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Paginå ilustratå de Elena HARTÇENCO

OCROTIRE
de Monica WETZLER

Toñi copiii mari çi mici

Sunt de Dumnezeu iubiñi.

El nu face diferenñå,

Nici måcar de-inteligenñå.

El ne då la toñi de toate,

Ne då viañå, sånåtate.

Çi ca så mai stiñi çi voi,

Ne påzeçte în nevoi.

Dacå-n parc sau chiar la joacå

Când te dai tu pe rotile,

Dumnezeu te vede-n datå

Çi-are grijå, chiar de tine, çi mai bine.

Ne-ocroteçte vara, iarna,

Chiar çi când ne dåm cu sania,

Ca så nu ne-mpiedicåm

Çi pe nas s-alunecåm.

Totdeauna ne-a promis

Cå va fi cu noi, precis!

Çi când ñi-este greu, gândeçte:

Dumnezeu te ocroteçte.

RUGÅCIUNE DE BINECUVÂNTARE
(dupå Psalmul 139:3, 5)

Domnul så fie înaintea ta, ca så-ñi arate calea cea bunå.

Domnul så fie lângå tine, ca så te cuprindå în brañe

pentru a te påzi de pericole.

Domnul så fie în urma ta, ca så te ocroteascå

de viclenia celui råu.

Domnul så fie cu tine, ca så te prindå când cazi.

Domnul så fie în tine, ca så te mângâie când eçti trist.

Domnul så fie în jurul tåu, ca så te apere

când alñii te atacå.

Domnul så fie deasupra ta, ca så te binecuvânteze.

Aça så te binecuvânteze Dumnezeu azi çi mâine çi

întotdeauna.

Amin.
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ståzi Daniel a plecat întristat de la çcoalå. Du-

på o boalå îndelungatå, fusese din nou la çcoa-

lå çi nu înñelesese absolut nimic din materia

nouå, predatå la matematicå de doamna Creñu.

– Ce så må fac? i-a întrebat el pe colegii lui de

claså, Lucian çi Vanessa. Am pierdut atâta din materie!

Azi, la orå, nu am çtiut så rezolv nici måcar o pro-

blemå. Peste o såptåmânå dåm teza çi, în mod sigur,

am så iau patru.

– Nu-ñi face griji, l-a liniçtit Vanessa, vei sta la tezå

lângå mine çi am så te las så copiezi.

– Copiatul este tot una cu furtul, a contrazis-o Daniel.

– Bine, fie! Dacå nu vrei, este doar vina ta. Se pare

cå nu dai doi bani pe prietenia mea! a spus Vanessa

jignitå çi a plecat.

– Çtii, Daniel, ce-i drept, eu nu sunt cel mai bun la

mate, dar cred cå te pot ajuta, a spus Lucian. Treci în

seara asta pe la mine, ca så învåñåm împreunå.

Båieñii s-au întâlnit toatå såptåmâna çi au fåcut de

zor exerciñii la matematicå. Îi auzeau çi îi vedeau pe 

ceilalñi copii jucându-se fotbal pe stradå, dar continuau

så înveñe.

Înaintea tezei, Vanessa l-a mai întrebat încå o datå

pe Daniel:

– Ei, ce ai de gând? Te açezi lângå mine?

– Mulñumesc, Vanessa, cred cå nu este nevoie, a

råspuns Daniel.

Dupå câteva zile, când doamna Creñu le-a adus lu-

crårile, clasa a avut motiv så se mire: Lucian çi Daniel

au primit amândoi nota zece! În pauzå, Vanessa s-a

dus la båieñi çi le-a spus:

– Felicitåri! Sincerå så fiu, nu aç fi crezut cå voi doi

o så reuçiñi.

– Dacå am fi fost doar noi doi, precis n-am fi reuçit,

a råspuns Daniel, dar cu noi a mai fost un al treilea,

prietenul nostru, Isus. Fårå ajutorul Lui, cu siguranñå 

ñi-aç fi acceptat oferta çi aç fi copiat de la tine.

– Çi fårå Isus, precis nici eu n-aç fi avut curajul så-l

ajut pe Daniel, a zis Lucian. Ce bine este så ai un ase-

menea prieten!

Ilustrat de 
Iulia PRAVDOCHINA

de Elena MICULA TREI PRIETENI
A

Prietenii nu trebuie
judecañi dupå vorbe, 
ci dupå fapte.
Titus Livius

TREI PRIETENI
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Nu çtiu dacå cunoçti sentimentul singuråtåñii. Poate eçti o persoanå foarte sociabilå çi ai mulñi

prieteni de nådejde. Dar poate cå çi tu ai fost påråsit într-un moment greu de oamenii pe care 

te-ai bazat, iar acum eçti dezamågit. Poate crezi cå nici nu existå prietenie adevåratå. Dar ce

înseamnå, de fapt, prietenie adevåratå çi cum trebuie så fie un prieten adevårat? În ziua de azi

se pot cumpåra cårñi çi se pot plåti consilieri care-ñi dau sfaturi valoroase despre cum ar trebui

så-ñi cauñi prietenii. Înså noi, creçtinii, çtim cå cel mai bun consilier în probleme de prietenie este

Biblia. Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu pentru oameni, iar Dumnezeu nu vrea ca oamenii så se

simtå singuri pe påmânt. El vrea så avem prieteni buni, demni de încredere. Din nefericire, puñini

oameni citesc Biblia care ne då sfaturi atât de simple çi bune. Adesea, când tinerii îçi aleg prie-

tenii, ei ñin cont în primul rând de clasa socialå din care provin aceçtia, dacå aratå bine, dacå

sunt puternici sau influenñi. „Omul darnic are mulñi linguçitori çi toñi sunt prieteni cu cel ce
då daruri. Toñi frañii såracului îl uråsc; cu cât mai mult se depårteazå prietenii lui de el!...”
(Proverbe 19:6, 7) Aceste versete din Proverbele lui Solomon se potrivesc foarte bine pentru

vremurile noastre.

În Biblie existå un exemplu de prietenie strânså între doi tineri: David çi Ionatan. De fapt, între

cei doi nici nu s-ar fi putut lega o prietenie, deoarece Ionatan era fiul îm-

påratului lui Israel, iar David era un simplu ciobånaç. Ionatan çtia cå nu el va

fi urmaçul tatålui såu, Saul, la tron, ci un altul, çi anume David. Aça fusese

profeñit de un proroc. Înså acest lucru nu a fost o piedicå pentru a fi prieten

cu David. De ce nu? Cum au putut fi prieteni cei doi, fårå så ñinå cont

de provenienña lor socialå diferitå? De ce au råmas atât de loiali prieteniei

lor? Råspunsul îl då Biblia. Ei au fost aça de buni prieteni, pentru cå au

crezut amândoi cu toatå seriozitatea în Dumnezeu çi pentru cå au avut

încredere unul în altul. Noi, creçtinii, putem spune cu încredere cå existå prietenie adevåratå,

autenticå çi altruistå.

„Mai bine doi decât unul, cåci iau o platå cu atât mai bunå pentru munca lor. Cåci, dacå
se întâmplå så cadå, se ridicå unul pe altul...” (Eclesiastul 4:9,10) Aceste cuvinte din Sfânta

Scripturå vor så ne încurajeze cå existå prietenie adevåratå çi cå trebuie så facem totul ca så

câçtigåm un prieten. În doi este mai bine decât singur. A avea un prieten înseamnå så nu te gân-

deçti mereu numai la tine, ci çi så poñi renunña la ceva când este cazul. Dacå açtept så am numai

foloase din prietenie, nu sunt un prieten adevårat. Isus Cristos este pentru noi un exemplu bun.

El Çi-a jertfit chiar viaña, pentru ca toñi oamenii så fie salvañi. Cât timp a fost pe påmânt, Isus a

preñuit foarte mult prietenia. A avut în jurul Såu oameni foarte diferiñi, înså nu a dispreñuit pe

nimeni niciodatå.

Dacå ai impresia cå nu ai încå un prieten adevårat sau o prietenå adevåratå, Domnul Isus

vrea så-ñi dea câteva sfaturi practice din Biblie:

Dacå te comporñi aça, în mod sigur vei avea prieteni.
de Peter LUNICICHIN

Cea mai bunå cale de a
avea un prieten este aceea
de a fi tu însuñi un prieten.

Ralph Waldo Emerson

Dimpotrivå, fiñi buni unii
cu alñii, miloçi çi iertañi-vå
unul pe altul, cum v-a
iertat çi Dumnezeu pe voi
în Cristos.

(Efeseni 4:32)

Mângâiañi-vå, deci,
unii pe alñii cu aceste
cuvinte.

(1 Tesaloniceni 4:18)

Nu vå minñiñi unii pe
alñii, întrucât v-añi
dezbråcat de omul cel
vechi cu faptele lui. 

(Coloseni 3:9).

Vegheañi ca nimeni så nu
întoarcå altuia råu pentru
råu, ci cåutañi întotdeauna
så faceñi ce este bine, atât
între voi, cât çi fañå de toñi.

(1 Tesaloniceni 5:15)

PRIETENIA LA MICROSCOPPRIETENIA LA MICROSCOP
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Ilustrat de Victor CAVUN

Prietenia mea cu Mircea
S-a-ntrerupt deodatå.
Uite, pentru-o micå minge
S-a iscat o ceartå.

Am fost triçti o zi sau douå
Çi am remarcat
Cå aceastå ceartå nouå
Nu s-a meritat.

Dupå acele douå zile
Noi ne-am hotårât
Så ne împåcåm, cå cearta
Nu-i lucru plåcut.

Domnul Isus ne învañå
Så nu ne certåm
Çi ne då la toñi putere
Så ne împåcåm.

Poezie adaptatå din limba germanå
de Monica WETZLER

Îñi mulñumesc,

Doamne Isuse,

pentru prietenii pe

care-i am.

Te rog ajutå-må så

fiu çi eu,

la rândul meu, un

prieten bun,

o prietenå bunå.

