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PRIETENUL TĂU DEVOTAT, DORINEL
Dorinel çi Claudiu sunt doi prieteni adevårañi. Ei se bucurå când pot fi

împreunå. Dorinel îl ajutå pe Claudiu când nu se descurcå cu temele, iar Claudiu îi
aratå lui Dorinel cum se pot construi modele din piesele de Lego.

La sfârçitul vacanñei, Claudiu va pleca la çcoalå într-un alt oraç.
– Dorinel, ai så råmâi prietenul meu chiar dacå am så fiu plecat atâta timp?
– Categoric, am så-ñi fiu devotat, promite Dorinel solemn. Tu vei råmâne prietenul

meu, chiar dacå nu ne vom putea vedea zilnic.
În ziua plecårii, Dorinel este prezent la garå. Vrea så-i ureze lui Claudiu drum bun.
– Am så-ñi scriu, promite Dorinel.
Claudiu este de o såptåmânå în internat. Poçtaçul îi aduce o scrisoare de la Dorinel.

În scrisoare, Dorinel îi povesteçte multe întâmplåri nostime pe care le-a tråit de când 
s-au despårñit. În încheiere, el scrie: „Prietenul tåu devotat, Dorinel”. Claudiu se 
bucurå. Dorinel çi-a ñinut promisiunea. Dorinel este un prieten pe care te poñi baza.
(Proverbe 17:17)

de Ingrid KONRAD

DOAR O SIMPLĂ VORBĂ?

Aståzi vrem så învåñåm un verset din Biblie. Poñi så-l colorezi. În mod sigur îñi va face plåcere.

SSaă̆ nnee  iiuubbiimm
uunnii ii   ppee  aalltt‚‚ ii ii ..

Ei bine, îl çtii deja pe de rost? Poate crezi cå acest lucru este foarte uçor. Ai dreptate. Verse-
tul poate fi spus cu uçurinñå çi memorat de îndatå. Dar chiar reuçeçti tu întotdeauna så-l
iubeçti pe cel de lângå tine? Chiar çi pe acela care nu se poartå foarte frumos cu tine?
Mântuitorul vrea så te ajute în aceastå privinñå. De la El poñi så ceri dragoste.

de Marieluise WEISS
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ISUS IUBES‚ TE MULT COPIII
Isus iubeçte mult copiii
Çi El îi vede zi de zi,
Cåci îi sunt foarte importanñi,
Îi ocroteçte, tu så çtii.
Cunoaçte chiar pe fiecare
Çi-n paza Sa pe toñi îi are.

Pe Dan la çcoalå çi pe Ana
Când merge-afarå cu Mariana,
Pe Vlad când este în pådure
Cu Alex så culeagå mure.
Pe Claudia çi Luminiña
Când sâmbåta månâncå pizza.

El îi påzeçte pe Bogdan
Pe Robert, Radu çi Iulian
Când fug la joacå pe colinå,
Uitând acaså så mai vinå.
Pe Sânziana çi Raluca
Când merg la ñarå la bunica.

La semafor când stå Virgil,
Iar în maçinå pe Emil.
Astfel îi ñine-n paza Sa
Pe Ion, Mihai çi pe Luiza,
Pe Magdalena çi Çtefan,
Pe Paul, Maria çi Råzvan.

În orice loc çi-n orice zi
El îi påzeçte pe copii.
Indiferent cum te numeçti,
Isus îñi spune: Te iubesc!
Çi-n grija mea oricând tu eçti,
Fiind copilul meu ceresc!

de Annegret FEDER 
Ilustrat de Victoria DUNAIEVA
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Avem un cåñeluç nou pe nume Zdreanñå. Deçi toñi membrii familiei se poartå frumos cu el, uneori nu i se
acordå suficientå atenñie. Asta se întâmplå când vreunul dintre noi este prost dispus. De exemplu, fiul
meu a venit odatå de la çcoalå cu nota patru. Era furios pe profesorul de geografie çi nici måcar nu a
observat cå Zdreanñå l-a salutat bucuros cu codiña lui încovrigatå çi i-a lins mâna påtatå cu cernealå.

