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Această carte este un cadou de la

.....................................................................................................

pentru

......................................................................................................

cu ocazia 

......................................................................................................

la data de

......................................................................................................



Tată din ceruri, Cel ce ai făcut toate lucrurile bune,

Îţi mulţumim pentru acest dar, 

pentru scumpul nostru copil,

pentru minunea ce-o vedem în copilaşul nostru,

pentru miracolul vieţii

şi pentru misterul dragostei omeneşti.
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„Copiii sunt o binecuvântare şi un dar de la Domnul.”

Psalmul 127:3
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Numele meu este .......................................................................................

...................................................................................................................

M-am născut la data de ...........................................................................

La naştere cântăream ................................................................................

Culoarea ochilor mei este ..........................................................................

Culoarea părului meu este .......................................................................

Locuiesc la adresa ......................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................



88

Numele bunicului meu

.......................................................................

Locul şi data naşterii lui

..................................................................

............................................................

Numele bunicii mele

.......................................................................

Locul şi data naşterii ei

..................................................................

............................................................

Numele tatălui meu

........................................................................

Locul şi data naşterii lui

...................................................................................

..........................................................................



9 Familia mea

Numele bunicii mele

.......................................................................

Locul şi data naşterii ei

..................................................................

...................................

Numele bunicului meu

.......................................................................

Locul şi data naşterii lui

..................................................................

............................................................

Numele mamei mele

..............................................................................................

Locul şi data naşterii ei

........................................................................................

...........................................................................

Numele meu

.....................................

..............................
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O Dumnezeule, dragostea Ta necuprinsă  

ne înconjoară şi tot ceea ce e bun şi frumos  

vine de la Tine.

*

Doamne, cerem binecuvântarea şi ocrotirea Ta.

Doamne, fă ca faţa Ta să strălucească peste noi  

şi arată-ne iubirea Ta.

Doamne, ajută-ne  

şi poartă-ne pe braţul Tău puternic.

Doamne, călăuzeşte-ne, ţine-ne lângă Tine  

şi dă-ne pacea Ta.
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Momente importante

Primul meu zâmbet ................................................................................

Primul meu dinţişor ...............................................................................

Prima dată când am stat în picioare ......................................................

Prima dată când am mers în patru labe.................................................

Primele mele cuvinte ...............................................................................

Primii paşi ..............................................................................................

Ce îmi place cel mai mult .......................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
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Povestiri biblice ‚si rugăciuni

P o v e s t i r i

Dumnezeu creează lumea 14

Noe construieşte o arcă 16 

La lumina stelelor 18 

Trei oaspeţi 20 

Isaac şi Rebeca 22 

Iosif şi fraţii lui 24 

Visele devin realitate 26 

Copilul din coşuleţ 28 

Regele care spunea: Nu! 30 

V-am dat un conducător 32 

Cel mai bun mod de viaţă 34

Zidurile se prăbuşesc 36 

Semnul lui Ghedeon 38 

Rut 40 

Un glas în noapte 42 

Şapte fii şi un ciobănaş 44 

David şi uriaşul 46 

„Domnul este păstorul meu” 48 

Regele înţelept 50 

Ilie şi corbii 52 

Focul de pe munte 54 

Scăldarea în râu 56 

Iona fuge în altă parte 58 

Un cuptor înfricoşător 60 

Intrigi, planuri şi lei 62 

Maria întâlneşte un înger 64 

O călătorie lungă spre Betleem 66 

Veşti bune! 68 

Steaua 70 

S-a pierdut Isus 72 

O invitaţie la nuntă 74 

Cei mai buni prieteni ai lui Isus 76

„Tatăl nostru” 78 
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Lui Dumnezeu Îi pasă de tine 80

Gaura din acoperiş 82 

Cele două case 84 

Furtună pe mare 86 

Un tată îngrijorat 88 

Un picnic cum nu s-a mai pomenit 90 

Pilda cu bunul samaritean 92 

Pilda cu oaia pierdută 94

Pilda cu tatăl iubitor 96 

Orbul 98 

Zacheu se întâlneşte cu Isus 100 

Isus călăreşte pe un măgăruş 102 

Femeia care Îl iubea pe Dumnezeu 104 

Isus Se roagă în grădină 106 

Trei cruci pe un deal 108 

Grădina tristeţii 110 

Grădina bucuriei 112

Isus întâlneşte încă doi prieteni 114 

Isus şi Toma 116 

Un mic dejun pe malul apei 118 

Isus Se întoarce la cer 120 

Vânt şi foc 122 

Ajutorul Duhului Sfânt 124 

Saul primeşte un nume nou 126 

Petru ajunge la închisoare 128 

Pavel naufragiază! 130 

Pavel scrie scrisori de mulţumire 132 

Lacrimile vor fi şterse 134 

R u g ă c i u n i

Rugăciuni de mulţumire 136 

Rugăciuni la culcare 138 

Rugăciuni de binecuvântare 140
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Dumnezeu creează lumea

Demult, la începutul vremurilor, Dumnezeu a spus: „Să fie 

lumină!” Şi, deodată, lumina a strălucit în întuneric.

Dumnezeu a spus: „Să fie uscat şi mări!” Şi uscatul 

s-a despărţit de ape, lăsând să se vadă munţii. Dumnezeu a 

spus: „Să fie copaci şi plante, soare, lună şi stele!”  

Ziua, lumina soarelui făcea copacii să rodească, iar noaptea, 

stăpânea strălucirea rece a lunii şi a stelelor.

Dumnezeu a spus: „Să fie peşti şi păsări înaripate!”  

Şi mările s-au umplut de peşti, iar pe cer au apărut 

păsărelele şi fluturii.
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Dumnezeu a spus: „Să fie animale de toate soiurile!”  

Şi pe pământ au început tigrii să se pituleze şi antilopele, 

să alerge.

Dumnezeu a spus: „Să facem oameni, care să aibă grijă 

de lumea minunată pe care am creat-o.” Şi au fost creaţi 

oamenii – bărbat şi femeie.

Dumnezeu a văzut că lumea era bună şi S-a odihnit.
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Noe construie ‚ste o arcă

Dumnezeu i-a spus lui Noe să construiască o arcă.  

În curând avea să vină un potop care să acopere  

întregul pământ.

Noe a construit o arcă – o corabie foarte mare – şi i-a 

luat cu el înăuntru pe toţi cei din familia lui, precum şi câte 

două animale din toate soiurile.
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Apoi a început să plouă… Pic-pic!

Apele au acoperit pământul, toţi copacii şi chiar şi 

vârfurile munţilor, dar Noe şi familia lui erau bine ocrotiţi 

în corabie.

Au trecut zile şi nopţi în şir, până ce s-a oprit ploaia.

Când un porumbel s-a întors la corabie cu o frunză 

verde de măslin, Noe a înţeles că nu peste multă vreme vor 

putea să iasă şi ei din corabie. 

Apoi, Dumnezeu a făcut să apară un curcubeu frumos.

Dumnezeu a promis că nu va mai îngădui niciodată  

un potop de felul acesta.