Amin.
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CCEEII DDOOIISSPPRREEZZEECCEE

UUCCEENNIICCII AAII LLUUII IISSUUSS

În ultimii trei ani din viaña Sa, Isus a fåcut o lucrare publicå. El a cålåtorit prin Israel, a vindecat bolnavi çi
le-a predicat israeliñilor. Ca însoñitori, Isus Çi-a ales doisprezece ucenici. Numele lor sunt:

Frañii Andrei çi Simon Petru, frañii Iacov çi Ioan, Filip, Bartolomeu, Matei, colectorul de
impozite numit de cåtre evrei Levi, Toma, Iacov, Iuda, Simon Canaanitul çi Iuda Iscario-
teanul, cel care mai târziu L-a trådat pe Isus.

În vremea aceea mulñi oameni L-au våzut çi L-au auzit pe Domnul Isus, înså ucenicii au
fost aproape de El. Ce frumos ar fi dacå çi tu ai dori så fii un urmaç credincios al Domnului

Isus! Çi azi putem fi mereu aproape de El. Chiar dacå Domnul Isus nu mai tråieçte pe påmânt, noi
Îi citim cuvintele în Biblie çi auzim despre El la slujbele religioase. În rugåciune putem vorbi cu El çi
så-I spunem tot ce avem pe suflet.

Ucenicii nu au fost fårå påcat, ci au fost oameni ca mine çi ca tine, dar Domnul Isus i-a iubit
întotdeauna çi le-a vorbit cu bunåtate. El ne iubeçte çi pe noi, chiar dacå nu suntem fårå påcat.

Ucenicii au fost – la fel ca noi – oameni cu caractere diferite. Ce-ar fi så-i cunoaçtem 
pe rând!
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S-ar putea så crezi cå Domnul Isus poate avea ca ucenici doar oameni stimañi de toatå lumea. Crezi
cumva cå un om, care este urât de oameni, poate deveni ucenicul Domnului? Gândeçte-te la Matei,
colectorul de impozite.

În vremea aceea, iudeii tråiau sub puterea dominañiei romane. Impozitele erau adunate de vameçi
iudei. Aceçtia îçi înçelau compatrioñii çi reñineau pentru ei o parte din banii de impozit. Çi tocmai unui
asemenea colector de impozite – lui Matei – i-a spus Domnul Isus: „Vino dupå Mine”.

Nu conteazå ce påcate ai fåcut, ci conteazå så-ñi mårturiseçti påcatele çi så-L urmezi pe Domnul.
El te va ajuta så scapi de påcate çi de obiceiurile tale rele.

Matei

Andrei, fratele lui Petru, a fost unul dintre cei patru pescari care au devenit ucenici. Deçi Biblia nu
spune prea multe despre Andrei, mie îmi vine så cred cå a fost un om liniçtit. Poate cå a fost exact
contrariul fratelui såu, Petru, care întotdeauna era gata så intervinå cu vorba çi cu fapta. Se pare cå
Andrei a fost mai retras. Chiar çi de astfel de ucenici are nevoie Domnul Isus! Ceea ce se relateazå
despre Andrei este foarte frumos. În Biblie se spune de trei ori cå Andrei a condus alñi oameni la Dom-
nul Isus. Poate cå nu le poñi explica prea bine altora credinña ta, înså poñi så inviñi pe cineva la bisericå
sau så împarñi broçuri çi pliante creçtine. Îñi doresc, aça cum îmi doresc çi mie, så devenim oameni
care-i invitå pe alñii så-L cunoascå pe Domnul Isus.

Andrei

Adesea, Filip este menñionat în Biblie împreunå cu Andrei. Çi Filip a condus oameni la Domnul Isus.
Înainte de hrånirea mulñimii de cinci mii de oameni, Domnul Isus l-a întrebat pe Filip: „De unde så
cumpåråm pâini, ca så månânce oamenii aceçtia?” Filip nu-çi putea imagina cå Domnul Isus poate
såtura atât de mulñi oameni. Oare nu fusese el martor la multe minuni pe care le fåcuse Domnul? Nu
våzuse el oare cå bolnavii au fost vindecañi, cå çchiopii au putut umbla çi cå orbii au putut vedea din
nou? Domnul Isus are puterea så rezolve orice situañie, pentru cå este Fiul lui Dumnezeu. Cât de uimit
trebuie så fi fost Filip, când cei cinci mii de oameni au fost såturañi çi când împreunå cu ceilalñi ucenici
a adunat firimiturile în coçuri. Ne putem mira çi noi de puterea lui Dumnezeu, dar uneori ne este greu
så ne încredem în puterea Lui.

Filip

7

Biblia nu spune multe despre Toma. Mulñi îl numesc „Toma necredinciosul”. Toma nu a fost de fañå
atunci când Domnul Isus li S-a aråtat celorlalñi ucenici dupå învierea Sa. El n-a putut så creadå cå
Domnul înviase cu adevårat çi cå le aråtase ucenicilor urmele rånilor din mâini çi din coastå. Apoi, când
Domnul S-a aråtat încå o datå, a crezut çi Toma çi a spus: „Domnul meu çi Dumnezeul meu!” Aça a
devenit el „Toma credinciosul”. Un alt pasaj biblic relateazå cå Toma I-a fost foarte devotat Domnului
Isus. Afecñiunea lui fañå de Domnul l-a fåcut pe Toma så fie gata chiar så moarå împreunå cu Domnul
Isus.

Toma

Simon Canaanitul a fåcut probabil parte din gruparea extremistå a zeloñilor. Zeloñii voiau så-i alunge pe
romani cu forña din Israel. Ei nu au înñeles cå din pricina påcatelor lor multe, poporul Israel a fost
pedepsit de Dumnezeu, fiind pus sub ståpânirea romanå. Zeloñii voiau så elibereze Israelul de sub
asuprirea romanå cu puterile lor omeneçti. Atunci a venit Mesia – Domnul Isus – pe påmânt.

Cu siguranñå, Simon a înñeles cå „politica de forñå” nu duce la succes, ci numai Domnul Isus poate
så rezolve problema cu adevårat.

Simon Cana anitul
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Bartolomeu este numit çi Natanael. Când Domnul Isus l-a întâlnit pentru prima datå, a spus cå în
Natanael nu este nici o viclenie. Gândeçte: deçi Biblia relateazå foarte puñine lucruri despre Natanael,
totuçi Domnul îl vorbeçte numai de bine.

Domnul Isus cunoaçte çi aståzi mulñi ucenici credincioçi care nu prea ies în evidenñå. Aceçti ucenici
pot îndeplini multe sarcini cu credincioçie. Poate cå nu li se acordå atenñia cuvenitå, înså Domnul îi
cunoaçte çi le va råsplåti fiecare faptå bunå. Aça trebuie så fii çi tu gata så ajuñi pe oricine, acaså çi la
çcoalå, chiar dacå råsplata nu va veni imediat.

Bartolomeu

Iacov a fost fratele lui Ioan. Petru çi cei doi frañi se cunoçteau atunci când Domnul Isus I-a chemat så
fie ucenicii Lui, pentru cå erau toñi pescari. Cei trei sunt menñionañi adesea çi ca ucenici, fiind împreunå
cu Domnul Isus. Poate ai çi tu prieteni care, la fel ca tine, vor så-L urmeze pe Domnul cu seriozitate.
Cât de mult te bucuri când poñi vorbi cu prietenii tåi despre Biblie çi când, împreunå cu ei, ai posibili-
tatea så-L mårturiseçti pe Domnul Isus la çcoalå!

Iuda mai este numit çi Tadeu. Despre Iuda, Biblia relateazå numai faptul cå I-a pus o întrebare
Domnului Isus. În rest, Biblia nu mai aminteçte nimic altceva despre el. Deci, cu toate cå despre Iuda
nu se relateazå fapte mari, Domnul a vrut så-l aibå ca ucenic al Lui. Iuda L-a urmat. Dacå azi vrei så-L
urmezi çi tu pe Domnul Isus, El te primeçte cu bucurie. Nu trebuie så ai talente deosebite, nu este
nevoie nici de fapte mari, importantå este numai dorinña ta de a fi ucenicul Domnului Isus.

Ioan çi fratele lui, Iacov, erau numiñi „fiii tunetului”. El a devenit ucenicul Domnului la o vârstå foarte
fragedå. Odatå, ucenicii au våzut un om, care nu mergea împreunå cu Isus, dar care scotea demoni în
Numele Lui. Împreunå cu ceilalñi ucenici, Ioan l-a mustrat cu asprime. Altå datå, Ioan çi Iacov i-au cerut
Domnului så facå så cadå foc din cer peste un sat care nu i-a primit pe trimiçii Domnului.

Pe de altå parte, Ioan a fost unul dintre ucenicii cåruia îi plåcea foarte mult så stea aproape de Dom-
nul. La ultima cinå la care au mâncat împreunå, Ioan çi-a pus capul pe pieptul Domnului. Ioan nu L-a
påråsit pe Domnul nici chiar în cele mai grele ceasuri. A mers în curtea marelui preot, atunci când
Domnul Isus a fost interogat. Despre Ioan, Biblia spune cå a stat sub cruce; ceilalñi ucenici nu sunt
menñionañi acolo.

De ce a vrut Ioan så fie aproape de Domnul? El însuçi spune despre sine cå era „ucenicul pe 
care-l iubea Isus”. Pentru cå-i plåcea så fie aproape de Domnul, el a simñit aceastå dragoste în mod deosebit. Cred cå Domnul
Îçi iubeçte toñi ucenicii çi, cu cât vei sta mai aproape de El, cu atât mai mult vei simñi dragostea Lui. Cum poñi så fii aståzi
aproape de Domnul? Desigur, prin citirea Cuvântului Såu çi prin rugåciune, dar çi întotdeauna când – acaså sau la çcoalå –
tråieçti dupå voia Lui.

Iacov

Iuda

Una dintre cele mai triste cåi relatatå de Biblie este aceea pe care a mers Iuda Iscarioteanul. El a avut
timp så-L cunoascå pe Domnul Isus trei ani de zile: L-a våzut cum vindecå bolnavii, cum le då vedere
orbilor, cum le vorbeçte oamenilor plin de dragoste. Domnul Isus S-a îngrijit de el aça cum S-a îngrijit
de toñi ucenicii Lui. Çi, cu toate acestea, în final Iuda L-a trådat pe Domnul çi apoi s-a spânzurat.

Dupå aparenñe, Iuda a umblat cu Domnul, dar în inimå a fost împotriva Lui. El a fåcut parte din
cercul ucenicilor, dar nu a fost mântuit. El nu a recunoscut faptul cå påcatele lui îl despart de
Dumnezeu.