Nici pentru ceilalñi din familie lucrurile nu merg întotdeauna pe roze. Cu toate acestea, Zdreanñå este
mereu bine dispus – exceptând situañiile în care este bolnav. Atunci îl duc la veterinar çi copiii vin cu
mine ca så-çi compåtimeascå prietenul.

Prietenii adevårañi sunt, din nefericire, o raritate. Uneori crezi cå ai mulñi prieteni çi cå eçti iubit de toñi.
Dar de îndatå ce dai de greutåñi, toñi te påråsesc. Rar te mai ajutå câte unul.

Îñi aminteçti discuñia pe care a avut-o Domnul Isus cu ucenicii Lui cu o searå
înainte de-a fi arestat în Grådina Ghetsimani? Uitå-te în Evanghelia dupå Ioan,
capitolul 15 (pe la mijloc). Aici Domnul Isus spune despre Sine cå este prietenul
ucenicilor çi, de asemenea, cå ucenicii sunt prietenii Lui. El nu a cerut multe de la

ei. El le-a spus doar: „Voi sunteñi prietenii Mei, dacå faceñi ce vå poruncesc Eu” (versetul 14). Uce-
nicii au crezut cå pot fi prieteni adevårañi pentru Isus, dar s-au înçelat. Prietenia lor nu a durat mult. Când
Domnul Isus S-a rugat înainte de a fi arestat, ei nu au fost în stare så stea alåturi de El în rugåciune. Au
adormit. Mai târziu au fugit cu toñii, ca iepurii, pentru cå le-a fost teamå de soldañii care i-ar fi putut aresta
çi pe ei în bezna nopñii.

Înaintea acestei discuñii dintre Isus çi ucenicii Lui, Petru, primul apostol, îi promisese lui Isus cå avea
så råmânå alåturi de El pânå la moarte: „Eu îmi voi da viaña pentru Tine” (Ioan 13:37). Înså când Isus a
fost interogat în curtea marelui preot, Petru çi-a uitat promisiunea. Interesul lui a fost så nu fie prins çi så
scape cu viañå, dar din cauza aceasta s-a lepadat de Învåñåtorul lui, Cel trimis de Dumnezeu.

Lucrarea de mântuire împlinitå de Domnul Isus a fost desåvârçitå. Aça cum le promisese, El a înviat
din morñi. Curând dupå aceasta Isus li S-a aråtat ucenicilor. Pe când ståteau ei înfricoçañi çi triçti într-o
camerå, Isus a intrat în încåpere çi le-a spus: „Pace vouå!” El nu le-a reproçat nimic ucenicilor Såi
neloiali, ci a fost îngåduitor cu credinña lor slabå, ba chiar le-a întårit-o. Când S-a dus la Tatål Såu, Isus
i-a trimis pe ucenici så predice Evanghelia în toatå lumea çi, ca un prieten adevårat, le-a promis cå va fi
întotdeauna cu ei, în bucurii çi în suferinñe. Isus Çi-a ñinut promisiunea.

Eçti tu întotdeauna un prieten bun pentru alñii? Ai destulå tårie så fii un prieten bun? Dacå nu, roagå-L
pe Isus så te ajute: „Doamne Isuse Cristoase, te rog ajutå-må så devin un prieten bun pentru prietenii mei
çi-Ñi mulñumesc pentru cå eçti întotdeauna cu mine. Amin”.

de Alexandru SEMIONOV

„Nu-l påråsi pe
prietenul tåu.” 

(Proverbe 27:10)

4

„Prietenul

adevårat 

iubeçte oricând

çi în nenorocire

ajunge ca 

un frate.” 

