
Dumnezeu Il 
creează pe Adam. 

 
3 
 

Eva mănâncă din 
pomul interzis. 

2 

Abel aduce jertfă 
Domnului. 

3 

Noe construiește o 
arcă. 

2 

Avraam îl jertfește 
pe Isaac. 

3 

Sara râde în cort, 
când aude că va 

avea un copil. 
4 

Rebeca scoate apă 
din fântână, pentru 
cămilele lui Eliezer. 

3 

Esau iși vinde 
dreptul de întâi 
născut, pentru o 
ciorbă de linte. 

4 

Visul cu snopii de 
grîu al lui Iosif. 

3 

Al doilea vis al lui 
Iosif. 

( soarele, luna și 
stelele se închină 

inaintea lui). 3 

Haina lui Iosif. 
2 

Moise este pus pe 
Nil. 
2 

Ocrotirea Evreilor 
de urgia 10. ( evreii 
trebuie să ungă cu 
sânge stâlpii ușii) 

3 
 

Trecerea prin Marea  
Roșie. 

2 

Mana ( pâinea din 
cer). 

2 

Moise trimite cele 
12 iscoade în 

Canaan. 
4 

Copiii lui Israel 
trebuie să 

înconjoare zidurile 
Ierihonului. 

3 
 

îngerul vine la 
Ghedeon când 

acesta ascundea 
grâul de Madian. 

4 

Ghedeon coboară 
cu oamenii la râu 
pentru a fi aleși 

pentru luptă. 
3 
 

Samson ucide un 
leu. 

2 

Samson mănâncă 
miere din hoitul 

leului. 
2 

Dalila taie părul lui 
Samson. 

3 

Samson în temnița 
filistenilor. 

4 
 

Ultima răzbunare a 
lui Samson. 

4 



 
 

Ana la templu se 
roagă. 

2 
 
 
 

Dumnezeu îl strigă 
pe Samuel. 

2 

David și Goliat 
2 

Saul pierde 
măgărițele. 

4 

Ungerea lui David ca 
împărat. 

4 

Răstignirea lui Isus 
3 

 
 

Isus se roagă în 
Ghetsimani. 

2 
 
 
 

Petru se leapădă de 
Isus. 

3 

Nașterea lui Isus. 
2 

Întunericul de 3 zile 
( urgia 9) 

4 

Broaștele în Egipt  
( urgia 2) 

3 

Fata lui Faron îl 
găsește pe Moise pe 

Nil. 
3 

Anania și Safira 
mint, apoi mor 

amândoi 
4 

Filip și famenul 
etiopian 

4 

Saul (Pavel) pe 
drumul Damascului 

2 

Petru izbăvit din 
temniță 

4 

Roda nu deschide 
când Petru bate la 

ușă 
4 

Înmulțirea pâinilor 
4 

Isus umblă pe mare, 
în timp ce ucenicii 
vâslesc din greu 

3 

Isus și schimbarea la 
față 

2 

Isus vindecă un orb 
din naștere, 

punându-i tină pe 
ochi 

2 

Samariteanul cel 
milos îngrijește de 

cel căzut între 
tâlhari 

2 

Păstorul cel bun își 
caută oaia rătăcită 

2 

Fiul risipitor se 
întoarce acasă 

4 



Vameșul și fariseul 
la Templu se roagă 

3 

Zacheu vrea să vadă 
pe Isus 

2 

Isus intră în 
Ierusalim călare pe 

un măgăruș 
2 

Cele 10 fecioare 
2 

Cei 3 tineri nu se 
închină chipului de 

aur înălțat 
3 

Daniel este aruncat 
în groapa cu lei 

4 

 