Iuda Isc arioteanul

Ioan

8
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Despre Iacov, fiul lui Alfeu, Biblia spune numai cå a fost un ucenic al Domnului Isus. Nu este
suficient? Poate cå nici despre tine nu se çtie mai mult, decât faptul cå vrei så-L urmezi
pe Domnul Isus. Nu te strådui så ajungi cunoscut, ci împlineçte în tåcere voia Domnului
în viaña ta. Când vom ajunge în cer, se va revela tot ce am fåcut din dragoste pentru Dom-
nul Isus.

La fel ca fratele lui, Andrei, Simon Petru a fost çi el pescar. El çi-a abandonat meseria pentru
a-L urma pe Domnul Isus, ca ucenic. Petru era impulsiv çi avea multå încredere în puterea
lui. Odatå, când ucenicii au fost pe mare çi s-au aflat în pericol din cauza vântului puternic
çi a valurilor mari, Domnul Isus a venit la ei, umblând pe apå. Petru a vrut så-I iaså în întâm-
pinare, mergând çi el pe apå. Ce curaj! Dar dupå ce-a påçit pe apå, a început så se
îndoiascå çi Domnul a trebuit så-l salveze, pentru a nu se scufunda.

Petru a fost gata så meargå cu Domnul Isus în închisoare çi chiar la moarte. Înså atunci

când Domnul Isus S-a aflat în casa marelui preot, arestat fiind, Petru s-a lepådat de trei ori

de El. Petru a trebuit så recunoascå faptul cå nu poate tråi prin puterea lui, ci cå are nevoie

de îndrumarea çi ajutorul Domnului. Mai târziu, Petru a preluat rolul de conducåtor în adu-

narea din Ierusalim. Domnul se foloseçte cu plåcere çi de personalitåñi puternice în lucrarea

Sa. Înså Petru a trebuit så înveñe o lecñie grea: calitåñile omeneçti pot fi folosite numai în

dependenñå de Domnul.
de T. R.

Iacov

Simon Petru
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– Mami, må laçi så må duc la Karina?
– Da, dar så nu asculñi ce-ñi spune bunica ei.

Femeia aceea nu pare a fi în toate minñile.
– Nu-i adevårat, mami! Bunica Amalia este

foarte cumsecade, o contrazise Ajarpi.
– Bine, bine. Du-te çi laså-må în pace! Am

multå treabå pe cap çi fårå tine.
Ajarpi s-a bucurat. A ieçit repede din caså.

Nu voia så întârzie atunci când bunica Amalia
avea så povesteascå din nou despre Domnul
Isus, Mântuitorul. Când a ajuns la Karina,
Ajarpi a constatat cu uimire cå în afarå de
bunica Amalia çi de Karina, în
încåpere se mai afla încå un
domn. Acesta i-a zâmbit
prietenos çi i-a spus:

– Intrå, nu-ñi fie 
fricå. Må cheamå
Samuel; dar pe tine?

– Ajarpi, spuse timid
fetiña.

– Çi câñi ani ai?
întrebå Samuel.

Ajarpi roçi çi zise:
– Opt ani, dar

apoi adåugå veselå,
Karina çi cu mine
suntem nåscute în
aceeaçi zi.

– Aça, acum añi
fåcut cunoçtinñå. Este
timpul så începem,
interveni bunica.

Pânå atunci ea
ascultase totul în

tåcere.

Când s-a întors acaså, Ajarpi le-a povestit
pårinñilor cu mult entuziasm despre noua ei
cunoçtinñå, despre care aflase cå era nepotul
bunicii Amalia. Totuçi, despre faptul cå Sa-
muel era pastor çi cå putea så povesteascå
foarte frumos despre Isus, Ajarpi nu a spus –
fireçte – nimic. Îi era teamå cå mama ei nu ar
mai fi låsat-o så se ducå la Karina.

Ajarpi a aflat tot mai multe despre Domnul
Isus çi într-o zi, ea çi-a deschis inima pentru El.
În ziua aceea Ajarpi s-a întors acaså strålucind
de fericire. Înså, pentru cå nu avea curaj så-i
povesteascå mamei ei despre aceasta, Ajarpi a
fredonat doar cântarea: „Un prieten bun çi-un
frate în Isus eu am aflat…”. Când tatål lui
Ajarpi a auzit melodia, çi-a întrebat fiica:

– Cine te-a învåñat aceastå melodie fru-
moaså?

Ajarpi s-a açezat în faña tatålui ei pe
un scaun çi i-a povestit tot ce çtia
despre Isus. I-a povestit cå-I dåruise
Domnului Isus inima çi cå El era
acum Mântuitorul ei. Apoi l-a în-

trebat pe tatål ei dacå nu ar vrea
så meargå cu ea måcar o

datå la bisericå.
– Ai înnebunit? Poate

îñi trag o palmå! – Era
mama lui Ajarpi, care
ñipa afarå.
Ajarpi çi tatål ei au dat

buzna în curte çi l-au
våzut pe Gregor, båia-

tul vecinului, stând
cu capul plecat
înaintea mamei 

lui Ajarpi.10

Povestire dedicatå surorii mele de credinñå, 
prietenei çi colegei mele de claså, Ajarpi Bolejan.
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– Ce s-a întâmplat, Lili? întrebå Gustav,
tatål lui Ajarpi.

– A dat cu mingea în mine! råspunse mama
nervoaså.

– Dar eu, eu… nu am vrut. Mingea mi-a
scåpat din mânå. Îmi pare råu, vå rog så må
iertañi, doamnå Bolejan! explicå båiatul.

– Nu-i adevårat. Am så må plâng mamei
tale. Ar face bine så aibå mai multå grijå de
fiul ei.

Lui Ajarpi i s-a fåcut milå de Gregor, cåci
era prietenul ei, çi a hotårât så-i ia apårarea. 
S-a dus la el, l-a luat de mânå çi i-a spus
mamei ei:

– Iartå-l din toatå inima pe cel care ñi-a
greçit, cåci fericiñi sunt cei care pot så ierte. Çi
ei vor fi iertañi!

De uimire, mama lui Ajarpi a råmas cu gura
cåscatå. Çi-a privit fiica cu o privire cercetå-
toare çi a spus:

– Cine te-a învåñat asta? Hai, spune! Nu
cumva bunica aia, Amalia? Nu te mai duci la
ea. Îñi interzic.

– Dar, mami! Samuel ne povesteçte acolo
despre Isus, care-i iubeçte pe toñi oamenii. Te
rog, nu-mi interzice så må duc acolo.

– Nu existå Dumnezeu, o contrazise mama,
çi nici nu poate så iubeascå lumea întreagå,
cum spui tu.

În loc så continue discuñia, Ajarpi a început
så cânte o cântare. Gregor, care mergea çi el de
ceva timp la bisericå, a cântat împreunå cu ea.
Apoi a venit çi Karina çi li s-a alåturat:

„Fiindcå atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea,
Cå L-a dat pe singurul Lui Fiu,
Ca oricine crede-n El så nu piarå,
Ci så aibå viañå veçnicå.”
– Destul! întrerupse Lili cântarea, terminañi,

nu cred nimic din toate astea…
Dupå douå luni, çi tatål lui Ajarpi çi-a

deschis inima pentru Isus
Cristos. Într-o zi, Ajarpi s-a
dus la mama ei çi i-a spus:

– Mami, mâine este sårbåtoarea mulñumirii
pentru roadele câmpului. Vii cu noi la bise-
ricå? În mod sigur va fi foarte interesant. Eu
voi duce un dovleac mare çi flori, cåci tot ce
avem, vine de la Dumnezeu.

– O så må mai gândesc, råspunse mama
încet.

În ziua urmåtoare, Ajarpi a condus-o fericitå
pe mama ei la bisericå. Tatål ei ducea dovlea-
cul çi florile. Dupå slujba religioaså, bunica
Amalia a venit la Ajarpi çi la tatål ei, care toc-
mai discutau cu Samuel.

– Îi mulñumesc Domnului, pentru cå ne-a
ascultat rugåciunile çi pentru cå mama ta a
venit la bisericå, îi spuse bunica lui Ajarpi.

– Dumnezeu poate s-o aducå pe mama ta de
pe calea påcatului pe calea cea bunå. Trebuie
doar så continuåm så ne rugåm pentru ea. Çi
asta vom çi face, promise Samuel.

Poveste adevåratå 
de Alexandra PUSTOVALOVA

Unele nume au fost modificate
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Prietenia nu este numai 
un cadou preñios, ci çi 
o datorie de duratå.
Ernst Zacharias
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Ali s-a miçcat în patul lui aflat pe covorul întins
pe jos în cortul familiei sale din Munñii Zagros.

În faña cortului, mama lui cocea nan (plåcintå) pe
o bucatå de fier puså deasupra focului. Ea se trezea

întotdeauna prima çi muncea mult toatå ziua. Ali çi-a
strâns repede açternutul çi l-a pus cu grijå peste lucrurile

familiei. Îi era foame, iar plåcintele proaspete, brânza çi
ceaiul erau un mic dejun pe cinste.

Kaçkaii sunt un popor nomad din sudul Iranului. Iarna tråiesc
pe câmpia de pe ñårmul din apropierea Golfului Persic. Acolo îçi

lucreazå påmântul. Au livezi çi se ocupå de turmele lor de oi çi capre.
În martie, clima începe så se încålzeascå treptat. Iarba se usucå. Atunci
vine timpul så plece spre påçunile lor de varå, sus în Munñii Zagros,
unde este mult mai råcoare decât jos, pe câmpia de la ñårm.

Un drum lung
În timp ce Ali îçi lua micul dejun, îçi aminti de acele zile obositoare din
satul de pe malul mårii. Caprele çi oile fuseserå tunse. Lucrurile din gospo-
dårie erau împachetate çi totul fusese pregåtit pentru lunga cålåtorie. Într-o
dimineañå, foarte devreme, corturile au fost çi ele strânse çi împachetate cu
grijå. Genñile, låzile çi copiii mici au fost apoi urcate pe spinarea mågarilor çi
a cailor. Cålåtoria a început.

