
 CADOUL

Ziua de naștere a lui Luca și  
  cadoul lui Dumnezeu pentru TINE.



Mai sunt doar două zile: vine  

Bunica lui Luca 
se gândește la un 
cadou deosebit. În 
sfârșit a găsit ceva 
care sigur o să-i 
placă mult!

ZIUA DE NASTERE 
Împachetează cadoul și îl leagă cu o 

panglică albastră, pentru că albas-
trul e culoarea preferată a lui Luca. 

La ora petrecerii, bunica e la  
ușă. Sărbătoritul deschide ușa  
și bunica îl felicită bucuroasă.  
Ea așază cadoul cu panglică  
albastră pe masă lângă  
celelalte cadouri. 
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Curios, Luca își desface 
cadourile. A primit un joc 
nou pe care îl încearcă 
imediat, bineînțeles.

A uitat complet de cadoul 
bunicii. Ea îl atinge ușor  
și îl întreabă:

„Nu vrei să  

deschizi și cadoul  

de la mine?”

„Mai târziu.”

Luca se uită puțin  
și răspunde:

Timpul trece, dar 
Luca e prea ocupat 
și nu se mai gândește 
la cadou. Mama îi 
amintește:

„Hai să deschizi 

cadoul bunicii!”
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Dar Luca bombăne doar:

„N-am chef acum.”

Vine seara, iar cadoul  
cu panglică albastră e  
tot nedesfăcut pe masă. 
Într-un final, bunica lui 
Luca pleacă tristă  
la ea acasă.
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Tu ai aflat până acum că Dumnezeu 
are cel mai mare cadou pentru tine?

Lucruri rele sunt,  

de exemplu: 

• Minciuna

• Invidia
• Lipsa de respect

• Furtul
Pe aceste lucruri Biblia  

le numește păcat. În mod normal, 
tu și cu mine ar trebui să murim 
pentru păcatele noastre.  
Dar Dumnezeu are o soluție ...

Dar Dumnezeu este și drept.  
El trebuie să ne pedepsească 
pentru multele lucruri rele și urâ-
te pe care le-am făcut, și tu și eu.

Dumnezeu te iubește – 
mult mai mult decât își 
iubește bunica nepotul!  
Așa scrie în Biblie.  
Biblia e Cuvântul  
lui Dumnezeu.

Pentru tine:

(numele tău)



Pentru
 tine

Fiindcă atât de mult a iubit  
Dumnezeu lumea, încât L-a  

dat pe singurul Său Fiu ...
Biblia - Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16a

Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe 
cruce pentru păcatele tale și ale mele!

Dacă tu crezi acest lucru, Dumnezeu nu va 
mai trebui să te pedepsească – pentru că 
Isus a plătit deja pentru tot ce ai făcut. Iată 
cadoul lui Dumnezeu pentru mine și pentru 
tine! Trebuie doar să-l accepți!

... ca oricine crede în El să nu piară,  
ci să aibă viață eternă.
Biblia - Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16b



Cum poți să „deschizi”  
                 cadoul de la Dumnezeu?

Vorbește cu Dumnezeu și  
spune-I ce ai făcut rău. Biblia 

numește aceasta: rugăciune. 

Dacă ne mărturisim păcatele,  
          El este credincios  

                        și drept să ne ierte păcatele.
                      Biblia – Prima epistolă a lui Ioan, capitolul 1, versetul 9

Mulțumește-I că 
Domnul Isus a murit 
pentru tine. 

Atunci poți fi cu adevărat 
fericit, pentru că Dumne-
zeu te iartă!



Dumnezeu te așteaptă 
să primești, în sfârșit, 

cadoul Lui. Nu-l  
da la o parte cum  

a făcut Luca! 

Sunt mai multe cadouri  

în broșura aceasta.  

Poți să le găsești?  

Câte sunt? 

---------------------
((Găsești soluția pe ultima pagină.)

Poți să colorezi cadoul de  
aici în culorile tale preferate:
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Vino cu noi la ziua  
lui Luca. Dumnezeu are  

un cadou și pentru tine.
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