZI AICI?
Aceşti oameni îl văd pe Isus întorcându-Se în cer. Vezi lumina cea
strălucitoare? Dar norii?

ISUS SE INALŢA LA CER
Fapte 1:9-11

Isus Se îndreaptă spre cer, întorcându-Se înapoi în
slava de unde venise. Va locui în casa Lui din ceruri
împreună cu Dumnezeu. Acolo, El are pregătit câte un
loc pentru fiecare dintre noi. într-o zi, care nu este
departe, Se va întoarce pe pământ. Atunci îi va lua cu
El pe toţi aceia care îl iubesc şi-i va duce în cer. Ne va
lua şi pe noi ca să ne ducă în acel loc pe care îl are
pregătit pentru fiecare dintre noi. II iubeşti pe Isus?
Vrei ca într-o zi să ajungi şi tu să locuieşti în casa Lui
din ceruri?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Unde se duce Isus?
2. Ce va pregăti El acolo pentru cei credincioşi?
3. Oare Isus va veni iar pe pământ într-o bună zi?
4. Pe cine va lua Isus cu El în ceruri?
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DUMNEZEU VINDECA UN
OM NEPUTINCIOS

Fapte 3:1-11

Omul acesta care stă în genunchi nu a mers
niciodată în picioare. In vremea aceea, cine nu
putea să umble, nu putea nici să muncească. Nimeni
nu voia să-i dea ceva de lucru. Tot ce le rămânea de
făcut acestor oameni era să cerşească. Omul pe care
îl vedem acum stătea lângă o poartă care ducea în
Templu, Casa lui Dumnezeu. In fiecare zi cerea de
pomană oamenilor care treceau spre Templu. în
ziua aceea, Petru şi loan au venit şi ei la Templu ca
să se roage. Nu aveau la ei nici un ban ca să îi dea
omului neputincios. „Argint şi aur n-am, dar ce am
îţi dau", i-a spus Petru. „In Numele lui Isus,
scoală-te şi umblă!" Vezi acum ce s-a întâmplat?
Petru atinge mâna acestui om. Şi, deodată, omul se
ridică. Acum sare în picioare şi va începe să alerge
prin curtea Templului, mulţumindu-I lui Dumnezeu
pentru că 1-a vindecat.

CE VEZI AICI?
Vezi poarta cea mare de intrare în Templu? Se numea Poarta
Frumoasă. Uită-te la vasul pe care îl are lângă el omul cel
neputincios! îl aşezase acolo pentru ca oamenii cărora li se făcea milă
de el să arunce banii înăuntru.
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TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce necaz avea omul aşezat in genunchi?
2. Ce se va întâmpla cu el acum?
3. Ce va face omul acesta după ce va fi vindecat?
4. Tu îi mulţumeşti lui Dumnezeu pentru lucrurile deosebite

pe care le face pentru tine?



CE VEZI AICI?
Poţi să arăţi care este Petru? EI este omul care ţine un toiag în mână.
îl vezi pe omul cu barbă albă? I se spunea marele preot şi era
maimare peste toţi preoţii.

PETRU MĂRTURISEŞTE
DESPRE ISUS

Fapte 5:12-42

„Nu le mai vorbiţi oamenilor despre Isus!", le-a
spus omul cu barbă albă lui Petru şi prietenilor săi. Dar
Petru nu 1-a ascultat ci le-a vorbit mai departe
oamenilor despre Isus. Din această pricină, omul cu
barbă albă, care era marele preot, a poruncit ca Petru şi
prietenii săi să fie aruncaţi în temniţă. Putea să facă
acest lucru pentru că era un om cu putere. Dar un înger
i-a scos din temniţă pe Petru şi pe prietenii lui închişi
o dată cu el. Apoi s-au întors cu toţii la Casa Domnului
şi au continuat să vorbească despre Isus. Acum, marele
preot este foarte mânios. „V-am spus să nu mai vorbiţi
despre Isus?!", strigă el. „Trebuie să ascultăm mai
mult de Dumnezeu, decât de oameni!", îi răspunde
Petru. Este bine să ne reamintim şi noi aceste lucruri,
nu-i aşa?

TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce i-a spus omul cu barbă albă lui Petru să nu facă?
2. Ce i-a răspuns Petru?
3. E bine să faci ce vrea Dumnezeu?
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ŞTEFAN ESTE UN UCENIC
DESTOINIC

Fapte 6-7

Ştefan era un om bun. El ajuta mulţi oameni,
ducând bani sau mâncare celor care aveau nevoie de
aşa ceva. El ie şi vorbea oamenilor despre Isus. Era
un ucenic foarte bun, devotat învăţătorului său -
Isus. Dar erau şi nişte oameni cărora nu le plăcea
deloc ce făcea Ştefan, pentru că nu voiau ca ceilalţi
să audă despre Isus. Unii dintre aceşti oameni au
vrut să-i facă rău lui Ştefan. Dar cum să facă acest
lucru? Deodată le-a venit o idee. îi vor pune pe
câţiva oameni să spună minciuni despre el. Şi
oamenii aceia au spus nişte minciuni foarte urâte
despre Ştefan. Acum Ştefan îşi ridică mâinile. El le
vorbeşte cu însufleţire despre moartea şi învierea
Mântuitorului. Lucrul acesta îi face să se mânie şi
mai mult. Dar Ştefan nu se teme de ei. El este un
ucenic neînfricat al lui Isus. Le va spune adevărul
despre El indiferent ce îi vor face aceşti oameni răi!

TIMP DE APROFUNDARE
/. Cefei de om era Ştefan?
2. De ce spun aceşti oameni minciuni despre el?
3. îi este oare frică lui Ştefan de ei?
4. Ţie îţi este frică să le spui celorlalţi despre Isus?
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CE VEZI AICI?
îl vezi pe omul cu capul acoperit şi cu veşminte preoţeşti? El este
mare preot şi nu vrea ca oamenii să cunoască adevărul despre Isus,
pentru că, dacă oamenii vor începe să facă ce a spus Mântuitorul, nu
vor mai face ce le spune el.



FILIP AJUTA UN ÎNALT
DEMNITAR SĂ ÎNŢELEAGĂ

EVANGHELIA
Fapte 8:26-40

Tu i-ai vorbit vreodată unui om cu vază despre
Isus? Puţini oameni au făcut acest lucru! Filip a fost
unul dintre ei. El îi învăţa pe mulţi oameni lucruri
importante despre Isus. într-o zi, un înger a venit la el
şi i-a spus să meargă pe un drum din pustie. Filip nu
ştia de ce trebuia să facă acest lucru, dar a făcut
întocmai cum îi spusese îngerul. Deodată apare un
convoi al unui înalt demnitar cu care trase de cai. îl
vezi? Este cel care ţine în mână un sul. Ştie să citească
ce scrie în acel sul, dar nu înţelege ce înseamnă. Filip
se apropie de el şi-1 ajută să înţeleagă ceea ce citeşte.
In sul scrie despre Isus. Filip îi spune dregătorului
despre Isus, facându-1 să înţeleagă cum poate să fie
prietenul Lui. Te bucuri ştiind că Filip 1-a învăţat
lucrul acesta? Nu te bucuri pentru că Filip 1-a ajutat să
fie prieten cu Isus?

TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce l-a ajutat Filip pe acest om să facă?
2. Tu ai ajuta pe cineva să fie prieten cu Isus?

CE VEZI AICI?
Arată care era carul în care călătorea dregătorul. Câţi cai trag la acest
car? Care dintre oamenii din imagine este înaltul demnitar? Care este
Filip? Vezi sulul din mâinile lor? Este Cuvântul lui Dumnezeu. Filip
îi vorbeşte despre ce scrie în el.
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SAUL AJUNGE PRIETENUL
LUI ISUS

Fapte 9:1-20

Saul nu II iubea deloc pe Isus şi nu-i plăceau nici
urmaşii lui. Se supăra foc atunci când ucenicii lui Isus
le vorbeau oamenilor despre El. Atât de supărat era
încât pe unii dintre ei i-a prins şi i-a aruncat în temniţă.
Pe alţii i-a lovit. Acum însă, Saul nu mai face nimănui
nici un rău. II vezi îngenuncheat chiar în mijlocul
drumului? Nu mai vede nimic. O lumină orbitoare s-a
ivit pe cer. Isus îi iese în cale lui Saul şi-i zice: „Saule,
Saule, pentru ce Mă prigoneşti? „Cine eşti Tu,
Doamne?" răspunde El. Isus i-a spus să meargă la un
ucenic al Său în cetate, unde va afla mai multe despre
El. Când se va ridica de la pământ, Saul nu va mai fi
mânios pe Isus. De acum înainte va fi prietenul Lui şi
îi va ajuta şi pe alţii să fie prieteni cu Isus.

168

CE VEZI AICI?
Vezi lumina cea strălucitoare ivită pe cer? Era atât de strălucitoare
încât 1-a orbit pe Saul. Ce altceva mai vezi în această imagine?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Cine i-a vorbit din cer lui Saul?
2. Ce s-a întâmplat cu el?
3. Ce va face Saul de acum încolo?
4. Vrei şi tu ca şi alţii säße prieteni cu Isus?



DORCA ESTE UN AJUTOR
POTRIVTIT

Fapte 9:36-43

Femeia acesta este Dorea sau Tabita. Din nou face
cuiva un dar. Ei îi plăcea foarte mult să le fie altora de
ajutor. Cosea haine pentru oamenii care nu puteau face
singuri acest lucru. Pregătea mâncare pentru oamenii
cărora le era foame. Făcea curat în casele altora sau
cocea pâine. Făcea orice lucru de care aveau nevoie
oamenii din jurul ei. Şi, în timp ce îi ajuta, le spunea
despre Isus. Dar, într-o zi, Dorea s-a îmbolnăvit. A fost
atât de bolnavă, încât a murit. Toţi cei care o cunoşteau
erau foarte trişti. „Căutaţi-1 pe Petru!", a spus cineva.
Şi Petru a venit îndată ce a aflat despre ea. El a văzut
că toată lumea era tristă. A văzut toate lucrurile bune
pe care le făcuse Dorea pentru mulţi oameni. Petru s-a
rugat atunci pentru ea, apoi a spus: „Dorea,
trezeşte-te!", şi ea s-a ridicat. Era din nou în viaţă. Era
atât de bucuroasă că poate să-i ajute din nou pe cei
care aveau nevoie de ea!

TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce a făcut Tabita pentru aceşti oameni?
2. Crezi că îi făcea plăcere să-i ajute?
3. Tu vrei să fii de ajutor altora?

CE VEZI AICI?
O vezi pe această mamă şi pe cei doi copii? Par fericiţi sau
trişti? Care este Dorea. Cum este ea? Bucuroasă sau amărâtă?
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CORNELIU CREDE IN ISUS
Fapte 10

Numele centurionului care se vede acum este
Corneliu. El a trimis după Petru. Aşa îi spusese un
înger să facă. Acum Petru îi spune lui Corneliu despre
Isus. Ii vezi pe cei din familia lui şi pe slujitorii săi? Şi
ei ascultă cu sufletul la gură ce le spune Petru. Erau
oameni temători de Dumnezeu şi făcuseră mult bine
celor din jurul lor. Corneliu şi familia lui au crezut în
Isus, Mântuitorul lor.
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TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce i-a spus Petru lui Corneliu?
2. Ce au făcut Corneliu şi familia lui?
3. Tu crezi în Isus ca Mântuitor al tău?

CE VEZI AICI?
Care crezi că este soţia lui Corneliu? Care sunt copiii lui? Ceilalţi sunt
probabil slujitori sau rude.



PETRU IESE DIN TEMNIŢA
Fapte 12:1-11

Priveşte la aceste lanţuri care cad chiar acum de pe
mâinile lui Petru! Petru este uluit de acest lucru. Cel
din faţa lui este un înger al Domnului. El îl scoate
afară din închisoare. Dumnezeu mai are multe lucruri
de făcut cu Petru. „Vino după mine!", îi spune îngerul
şi Petru va merge după el până afară, în stradă, trecând
nevăzut de toate străjile şi de toate porţile ferecate ale
închisorii. Locul lui nu mai este în închisoare. S-a
întors înapoi la prietenii lui care se rugau pentru el.
Nu-i aşa că Dumnezeu poate face orice?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce face îngerul?
2. De ce crezi că este Petru uimit?
3. Este vreun lucru pe care Dumnezeu să nu-l poată face?

CE VEZI AICI?
Vezi undeva doi străjeri adormiţi? Ei nu văd ce se întâmplă în
temniţă. Vezi gratiile de la fereastră? Ele îi împiedicau pe oameni să
scape din temniţă.
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PRIETENII LUI PETRU SE
ROAGĂ PENTRU EL

Fapte 12:12-17

II vezi acum pe Petru bătând la uşă? Prietenii lui
sunt aici, în casă, rugându-se ca Dumnezeu să-1
scoată din temniţă. Dar fetiţa aceasta, pe nume
Roda, îi opreşte din rugăciune spunându-le: „Petru
a ieşit din temniţă. Este aici, la uşă!" Prietenii lui
Petru sunt uluiţi. Ei se rugaseră pentru acest lucru,
dar nu le vine să creadă că se şi împlinise. După
câteva clipe de uimire, şi-au revenit şi au ieşit la uşă
ca să-1 întâmpine pe Petru. Acum văd că Dumnezeu
într-adevăr le-a răspuns rugăciunii.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce l-au cerut lui Dumnezeu prietenii lui Petru?
2. Au crezut ei că Dumnezeu a făcut lucrul pentru

care se rugaseră?
3. Atunci când te rogi, crezi că Dumnezeu te ascultă?
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CE VEZI AICI?
Unde este Petru? Dar Roda? Ce fel de casă crezi că este aceasta din
imagine? De ce crezi asta?



