


Prefață
Intitulată „Minunile lui Isus”, lucrarea de față așază în fața copiilor o 

interesantă incursiune în lumea Bibliei, purtându-i pe urmele Domnului 
Hristos și prezentându-le minunile pe care El le-a făcut în folosul oameni-
lor, în timpul locuirii Sale pe pământ. Cartea conține planșe de colorat pe 
temele subiectelor prezentate, fiecare pagină având un desen reprezentativ 
al unei minuni, iar imaginea este însoțită de textul biblic pe care îl descrie. 

Apreciem preocuparea tinerilor realizatori ai acestei cărți, interesul 
lor pentru implementarea în mintea celor micuți a caracterului lui 
Dumnezeu, prezentat pe înțelesul lor. Este bine cunoscut faptul că „o 
imagine face mai mult decât o mie de cuvinte”, motiv pentru care con-
siderăm că desenele realizate cu grijă, cu multă migală și bogate în de-
talii, pot reprezenta surse importante de îmbogățirea cunoștințelor re-
feritoare la viața Domnului Hristos, pentru cei mici. 

Versetele biblice care descriu imaginea se pot fixa cu mai multă cla-
ritate în mințile în formare ale copiilor, iar învățăturile desprinse din 
acestea por lăsa o impresie mai adâncă în inimile lor, decât în cazul unei 
lecturări obișnuite. Deși cartea pare să se adreseze în exclusivitate copi-
ilor, părinții sunt în mod expres chemați să se implice în folosirea ei, 
ajutându-i pe cei mici să descifreze toate amănuntele privind modul de 
lucru al Domnului Hristos cu oamenii, și ajutându-i să desprindă 
învățături esențiale din fiecare temă. 

„Încă de la o vârstă fragedă, părinții trebuie să înceapă să le prezinte 
Scripturile, astfel ca mințile în dezvoltare ale copiilor să se deprindă cu 
obiceiuri bune în privința gândurilor lor.” (Sfaturi pentru părinți, profesori și 
elevi, pg. 136). „Copiii ar trebui să respingă poveștile banale, ce conțin de 
fapt gunoi, și să se îndrepte spre cărțile sensibile, care vor conduce min-
tea să-și dezvolte interesul pentru relatările biblice, istoria biblică și prin-
cipiile acesteia. Scrierile care aruncă lumină asupra Cărții Sacre și trezesc 
dorința de a studia, nu sunt periculoase, ci benefice.” (Letter 32, 1896). 

Dumnezeu să impresioneze mințile fragede ale copiilor noștri, 
conducându-i să aleagă să iubească adevărul și să-l trăiască în viețile lor. 
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Apa transformată în vin

„A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea.  
Mama lui Isus era acolo. Şi la nuntă a fost chemat  

şi Isus cu ucenicii Lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui 
Isus I-a zis: „Nu mai au vin.” Isus i-a răspuns:  

„Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit încă 
ceasul.” Mama Lui a zis slugilor: „Să faceţi orice  

vă va zice.” Acolo erau şase vase de piatră,  
puse după obiceiul de curăţare al iudeilor; şi în fiecare 

vas încăpeau câte două sau trei vedre. Isus le-a zis: 
„Umpleţi vasele acestea cu apă.” Şi le-au umplut până 
sus. „Scoateţi acum”, le-a zis El, „şi duceţi-i nunului.”  
Şi i-au dus: Nunul, după ce a gustat apa făcută vin -  

el nu ştia de unde vine vinul acesta (slugile însă, care 
scoseseră apa, ştiau) - a chemat pe mire şi i-a zis: 

„Orice om pune la masă întâi vinul cel bun; şi,  
după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel  

mai puţin bun; dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum.” 
Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus  
în Cana din Galileea. El Şi-a arătat slava Sa,  

şi ucenicii Lui au crezut în El.” Ioan 2:1-11
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Potolirea furtunii

„Într-una din zile, Isus S-a suit într-o corabie  
împreună cu ucenicii Lui. El le-a zis:  
„Haidem să trecem dincolo de lac.”  

Şi au plecat. Pe când vâsleau ei, Isus a adormit.  
Pe lac s-a stârnit un aşa vârtej de vânt,  

că se umplea corabia cu apă şi erau în primejdie.  
Au venit la El, L-au deşteptat şi au zis:  

„Învăţătorule, Învăţătorule, pierim.”  
Isus S-a sculat, a certat vântul şi valurile înfuriate, 

care s-au potolit şi s-a făcut linişte.  
Apoi a zis ucenicilor Săi:  
„Unde vă este credinţa?”  

Plini de spaimă şi de mirare,  
ei au zis unii către alţii:  

„Cine este Acesta de porunceşte  
chiar şi vânturilor şi apei, şi-L ascultă?”  

Luca 8:22-25
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Vindecarea celor doi orbi

„Când a plecat de acolo,  
s-au luat după Isus doi orbi  

care strigau şi ziceau:  
„Ai milă de noi, Fiul lui David!”  

După ce a intrat în casă,  
orbii au venit la El. Şi Isus le-a zis:  

„Credeţi că pot face lucrul acesta?”  
„Da, Doamne”, I-au răspuns ei.  

Atunci S-a atins de ochii lor şi a zis:  
„Să vi se facă după credinţa voastră!”  

Şi li s-au deschis ochii.  
Isus le-a poruncit cu tot dinadinsul şi le-a zis:  

„Vedeţi să nu ştie nimeni.”  
Dar ei, cum au ieşit afară, au răspândit vestea  

despre El în tot ţinutul acela.”  
Matei 9:27-31
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Hrănirea celor cinci mii de oameni

„După aceea Isus S-a dus dincolo de Marea Galileei,  
numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după El  
pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi.  

