


Prefață

Cea mai frumoasă și interesantă îndeletnicire este coloratul. Îmi amintesc 
cu drag acele seri de iarnă când stăteam lângă bunicul care meșterea la un 
pantof, având cartea de colorat și cutia de culori în brațe, și-l întrebam: Cu ce să 
desenez iarba? Iar el îmi răspundea: cu albastru! Și eu ziceam: Nu! Cerul e al-
bastru! Iarba e verde! El zicea: Vezi că știi? Apoi, îmi dădea idei cum să colorez 
hainele diferitelor personaje, iar pentru că era un povestitor inegalabil, unele 
personaje din carte prindeau viață și deveneau adevărați eroi, ale căror fapte 
erau demne de urmat.

Anii au trecut, dar acele seri au rămas în minte și, uneori, când mă întorc 
acasă, unde găsesc acele cărți de colorat, momentele plăcute îmi inundă mintea 
și inima de o bucurie enormă. 

Mă bucur pentru că bunul meu prieten, Ghiță Bizău, a folosit talentul său 
extraordinar, oferit de Domnul, pentru a ajuta părinții și bunicii, nu doar să le 
găsească o îndeletnicire copiilor, dar și să le ofere un exemplu de credință curată 
și trainică în personajul desenat – Avraam, părintele tuturor credincioșilor. 

Pe fiecare pagină se derulează imagini atât din viața liniștită a patriarhilor, 
dar, mai ales, faptele care l-au făcut remarcabil pe acest patriarh. Desenele care 
urmează a fi colorate, necesită și anumite explicații, pentru ca personajele să 
devină vii, fiind o amintire pentru întreaga viață. 

Nu cred că există o investiție mai bună, decât folosirea timpului pentru 
educația copiilor, mai ales a preșcolarului, ținând cont că cele mai mari acumu-
lări intelectuale și afective sunt până la vârsta de 6 ani. Timpul alocat educației 
copiilor este o adevarată temelie pentru a devenii bărbați și femei de nădejde. 
M-aș bucura ca această carte să fie una dintre cărămizile care vor ajuta la zidi-
rea unui caracter puternic.

Emil Barbu
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„După aceste lucruri, Dumnezeu  
a pus la încercare pe Avraam  

și i-a zis: ‚Avraame!’  
‚Iată-mă!’, a răspuns el.”  

Geneza 22:1
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„Dumnezeu i-a zis:  
‚Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu,  

pe care-l iubești, pe Isaac;  
du-te în țara Moria și adu-l  

ardere de tot acolo, pe un munte  
pe care ți-l voi spune’.”  

 Geneza 22:2
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„Avraam s-a sculat dis-de-dimineață,  
a pus șaua pe măgar și a luat cu el  

două slugi și pe fiul său, Isaac.” 
Geneza 22:3 p.p.
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„Când au ajuns la locul  
pe care i-l spusese Dumnezeu,  
Avraam a zidit acolo un altar  

și a așezat lemnele pe el.”  
Geneza 22:9 p.p.
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„Avraam a ridicat ochii și a văzut  
înapoia lui un berbec încurcat  

cu coarnele într-un tufiș; și Avraam  
s-a dus de a luat berbecul și l-a adus  
ca ardere de tot în locul fiului său.”  

Geneza 22:13
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