PAVEL AJUTĂ UN OM
NEPUTINCIOS

Fapte 14:8-18

Omul acesta care acum ţopăie de bucurie, nu
mersese niciodată în picioare! Acum este în culmea
fericirii. Pavel se apropiase de el şi-i spusese să umble
şi, chiar în clipa aceea, Dumnezeu 1-a vindecat de
neputinţa lui. Omul putea acum să se ţină pe picioare
şi să păşească. Putea să sară şi chiar să alerge. Vezi cât
de uimiţi par ceilalţi oameni care sunt de faţă?
Niciodată până atunci nu mai văzuseră aşa ceva. Sunt
atât de pătrunşi de această vindecare miraculoasă încât
acum cred că Pavel şi cu prietenul său Barnaba, sunt
nişte zei. „Nu suntem zei!" le spune Pavel. „Suntem
doar slujitorii lui Dumnezeu." Şi Pavel are dreptate să
vorbească aşa. Niciodată nu trebuie să le spunem
oamenilor că noi facem lucrurile pe care, în realitate,
Dumnezeu le înfăptuieşte.

TIMP DE APROFUNDARE
1. Ce s-a întâmplat cu acest om neputincios?
2. Ce credeau oamenii despre Pavel şi Barnaba?
3. Ce le-a spus Pavel?
4. Tu spui vreodată că ai făcut un lucru pe care în realitate l-a

făcut Dumnezeu? CE VEZI AICI?
Unde este cârja acestui om? O mai foloseşte el acum? De ce?
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LIDIA ŞI FAMILIA EI CRED
ÎN ISUS
Fapte 16:11-15

Pavel şi prietenul său, Sila, sunt acum departe de
casă. Au venit în acest oraş care se numeşte Filipi, ca
să le spună locuitorilor săi despre Isus. Lidia, o
vânzătoare de purpură, este o femeie distinsă şi bună
la suflet şi îi ascultă pe cei doi cu mare atenţie.
Domnul i-a deschis inima şi, mai întâi ea, apoi toată
casa ei au crezut că ceea ce au spus Pavel şi Sila
despre Isus este adevărat. De acum Isus va fi şi
Mântuitorul lor. Au fost atât de bucuroşi de lucrul
aceasta încât i-au luat pe Pavel şi pe Sila la ei acasă.
Cei doi ucenici vor avea astfel un loc unde să locuiască
în timp ce le vor spune şi altora despre Isus. Lidia şi
casa ei au fost de mare ajutor.
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CE VEZI AICI?
O vezi pe Lidia? Poţi să o arăţi? îţi plac hainele ei? Crezi că este o
femeie săracă sau una cu mulţi bani? Ea era vânzătoare de purpură.
Oamenii bogaţi cumpărau de obicei haine de purpură.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce i-au spus Lidiei Pavel şi Sila?
2. Ce a făcut Lidia atunci când i-a auzit?
3. Prin ce anume a dovedit ea că este de ajutor?
4. Cu ce i-ai putea ajuta tu pe alţii?



UN TEMNICER CREDE IN
ISUS

Fapte 16:16-34
Pavel şi prietenul său, Sila, le spuneau oamenilor

despre Isus. Dar unor oameni nu le-a plăcut lucrul
acesta. Ei au pus mâna pe amândoi şi i-au aruncat în
închisoare. In locul lor, mulţi oameni s-ar fi pus pe
plâns şi pe văicărit, dacă s-ar fi trezit dintr-o dată
azvârliţi în fundul temniţei. In schimb, Pavel şi cu Sila
au început să cânte şi să se roage. Deodată, Dumnezeu
a făcut să se cutremure pământul. Uşile închisorii s-au
deschis larg, iar lanţurile cu care fuseseră legaţi Pavel şi
Sila de mâini şi de picioare s-au desfăcut singure şi au
căzut pe pământ. Le vezi cum stau întinse pe jos?
Acum, paznicul închisorii este înspăimântat. Dacă
întemniţaţii fug, el va fi osândit la moarte. Dar Pavel şi
Sila nu au de gând să scape cu fuga. Ei rămân pe loc în
temniţa întunecoasă şi rece, ca să-i spună acestui om
despre Isus. „Cum pot să fiu mântuit?", îi întreabă
temnicerul după ce i-a ascultat cu cea mai mare atenţie.
„Crede în Domnul Isus!", îl îndeamnă Pavel. Şi
temnicerul a crezut chiar în clipa aceea în Domnul Isus.
Acum, el îşi va ajuta şi familia să creadă în El.

TIMP DE APROFUNDARE
/. De ce sunt în închisoare Pavel şi Sila?
2. Cum au scăpat din lanţurile cu care fuseseră legaţi?
3. Ce i-a întrebat temnicerul?
4. Tu crezi în Isus?

CE VEZI AICI?
Vezi uşa închisorii? Ce se întâmplase cu ea? Arată unde sunt
lanţurile? Mai înainte Pavel şi Sila fuseseră legaţi cu ele. Vezi unde
este cheia temnicerului?
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PAVEL CĂLĂTOREŞTE LA
ATENA
Fapte 17:16-34

Oraşul în care se află Pavel acum este foarte
diferit de celelalte pe care le-a vizitat mai înainte.
Numele acestui oraş vestit este Atena. Oamenilor
care locuiesc aici le place să vorbească, să
filozofeze şi să tot asculte lucruri noi. Le place mai
ales să vorbească despre feluri noi de a gândi despre
lucruri şi despre lume. Dar Pavel nu are vreme de
vorbăria lor. El a bătut drumul până aici ca să le
aducă acestor oameni vestea mântuirii prin credinţa
în Isus. El îşi doreşte ca oamenii aceştia să creadă în
Isus. Nu vrea doar să stea de vorbă la nesfârşit aşa
cum le plăcea lor. Pavel le spune că Isus a înviat.
Auzindu-1, unii oameni încep să râdă. Cu toate
acestea, câţiva cred în Isus. Pavel se bucură pentru
aceşti câţiva oameni care cred că Isus este Fiul lui
Dumnezeu. Dar se întristează pentru ceilalţi care
vor doar să stea de vorbă fără nici un rost.
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CE VEZI AICI?
Vezi clădirile care se zăresc departe, în spatele lui Pavel? în Atena
erau multe asemenea clădiri frumoase. Era un oraş foarte frumos pe
vremea aceea.