Isus S-a suit pe munte şi şedea acolo cu ucenicii Săi.  
Paştile, praznicul iudeilor, era aproape. Isus Şi-a ridicat ochii  

şi a văzut că o mare gloată vine spre El. Şi a zis lui Filip:  
„De unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii  

aceştia?” Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că ştia  
ce are de gând să facă. Filip I-a răspuns: „Pâinile pe care  

le-am putea cumpăra cu două sute de lei, n-ar ajunge ca fiecare 
să capete puţintel din ele.” Unul din ucenicii Săi, Andrei,  

fratele lui Simon Petru, I-a zis: „Este aici un băieţel care are  
cinci pâini de orz şi doi peşti; dar ce sunt acestea la atâţia?” 

Isus a zis: „Spuneţi oamenilor să se așeze.” În locul acela  
era multă iarbă. Oamenii au şezut jos, în număr de aproape  

cinci mii. Isus a luat pâinile, a mulţumit lui Dumnezeu,  
le-a împărţit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărţit celor ce şedeau 

jos; de asemenea, le-a dat şi din peşti cât au voit. După ce  
s-au săturat, Isus a zis ucenicilor Săi: „Strângeţi firimiturile 

care au rămas, ca să nu se piardă nimic.” Le-au adunat deci  
şi au umplut douăsprezece coşuri cu firimiturile care rămăseseră 
din cele cinci pâini de orz, după ce mâncaseră toţi. Oamenii aceia, 

când au văzut minunea pe care o făcuse Isus, ziceau:  
„Cu adevărat, Acesta este Prorocul cel aşteptat în lume.”  

Ioan 6:1-14
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Vindecarea femeii gârbove

„Isus învăţa pe norod într-o sinagogă 
 în ziua Sabatului.  

Şi acolo era o femeie  
stăpânită de optsprezece ani  

de un duh de neputinţă;  
era gârbovă şi nu putea nicidecum  

să-şi îndrepte spatele.  
Când a văzut-o Isus, 

 a chemat-o şi i-a zis:  
„Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta.”  

Şi-a întins mâinile peste ea:  
îndată s-a îndreptat  

şi slăvea pe Dumnezeu.”  
Luca 13:10-13
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A doua pescuire minunată

„După aceea Isus S-a mai arătat ucenicilor Săi  
la Marea Tiberiadei. Iată cum S-a arătat: Simon Petru, Toma,  

zis Geamăn, Natanael din Cana Galileei, fiii lui Zebedei şi alţi doi 
din ucenicii lui Isus, erau împreună. Simon Petru le-a zis:  

„Mă duc să prind peşte.” „Mergem şi noi cu tine”, i-au zis ei.  
Au ieşit şi au intrat într-o corabie; şi n-au prins nimic în noaptea 

aceea. Dimineaţa, Isus stătea pe ţărm; dar ucenicii nu ştiau  
că este Isus. „Copii”, le-a zis Isus, „aveţi ceva de mâncare?”  
Ei I-au răspuns: „Nu”. El le-a zis: „Aruncaţi mreaja în partea 

dreaptă a corăbiei şi veţi găsi.” Au aruncat-o deci  
şi n-o mai puteau trage de mulţimea peştilor. Atunci ucenicul  

pe care-l iubea Isus a zis lui Petru: „Este Domnul!”  
Când a auzit Simon Petru că este Domnul, şi-a pus haina pe el  

şi s-a încins, căci era dezbrăcat, şi s-a aruncat în mare.  
Ceilalţi ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu peşti, 
pentru că nu erau departe de ţărm, decât cam la două sute de 

coţi. Când s-au coborât pe ţărm, au văzut acolo jăratic  
de cărbuni, peşte pus deasupra şi pâine. Isus le-a zis: „ 

Aduceţi din peştii pe care i-aţi prins acum.” Simon Petru s-a suit 
în corăbioară şi a tras mreaja la ţărm, plină cu o sută cincizeci  

şi trei de peşti mari; şi, măcar că erau atâţia, nu s-a rupt mreaja. 
„Veniţi de prânziţi”, le-a zis Isus. Şi niciunul din ucenici nu cuteza 

să-L întrebe: „Cine eşti?”, căci ştiau că este Domnul.  
Isus S-a apropiat, a luat pâinea şi le-a dat;  
tot aşa a făcut şi cu peştele.” Ioan 21:1-13
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„Descriind scopul misiunii Sale aici, pe pământ, 
Domnul Hristos spunea: „Dumnezeu M-a uns să vestesc 

săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc  
pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc  

robilor de război slobozirea şi orbilor căpătarea vederii 
«să dau drumul celor apăsaţi»”. (Luca 4:18)  

Aceasta a fost lucrarea Sa. El umbla din loc în loc,  
făcând bine şi vindecând pe toţi cei ce erau apăsaţi  

de diavolul. Erau sate întregi unde în nicio casă  
nu se mai auzea vreun geamăt datorat bolii,  

pentru că Domnul Hristos trecuse prin ele şi vindecase 
toate suferinţele. Lucrarea Sa dădea mărturie  
despre misiunea Sa divină. Dragostea, mila şi  
compasiunea erau manifestate în fiecare act  

al vieţii Sale, inima Sa se deschidea cu multă simpatie 
fiilor oamenilor. El a luat asupra Sa natura omenească, 

pentru ca în acest fel să poată satisface mai bine nevoile 
omului. Oamenii cei mai săraci şi cei mai umili  

nu se temeau să se apropie de El. Chiar şi copilaşii  
erau atraşi de El. Aceştia simţeau o plăcere deosebită  

să stea pe genunchii Săi şi să privească faţa Sa  
expresivă, blândă şi iubitoare.”  

(Ellen G. White, Calea către Hristos pag. 11)
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