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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.

„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 ......................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
7

Numele bunicului meu
.......................................................................
Locul şi data naşterii lui
..................................................................
............................................................

Numele bunicii mele
.......................................................................
Locul şi data naşterii ei
..................................................................
............................................................

Numele tatălui meu
........................................................................
Locul şi data naşterii lui
...................................................................................
..........................................................................
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Numele bunicii mele
.......................................................................

Numele bunicului meu
.......................................................................

Locul şi data naşterii ei
..................................................................
...................................

Locul şi data naşterii lui
..................................................................
............................................................

Numele mamei mele
..............................................................................................
Locul şi data naşterii ei
........................................................................................
...........................................................................

Numele meu
.....................................
..............................
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Familia mea

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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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.

14

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 construies‚ te 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.
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