Båieñii çi bårbañii au început så urce încet cu turmele spre munte; era un drum
lung. În fiecare zi parcurgeau cam cincisprezece kilometri. În fiecare searå bårbañii

instalau corturile çi întindeau covoarele. Femeile
pregåteau mâncarea. Dimineaña urmåtoare îçi

strângeau din nou corturile çi plecau mai
departe. Cålåtoria era lungå çi obositoare,

dar în cele din urmå au ajuns la locul
unde-çi petreceau, de obicei, vara. Aici,

fiecare are câte ceva de lucru. Ali çi
prietenii lui påzesc turmele, în timp

ce tañii lor merg la vânåtoare, pentru
ca familiile så aibå suficientå

hranå. Fetele torc lânå çi au grijå de
copiii mici. Dupå ce-çi terminå

munca în gospodårie, femeile îçi
instaleazå råzboaiele de ñesut

çi ñes covoare frumoase çi

NOMAZI ÎN IRAN AFRICA

PENINSULA
ARABIEI

IRAN

OCEANUL
INDIAN

Kaçkai
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colorate. În timp ce ñes, stau de
vorbå çi se amuzå.

O çcoalå în cort
Seara, båieñii çi fetele se strâng într-un cort mare, alb, la
çcoalå. Ali se bucurå cå poate så meargå la çcoalå. Deoa-
rece kaçkai este numai o limbå vorbitå, el învañå så scrie
çi så citeascå în farsi, limba iranianå. El sperå ca într-o
bunå zi så poatå merge la o çcoalå adevåratå sau chiar la
universitate çi vrea så devinå învåñåtor sau medic pentru
poporul lui kaçkai.

În timpul verii, kaçkaii stau aproximativ patru luni în
munñi. Apoi vremea începe încet-încet så se råceascå,
nopñile devin reci, iar iarba se acoperå de brumå. Atunci
ei împacheteazå din nou tot ce au çi se pregåtesc pentru
lunga çi obositoarea cålåtorie spre sud, unde e mai cald.
La fel ca majoritatea oamenilor din Iran, kaçkaii spun cå
sunt musulmani. Când se cåsåtoreçte sau moare cineva, le
place så ñinå o ceremonie musulmanå, dar puñini kaçkai îçi
spun de cinci ori pe zi rugåciunile sau postesc în luna
Ramadan, ca musulmanii.

Din nefericire, misionarii creçtini nu s-au dus încå nici-
odatå la kaçkai ca så le spunå cât de mult îi iubeçte Isus.
În prezent, misionarii nu primesc aprobarea så tråiascå în
Iran. Nu existå nici måcar emisiuni creçtine la radio în
limba lor, ci doar în farsi. Cum pot så audå kaçkaii despre
Isus? Îl vor cunoaçte copiii, precum Ali, vreodatå pe Isus?
Câñiva oameni din poporul kaçkai, care tråiesc în oraçele
Çiraz çi Teheran, au auzit de la prietenii lor creçtini despre
Isus, dar numai puñini au devenit creçtini. Alñii pleacå la
studii în stråinåtate. Vor auzi ei acolo despre Isus?

de Daphne SPRAGGETT

ÇTIAI CÅ…

Kaçkaii au un proverb, care

descrie stilul lor de viañå: 

„Unde este covorul meu, 

acolo este cåminul meu”?

Ilustrat de 
Elena MIHAILOVA-RODINA

Doamne Isuse!

1. Te rog, få ca oamenii din alte ñåri så
afle despre kaçkai çi så se roage
pentru ei, chiar dacå misionarii nu au
voie så locuiascå în Iran.

2. Då-le creçtinilor din Iran curajul så le
arate kaçkailor, cu care se întâlnesc,
cât de mult îi iubeçti Tu.

3. Ajutå-i pe acei kaçkai, care locuiesc
în Çiraz çi Teheran, så-i asculte pe
prietenii lor creçtini cu inimi deschise,
atunci când aceçtia le vorbesc
despre Tine.

4. Ajutå-i pe tinerii kaçkai, care pleacå
la studii în alte ñåri, så cunoascå 
acolo creçtini care så se poarte cu 
ei prietenos çi så-i ajute.

5. Laså Duhul Tåu Sfânt så trezeascå 
în inimile kaçkailor dorinña de a Te
cunoaçte.

6. Foloseçte-Te de emisiunile creçtine
de la radio în limba farsi, pentru a
aduce poporul kaçkai la Tine.

7. Ajutå-i pe kaçkai så aibå curajul
necesar pentru a deveni creçtini.

Poñi så te rogi pentru
kaçkai:

13
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1. Cum se numeçte prietenul lui David? (1 Samuel 20:17)
2. Isus spune: „Voi sunteñi _______ Mei, dacå faceñi ce vå

poruncesc Eu.” (Ioan 15:14)
3. Cum se numeçte bårbatul bolnav la care au venit cei trei

prieteni ai lui pentru a-l mângâia? (a 18-a carte a Bibliei 2:11)
4. Cum se numea femeia care, împreunå cu bårbatul ei, çi-a

riscat viaña pentru apostolul Pavel? (Romani 16:3-4)
5. Ce face prietenul adevårat oricând? (Proverbe 17:17)
6. „Dulci sunt ________ pline de dragoste ale unui prieten.”

(Proverbe 27:9)
7. Cum se numeçte ucenicul lui Isus, care din dragoste pentru

prietenul lui, a vrut så moarå cu El? (Ioan 11:16)
8. Cine a fost numit „prietenul lui Dumnezeu”? (Iacov 2:23)

Dacå rezolvi corect integrama, vei putea citi 

în cåsuñele colorate cu galben numele unui prieten 

al apostolului Pavel care l-a vizitat des în închisoare.

CINE ESTE PRIETENUL?

Råspunde la întrebare cu DA sau NU:
DA = 2 puncte; NU = 1 punct. Dacå råspunzi corect, punctajul total va fi de 29 de puncte.

Da Nu Puncte

1. Iacov – Esau � � ____

2. Avraam – Nahor � � ____

3. Noe – Sem � � ____

4. Moise – Aaron � � ____

5. Maria – Moise � � ____

6. Isai – David � � ____

7. David – Goliat � � ____

8. Abel – Cain � � ____

9. Lea – Rahela � � ____

Da Nu Puncte

10. Ruben – Isaac � � ____

11. Beniamin – Neftali � � ____

12. Lidia – Roda � � ____

13. Iacov – Ioan � � ____

14. Andrei – Simon Petru � � ____

15. Pavel – Tit � � ____

16. Marcu – Luca � � ____

17. Maria – Marta � � ____

18. Ruf – Alexandru � � ____

Punctaj total... ____

CINE ESTE PRIETENUL?

AU FOST FRAT, I?

8
76

5

4

3
1

AU FOST FRAT, I?

2
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CAPERNAUM
Evanghelistul Matei scrie: „Isus S-a urcat într-o corabie, a trecut marea çi
a venit în cetatea Sa.” (Matei 9:1) – „Cetatea Sa” este oraçul Capernaum.
Ñi-ar plåcea så vizitezi împreunå cu mine acest oraç? El se aflå pe malul
nord-vestic al lacului Ghenezaret. Cålåtorim cu autobuzul de-a lungul
malului acestui lac. În timp ce vedem coloniile ñåranilor, care sunt încon-
jurate de plantañii de curmali çi bananieri, trecem pe lângå Tiberiada,
oraçul în care Isus nu a intrat niciodatå çi, în final, ajungem la o stañie
mare de autobuz, cu chioçcuri de la care se pot cumpåra suvenire. De
aici mergem pe jos la poarta månåstirii franciscanilor. Cålugårii din aceas-
tå månåstire fac såpåturi de peste o sutå de ani, pentru a descoperi
toate ruinele cetåñii Capernaum.

Apoi o luåm la stânga çi ne îndreptåm spre ruinele vechii sinagogi.
Urcåm treptele çi intråm în sala înconjuratå de coloane. Aceastå sina-
gogå a fost construitå în secolul al III-lea, chiar pe temelia sinagogii unde
Isus a vindecat oameni çi a învåñat mulñimea. Aici a fost biserica pe care
a frecventat-o des. În vremea aceea, conducåtorul acestei sinagogi a fost
Iair. – Cunoçti întâmplarea cu fiica lui Iair pe care Isus a înviat-o din morñi?

Capernaum este una dintre cetåñile cel mai des menñionate în Noul
Testament. Aici Çi-a ales Isus primii ucenici. Aici i-a vindecat pe bårbatul
demonizat çi pe omul cu mâna paralizatå; tot aici a vindecat-o çi pe
soacra lui Petru.

Între sinagogå çi lac se mai aflå încå ruinele unor case din vremea în
care a tråit Isus pe påmânt. Cât de înghesuiñi tråiau pe atunci oamenii!
Casele erau construite din pietre de bazalt çi acoperite cu papurå, bam-
bus sau paie. În jurul unei curñi comune, se construiau mai multe case cu
acoperiçuri asemenea unor terase çi astfel se formau gospodåriile co-
mune. Oamenii intrau în case numai pentru a se odihni, iar viaña lor se
desfåçura fie în curte, fie pe acoperiç. Acum putem så înñelegem mult mai
bine pildele lui Isus: cea despre banul pierdut sau cea în care un om bate
noaptea la poarta vecinului såu ca så-i cearå o bucatå de pâine, pentru
cå i-au venit musafiri. De asemenea, ne putem imagina îmbulzeala care 
s-a produs atunci când Isus a predicat în casa lui Petru çi l-a vindecat pe
omul paralizat pe care prietenii lui l-au coborât prin acoperiç în caså.

Casa lui Petru le-a slujit creçtinilor din primele secole drept bisericå.
Deasupra acestei case existå acum o salå mare pentru pelerini. Ea
seamånå cu o corabie care a acostat la ñårm. Peste tot se våd urme ale
trecutului: o preså de måsline, o piatrå de moarå... Poate Isus a aråtat
spre aceastå piatrå de moarå, când le-a predicat locuitorilor din Caper-
naum çi i-a îndemnat så creadå în El.

Çtim cå în acest oraç a existat o vamå, deoarece Isus l-a chemat pe
colectorul de impozite Levi, fiul lui Alfeu, så devinå ucenicul Lui. Arheologii
au gåsit un fragment dintr-o coloanå pe care existå inscripñia în limba ara-
maicå: „Alfeu, fiul lui Ioan, a fåcut aceastå coloanå. Fie binecuvântat pen-
tru aceasta”. Pe vremea lui Isus, Capernaum a fost o açezare destul de
mare. Înså Isus a spus despre acest oraç: „Çi tu, Capernaum, vei fi înålñat
oare pânå la cer? Vei fi coborât pânå în locuinña morñilor.” (Luca 10:15).