TIMP DE APROFUNDARE
1. De ce a venit Pavel la Atena?
2. Ce le plăcea atenienilor să facă?
3. A crezut vreunul din ei în Isus?
4. Te bucuri atunci când oamenii încep să creadă în Isus?



ACUILA ŞI PRISCILA
Fapte 18:1-11

II vezi pe Pavel cum coase? Acum se ocupă cu
altceva: confecţionează corturi. Acesta era modul în
care Pavel îşi câştiga banii. Şi cei doi prieteni ai lui,
Acuila şi Priscila, făceau corturi. Toată ziua nu
făceau decât să coasă la ele. Dar Pavel făcea corturi
numai o parte din zi. In restul timpului le vorbea
oamenilor despre Isus. Priscila şi Acuila îi chemau
să vină la ei acasă pe cei care doreau acest lucru.
Aici îi învăţau multe lucruri despre Isus pe cei care
veneau. Acuila şi Priscila îi invită pe cei care,
asemenea lui Pavel, le vorbesc oamenilor despre
Isus, să stea cu ei acasă. Lucrul acesta îl ajută pe
Pavel să petreacă mai mult timp cu ei pregătindu-i
să fie buni ucenici ai lui Isus. Cei ce îl urmează pe
Isus pot să facă multe lucruri bune pentru El.

TIMP DE APROFUNDARE
1. De ce cos aceşti oameni?
2. Ce face Pavel ca ucenic al lui Isus?
3. Dar Acuila şi Priscila?
4. Ce faci tu ca urmaş al lui Isus?

CE VEZI AICI?
Arată ţesăturile din care aceşti oameni coseau corturi. Vezi acele cu
care erau cusute corturile? Unde este ghemul de sfoară? Ce mai vezi
în această casă?
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OAMENII IŞI PUN CĂRŢILE DE
VRĂJITORIE PE FOC

Fapte 19:17-20

Uită-te la focul acesta mare! Lucrurile pe care oamenii
pe care-i vezi le aruncă pe foc sunt cărţi. Pe vremea aceea
aşa arătau cărţile, ca nişte suluri. Dar oare de ce îşi
aruncau cărţile pe foc oamenii aceştia? Sulurile pe care le
vezi erau nişte cărţi pentru vrăjitorii. Până atunci ei
făcuseră multe lucruri rele, pe care le învăţaseră chiar din
aceste cărţi. Dar acum, oamenii aceştia cred în Isus şi nu
mai vor să facă lucrurile care erau scrise în cărţile
aruncate pe foc. Acum ei vor să facă numai lucruri bune
pentru Isus.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce fac oamenii aceştia?
2. De ce îşi ard cărţile?
3. Oare prietenii lui Isus ar trebui să înceteze să mai facă

lucruri rele?
4. Tu vrei să nu mai faci lucruri rele de acum încolo?
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CE VEZI AICI?
Câte cărţi se văd în această imagine? Poţi să le numeri? Cărţile
acestea ca nişte suluri costau foarte mulţi bani. Dar oamenii care
se văd aici îl iubesc acum pe Isus. Ei nu mai vor să păstreze
aceste cărţi care îi învaţă să facă lucruri rele.



CE VEZI AICI?
Vezi vreun loc prin care Pavel ar putea scăpa din temniţă? îl vezi pe
acest soldat? Pavel nu avea nici o cale pentru a scăpa din închisoare.

DUMNEZEU IL SCAPĂ CU
VIAŢĂ PE PAVEL

Fapte 23:12-24

Pavel are necazuri. Câţiva oameni erau foarte
mânioşi din pricină că el vorbea despre Isus, aşa că au
pus mâna pe el cu gândul de a-l face să plătească
scump îndrăzneala lui. Cu chiu cu vai, ostaşii l-au
scăpat din mâinile acestor oameni, dar unii dintre ei îl
urau atât de mult încât au făgăduit că nu vor mai bea şi
nu vor mai mânca nimic până ce nu-1 vor omorî.
Nepotul lui Pavel a auzit din întâmplare ce puneau la
cale aceşti oameni şi acum îi povesteşte totul unchiului
său. Când căpitanul ostaşilor a aflat ce voiau să-i facă
oamenii aceia, 1-a luat pe Pavel şi 1-a dus în alt oraş.
Multă vreme, Dumnezeu îl va păzi pe Pavel de orice
rău căci voia ca el să mai spună multor oameni despre
Isus.

TIMP DE APROFUNDARE
/. De ce este Pavel în închisoare?
2. Ce vor să-i facă oamenii care îl urăsc?
3. In cefei l-a păzit Dumnezeu pe Pavel?
4. Oare Dumnezeu are grijă de tine şi te păzeşte?
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I —
DUMNEZEU SE ÎNGRIJEŞTE

DE PAVEL
Fapte 27

Acum, Pavel se află pe o corabie în mijlocul mării.
Dar priveşte ce se întâmplă! Vezi norii ameninţători de
deasupra ei? Vezi lumina care cade pe oamenii de pe
corabie? Şi valurile uriaşe care se prăvălesc peste ei?
Corabia cu care călătoreşte Pavel este în mare
primejdie. Dintr-o clipă în alta ar putea să se scufunde
şi să ajungă pe fundul mării. Dar Pavel se roagă şi îi
spune lui Dumnezeu despre necazul lor. Şi Domnul îi
asigură că nu va pieri nici unul din ei. Acum, Pavel îi
aduce mulţumire lui Dumnezeu pentru felul desăvârşit
în care îi poartă de grijă.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce se întâmplă acum pe mare?
2. Ce i-a spus Dumnezeu lui Pavel?
3. îl va scăpa Dumnezeu cu viaţă?
4. Tu îi mulţumeşti lui Dumnezeu pentru că are grijă de

tine?
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CE VEZI AICI?
Vezi pâinea din mâinile lui Pavel? Pavel se pregăteşte să mănânce
din ea. El tocmai le spune celor de pe corabie că nici unul dintre ei
nu va muri. Oamenii îl ascultă pe Pavel, ştiind bine că Dumnezeu
însuşi este Cel care îi vorbeşte. Aşa că vor mânca şi ei cu Pavel cu
inimile mai liniştite.



