
Este timpul  Este timpul  
să admiri!să admiri!
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Stai liniştit şi Stai liniştit şi 
deosebește lucrările deosebește lucrările 
minunate ale lui minunate ale lui 
Dumnezeu!Dumnezeu!

Biblia – Iov 37.14

Uită-te la cer. El este întins deasupra 
ta ca un cort. Norii plutesc mereu în 
alte forme, purtaţi de vânt. Dumne-
zeu a creat pământul. Nestingherit, 
el îşi urmează cursul.

Dumnezeu a creat adâncul oceane-
lor şi pământul cu munţi şi văi.

Izvoarele din munţi ne dau apă. Ea 
curge în văi. Animalele beau din ea. 
Păsările locuiesc lângă ape, între 
ramuri şi acolo îşi cântă trilurile.

Dumnezeu face să crească iarba 
pentru vite. 

El le dă oamenilor roadele câmpului, 
fructe şi cereale. El a pregătit pentru 
fiecare animal un adăpost: copaci 
pentru păsări şi munţi înalţi pentru 
ţapi sălbatici. Luna este luminătorul 
nopţii. Ea luminează pentru anima-
lele din pădure. Oamenii se trezesc 
o dată cu soarele, când animalele 
sălbatice se retrag în vizuinile lor. 
Totul depinde de Dumnezeu. Vreau 
să-L laud în fiecare zi, până la sfârşi-
tul vieţii mele.

Biblia – după Psalmul 104 
 
 

Mult spor la colorat!
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Eu te voi sfătui, având Eu te voi sfătui, având 
ochiul Meu asupra ta.ochiul Meu asupra ta.

Biblia – Psalmul 32.8

La început Dumnezeu La început Dumnezeu 
a creat cerurile și a creat cerurile și 
pământul.pământul.

Biblia – Geneza 1.1



Să‑L laude cerurile și Să‑L laude cerurile și 
pământul, mările și tot pământul, mările și tot 
ce se mișcă în ele.ce se mișcă în ele.

Biblia – Psalmul 69.34



Găsește cele 10 greșeli din  
imaginea de mai jos! Geschenke‑Chaos.  

Hilf den Kindern die Bänder zu entwirren 
und das richtige Geschenk zu finden!



Ajutorul meu vine  Ajutorul meu vine  
de la Domnul, care a făcut de la Domnul, care a făcut 
cerurile și pământul.cerurile și pământul.

Biblia – Psalmul 121.2

Crede în Domnul Isus  Crede în Domnul Isus  
și vei fi mântuit.și vei fi mântuit.

Biblia – Fapte 16.31



primește  primește  
iertarea păcatelor.iertarea păcatelor.

Biblia – Fapte 10.43

Oricine  Oricine  
crede în Elcrede în El



El îmi dă odihnă în pășuni verzi,  El îmi dă odihnă în pășuni verzi,  
mă duce la ape liniștite.mă duce la ape liniștite.

Biblia – Psalmul 23.2

Pentru că cine mă Pentru că cine mă 
găsește, găsește găsește, găsește 
viața și va obține viața și va obține 

bunăvoința bunăvoința 
Domnului.Domnului.

Biblia – Proverbe 8.35



Noe
Noe a trăit cu mulţi, mulţi ani 
în urmă. Pe atunci, Dumnezeu 
vorbea direct cu oamenii. Dar 
oamenii făceau multe lucruri rele. 
Ei nu au vrut să aibă de-a face cu 
Dumnezeu. Atunci, lui Dumnezeu 
i-a părut rău că i-a creat pe 
oameni. El a vrut să-i nimicească şi 
să acopere tot pământul cu apă.

Din fericire, El a găsit pe Noe şi pe 
familia lui. Ei trebuiau să rămână 
în viaţă. Ei Îl iubeau pe Dumnezeu 
şi făceau ce le spunea El. De aceea 
Dumnezeu i-a spus lui Noe planul 
său de salvare: Noe trebuia să 
construiască o corabie mare – 
chiar pe uscat. Ceilalţi oameni îşi 
băteau joc de Noe. Dar Noe a ştiut 
de la Dumnezeu că doar corabia 
era singura cale de salvare. Când 
corabia a fost gata, toţi au putut 
veni la bord. Dar oamenii au râs în 
continuare de corabia lui Noe.

Numai animalele au venit. Câte o 
parte bărbătească şi una femeiască 
din fiecare fel. La sfârşit au intrat 
în corabie Noe şi familia lui, iar 
Dumnezeu a închis uşa în urma 
lor.

Ploaia se revărsa peste acoperişul 
corăbiei. 