Pe drumul de întoarcere, în timp ce mai aruncåm o ultimå privire în jur
çi vedem ruinele cetåñii Domnului nostru, ar trebui så ne gândim la aceas-
tå avertizare fåcutå de Isus.

de Waldemar ZORN

Ruinele sinagogii

Oraçul lui Isus

15

Ruinele casei lui Petru

Preså de måsline

Piatrå de moarå

Haifa

Nazaret

Lacul
Ghenezaret

Io
rd

an

Capernaum
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PIATRA DE LA ROSETTE
Mult timp nimeni nu a fost în stare så citeas-

cå hieroglifele de pe mormintele egiptene. În

anul 1799, în apropierea oraçului egiptean

Rosette, unul dintre soldañii lui Napoleon a

descoperit o piatrå mare, scriså complet. Ea

conñinea o poruncå împåråteascå din anul

196 î.Cr. Porunca era scriså în greacå, egip-

teanå çi în vechea scriere egipteanå cu hiero-

glife. Traducåtorii au putut astfel så descifre-

ze limba çi så dezlege tainele Egiptului Antic.

Piatra a ajuns så fie cunoscutå sub numele

de „Piatra de la Rosette”.

ALFABETUL
Inspirându-se din hieroglifele egiptene, fe-

nicienii au inventat alfabetul înainte de anul

1000 î.Cr. Aceastå scriere a fost apoi pre-

lucratå de arabi çi constituie baza alfabe-

tului latin. Pe acesta îl folosim çi în zilele

noastre.

EBRAICA
Aproape tot Vechiul Testament este scris în

ebraicå. Ebraica are douåzeci çi douå de

consoane çi nici o vocalå. Se citeçte de la

dreapta la stânga, probabil din cauzå cå pri-

mele texte în ebraicå au fost cioplite în pia-

trå, iar cioplirea se face mai uçor de la dreap-

ta la stânga. Chiar çi cårñile în ebraicå se

scriu astfel: de la ultima paginå spre prima,

de la dreapta spre stânga çi de jos în sus.

LIMBÅ ÇI SCRIS
Cele mai vechi dovezi scrise sunt desenele rupestre din epoca de piatrå. Aceste prime
istorii sunt povestite în imagini, nu cu rânduri scrise, aça cum le cunoaçtem noi.

Civilizañiile de mai târziu au mai folosit încå simbolurile imaginilor. Egiptenii, mai
ales, au avut un limbaj foarte frumos al imaginilor; semnele lor se numesc hieroglife.
Aceastå scriere avea peste opt sute de simboluri.

GREACA
Toate cårñile din Noul Testament sunt scrise

în limba greacå. Alåturi de latinå, greaca a

fost limba vorbitå în Imperiul Roman, din care

a fåcut parte çi Palestina în vremurile nou-

testamentare.

ARAMAICA
Fragmente mai mici din Vechiul Testament

sunt scrise în aramaicå. Aceasta a fost limba

poporului persan, marea putere dinaintea ro-

manilor.

Isus çi ucenicii Lui au vorbit aramaica; çi în

Noul Testament gåsim câteva cuvinte ara-

maice, de exemplu „ava”, care înseamnå

„tatå”.

de Mark WATER

SCRIEREA CUNEIFORMÅ
Sumerienii, care au imigrat în Babilon, aveau

o scriere simbolicå foarte simplå. Ei îçi încrus-

tau semnele pe plåci moi de lut, folosindu-se

de beñe sau oase cu vârfuri cuneiforme. Lutul

se întårea apoi la soare. Sumerienii sunt in-

ventatorii celui mai vechi scris de pe påmânt,

„cårñile” lor putând fi citite çi aståzi.

Ilustrat de Natalia Ñuracovsca Hieroglife
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Numele acesta înseamnå „prietenul cailor”. El l-a ajutat pe
vistiernicul din Etiopia så creadå çi l-a botezat. Dupå aceasta,
Duhul Domnului l-a råpit pe acest predicator çi l-a dus la
Açdod. Un ghicitor din Samaria, care voia så cumpere darul de
a da Duhul Sfânt celor peste care avea så-çi punå mâinile, a
venit la credinñå prin ... El a fost unul dintre cei çapte diaconi ai
bisericii din Ierusalim. Cele patru fiice ale lui au profeñit.

Numele acesta înseamnå „Domnul a dat”. El a fost fiul cel mare
al primului împårat al lui Israel çi un soldat viteaz. El a încheiat
un legåmânt de prietenie cu un tânår care urma så fie împåratul
Israelului çi cåruia i-a råmas fidel pânå la moarte. El ar fi trebuit
så moarå, pentru cå a gustat din miere, dar a scåpat totuçi cu
viañå. La fel ca tatål lui, çi el a fost omorât de cåtre filisteni çi a
fost îngropat la Iabes. Fiul lui era paralizat çi noul împårat çi-a
aråtat mila fañå de acesta, de dragul prietenului såu.

Numele acesta înseamnå „cea mare”. Femeia care avea acest
nume era iudeicå. Ea l-a pândit pe fratele ei mai mic, care era
ascuns într-un coçuleñ pe râu. Era o prorociñå din seminñia lui
Levi. I-a ajutat pe frañii ei så scoatå poporul Israel din robia de
430 de ani din Egipt, aça cum poruncise Domnul. Dupå ieçirea
israeliñilor din robie, ea L-a låudat pe Dumnezeu împreunå cu
alte femei. Ea i-a reproçat fratelui ei cå s-a cåsåtorit cu o etio-
piancå. Pentru aceasta, Domnul a pedepsit-o cu leprå. Dupå ce
fratele ei s-a rugat pentru ea, ea s-a vindecat de leprå dupå
çapte zile.

Numele acesta înseamnå „luminå”. Bårbatul care s-a numit aça
a fost originar din Antiohia. A fost pågân. Înså când a venit la
credinñå, a devenit un colaborator loial al apostolului Pavel çi l-a
însoñit pe acesta la Roma. El a fost „doctorul iubit” al lui Pavel.
„Nu vå temeñi, cåci vå aduc o veste bunå, care va fi o mare
bucurie pentru tot norodul: aståzi în cetatea lui David vi s-a
nåscut un Mântuitor, care este Cristos Domnul.” – Aceste ver-
sete apar numai în Evanghelia scriså de el.

Realizat de Helene Boschmann
Ilustrat de Larisa GOROÇCO

Cine este ea?

Cine este el? 17
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Isus a povestit multe pilde. Câte douå imagini descriu o pildå. 

Care sunt grupurile de imagini potrivite trimiterilor biblice alåturate?

Matei 20:1-16; Matei 22:1-14; Luca 10:30-37; Luca 15:3-7; Luca 15:11-32.
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Lipseçte una…
Tatå, då-mi partea mea,
cåci vreau så plec!

Cumvrei…

Vreñi så câçtigañi 
un ban? Ia-i totul!

Ajutor!Desigur!

De ce nu vin invitañii? Asta-i o nedreptate!

Cum aça?

Da, mulñu-

mesc. Te simñi bine? Vå invit pe toñi!

Mi-e atât 

de ruçine!

Bine-ai venit!
Aha, aici erai!
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Regulile jocului:
Amestecå din nou cartonaçele çi açea-
zå-le cu cifrele în sus pe maså sau pe
podea. Apoi, fiecare jucåtor ia pe rând
câte douå cartonaçe. Cine descoperå
douå jumåtåñi de propoziñie, care for-
meazå o propoziñie întreagå corectå, îçi
påstreazå cartonaçele çi are voie så
aleagå alte douå cartonaçe. Dupå ce 
s-au luat toate perechile de cartonaçe,
ele sunt puse de toñi în ordine, astfel
încât propoziñiile så redea povestirea
biblicå. Acest joc se poate juca în doi
sau în grupe. (Atenñie! În acest caz mai
adaugå la joc un set sau douå a câte 16
cartonaçe cu alte povestiri biblice.)

M E M O R Y

David çi Ionatan au încheiat un legå-

mânt de prietenie (1 Samuel 20:16).

Care dintre contururi se potriveçte cu

imaginea de sus?

Ilustrat de Iulia PRAVDOCHINA

Materiale necesare: carton, carioca çi foarfece

Pregåtire:
Taie din carton 16 cartonaçe de måri-
mea 10 x 10 cm. Scrie cu carioca pe
cartonaçe numerele de la 1 la 16.
Amestecå çi întoarce cartonaçele cu
numerele în jos. Pe o coalå separatå,
povesteçte în scris o întâmplare bibli-
cå, folosind doar opt propoziñii. Acum
copiazå fiecare jumåtate de propoziñie
de pe coalå pe dosul câte unui car-
tonaç.

1 2 3 să fie cu
ucenicii

5 Zacheu 
a vrut 7 8

9 10 11 12

Isus a
promis 14 15

să-L
vadă 

pe Isus
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Våzuse ñåri stråine, animale çi oameni

ciudañi. Acum era båtrân çi intenñiona

så-çi petreacå båtrâneñile în liniçte çi

pace în aceastå pådure mare.

Corbul Kolk çi-a ridicat puñin aripa dreap-

tå. O fåcea adesea când îl neliniçtea

ceva. A auzit în depårtare zgomotul

unei maçini de-a oamenilor, care urca

cu greu drumul de munte din apropie-

rea båtrânului molid.

A fost odatå un corb foarte båtrân,

din neamul nobil al corbilor. El locuia 

într-un molid la fel de båtrân care creç-

tea într-o pådure neînchipuit de mare,

întunecoaså çi rece.

Pådurea era atât de mare, încât anima-

lele mici din ea nu ajunseserå niciodatå

pânå la marginile ei. Numai båtrânul

corb Kolk zburase, în cålåtoriile sale

singuratice çi îndepårtate, peste oraçe

çi sate, peste câmpii, peste munñi, måri

çi pustiuri.

Înså într-o dimineañå însoritå de primå-

varå, liniçtea lui a luat sfârçit. În acea

dimineañå påsårelele cântau çi ciripeau

fericite.

Pomii dådeau låstari noi çi frunze verzi.