TIMOTEI ÎI ESTE DE MARE
AJUTOR LUI PAVEL

Fapte 16:1-4; 17:10-15; I şi II Timotei
Femeia mai tânără care se vede acum este Eunice,

mama lui Timotei, stând alături de fiul ei. Lois, bunica
lui Timotei este şi ea acolo, lângă masă. Cele două
femei îl ajută pe Timotei să citească Cuvântul lui
Dumnezeu, care pe atunci era scris pe nişte suluri lungi
ce stăteau strânse şi se desfăceau apoi când se citea din
ele. Mama lui Timotei şi bunica lui se roagă împreună
cu el. Ele îi vorbesc despre Dumnezeu. Mai târziu,
când Timotei s-a făcut mare şi a ajuns un tânăr demn
de toată încrederea, Pavel a trecut prin oraşul lor şi le-a
vorbit oamenilor despre Isus. Timotei 1-a ascultat cu
atenţie şi, la sfârşit, i-a cerut lui Isus să fie şi
Mântuitorul său. Apoi, s-a dus cu Pavel, însoţindu-1 în
călătoriile lui. Cu timpul, el a devenit un ajutor de
mare preţ pentru Pavel şi pentru Isus. El era acum
nespus de fericit că mama şi cu bunica lui îi vorbiseră
despre Dumnezeu pe când era doar un copil. Te bucuri
şi tu atunci când afli ceva despre Cuvântul lui
Dumnezeu?

TIMP DE APROFUNDARE
/. Ce fac acum Lois şi fiica ei, Eunice?
2. Ce va face Timotei când va veni Pavel?
3. Crezi că Timotei este bucuros pentru că ştie multe lucruri

despre Cuvântul lui Dumnezeu?
4. Dar tu? Te bucuri atunci când poţi afla ceva nou despre Isus?

CE VEZI AICI?
Ce se vede pe această masă? Vezi sulul aşezat pe ea? Arată fusul cu
care toarce Eunice. Ce altceva mai vezi?
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CE VEZI AICI?
Cu ce fel de haine este îmbrăcat Filimon? Ce fel de casă are?
Crezi că este un om bogat sau unul sărac?

ONISIM SE ÎNTOARCE ACASĂ
Filimon

îl vezi pe Filimon aşezat în partea dreaptă? Este un om
foarte bogat căruia îi slujesc mulţi robi. Unul dintre ei
este tânărul care acum stă înaintea sa. In vremea aceea,
oamenii cumpărau şi vindeau robii ca pe nişte vite.
Onisim, tânărul pe care îl vezi, nu voia să fie rob. De
aceea a fugit din casa lui Filimon şi s-a îndreptat spre un
oraş mare gândind că acolo i se va pierde urma şi nu va
mai fi găsit. în acest oraş 1-a întâlnit însă pe Pavel, care i-a
vorbit despre Isus. După ce 1-a ascultat îngândurat,
Onisim i-a cerut lui Isus să fie Mântuitorul său. Apoi,
Pavel i-a scris o scrisoare prietenului său Filimon şi 1-a
trimis chiar pe Onisim să i-o duca. „Te rog din toată
inima să-1 primeşti înapoi pe Onisim!", îi scria el. „Te
mai rog să-1 primeşti ca pe un prieten, nu ca pe un rob!"
II vezi acum pe Filimon citind cu atenţie scrisoarea lui
Pavel? II vezi şi pe Onisim aşteptând ca Filimon să-1
primească înapoi? Filimon îl iubea pe Isus. îl iubea mult
şi pe Pavel, prietenul său, aşa că îl va primi înapoi cu
toată dragostea pe Onisim, şi de acum încolo îl va iubi şi
pe el, ca pe cel mai bun prieten.

TIMP DE APROFUNDARE
/. Pe cine a întâlnit Onisim când a fugit de acasă?
2. Ce i-a cerut Onisim lui Isus să facă pentru el?
3. Crezi că Filimon îl va iubi cu adevărat pe Isus?
4. Tu îi iubeşti pe cei care sunt prietenii lui Isus?
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CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI
DESPRE ACEASTĂ CARTE?

Biblia mea cu ilustraţii - de citit şi de spus şi altora
este o carte unică. Prin ea veţi reuşi să vă familiarizaţi copilul cu
Biblia într-un mod plăcut, agreabil, dar şi temeinic în acelaşi timp.
O veţi putea folosi mai bine dacă vă veţi face timp chiar acum să
vă familiarizaţi mai întâi dumneavoastră cu conţinutul ei citind
următorul material îndrumător.

O carte care propune o abordare de tipul:
„Citeşte pentru mine!"

Timpul de lectură („Citeşte pentru mine!") pe care-1
petrecem cu copiii este un timp trăit cu o mare intensitate.
Nici o altă experienţă din viaţa copilului nu-i poate lua
locul, pentru că ea construieşte o relaţie armonioasă
părinte-copil.

Cartea aceasta este scrisă pentru acest timp pe care
noi îl denumim „Citeşte pentru mine!". Este un timp
diferit de cel al primelor lecturi personale ale unui cititor
începător.

Veţi găsi în paginile acestei cărţi o orientare
prioritată spre vocabularul tipic oral şi nu spre cel scris.
Vocabularul utilizat nu este format din cuvinte alese cu
grijă, dintr-o listă de cuvinte stabilită în prealabil, ci
conţine cuvinte folosite în vorbirea obişnuită.
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Folosirea timpurilor în scopul implicării copilului

Pe măsura înaintării în lectura ei, veţi descoperi în această
carte o alternare deliberată a timpurilor folosite. Faptul că întâmplările
petrecute sunt prezentate la perfectul compus nu trebuie să vă
surprindă. Nu am făcut altceva decât să privim înapoi la evenimentul
biblic respectiv şi să relatăm ce s-a întâmplat.

Veţi întâlni apoi o trecere lină de la perfectul compus la
timpul prezent. Nu este vorba de o trecere întâmplătoare, ci de o
mutare deliberată menită a-1 transpune pe cititor în contextul concret
al evenimentului respectiv. în felul acesta, copilul va fi pus dintr-o
dată în situaţia de a participa în mod direct la ceea ce se întâmplă. Din
poziţia de ascultător a copilului, evenimentul respectiv nu mai este o
întâmplare petrecută cândva, demult, într-un loc îndepărtat, într-o altă
vreme şi în altă cultură. Acesta devine ceva care i se întâmplă chiar lui
făcându-1 să trăiască o experienţă de tipul "şi tu eşti acolo ". în acest
mod, copilul este legat în mod direct cu oamenii, locurile, lucrurile şi
chiar cu trăirile emoţionale şi cu acţiunile care au loc în momentul
relatat. Este vorba de ceea ce se cheamă o experienţă indirectă.
Pedagogii şi educatorii ne spun că acest gen de experienţă indirectă
este cel mai bun mod de a învăţa să fii prezent în mijlocul
evenimentelor.