(Proverbe 17:17)

DRAGOSTEA 
UNUI PRIETEN
DRAGOSTEA 
UNUI PRIETEN
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Ilustrat de Elena MICULA

Radu nu va uita aceastå lecñie. Acum se încrede
çi mai mult în Domnul lui. Când un lucru i se pare
greu de fåcut, Radu Îl roagå pe Dumnezeu:
„Doamne, te rog, ia-må în brañe çi du-må cel puñin
o bucatå de drum”.

de Roman BARANSCHI

PE DRUMU L

Spre CER
PE DRUMU L

Spre CER

Odatå, Radu çi mama lui s-au dus în vizitå la
bunica pe care o iubeau foarte mult. Bunica locuia
în munñi çi era bolnavå.

Drumul era foarte abrupt çi anevoios. Din aceastå
cauzå, mersul pe jos era destul de greu. Nu
departe de casa bunicii, Radu s-a împiedicat,
a cåzut çi s-a lovit la genunchiul drept.

Radu avea dureri mari. Mama lui l-a mângâiat, i-a
legat rana cu batista çi i-a spus: „Te pot duce în
brañe o bucatå de drum”. Radu n-a avut încotro,
iar mama lui l-a luat cu grijå în brañe.

Când au ajuns la bunica, Radu i-a povestit cele
întâmplate. Bunica i-a spus: „La fel se întâmplå çi cu
noi, când suntem împreunå cu Isus pe drumul spre
cer. Dacå întâlnim suferinñe çi probleme çi ne împiedi-
cåm sau cådem de obosealå, Isus ne ia în brañe çi ne
duce mai departe. Trebuie doar så ne încredem în El,
exact aça cum ai avut tu încredere în mama ta”.

02_9_rum  02.02.2006  10:21 Uhr  Seite 5



S-a întâmplat dupå învierea lui Isus. Çapte dintre cei doisprezece ucenici ai lui Isus au plecat pe mare ca
så pescuiascå. Poate cå aståzi ni se pare ciudat faptul cå ucenicii Domnului nostru Isus Cristos, Fiul lui
Dumnezeu, au fost simpli pescari. Dar aça a fost. Conducåtorul lor era Petru. El le-a spus celorlalñi cå vrea
så prindå peçte çi alñi çase ucenici s-au dus împreunå cu el; printre ei era çi Ioan, cel care mai târziu avea
så scrie Evanghelia dupå Ioan çi alte cårñi ale Noului Testament. Toatå noaptea au aruncat mrejele în larg,
înså nu au prins nici måcar un peçte. Spre dimineañå, pe când mijeau zorile, ucenicii, obosiñi çi dezamå-
giñi, s-au îndreptat cu corabia spre ñårm. De departe au våzut un om stând pe mal. El i-a întrebat dacå au
ceva de mâncare. Ei i-au råspuns cå nu au nimic de mâncare, pentru cå nu au prins nimic. Acest om era
Isus, înså ucenicii nu L-au recunoscut. Isus le-a spus:

– Aruncañi mreaja în partea dreaptå a corabiei çi veñi gåsi. 
Aça au çi fåcut, iar când au scos-o din apå, mreaja era plinå de peçti. Au prins 153 de peçti mari. Când

au acostat la mal, ucenicii abia au putut så ridice mreaja. Pe ñårm au våzut
un foc çi peçte pus la pråjit. Nu a mai fost nevoie så întrebe care este numele
acelui necunoscut, cåci L-au recunoscut într-o clipå.