Chiar çi båtrânul molid pe ale cårui

crengi locuia Kolk, a dat din nou låstari

mici în vârful ramurilor.
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Iulia PRAVDOCHINA
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ÇI MICUL LUI PRIETEN FIPS
POVESTEA 1
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Corbul cunoçtea aproape toate maçi-

nile oamenilor care treceau prin pådu-

rea singuraticå. Ori de câte ori venea

maçina verde a Omului Verde, Kolk le

avertiza din timp pe animale, cu o

voce puternicå çi råguçitå, scoñând un

„cra-cra” croncånit.

Corbul s-a uitat bånuitor în jos spre

maçina uriaçå çi neobiçnuitå formatå

din trei pårñi. În cutia din fañå a våzut

oameni.

Din aceastå cauzå Omul Verde îl ura 

çi-çi îndreptase mereu ñeava morñii

spre el. Kolk înså se låsa så cadå fårå

zgomot printre crengi. Avea multå ex-

perienñå. Nu mai era o pasåre tânårå.

Ceva înså i-a atras atenñia, iar inima a

început så-i batå cu putere: un pui al

acelor animale asemånåtoare oamenilor

çi-a bågat capul printre bare, çi-a tras

burta çi a ieçit afarå din cuçcå.

În a doua cutie, care era o remorcå

lungå, se aflau cuçti în care erau închise

acele animale ciudate pe care le våzuse

în Africa: pisici mari cu blana galbenå çi

animale puternice cu blanå deaså çi

maro. Corbul nu çtia înså denumirea lor.

În a treia se aflau alte cuçti în care niçte

animale mici cu blanå, asemånåtoare

oamenilor, se înghesuiau una în alta,

înfricoçate çi tremurând de frig. Bietele

animale, – s-a gândit corbul Kolk çi s-a

bucurat cå este liber çi cå poate zbura

unde vrea el.

Dintr-o såriturå, a ajuns din remorcå

direct pe o piatrå mare de la marginea

drumului. Micuñul çi-a ridicat mândru

capul – de-acum era liber într-un loc

stråin – çi le-a fåcut cu mâna pårinñi-

lor lui.

Este pierdut, s-a gândit corbul. Va mu-

ri de foame çi de frig în pådurea rece.

Puiul este obiçnuit ca oamenii så-i

aducå mâncare, dar aici nu are så-i

mai poarte nimeni de grijå.

Bietul micuñ! Are så-l månânce vulpea

sau jderul cel iute sau bufniña sau uliul.

Corbul s-a uitat trist çi plin de milå în

jos spre micuñul animal care nu avea

nici o çanså de supravieñuire.

21
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Kolk era obiçnuit så scruteze mereu ce-

rul cu ochii lui ageri. S-a uitat çi acum,

dar s-a speriat, cåci sus pe cer se rotea

uliul Nas Coroiat. Corbul nu putea så-l

sufere, pentru cå acesta omora fårå milå

toate animalele mici pe care reuçea så

punå gheara.

Lui personal nu-i era fricå de Nas

Coroiat, nici de nevasta lui mult mai

mare care-çi creçtea acum puii. De el,

de corb, nu îndråznea nimeni så se

apropie.

Înså uliul se rotea în cercuri tot mai

strânse deasupra micuñului animal de

pe piatrå.

Kolk cunoçtea manevra. O observase

deja de mii de ori. Mai întâi uliul zbura în

cercuri tot mai strânse, apoi se lansa ca

o sågeatå asupra pråzii.

În inima båtrânului corb a început så se

dea o luptå. Se mutase aici ca så-çi gå-

seascå liniçtea çi pacea. Så renunñe

oare la aceastå pace din cauza unui

mic animal prostuñ?

Înså uliul fåcea cercuri tot mai strânse.

Kolk çtia cå ceea ce face este o prostie;

a zburat totuçi de pe creangå în direcñia

pietrei pe care ståtea micuñul animal.

Puiul de maimuñå s-a speriat foarte tare

atunci când marea pasåre neagrå cu

pene lucioase çi cu ciocul uriaç çi în-
spåimântåtor a aterizat fâlfâind în faña lui.

– Nu te teme! a spus corbul încet çi du-

ios, atât cât îi permitea glasul de corb.

Må numesc Kolk. Sunt un corb. Nu sunt

una dintre ciorile care croncånesc çi

distrug totul.

Sunt un corb din vechea familie a cor-

bilor.

Pasårea cea mare s-a înclinat politi-

coaså, aça cum îi ståtea bine unui corb.

– Çi cine eçti tu?

– Eu sunt un pui de maimuñå. Unul din

marea familie a maimuñelor Resus.

Noi locuim într-o ñarå caldå. Oamenii

ne-au prins çi ne-au închis în cuçti. Dar

aståzi am scåpat!

Micuña maimuñå s-a uitat mândrå în

ochii îngrijorañi ai corbului.

– Numele meu este Fips!
22
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Curând a constatat cå Fips a adormit.

S-a gândit la nevasta lui cea viteazå

care spusese: „Så ocroteçti viaña este

cel mai mare lucru”.

Biblia spune:
„Deschide-ñi gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor påråsiñi!” (Proverbe 31:8)

„Eu må culc çi adorm în pace, cåci numai Tu, Doamne, îmi dai liniçte deplinå în locuinña
mea.” (Psalmul 4:8)

– Sunå amuzant! a spus Kolk. Dar dea-

supra noastrå se roteçte uliul. Vrea så

te månânce. Dacå ai încredere în mine,

atunci prinde-te cu labele de corpul

meu, ca så te pot duce în zbor acolo

sus, pe molidul cel mare.

Kolk a mângâiat puñin cu vârful aripii

blana subñire a puiului, atât de uçor pe

cât o putea face un corb båtrân. Ne-

vasta lui, cea care murise vitejeçte în

lupta cu vulturul, fåcuse çi ea la fel cu

puii lor.

– Am încredere în tine, a spus Fips çi 

s-a prins de penele lui tari de pe burtå.

Kolk çi-a luat avânt cu putere. Când 

s-a ridicat în aer a trecut chiar pe lângå

uliul care se lansase ca sågeata spre

piatra care acum era goalå.

– Aici este casa noastrå, a spus Kolk

când a aterizat pe molid. Sper cå nu ai

råu de înålñime!

– Deloc, a spus Fips. Am fost cel mai

bun cåñåråtor junior din tribul nostru.

Kolk a observat cå micuñului îi era frig.

Çi-a ridicat aripa dreaptå çi l-a låsat pe

Fips så intre sub ea. Apoi çi-a umflat

fulgii, pentru ca puiului så-i fie cald.

(Va urma)

Î
N
T
R
E
B
Å
R
I

1. Ce l-a determinat pe båtrânul corb Kolk s-o ajute pe maimuña singuraticå?

2. Ar fi putut maimuña Fips så se descurce singurå în
pådurea stråinå?

3. Pe al cui ajutor poñi conta tu întotdeauna?

Î
N
T
R
E
B
Å
R
I

Biblia spune:

23

Cine cautå prieteni,
este vrednic så-i
gåseascå, înså cine nu
are, înseamnå cå nu 
i-a cåutat.
Gotthold Ephraim Lessing
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Dacå ar trebui så evaluez cumva zilele din viaña
mea, dimineaña acelei zi, în care am primit o minge,
ar merita nota cea mai mare. Mingea era din cau-
ciuc, în douå culori çi ambalatå într-o plaså de må-
tase. Mirosea atât de bine a cauciuc nou çi strålucea
peste tot: o jumåtate era roçie, cealaltå era albastrå,
iar pe mijloc avea o dungå galben cu negru. Când
scriitorul rus Marçak a scris ceva despre o minge, a
çtiut el despre ce scrie. În mod sigur, a avut o minge
exact ca a mea. Cåci numai despre o minge în douå
culori, cum aveam eu, se putea scrie:

„Ce mai minge cântåtoare,
Când o bañi sunå mai tare!”

Mingea mea scotea într-adevår sunete amuzante
când o loveam cu palma çi rosteam în ritm un cân-
tecel potrivit:

„Çtiu cinci nume de fete:
Unul e Dana, al doilea Tania,
Al treilea Eliza, al patrulea Larisa,
Al cincilea Doris çi e greu.
Iatå numele ce le çtiu eu.”

Acest joc se putea juca la nesfârçit. La fiecare
loviturå se spunea un alt prenume. Se putea juca
çi cu nume de oraçe, râuri, flori sau animale. Dar
trebuia så fac adesea câte o pauzå, pentru cå mi se
pårea cå mingea mea s-a murdårit. Må repezeam
în caså, o spålam în chiuvetå, o çtergeam çi aler-
gam din nou afarå. Dupå ce o spålam, mingea
mea era çi mai frumoaså, suprafaña ei încå umedå
strålucea frumos sub razele soarelui. Era atât de
curatå çi de frumoaså, încât îmi venea s-o sårut.
Ca så fiu sincerå, uneori am çi fåcut-o, când cobo-
ram scårile cu mingea proaspåt spålatå în mânå çi
nu må vedea nimeni.

Nu toñi copiii de pe strada noastrå aveau o min-
ge; så ai o minge era ceva deosebit. Adesea tre-
buia så-mi împart comoara cu prietenele mele.
Ele erau foarte înñelegåtoare când le spuneam cå
mingea mai are nevoie din când în când de câte o
pauzå. Se açezau lângå mine pe bancå çi açteptau
råbdåtoare pânå când mingea se odihnea çi putea
din nou så sarå.

Vå povestesc atât de detaliat despre mingea
mea, ca så înñelegeñi cât de mult o iubeam. Totul
se învârtea în jurul mingii mele. Devenise atât de
mare çi de importantå în ochii mei, încât toate
celelalte lucruri din viaña mea trecuserå pe pla-
nul doi.

Prietenele mele çi cu mine ne jucam cu ea toate
jocurile pe care le çtiam cu mingea. Apoi ne
açezam pe bancå çi låsam mingea så se odih-
neascå. O legånam pe genunchi çi îi cântam.

Într-una din zile, un piuit jalnic ne-a întrerupt
brusc bucuria. Ne-am speriat, cåci acest zgomot
nu era unul obiçnuit. Se deosebea atât de mult de
restul sunetelor de pânå acum, încât l-am sesizat
imediat, deçi fusese foarte slab. Era schelålåitul
unui cåñeluç pe care Lars, båiatul din blocul no-
stru, îl trågea dupå el cu o sfoarå. Nici pânå aståzi
nu înñeleg cum pot fi unii oameni atât de råi. Lars
folosea cuvinte urâte, se båtea cu alñi copii, fura çi
era obraznic cu båtrânii. Pårinñii noçtri ne interzi-
seserå så avem de-a face cu el. Dar oricum nimeni
nu voia så se împrieteneascå cu el; era pur çi sim-
plu imposibil. Pentru Lars nu existau reguli; el îçi
fåcea propriile reguli.