O asemenea alternare a timpurilor, ca cea a prezentului şi a
perfectului compus, le transformă în nişte instrumente ajutătoare.
Timpurile îndeplinesc astfel un rol didactic, în loc să ceară
conformarea necondiţionată faţă de o anumită regulă gramaticală.

Potenţialele piedici în calea înţelegerii, dificultăţi de genul
diferenţelor de timp, de cultură şi de mod de viaţă, sunt în felul acesta
îndepărtate. Copilul va deveni dintr-o dată o prezenţă vie în mijlocul
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evenimentului biblic care îi devine ceva foarte familiar. Este uşor de
remarcat felul în care, în urma acestui tip de abordare, Biblia prinde
viaţă. în cele din urmă, personajele din Biblie se vor transforma în
prieteni apropiaţi ai copilului şi vor înceta să fie doar nişte nume
oarecare din vechime.

1. Receptivitatea la un lucru pe care 1-a făcut un
personaj din Biblie.

Vă amintiţi episodul întâlnirii lui Simeon şi a Anei cu pruncul Isus
la Templu? Ana este copleşită de bucurie pentru că a apucat ziua în
care 1-a văzut pe Mesia. La sfârşitul relatării este inserat un
"determinant de răspuns": „Fiecare dintre noi ar trebui să facă la fel
ca Ana, nu-i aşa? "

Fapta personajului biblic are valoare de exemplu. Dar
răspunsul face ca fapta relatată să stimuleze dorinţa de acţiune a
copilului şi să-1 motiveze în a urma exemplul personajului respectiv.



2. Receptivitatea la un lucru din ilustraţie

Un alt tip de răspuns constructiv apare în episodul îngerilor care le
apar păstorilor în puterea nopţii, la naşterea lui Isus. Lectura începe
astfel: „Păstorii aceştia se uită la ceva ieşit din comun." Textul ar
putea continua precizând despre ce este vorba. Dar în locul acestei
continuări apare întrebarea: „ Vezi încotro se uită? " Această întrebare
solicită copilul să caute un răspuns, o explicaţie pentru acest decor
neobişnuit care este lumina orbitoare redată în ilustraţie.

Aici vă puteţi opri din lectură pentru a-i da copilului
posibilitatea de a repera poziţia luminii strălucitoare din ilustraţie şi de
a o indica cu degetul. Mai puteţi zăbovi asupra ilustraţiei discutând cu
copilul despre ce înfăţişează ea.

3. Receptivitatea la oamenii din Biblie

Episodul intitulat „In arca luiNoe" relatează cele petrecute atunci
când Noe şi animalele alese de el au urcat în arcă. Remarcaţi
determinantul de răspuns prezent în această relatare: „Ce i-aifispus
tu lui Noe atunci când ploaia a început să cadă din cer? " El îl ajută
pe copil să se gândească la personajul respectiv. îl stimulează să se
gândească la un început de discuţie cu acel personaj şi nu se limitează
la simpla auzire a faptelor lui. Părintele îi poate cere copilului să spună
ce crede că i-ar spune lui eroul episodului respectiv. Poate, de
asemenea, să-i ceară copilului să spună ce ar face dacă ar fi în locul
personajului.

4. Receptivitatea care creează un suport pentru episodul
biblic relatat.

„Ai fost vreodată la o nuntă?" este întrebarea cu care începe
episodul „ O mireasă pentru Isaac". Ea ajută copilul să se gândească
la o nuntă din zilele noastre stimulându-i imaginaţia prin faptul că-1
solicită să se gândească la o nuntă din vremurile acelea. Relatarea se
concentrează pe contrastul dintre o căsătorie din zilele noastre şi alta
din vremurile biblice. Ea îl ajută pe copil să înţeleagă felul în care Isaac
şi-a găsit mireasa şi atrage atenţia asupra diferenţelor culturale dintre
două realităţi deosebite.

5. Receptivitate la caracterul educativ al povestirii.

Fiecare povestire are un caracter educativ. Se poate spune că
povestirile au un scop didactic. Adesea, acest scop iese în evidenţă
către sfârşitul povestirii, ca o concluzie. Alteori, el este dezvăluit pas
cu pas, pe tot parcursul acesteia. în câteva cazuri, povestirea începe
chiar cu scopul ei.

De pildă, în povestirea cu titlul „Daruripentru Casa Domnului",
când oamenii aduc daruri pentru facerea Cortului întâlnirii cu
Dumnezeu, scopul didactic este ca şi noi să avem dorinţa de a fi darnici
cu Dumnezeu pentru Casa Lui. Povestirea începe cu aceste cuvinte: „îţi
place să-I aduci daruri lui Dumnezeu? Acestor oameni le place foarte
mult." în mod evident, aceste două fraze expun scopul didactic al
povestirii încă de la începutul ei.
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Copilul este stimulat să se gândească la acest scop chiar
atunci când povestirea începe, dar şi pe măsura desfăşurării relatării.
Astfel, copilul are înaintea ochilor minţii scopul didactic, educativ al
povestirii de la început şi până la sfârşitul ei, în tot timpul în care îi
este citită.

Veţi găsi numeroase răspunsuri induse pe parcursul acestor
povestiri. Aveţi grijă să nu citiţi în grabă şi să-i lăsaţi copilului timp să
răspundă. Nu vă grăbiţi cu cititul povestirii, altfel riscaţi să pierdeţi
miza cea mai importantă a lecturii - receptivitatea copilului şi
răspunsul lui.

Povestiri de acţiune - sau când povestirile sunt mai
mult decât simple povestiri

Cartea cuprinde 174 de „povestiri". Dar ele repezintă mai
mult decât povestiri în sensul tradiţional al cuvântului. Veţi descoperi
câteva diferenţe majore între cele două tipuri de povestiri.
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O povestire tradiţională adesea păstrează un singur timp: un
timp trecut, timpul prezent sau viitor. în povestirile din această carte
veţi întâlni frecvente treceri de la un timp la altul.

După cum o sugerează şi titlul, cartea este mai degrabă o
Biblie cu ilustraţii decât o carte cu povestiri din Biblie. Prin aceste
ilustraţii ca şi prin interacţiunea copiilor cu ele, dumneavoastră şi
copilul dumneavoastră mai degrabă descoperiţi povestirea decât o citiţi.

Cu toate acestea, la sfârşitul fiecăreia dintre ele, copilul va şti
ce s-a întâmplat şi cine a fost implicat în întâmplarea relatată. Astfel,
copilul va cunoaşte povestirea, chiar dacă ea nu a fost povestită într-o
manieră tradiţională. In plus faţă de elementele tradiţionale ale
povestirii, copilul va Iau parte la povestire prin implicare personală şi
prin răspuns. Această dimensiune suplimentară a povestirilor, justifică
titlul de „ Povestiri de acţiune ".



