
 

 

Agață-te ca 

vița de vie 

Cum e 

piciorul tău, 

Iulian? 

 

 

 
 

Nu doare atât 

de tare astăzi. 

 

Dar imi pare rău că 

nu pot juca baseball 

săptămâna asta. 

 
Îmi pare rău că vei 

rata jocul. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 Doctorul mi-a spus că 

ar trebui să se vindece 

până la jocul următor, 

dar îmi doresc să nu-l   

fi rănit. 

 

 

Pot înțelege de ce ești 
dezamăgit, dar o atitudine 
pozitivă te va ajuta să ai 

curaj să înfruntați   
dificultățile. 

 

 

 

 

    A fi pozitiv atunci 

când întâmpini dificultăți 

nu înseamnă că ești 

bucuros că s-au întâmplat, 

ci că alegi să fii fericit în 

ciuda problemei. 

 

Te ajută să privești 

lucrurile bune care se 

întâmplă și să reziști 

tentației de a-ți părea rău 

pentru tine. Acest lucru nu 

poate părea ușor de făcut, 

dar îi poți cere lui Isus 

puterea pentru a face asta.



 

 

 
 

Când totul merge bine 

pentru tine, uneori s-ar 

putea să uiți că este 

important să te atașezi 

ferm de Isus.

 

 
 

Uite cât de puternică 

Sunt EU! Pot sta pe cont 

propriu! Poate că nu mai 

am nevoie de copac.

Salut, micuță viță 

de vie! Crești atât  

de bine! 

Ai observat vreodată 

cum crește o viță de 

vie? O viță de vie 

tânără nu este 

suficient de puternică, 

așa că, pentru sprijin, 

se va agăța de un copac 

sau alt suport pe 

măsură ce crește. Cu 

sprijin, vița poate crește 

puternică și sănătoasă. 

 

Tu, copil al lui 

Dumnezeu, ești ca o 

viță de vie și Isus este 

arborele puternic care 

îți oferă sprijinul de 

care ai nevoie pe 

măsură ce crești și 

progresezi prin viață. 



 

 
 

 

Oh, uite! Briza nu te 

poate deranja când te agăți 

mai tare de copac. Acela te 

va face mai puternic, micuță                

viță de vie! 

Vântul este atât de 

puternic! Am nevoie de 

ceva de care să mă țin! 

Când dificultățile îți ies în cale, acestea te pot ajuta să te apropii de 

Isus. Și pe măsură ce te agăți de Isus, devii mai puternic. 

Când există o adiere sau 

vânt, vița de vie se va agăța 

mai strâns de un copac 

pentru a fi protejată. 

Isus este ca un grădinar harnic. El se ocupă de fiecare dintre voi, 

plantele Sale, cu dragostea și grija pe care El știe că vă vor ajuta cel 

mai mult. 



 
 

 Când apar dificultăți și probleme, la fel cum vântul împinge o viță 

de vie mai aproape de copac, puteți permite problemei să vă 

împingă spre Isus. 
 

 

Biblia spune: „Însă eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-ai apucat de 

mâna dreaptă; mă vei călăuzi cu sfatul Tău”1 În momentele de 

dificultate, rănire sau pierdere, amintește-ți că Isus este acolo 

pentru a te sprijini. El te va ține de mână și te va călăuzi; El îți va 

aduce mângâiere atunci când ești descurajat sau ești trist. 
 

 

 

 

 
 

Îți poți folosi timpul de dezamăgire sau perioada grea pentru a te 

apropia de Dumnezeu citind Cuvântul Său și luându-ți timp pentru a 

vorbi cu El. Spune-i lui Isus grijile și preocupările tale și apoi amintește-

ți că El este acolo pentru tine. Momentele grele te pot apropia de 

Dumnezeu. 

 
1 Psalmul  73:23–24 
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Ooo, ce 

furtună! 

Ține-te bine, Lucy 

Vine! Te voi păstra 

în siguranță. 

La fel cum o viță de vie se agață 

strâns de un copac pentru 

sprijinul de care are nevoie, te poți 

agăța de Isus. El va fi siguranța 

ta, confortul și forța ta. 

 

„Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi 

cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin 

rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.” Filipeni 4:6
 

 

Data viitoare când te confrunți cu o situație dificilă sau 

dezamăgitoare, nu trebuie să îți faci griji. Ține-te strâns de 

Isus și El îți va umple inima cu pace, curaj și mulțumire. 
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