Çtiam ce voia så facå cu cåñelul. Lars era în
stare så omoare animale. O fåcuse deja odatå çi
ulterior se mai çi låudase. Am înñeles imediat ce
înseamnå o sfoarå la gâtul unui câine.

24

SCHIMBUL
CARTEA NATURII
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Mama îmi interzisese så vorbesc cu Lars, dar
de data aceasta m-am ridicat, i-am dat mingea
prietenei mele Loredana çi m-am dus la el.

– Unde duci câinele? l-am întrebat, în timp ce,
de fricå, aproape cå am råmas fårå aer.

– Ce te intereseazå, gâscå proastå? a råspuns
Lars çi a scuipat dispreñuitor lângå picioarele mele.

– Då-mi-l mie, te rog, l-am rugat. Simñeam cå
în curând aveau så-mi dea lacrimile.

Lars m-a înjurat çi çi-a våzut de drum. Am aler-
gat dupå el çi l-am prins de brañ:

– Açteaptå!
Am cåutat prin buzunare. Mama îmi dåduse doi

lei pentru îngheñatå.
– Ñi-l cumpår! i-am spus.
Lars m-a îmbrâncit çi a spus:
– Ce?! Doi lei pentru un asemenea cåñel?
A ridicat sfoara atât de sus, încât animalul a

råmas atârnat în aer dând din picioare.
– Pentru un câine viu numai doi lei? Ai înnebu-

nit?! a spus cu dispreñ.
Am scos tot ce aveam prin buzunare: o lanter-

nå, un ciob de sticlå albastrå foarte preñios çi un
abñibild. Lars a låsat câinele jos çi a spus:

– Prea puñin!
– Mai am acaså creioane colorate çi o påpuçå…
– Poñi så-ñi ñii påpuça, nu-mi trebuie.
– Ce-ñi trebuie? l-am implorat çi atunci mi-au çi

dat lacrimile. Må uitam pe rând când la câine,
când la cel care-l chinuia.

Atunci Lars mi-a våzut mingea. Loredana a
ascuns-o repede la spate, iar eu am simñit o
înñepåturå în inimå çi am simñit cå mi se moaie
picioarele.

– E a ta? a întrebat Lars, închizându-çi ochii
çmechereçte, ca unul care pune ceva råu la cale.

– Da, am reuçit så spun cu greu.
– OK, m-ai convins, a spus Lars çi a tras câinele

lângå picioarele mele. S-a dus la Loredana
care, neputincioaså, i-a întins min-
gea. A luat-o cu mâinile lui
murdare, a aruncat-o în sus çi
i-a tras un çut puternic cu
piciorul. Mingea a scos un
sunet sec care m-a durut.

Apoi s-a lovit de perete – din nou o loviturå seacå.
Lars a mai lovit-o încå o datå cu piciorul. Nu m-am
mai putut uita çi mi-am întors privirea spre 
cåñeluç. La picioarele mele zåcea un ghemotoc
umed, murdar, care în plus mai çi mirosea urât.
Îmi dådusem toatå bucuria, mingea mea veselå,
pe aceastå vietate? M-am aplecat çi am încercat så
mângâi cåñelul. A început så mârâie çi, de fricå,
s-a pitit de tot la påmânt.

– Så nu-ñi fie fricå, am spus. Am desfåcut nodul
de la sfoara care-i înconjura gâtul. Acum eçti în
siguranñå, cåci eçti al meu.

Încå nesigur, câinele s-a târât pânå la mine çi
mi-a lins degetele. L-am strâns lângå mine çi am
izbucnit în plâns.

Lars nu se mai vedea deja. Nici mingea mea. În
schimb aveam acum o fiinñå vie, înfricoçatå, care

avea nevoie de mine. Brusc, a devenit pen-
tru mine cel mai important lucru pe

care-l aveam, mai important çi
mai valoros decât mingea mea.

Text çi ilustrañii 
de Elena MICULA

Isus Cristos a påråsit cerul 
strålucitor çi nemårginit çi a venit 

în lumea noastrå micå, urâtå 
çi påcåtoaså. Tu I-ai fost 

mai important decât gloria 
pe care o avea în cer.

Îñi poñi imagina acest lucru?
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epoata mea, Katia, a venit la noi în vizitå, în vacanña de Cråciun. Ea este în clasa a doua. Am
întrebat-o dacå i-ar face plåcere så ne plimbåm prin pådure. Katia a råspuns:

– Ce så våd iarna în pådure?
– Vino cu mine çi ai så vezi lucruri de care ai så-ñi aminteçti încå mult timp, i-am promis eu.
Ne-am fåcut repede bagajul çi am pornit. La capåtul satului, la stânga çi la dreapta drumului

se întindeau câmpiile acoperite de zåpadå pufoaså. Era o zi geroaså cu soare. Cerul era albastru,
iar cei câñiva nori albi treceau pe deasupra noastrå purtañi de vânt.

– Bunico, uitå-te! Aici sunt urme în zåpadå! Multe, chiar foarte multe ... çi diferite ... care
o iau în toate direcñiile, a strigat brusc Katia.

– A fost probabil o vulpe care a cåutat hranå. Vulpile prind çoareci, am råspuns eu, dupå
ce am studiat mai atent urmele. Çoarecele a ieçit probabil din gaura lui, dar când a våzut vul-
pea, s-a bågat repede înapoi în gaurå. Vulpea a såpat apoi cu labele în zåpadå, pânå când a
dat de gaurå, dar în zadar, cåci gaura çoarecelui fiind micå, vulpea n-a putut så intre acolo.

În locul unde vulpea scormonise în zåpadå, am putut vedea firele de grâu. Peste grâul
încolñit coborâserå ciorile çi coñofenele. Când ne-au våzut çi-au luat repede zborul. Am aco-
perit cu grijå grâul înapoi cu zåpadå. I-am explicat nepoatei mele cå Dumnezeu acoperå iarna
påmântul cu zåpadå, pentru ca plantele så nu îngheñe çi pentru ca grâul så poarte la varå spice
aurii bogate. Apoi am våzut înaintea noastrå pådurea. Am pornit hotårâte în direcñia ei.

Pådurea ne-a salutat cu felul ei måreñ, tåcut çi grav. Vârfurile copacilor se legånau în
vânt, iar în pådure era liniçte. Am ajuns într-o pådure de conifere în care, pe lângå pini

çi brazi, mai creçteau çi alñi arbori.
– Uite, bunico, câte conuri de brad sunt sub copacul acesta! a strigat Katia.

Peste tot sunt conuri, deçi copacul nu este nici pin, nici brad. De unde au
apårut toate conurile astea?

– Tocmai acesta este scopul plimbårii noastre, i-am råspuns
eu. Hai så ståm puñin aici çi vei observa ceva foarte interesant.

Dar mai întâi uitå-te cu atenñie la copac. Vezi adâncitura
din trunchiul lui? Vei vedea la ce foloseçte.

Ilustrat de 
Natalia ÑURACOVSCA

de Valentina ÇILIC

N
ATELIERUL CIOCĂNITORIIATELIERUL CIOCĂNITORII
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Dupå câteva minute, çi-a fåcut apariñia un locuitor colorat al pådurii, o ciocånitoare. În cioc
avea un con de brad pe care l-a îndesat repede în adâncitura din copac. S-a prins bine cu ghea-
rele de coaja copacului çi a început så prelucreze conul. A scos cu ciocul toate seminñele din
con, dupå care l-a aruncat. Apoi çi-a luat zborul, ca så aducå un alt con. Deci aça se explica
faptul, cå peste tot era plin de conuri goale de brad.

– Acest loc se numeçte „atelierul ciocånitorii”, i-am explicat Katiei. Seminñele din
conurile de brad sunt foarte hrånitoare pentru ciocånitoare. Vezi cum Se îngrijeçte
Dumnezeu de aceste påsåri? Ciocånitorile mai sunt numite çi doctorii pådurii,
pentru cå primåvara ele scot din scoarña copacilor larvele diferitelor insecte care
dåuneazå copacului. Prin munca pe care o face ciocånitoarea, Dumnezeu ne
aratå cât de mult Se îngrijeçte El de naturå. Çi mai existå multe alte påsåri
care contribuie la sånåtatea pådurii! Dacå Dumnezeu Se îngrijeçte atât de
mult de naturå, cu cât mai mult Se îngrijeçte de noi, oamenii! Pentru
aceasta trebuie så-I mulñumim çi så avem grijå de întreaga creañie a lui
Dumnezeu.

Apoi am fåcut un foc la care så ne frigem cârnañii çi la care så ne
încålzim. Dupå ce am mâncat, am acoperit locul cu zåpadå, ca så nu
producem un incendiu. Am pus resturile de mâncare pe un trunchi
de copac, pentru ca çi animalele flåmânde så aibå ce mânca. I-am
mulñumit Domnului pentru aceastå plimbare çi pentru cå Se
îngrijeçte într-un mod atât de minunat de noi. Apoi am
pornit încet spre caså. Ne-am uitat încå o datå în jur çi
am våzut cå resturile noastre de mâncare erau ciugulite
deja de câteva påsåri.

Katia a fost foarte entuziasmatå de plimbarea noastrå.
A mai vorbit încå mult timp despre tot ce a våzut çi a
învåñat în pådure.

O ciocånitoare poate så goleascå într-o zi pânå la 100 de conuri de

brad? Pentru fiecare con are nevoie de aproximativ cinci minute. În acest

timp loveçte cu ciocul de pânå la 500 de ori.

La începutul primåverii, ciocånitorile îçi atrag femelele „båtând toba”,

semnal båtut cu ciocul pe crengile uscate ale copacilor?

Cel mai lung semnal „båtut la tobå” este fåcut de ciocånitoarea neagrå

timp de 2-3 secunde? În acest interval, ea loveçte cu ciocul de aproximativ

40 de ori.