Citirea ilustraţiilor - mai importantă
decât citirea cuvintelor

Titlul cărţii - BIBLIA MEA CU ILUSTRAŢII - DE CITIT
ŞI DE POVESTIT ŞI ALTORA, pune accentul pe citirea
ilustraţiilor. De obicei, termenul „citire" (sau „lectură") sugerează
recunoaşterea cuvintelor şi a înţelesului lor. Dar există o metodă de
citire mai importantă decât citirea cuvintelor. Se numeşte "citirea
ilustraţiilor".

Deseori neglijăm citirea ilustraţiilor pentru că lucrul acesta nu
este clar definit în sistemele noastre educaţionale. Dar este important
faptul că până şi copiii cei mai mici pot citi ilustraţiile (nu au nevoie
să cunoască alfabetul) şi se pot bucura de ele. Prin citirea lor, gândirea
şi imaginaţia copilului vor fi stimulate. Prin intermediul lor, copilul
participă afectiv la întâmplări şi la trăirile personajelor.

Uneori veţi întâlni citirea ilustraţiilor chiar în interiorul
povestirii, dar cel mai adesea, lucrul acesta se va întâmpla în cadrul
scurtei secţiuni intitulată „Ce vezi aici?" care îi urmează fiecărei
povestiri.

Prin citirea ilustraţiilor, sperăm să obţinem următoarele
rezultate:

1. Receptarea lucrurilor peste care adesea trecem cu
uşurinţă

V-aţi scos vreodată copilul la plimbare într-o pădure? V-aţi
oprit ca să priviţi cu atenţie împreună cu el ţesătura de nervuri a unei
frunze, forma scoarţei unui copac, sau activitatea febrilă a unui
muşuroi de furnici? Sunt lucruri peste care trecem cu uşurinţă fără a
le băga în seamă, mai ales prin atitudinea noastră de a trece prin
pădure ca un expres printr-o gară.

l Dar, zăbovind într-un astfel de loc cu copilul dumneavoastră
într-o frumoasă zi de primăvară sau de vară, veţi descoperi lucruri pe
care cei mai mulţi dintre oameni le văd extrem de rar. în felul acesta,
dumneavoastră, dar şi copilul, aveţi ocazia să exploraţi structura
creaţiei lui Dumnezeu şi veţi fi îmbogăţit sufleteşte prin descoperirile
pe care le veţi face.

O funcţie importantă în citirea ilustraţiilor este tocmai această
zăbovire, această întârziere asupra lucrurilor pe lângă care cel mai
adesea trecem cu prea mare grabă. Vă puteţi uita cu atenţie sporită la
felul în care sunt îmbrăcaţi oamenii, la expresia feţei lor, sau la ceea ce
fac. Ori poate vă opriţi ca să vă uitaţi cu atenţie la ilustraţiile ce
înfăţişează încăperi pentru a identifica obiectele care sunt diferite de
cele din casa dumneavoastră.

A zăbovi pentru a privi este, poate, o cale surprinzătoare de a
forma imaginaţia copilului dumneavoastră. Televiziunea se
concentrează pe activităţile care se desfăşoară cu rapiditate, creând
impresia greşită că mai repede înseamnă şi mai bine. De unde va învăţa
atunci copilul dumneavoastră să se oprească şi să privească la lucrurile
mici care îi pot forma şi educa imaginaţia? în această carte veţi găsi
ajutorul de care aveţi nevoie pentru această parte deosebit de
importantă a vieţii copilului dumneavoastră.
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2. Asemănarea sau deosebirea dintre lucrurile care
apar în ilustraţie

Copilul va învăţa multe lucruri din asemănarea ori deosebirea
dintre lucruri, chiar în cadrul aceleiaşi ilustraţii. De exemplu, ajutaţi-1
pe copilul dumneavoastră să găsească asemănările şi deosebirile dintre
modul în care este îmbrăcat un soldat roman şi felul în care sunt
îmbrăcaţi ceilalţi oameni care apar în aceeaşi ilustraţie. Sau puteţi să
faceţi comparaţie între haina cea frumos colorată a lui Iosif şi hainele
pe care le îmbracă fraţii lui.

Este, de asemenea, util să comparăm expresia feţei, un obiect
cu altul, o acţiune cu o altă acţiune, sau un loc în care un anumit
personaj se află în ilustraţia respectivă, cu locul în care acelaşi
personaj s-a aflat înainte.

3. Asemănările sau deosebirile lucrurilor care apar în
ilustraţii cu cele din zilele noastre

Felul în care trăim noi astăzi şi cel în care trăiau oamenii din
Biblie sunt foarte diferite. Citirea ilustraţiilor pune în evidenţă
diferenţele între două feluri deosebite de viaţă.

Unui copil îi place să observe comparativ lucrurile dintr-o
încăpere tipică pentru vremurile biblice şi cele pe care le vede în
camera lui. Ar putea să-i placă, de asemenea, să compare felul în care
călătoreau oamenii, casele, îmbrăcămintea, sau multe alte lucruri.

încă o dată vă atragem atenţia să nu uitaţi să vă opriţi şi să
discutaţi pe îndelete cu copilul despre aceste lucruri. Viaţa de astăzi
este diferită, dar oare asta înseamnă neapărat că este şi mai bună?

V

•tft

4. Enumerarea diferitelor elemente ce apar într-o
ilustraţie

Copiilor le place să numere câte oale sunt într-o încăpere sau
câte oi se văd pe un câmp. Este mai mult decât un simplu exerciţiu
aritmetic. Este o ocazie de a cerceta şi de a observa gândirea copilului.
„Poţi să numeri şase oi? " - o astfel de întrebare stimulează copilul să
caute ceva ce de obicei trece cu vederea atunci când priveşte o
ilustraţie. Este instructiv şi amuzant un asemenea joc de căutare a unor
lucruri sau de numărare a lor.
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5. Antrenarea copilului în portretizarea vizuală.

O ilustraţie este suma mai multor părţi. Este formată din
multe activităţi, mai mulţi oameni sau mai multe obiecte. Ajutaţi-vă
copilul, prin citirea ilustraţiei, să intre în atmosfera ei şi să vadă
elementele care o compun.

în povestea lui Rut, copilul va fi bucuros să facă următoarele
descoperiri: (1) Rut; (2) ce anume face ea; (3) spicele de grâu încă
nesecerate; (4) grâul adunat în snopi; (5) Boaz şi prietenii lui privind
la ce face Rut.