Pe când ucenicii ståteau în jurul focului, încålzindu-se çi mâncând din
peçtele delicios pe care li-l pregåtise Isus, El l-a întrebat deodatå pe Petru: 

– Simone, fiul lui Iona, Må iubeçti tu mai mult decât aceçtia? 
În mod sigur Petru çi-a amintit în acele clipe de focul din curtea marelui

preot, când s-a lepådat de trei ori de Isus. Acum Petru a råspuns:
– Da, Doamne, çtii cå Te iubesc.
Isus l-a întrebat de trei ori pe Petru dacå Îl iubeçte. Çi de trei ori Petru a

råspuns – deçi întrebårile l-au întristat – cå Îl iubeçte pe Isus. Acum înså nu a mai îndråznit så jure cå Îl
iubeçte pe Isus mai mult decât ceilalñi ucenici çi cå este gata så-çi dea viaña pentru El, chiar dacå toñi
ceilalñi L-ar fi påråsit, cum afirmase odatå. Acum a spus, simplu, cå Îl iubeçte pe Isus çi cå este gata 
så-L urmeze toatå viaña. Dupå aceasta, Isus i-a încredinñat pe ceilalñi ucenici în grija lui Petru.

În Evanghelia dupå Ioan (începând de la capitolul 18) poñi så citeçti toatå întâmplarea: cum s-a lepådat
Petru de Isus, cum s-a cåit çi cum s-a împåcat cu El. Isus l-a iertat pe Petru, prietenul Såu, cu toate cå se
lepådase de El. Domnul Isus a dorit så-l audå pe Petru spunând cå-L iubeçte, de aceea l-a çi întrebat de
trei ori: „Må iubeçti?”

La fel ca çi în cazul lui Petru, Domnul vrea så çtie care sunt sentimentele tale fañå de El. Cel mai bine ar
fi så i-o spui chiar acum. Se va bucura de cuvintele tale. Iar dacå I-ai fost necredincios, roagå-L så te ierte.
Isus o face cu plåcere.

de Waldemar ZORN

Prietenii care nu ne
påråsesc la necaz sunt

extrem de rari. Fii tu unul
dintre aceçti prieteni rari.
Adolph Freiherr von Knigge

Ilustrat de 
Larisa GOROÇCO
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MĂ
IUBES, TI?
MĂ
IUBES, TI?
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La çcoala duminicalå pentru copii din cadrul bisericii noastre, copiii au aflat cå biserica va colabora cu
un orfelinat din oraç.

– În acest orfelinat tråiesc copii care au nevoie de foarte multå dragoste çi atenñie, le-a spus învåñå-
toarea de çcoalå duminicalå în timpul orei. Dumnezeu are grijå în mod special de våduve çi de orfani.
Acum voi copiii puteñi så-L ajutañi, gândindu-vå la niçte cadouri pentru copiii din orfelinat. Poate unul
dintre voi va face niçte fursecuri delicioase, altul va dårui din jucåriile lui sau va confecñiona ceva inte-
resant. De Paçte çi de Cråciun îi vom vizita pe copiii de la orfelinat, le vom cânta despre Isus çi le vom
recita poezii. Aveñi timp pânå atunci så pregåtiñi cadourile, care vor fi colectate în fiecare duminicå.

Micii creçtini au fost de-a dreptul entuziasmañi de aceastå idee, çtiind cå Paçtele se apropia.
Când Anna-Lena çi Sabina s-au întors acaså, le-au povestit pårinñilor despre noile planuri. Toatå

såptåmâna care a urmat au pregåtit daruri pentru copiii de la orfelinat. Mai întâi, cele douå surori au
privit cu atenñie biblioteca. Anna-Lena a pus deoparte, ca så dea în dar, Biblia ei pentru copii cu pagini
de colorat, iar Sabina cariocile ei. La çcoalå, în cadrul orei de lucru manual,
Sabina tricotase çosete din lânå. Acum çtia cå va face o bucurie cu munca ei. Ea
a mai dåruit çi ursuleñul ei moale de pluç cu care îi plåcea atât de mult så doarmå.
Desigur, nu-i era uçor så se despartå de prietenul ei. Sabina s-a gândit totuçi cå
ursuleñul ar putea alunga teama de întuneric a unei fetiñe din orfelinat. În final,
fetele au mai pus în cutia cu cadouri câteva pixuri, creioane, o cutie de plastilinå
çi håinuñele care le erau mici. Dacå fetele aveau s-o ajute, mama urma så coacå
fursecuri delicioase pentru copiii din orfelinat. Desigur, fetele au promis lucrul
acesta. Coptul în bucåtårie le-a fåcut tuturor multå plåcere. De acum açteptau cu
neråbdare ziua de duminicå.