La ciocånitoarea coloratå, masculul çi femela clocesc ouåle cu schim-

bul? Dupå 12-13 zile, puii ies din cele cinci pânå la çapte ouå depuse de

femelå.

Puii sunt hråniñi de pårinñii lor tot la 2-3 minute, deci cam de 300 de ori

pe zi?

ÇTIAI CÅ...

�

�

�

�

�
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Integramå cu imagini
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Într-o zi am primit cadou un hamster. Ce dråguñ era! Cel mai mult må amuza cum îçi  ascundea
mâncarea. Totul era påstrat într-o ascunzåtoare din cåsuña lui. Interesant era atunci când
hamsterul îçi lua din proviziile lui ascunse çi îçi umplea repede obrajii ca pungile cu seminñe,
frunze de varzå çi bucåñi de morcovi. Mi se pårea cå este lacom çi zgârcit. Nu puteam så-i înñeleg
firea çi comportamentul.

Tata înså a fost de altå pårere:
– Gândeçte-te puñin! Nu semeni çi tu uneori cu hamsterul? mi-a spus el. Îñi ascunzi jucåriile

de frañii tåi çi månânci dulciuri pe furiç. Dacå eçti sincerå, nici ñie nu-ñi place så împarñi cu alñii.
Çtii, Dumnezeu spune cå nu avem voie så fim zgârciñi. Gândeçte-te la asta ori de câte ori vezi
obrajii umflañi ai hamsterului!

Acum încerc så gândesc altfel. Când må joc cu hamsterul, må gândesc la ce spune Dumnezeu
çi încerc så fac cum e mai bine: împart cu sora mea dulciurile çi cu fratele meu, jucåriile.

Ilustrat de Elena HARTÇENCO

Adaptat din limba germanå de Monica WETZLER

HAMSTERULHAMSTERUL
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Ă

P
A

G
IN

A
V

O
A

S
T

R
Ă
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FELINARUL 
cautå comori!

Cu siguranñå te întrebi la

ce må refer. Vreau så-ñi

spun îndatå! Comorile

FELINARULUI sunt chiar

scrisorile tale, integramele,

jocurile çi desenele tale pe teme

biblice. Trimite-ne povestirile, jocurile

sau desenele tale cu titlul „Prietenia“ pânå

în luna august (2006). Cele mai reuçite „comori“ 

vor fi nominalizate çi premiate.

Dragi colaboratori ai revistei FELINARUL !
Vå salutå în Numele Domnului nostru Isus Cristos Aniçoara

Sochirca din Rep. Moldova. Recent am fost în vizitå la niçte

frañi în România çi un båieñel pe nume Alexandru mi-a dåruit

revista FELINARUL. Am citit-o cu deosebitå plåcere çi am 

propus çi altor pårinñi çi copii s-o citeascå, care m-au çi rugat

så le dau çi lor revista… Mulñumesc lui Dumnezeu care 

a lucrat prin acest båieñel çi mi-a fåcut cunoscutå revista 

dumneavoastrå…

Domnul Dumnezeu så vå binecuvânteze în lucrarea pe care 

o faceñi.

(Aniçoara Sochircå, Rep. Moldova)

FELINARUL doreçte så vinå în continuare la tine acaså.
Dacå încå nu te-ai înscris, aboneazå-te ACUM!!

Nume, Prenume __________________________________________

Strada, Nr. _______________________________________________

Bloc ____________ Sc. __________ Et. _________ Ap. _________

Cod______________ Localitate ____________________________

Judeñ _________________________________________________

Ñara __________________________________________________

Tel. __________________________________________________

e-mail _______________________________________________

Data naçterii _________________________________________

Trimite-ne scrisoarea ta pe adresa

noastrå:

Asociatia LUMINA LUMII
OP 1 / CP 68
550 179 Sibiu
România
Sau poñi comanda FELINARUL 

direct la:

Tel./Fax: 0269 21 85 11
felinarul@luminalumii.ro

www.luminalumii.ro

FELINARUL 

poate fi comandat

GRATUIT. Dacå vrei, 

ne poñi ajuta 

trimiñându-ne timbre

poçtale o datå pe an 

(6 timbre a câte 0,50 Lei).

Mulñumim çi pentru 

eventualele donañii pentru

finanñarea revistei.

Eu sunt bolnav (invalid), dar citesc revista cu plåcere 

personal, cât çi nepoñilor, cunoscuñilor... 

(Dumitru Sochircå, 78 ani, Rep. Moldova)

Dragå redacñie,
Sunt un tânår tatå a douå fetiñe pe nume

Estera çi Gabriela. Am avut ocazia de a

citi un numår al revistei FELINARUL çi 

mi-a plåcut foarte mult. Vå doresc cât mai

multe numere. Este o revistå foarte potri-

vitå pentru copii çi doresc så må abonez

pentru a primi aceastå revistå. Vå mulñu-

mesc.                       (Alin Paniñå, Slatina)

Dragå FELINARULE,
Må numesc Botezatu Camelia çi am 12 ani. 

Så çtii cå eu am primit revista de la o prietenå,

mi-a plåcut foarte mult çi ñi-am trimis 

o scrisoare.

Aç vrea så må abonez çi eu la aceastå revistå.

Mi se pare foarte interesantå. Sunt sigurå cå

faceñi o lucrare foarte bunå pentru copii din

mai multe ñåri.

Dumnezeu så vå binecuvânteze, pe voi, pe

toatå echipa! 

(Camelia Botezatu, 12 ani, Bistriña)

26_33_rum  20.12.2005  9:54 Uhr  Seite 30



31

FELINARUL copiilor 1/06 (2)
Revistå creçtinå pentru copii
Apare de çase ori pe an
Abonament pe bazå de donañii
Tiraj: 10.000

Editor:
Asociañia LUMINA LUMII
OP 1, CP 68
550179 Sibiu
Tel./Fax: 0269 218511
e-mail: felinarul@luminalumii.ro
www.luminalumii.ro

Donañiile pentru acoperirea costurilor pot fi virate 
în contul asociañiei:
Asociañia LUMINA LUMII
IBAN RO77.RNCB.4200.0001.7020.0001\ROL
sau
RO50.RNCB.4200.0001.7020.0002\EUR
Banca Comercialå Românå, str. Emil Cioran 1,
Sucursala Sibiu, Cod Swift RNCBROBU
Cu specificañia „FELINARUL”

Redactori çefi:
Elvira çi Waldemar Zorn

Redactor al ediñiei în limba românå:
Petra Påtraçcu

Colectiv de redacñie voluntar:
Monica çi Wolfgang Wetzler
Magdalena Iacob
Doina çi Daniel Vasilca
Dr. Maria Sass
Luminiña Trif

Traducerea textelor din limba germanå:
Dorina Schinteie

Tehnoredactare:
Enns Schrift & Bild GmbH, Bielefeld, Germania

Pagina de titlu:
Peter Lunicichin

Indice bibliografic:
Paginile 6-9: Din: „Der beste Freund”. Cu acordul
Editurii Christliche Schriftenverbreitung, Hückeswagen.
Paginile 12-13: Din: „Kinder beten für die Welt”. 
Cu acordul Editurii Hänssler, Holzgerlingen.
Pagina 14(2): Din: „Biblischer Rätselspaß für Kinder 
und Jugendliche”. Cu acordul Editurii Hänssler,
Holzgerlingen.
Pagina 16: Din: „Das große Buch des Bibelwissens” de
Mark Water. Cu acordul Editurii Hänssler, Holzgerlingen.
Pagina 18: Din: „Mein Bibel-Rätsel-Bastel-Buch”. 
Cu acordul Agenñiei Raues Haus, Hamburg.
Pagina 19(1): Prin bunåvoinña Societåñii Evanghelice
pentru Misiune St. Petersburg.
Paginile 20-23: Din: „Der Rabe Kolk und sein kleiner
Freund Fips”. Cu acordul Editurii Christliches Verlags-
haus, Stuttgart.

Dacå nu se specificå altfel, citatele biblice au fost
extrase din:
Noul Testament, Traducerea D. Cornilescu rev., ediñia 
a doua, Korntal: Editura LUMINA LUMII, 
2003, çi Biblia, Traducerea D. Cornilescu.

© 2006 LUMINA LUMII
ISBN 3-935435-65-7

Pentru copii peste 6 ani

Sorina CAPMARI, Rep. Moldova

Creañia

Mirela LEFTER, 11 ani, Hodoni, jud. Timiç

pag. 14: Cine este prietenul?: 1. Ionatan, 2. prietenii, 3. Iov, 

4. Priscila, 5. iubeçte, 6. sfaturile, 7. Toma, 8. Avraam.

Rezolvare: ONISIFOR.

Au fost frañi?: 1 da, 2 da, 3 nu, 4 da, 5 da, 6 nu, 7 nu, 

8 da, 9 da, 10 nu, 11 da, 12 nu, 13 da, 14 da, 15 nu, 

16 nu, 17 da, 18 da.

pag. 17: 1. Maria, 2. Ionatan, 3. Luca, 4. Filip

pag. 18: Jocul cu imagini: 1 çi 10, Oaia råtåcitå, Luca 15:3-7; 

2 çi 9, Fiul risipitor, Luca 15:11-32; 3 çi 6, Lucråtorii viei,

Matei 20:1-16; 4 çi 7, Samariteanul milostiv, Luca 

10:30-37; 5 çi 8, Nunta fiului de împårat, Matei 22:1-14.

pag. 28: orizontal: 1. soare, 3. crocodil, 4. curcubeu, 5. iepure, 

8. trestie, 11. girafå, 14. papagal, 16. lalea.

vertical: 2. morså, 6. fluture, 7. stele, 9. urs, 10. cåpri-

oarå, 12. flamingo, 13. cåmilå, 15. albinå, 17. porumbel,

18. floarea-soarelui.

pag. 32: 1. copil, 2. lampå, 3. pilde, 4. debut, 5. nuntå, 6. inimå,

7. iarnå, 8. înger, 9. brumå, 10. påcat, 11. frate, 

12. soare.
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Acest joc este foarte simplu. În fiecare za a lanñului existå un indiciu.Toate
cuvintele cåutate sunt compuse din cinci litere. Scrie cuvântul în bulinele roçii 

din za; prima literå a fiecårui cuvânt este marcatå cu o sågeatå.

Începe cu 
nr. 1 çi continuå în
direcñia acelor de 

ceasornic!
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