 
Afară, apa creştea din ce în ce mai 
mult. Nu înceta deloc să plouă. 
Ploaia a durat patruzeci de zile 
şi patruzeci de nopţi. Şi corabia? 
Corabia a început să plutească. Apa 
a acoperit chiar şi munţii cei mai 
înalţi. Nu se mai putea vedea nimic 
din oraşe şi păduri. 

Totul a pierit în apă, chiar şi oamenii. 
Atunci, Dumnezeu S-a gândit: „Este 
destul.” Şi ploaia a încetat. După 
multe săptămâni, pământul s-a 
uscat. Noe, familia lui şi animalele au 
putut în sfârşit să iasă din corabie. Ei 
au fost bucuroşi şi i-au mulţumit 
lui Dumnezeu pentru salvarea 
adusă prin corabie.

Dumnezeu i-a spus lui Noe: „Vezi 
curcubeul pe cer? De fiecare dată 
când îl vei vedea, el îţi va aminti 
că Eu îi iubesc pe oameni şi vreau 
să-i salvez.”

Despre toate acestea poţi să 
citeşti în Biblie. Sunt scrise chiar 
la începutul Bibliei, în Geneza, 
capitolele 6-9.

Ştii că Dumnezeu te iubeşte? El 
doreşte să îţi meargă bine şi să fii 
odată la EL în cer. Nu este frumos 
aceasta? 

Dar stai! – Toţi oamenii au o inimă 
rea şi păcătoasă. Aşa nu pot veni 
niciodată la Dumnezeu.
De aceea El L-a trimis pe Fiul Său, 
Domnul Isus, pe acest pământ. EL 
a murit pentru tine pe o cruce! 
Pentru păcatele tale! – Şi acum? 
Isus Hristos trăieşte! EL a înviat! 

Oricine crede în EL şi recunoaşte 
înaintea LUI păcatele sale, este 
mântuit. Spune-i în rugăciune 
lui Isus Hristos păcatele tale 
şi mulţumeşte-i că a murit şi 
pentru păcatele tale. Atunci eşti 
mântuit, ca odinioară oamenii din 
corabie... 



Găsește cele 10 greșeli din  
imaginea de mai jos!



Puffy
Suzi avea pe patul ei o întreagă 
grădină zoologică formată din 
animale de pluş. Dar într-o seară, 
când a vrut să pună la culcare 
animalele, a lipsit căţeluşul Puffy. 
Ea l-a căutat peste tot, dar nu l-a 
putut găsi în camera ei întunecată. 
În cele din urmă, i-a spus mamei: 
„Mamă, nu îl găsesc pe Puffy! 
Poate l-am pierdut pe afară... oh, 
sărmanul meu Puffy!” Mama ei 
a mângâiat-o: „Sunt sigură că îl 
vom găsi pe Puffy. Du-te acum la 
culcare, îl căutăm mâine! De ce nu 
Îl rogi pe Dumnezeu să te ajute?”

Au trecut câteva zile, dar Suzi nu 
l-a găsit pe Puffy. Ea era foarte, 
foarte tristă. 

Într-o zi, când mama a făcut 
curăţenie în camera lui Suzi, a 
strigat: „Suzi! Uite ce am găsit!” – 
În spatele patului, Suzi l-a găsit 
pe Puffy plin de praf. „Oh, Puffy”, 
spuse ea, „ce faci aici? Mi-a fost aşa 
de teamă că te-am pierdut.” Ea îl 
scoase pe Puffy de după pat şi îl 
curăţă cu multă grijă de tot praful.

Suzi şi celelalte animale de pluş au 
fost foarte bucuroase că Puffy era 
din nou printre ele.

Aşa cum a fost Puffy, sunt toţi 
oamenii: „plini de praf”. De fiecare 
dată când faci ceva rău, cum ar 
fi să minţi sau să iei ceva ce nu 
îţi aparţine (Dumnezeu numeşte 
aceasta păcat), te umpli cu 
mai mult „praf” (=păcate). Dar 
problema este că nu te poţi curăţa 
singur, aşa cum ştergi praful de pe 
o etajeră sau aşa cum l-a curăţat 
Suzi pe Puffy. Numai Isus poate 
să facă aceasta şi El este foarte 
trist când oamenii sunt pierduţi în 
păcat. Spune-i lui Isus: „Isuse, eu 
sunt aşa de plin de praf (=păcate), 
îmi pare rău că am păcătuit şi 
doresc să fiu iarăşi curat.” Atunci, 
El îndepărtează „praful” şi îţi dă o 
viaţă cu totul nouă.

Dacă ne mărturisim păcatele, Dacă ne mărturisim păcatele, 
El este credincios și drept ca El este credincios și drept ca 
să ne ierte păcatele și să ne să ne ierte păcatele și să ne 
curățească de orice nedreptate.curățească de orice nedreptate.