Atunci aveau så-çi ducå darurile la bisericå çi de acolo, tinerii bisericii
urmau så transporte cadourile la orfelinat. Ce minunat e så te ocupi
de oamenii care au nevoie de ajutor!

7

Prieten este cel care
çtie totul despre tine
çi care totuçi te
iubeçte! 
Elbert Hubbard

de Elena CEPILCA
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În sfârçit a venit çi ziua de duminicå. În curtea bisericii copiii au
înconjurat microbuzul bisericii cu plasele, pachetele çi genñile lor.

Învåñåtoarele de la çcoala duminicalå au încårcat totul în maçinå çi i-au
låudat pe copii pentru osteneala lor. Apoi s-au rugat cu toñii ca cei de la

orfelinat så se bucure nu numai de cadouri, ci çi de vestea bunå despre
dragostea lui Dumnezeu. De acum înainte, micuñii creçtini aveau så se

roage mereu pentru acest lucru. Ei çtiau cå rugåciunea este o slujbå plinå de
responsabilitate înaintea lui Dumnezeu.

Dimineaña aceea a fost foarte gålågioaså. Copiii se bucurau deja la gândul
cå de Paçte se vor împrieteni cu cei din orfelinat. Mai târziu, când a început ora

pentru copii, învåñåtoarea le-a spus:
– Mulñumesc, copii, cå v-añi dat toatå osteneala çi cå añi fåcut cadouri pentru cei

din orfelinat.
– Eu am dåruit foarte multe lucruri, doamnå Lungu, chiar çi ursuleñul meu prefe-

rat, a sårit Sabina, çi, în plus, cutia mea cea nouå de carioci. Çi nu-mi pare deloc råu.
Anna-Lena s-a despårñit chiar çi de Biblia ei de colorat çi asta nu-i tot.

Sabina a fost atât de entuziasmatå, încât ochii ei s-au fåcut mari çi a continuat så
vorbeascå fårå punct çi fårå virgulå despre tot ce fåcuserå çi dåruiserå ele pentru copiii de
la orfelinat. La un moment dat s-a oprit. Nu a înñeles de ce copiii deveniserå foarte tåcuñi.
Poate cå ei nu au dåruit atât de mult? Nici doamna Lungu nu a mai spus nimic. Nici måcar

nu a låudat-o pe Sabina pentru tot binele pe care-l fåcuse. În schimb, pårea så
caute ceva în Biblie. Probabil versetele despre milostenie çi compasiune, 

s-a gândit Sabina. Dar doamna Lungu s-a uitat foarte serioaså la ea çi a
citit cu voce tare:

„Aveñi grijå så nu vå îndepliniñi dreptatea voastrå înaintea oamenilor,
ca så fiñi våzuñi de ei, cåci aça nu veñi avea råsplatå de la Tatål vostru care
este în ceruri. 

Tu, dar, când faci acte de binefacere, nu suna cu trâmbiña înaintea
ta, cum fac fåñarnicii în sinagogi çi pe stråzi, pentru ca så fie låudañi

de oameni. Adevårat vå spun cå çi-au luat råsplata. Ci tu, când faci acte
de binefacere, så nu çtie stânga ta ce face dreapta, pentru ca binefacerea
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ta så fie fåcutå în ascuns; çi Tatål tåu, care vede în ascuns, îñi va råsplåti”
(Matei 6:1-4).

Aceste cuvinte au lovit-o pe Sabina drept în inimå. La asta nu s-ar fi açteptat.
Aça se întâmplå adesea când auzim Cuvântul lui Dumnezeu. El atinge inima

çi påtrunde adânc în conçtiinña noastrå, ca så învåñåm cum trebuie så tråim. Sabina
çi-a cerut iertare pentru comportamentul ei. Copiii au mai discutat încå mult timp
despre textul biblic citit, iar apoi s-au rugat împreunå çi s-au despårñit.