Ajutaţi copilul prin experienţa citirii ilustraţiei să vadă toate
aceste elemente componente ca părţi ale unui întreg, chiar dacă nu sunt
menţionate toate în textul povestirii şi reies doar din ilustraţie. Prea des
se întâmplă să ne mulţumim să spunem doar atât: „ Ce vezi acum este
o ilustraţie care o înfăţişează pe Rut adunând grâu ", şi să trecem mai
departe fără alte comentarii. în realitate, ilustraţia este mult mai mult
şi veţi educa imaginaţia, gândirea creatoare ca şi spiritul de observaţie
ale copilului dacă veţi examina în parte fiecare element, fiecare aspect
ce compune ilustraţia.

6. Găsirea lucrurilor care îmbogăţesc povestirea sau
contextul ei

în povestirea „Samuel îl unge pe David ca rege", Samuel
toarnă ceva pe capul lui David. Ilustraţia înfăţişează tocmai acest
moment.

Prin citirea ei, care presupune şi adăugarea unor informaţii
suplimentare, copilul află că obiectul din imagine este un corn de
animal, că în el se află ulei de măsline, că turnarea acestui ulei pe capul
cuiva înseamnă ungere, şi că lucrul acesta înseamnă că David va fi
următorul rege al ţării.

Fiecare set de informaţii descoperite ajută copilul să înţeleagă
contextul povestirii şi, în felul acesta, povestirea propriu-zisă. Ilustraţia
devine mai mult decât ce spune titlul ei adică „Samuel îl unge pe David
ca rege ". Ea este o alăturare a multor elemente din contextul biblic care
vin să pună în lumină faptul că Samuel îl unge pe David. Astfel, în timp
ce copilul ia cunoştinţă de textul povestirii, el află şi alte informaţii ce
ţin de contextul în care se desfăşoară episodul respectiv şi care fac
povestirea mai interesantă şi mai relevantă.

7. Sprijinirea copilului pentru a hotărî ce va face în
această situaţie.

Uneori, copilul este întrebat: „ Ce ai face tu dacă ai fi acolo? "
sau, „ Ce ai vrea să-l întrebi pe acest om dacă ai fi acolo? " Acest gen
de întrebări se bazează pe citirea ilustraţiei. Părerea sau hotărârea este
bazată pe lucrurile pe care copilul le vede.
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Prin acest exerciţiu vă veţi obişnui copilul să observe cu
atenţie şi să gândească înainte de a face o judecată sau de a-şi forma
o părere. Această observare este adesea un timp în care copilul
descoperă multe elemente noi pe care este dornic să le discute cu
dumneavoastră, apoi îşi formează o părere despre ce i-ar plăcea să
întrebe dacă ar fi acolo.

8. Descoperirea aplicaţiilor personale prin citirea
ilustraţiei.

De cele mai multe ori, citirea ilustraţiilor se face chiar în
cuprinsul povestirii sau în secţiunea intitulată ,, Ce vezi aici? " cu care
se încheie fiecare povestire. Cele mai multe dintre întrebările aplicative
apar în secţiunea „ Timp de aprofundare", care de asemenea se găseşte
după fiecare povestire. Unele întrebări aplicative sau comentarii sunt
inserate chiar în textul povestirii propriu-zise.

Citirea ilustraţiei reprezintă temeiul pe care sunt aşezate apoi
materialele aplicative de genul determinantului de răspuns sau al
întrebărilor aplicative. Astfel de materiale ajutătoare îl ajută pe copil
să se gândească la modurile în care ar putea să-şi schimbe viaţa în
urma celor văzute sau auzite. Rezultatul pot fi comportamente sau
atitudini schimbate.

Timp de aprofundare

Fiecare povestire este însoţită de o scurtă secţiune de întrebări
şi răspunsuri pe care am intitulat-o „ Timp de aprofundare ". Pentru
dumneavoastră este o foarte bună posibilitate de a petrece timp în
părtăşie cu copilul. întrebările care apar aici sunt de mai multe tipuri.
Unele sunt simple întrebări factuale care solicită copilul să numească
doar câteva dintre lucrurile pe care le-a văzut sau le-a auzit. Alte
întrebări caută motive sau scopuri care stau în spatele celor învăţate.
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Iar o a treia categorie urmăreşte aplicarea adevărurilor Bibliei la viaţa
copilului.

întrebările întăresc spiritul de colaborare strânsă între
dumneavoastră, cel care puneţi întrebările, şi copilul care dă
răpunsurile. Cimentarea acestei relaţii - deosebit de importantă - este o
experienţă de împărtăşire reciprocă a cunoştinţelor.

Titlul acestei cărţi, Biblia mea cu ilustraţii - de citit şi de
spus şi altora pune în lumină următoarele: (1) faptul că ea este mai
degrabă o Biblie ilustrată decât o carte cu povestiri din Biblie, (2) că
citirea ilustraţiilor este o parte vitală a cărţii, şi (3) faptul că
împărtăşirea reciprocă a celor aflate, între dumneavoastră - ca cititor şi
copilul dumneavoastră - ca ascultător, zideşte o relaţie care este mai
importantă chiar decât întâmplările povestite în carte.

Abordarea de tipul „ Citeşte pentru mine!" încurajează această
împărtăşire între copil şi învăţător sau părinte. Interacţiunea personală
se dobândeşte în acest fel pe fondul cunoaşterii şi al aplicării
Cuvântului lui Dumnezeu.

în acest timp de aprofundare, nu vă feriţi să adăugaţi propriile
dumneavoastră întrebări şi comentarii. Veţi găsi în această carte un
sprijin vital, stimulator pentru timpul de cunoaştere a Bibliei pe care îl
petreceţi cu copilul dumneavoastră. Dar cel mai bun rol pe care îl poate
îndeplini este acela de a vă stimula să mergeţi dincolo de ceea ce oferă
ea.

Mai mult decât orice altceva, sperăm că această carte va
încuraja copilul să stea de vorbă cât mai des cu dumneavoastră despre
relaţia lui cu Isus Hristos ca Mântuitor şi Domn. Nădăjduim, de
asemenea, că ea vă va îndemna pe dumneavoastră şi pe copilul
dumneavoastră să vă faceţi timp pentru a vă ruga împreună.
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@ Peste 170 de ilustraţii în culori
S Câte o povestire pe fîecare pagină, redată pe
înţelesul copiilor
H Un material de citire a ilustraţiilor - intitulat Ce vezi
aici? - menit a-i ajuta pe copii să afle mai
multe informaţii importante despre Biblie
HO secţiune de întrebări - numită Timp de aprofundare •
ce însoţeşte fiecare povestire şi care ajută
copilul să-şi exprime gândurile şi să le încredinţeze
părinţilor sau învăţătorilor
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