Biblia – 1 Ioan 1.9



Va fi mai multă bucurie Va fi mai multă bucurie 
în cer pentru un singur în cer pentru un singur 

păcătos care se pocăiește.păcătos care se pocăiește.
Biblia – Luca 15.7

El Își va paște turma ca El Își va paște turma ca 
un Păstor, va strânge un Păstor, va strânge 

mieii în braţul Său.mieii în braţul Său.
Biblia – Isaia 40.11



Ce seamănă omul, Ce seamănă omul, aceea va și secera.aceea va și secera.
Biblia – Galateni 6.7



Tot ce are suflare  Tot ce are suflare  
să laude pe Domnul!să laude pe Domnul!

Biblia – Psalmul 150.6

Tu  Tu  
urmează‑Mă.urmează‑Mă.

Biblia – Ioan 21.22



Cine Mă urmează pe Mine Cine Mă urmează pe Mine 
nicidecum nu va umbla nicidecum nu va umbla 
în întuneric, ci va avea în întuneric, ci va avea 
lumina vieții.lumina vieții.

Biblia – Ioan 8.12



Găsește cele 10 greșeli din  
imaginea de mai jos!



De la răsăritul soarelui De la răsăritul soarelui 
până la apusul lui,  până la apusul lui,  

fie Numele  fie Numele  
Domnului lăudat!Domnului lăudat!

Biblia – Psalmul 113.3

Nu te teme, pentru că Nu te teme, pentru că 
Eu sunt cu tine.Eu sunt cu tine.

Biblia – Isaia 41.10



GBV Dillenburg GmbH
Eiershäuser Straße 54
35713 Eschenburg
GERMANY

Completează spațiile punctate cu următoarele cuvinte:

Dacă doreşti să afli dacă ai completat corect spațiile punctate şi nu ai o Biblie, îți trimitem gratuit, cu mare plăcere, 
un Noul Testament. Poți folosi acest talon de comandă sau poți comanda la adresa order@gbv-dillenburg.de.

Talon de comandă pentru un 
Noul Testament (pentru toate 
celelalte ţări):
Taie-l, completează-l şi trimite-ni-l!

Nume:  
Adresă:  

Cod poştal:  

Localitate:  

Ţară:  

Vârstă:  

Prin ___________ pricepem că ___________ au fost întocmite 
prin ___________ lui Dumnezeu, astfel că cele ___________ n‑au 

fost făcute din cele care  _________________ (Evrei 11.3).

credință lumileCuvântul
văzutese arată



GBV România
Luigi Cazzavillan 30
010786, Bucureşti-1
ROMANIA

Talon de comandă pentru 
un Noul Testament (pentru 
România):
Taie-l, completează-l şi trimite-ni-l!

Nume:  
Adresă:  

Cod poştal:  

Localitate:  

Ţară:  

Vârstă:  



Cuvintele, faptele și gândurile tale rele te-au
despărțit de Dumnezeu. Ele au format o prăpastie

adâncă între Dumnezeu și tine.

Şi ce se întâmplă acum? Nu există nicio cale de a veni
la Dumnezeu? Nu este nimeni care să depășească

această prăpastie? – Există! Dumnezeu a creat o cale!

Încerci să vii la Dumnezeu prin propria ta putere,
prin fapte bune sau prin religie.

Dar orice încerci, nu este suficient.

Isus este singura cale care duce la Dumnezeu!
El a murit pentru tine, astfel încât tu să poți

traversa prăpastia păcatului
și să poţi veni la Dumnezeu. Dacă Îl rogi să-ți ierte

păcatul, vei primi viața veșnică și vei fi mântuit.

Pentru că toţi au păcătuit  
şi sunt lipsiţi de  

gloria lui Dumnezeu.
Die Bibel – Römer 3,23

Pentru că atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea,  

încât L-a dat pe singurul Său Fiu,  
pentru ca oricine crede în El  

să nu piară,  
ci să aibă viaţă eternă.

Biblia – Ioan 3.16

Pentru că prin har sunteţi mântuiţi… 
nu din fapte…
Biblia – Efeseni 2.8-9

Isus a spus:  
„Eu sunt calea şi adevărul  

şi viaţa. 
Nimeni nu vine la Tatăl 
decât prin Mine.“

Biblia – Ioan 14.6

Isus Hristos

fa
pt

e p
rop

rii 

re
ligi

a
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3.  

4.  

1.  



  110 8200 Time for Marvel   Romanian
Vârsta: 4-8 ani

Și Dumnezeu a văzut tot ce 
făcuse; și, iată, era foarte 
bine. Biblia – Geneza 1.31

ISBN 978-3-96162-533-8