În såptåmâna urmåtoare, mama s-a mirat cu câtå liniçte au continuat fetele ei så
adune mici cadouri pentru copiii de la orfelinat. Fiecare avea acum propria ei cutie
çi o întreba pe mama din când în când dacå are voie så dea cutare sau cutare lucru. În cele din urmå, mama
a devenit curioaså çi a spus:

– Nu çtiu de ce, dar mi se pare cå sunteñi foarte misterioase!
– Påi, nu çtii pasajul acela din Evanghelia dupå Matei despre mâna dreaptå çi mâna stângå, mami? Noi

l-am citit la çcoala duminicalå.
De atunci, mama i-a mulñumit în fiecare zi lui Dumnezeu pentru çcoala duminicalå çi pentru

învåñåtorii cårora li se puteau încredinña liniçtit copiii.
Când a sosit Paçtele, copiii bisericii au vizitat orfelinatul. Pregåtiserå un program frumos.

Când grupul a stat în fañå, pe scenå, Sabina çi Anna-Lena au våzut printre copiii din public
fetiñe çi båieñi care aveau lucruri dåruite de ele. Sabina a remarcat imediat lucrurile frumoase
dåruite de sora ei, Anna-Lena: vesta tricotatå pe care o purta o fetiñå, Biblia de colorat pe care
o avea un båiat, påpuça ei, etc. Tot aça çi Anna-Lena a observat lucrurile dåruite de Sabina:
ursuleñul ei çi rochia ei preferatå pe care acum o purta o altå fetiñå. Cele douå surori çi-au
fåcut semn din cap çi au ñinut pentru ele aceste observañii. Çi ceilalñi copii s-au uitat cu
acelaçi interes la noii lor prieteni din orfelinat çi s-au bucurat cu toñii, våzându-çi
cadourile în mâinile copiilor din salå. Aceçti copii au venit în mod special cu da-
rurile la program, pentru a-çi aråta recunoçtinña fañå de copiii de la bisericå.

Curând, inimile multor copii din orfelinat s-au deschis pentru Isus.
Dragostea lui Dumnezeu, pe care au aflat-o de la oamenii
care au venit la ei, i-a cuprins çi pe ei.

Ilustrat de Ina COZINA

Cel slab se iubeçte 
numai pe sine, cel
tare are loc în inima
lui pentru popoare
întregi.
Istran Szechenyi
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Gåseçte versetul!

g)
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21
:1

Realizat de Tatiana LOSCO

Realizat de Roxana SPAC

a) E
vrei 11:1

b) Psalmul 23:1

c) Matei 10:10

d) Genesa 1:1

e) Psalmul 126:5
f) Proverbe 17:17

„Prietenul adevårat iubeçte oricând, 
çi în nenorocire ajunge ca un frate.”

„La început, Dumnezeu a fåcut 
cerurile çi påmântul.”

„Îmi ridic ochii spre munñi … De unde-mi 
va veni ajutorul?”

„Cei ce samånå cu lacrimi, 
vor secera cu cântåri de veselie.”

„Domnul este Påstorul meu: nu voi
duce lipså de nimic.”

„Vrednic este lucråtorul de hrana lui.”

„Çi credinña este o încredere neclintitå în
lucrurile sperate, o puternicå încredinñare 

cu privire la lucrurile cari nu se våd.”

11
Gåseçte referinña corectå pentru fiecare verset biblic!

1.

7.

2.

3.

4.

5.

6.
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Dacå rezolvi
integrama corect,
literele din
cåsuñele marcate
îñi vor aduce 
o veste bunå.

1. Ce s-a folosit pentru 

a-L omorî pe Isus? 

(Ioan 19:25)

2. Vas în care a turnat Isus vin la cina cea de tainå. (Luca 22:20)

3. Cine a spus cå n-a gåsit nici o vinå în Isus? (Luca 23:4)

4. Numele bårbatului care s-a dus la Pilat çi i-a cerut trupul lui Isus, 

pentru a-L îngropa. (Marcu 15: 42-45)

5. Bårbatul care la cutremur a spus: „Cu adevårat, acesta a fost Fiul 

lui Dumnezeu”. (Matei 27:54)

6. Ucenicul cåruia i-a încredinñat-o Isus pe mama Sa. (Ioan 19:26-27)

7. Grådina în care a fost prins Isus. (Matei 26:36)

8. Banii pe care i-a primit Iuda dupå ce l-a vândut pe Isus. (Matei 27:3)

9. „De la ceasul al çaselea pânå la ceasul al nouålea s-a fåcut ______ peste 

toatå ñara.” (Matei 27:45)

10. „Soldañii, dupå ce L-au råstignit pe Isus, I-au luat ______ çi le-au fåcut 

patru pårñi.” (Ioan 19:23)

11. „Acesta este sângele Meu, sângele noului legåmânt, care se _______ pentru 

mulñi, spre iertarea påcatelor.” (Matei 26:28)

12. Mare preot la care a fost dus Isus. (Matei 26:57)

13. Ucenicul care l-a vândut pe Isus çi apoi çi-a luat viaña. (Matei 27:3-5)

14. Ucenicul al cårui nume înseamnå „stâncå”.
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Autoarea de cårñi pentru copii, Kristina Roy,
este cunoscutå în lumea întreagå deja de peste
un secol. Povestirile ei simple, vesele, pline de
dragostea pentru Dumnezeu çi pentru semeni
sunt citite de copii çi adulñi, deopotrivå.

Kristina Roy s-a nåscut la 18 august 1860 în
oråçelul slovac Tura, fiind fiica unui pastor
luteran. A fost a doua dintre cei çapte copii, din-
tre care doi au murit la vârste fragede. Sora mai
mare a Kristinei se numea Maria, iar cele douå
surori mai mici Liudmila çi Boiena. Pe fratele ei
mai mic îl chema Ieroslav.

Ea a crescut într-o familie în care domnea
pacea, iar copiii se înñelegeau bine. Ce-i drept,
duceau o viañå foarte modestå, çtiau så se mulñu-
meascå cu puñin çi erau capabili så împartå ulti-
mul lucru pe care-l aveau. Pentru cei nevoiaçi,
în casa familiei Roy exista întotdeauna o bucatå
de pâine çi un pat de înnoptat. Tatål Kristinei
aducea uneori pânå la cincisprezece musafiri în
caså, iar mama ei îi ospåta çi îi invita så înnop-
teze la ei.

Sora Kristinei, Maria, a fost pentru ea nu
doar o sorå, ci çi cea mai bunå prietenå. Cu ea,
Kristina a împårñit bucuriile çi durerile. Deviza
celor douå surori era: „Totul se împarte în mod
cinstit!” Odatå, Kristina a avut o durere de
måsea. Îi era foarte fricå de dentist. Maria a vrut
så-i arate surorii ei mai mici cå nu are de ce så-i
fie fricå çi a låsat så i se scoatå o måsea care mai
putea fi tratatå. Cu toate acestea, jertfa ei nu a
avut efect, cåci Kristina s-a ascuns, iar dentistul,
care nu a mai vrut så açtepte, a plecat.

Pe vremea aceea, copiii nu mergeau încå la
çcoalå, ci învåñau acaså. Lecñiile de acaså erau

înså foarte neregulate çi sistemul s-a dovedit a
nu fi unul dintre cele mai bune. În plus, Kris-
tinei nu-i plåcea så înveñe. Era cu adevårat o

neastâmpåratå çi mereu o gåseai în grådinå.
Învåñåtorii care veneau în casa lor considerau cå
ea nu este deosebit de înzestratå çi spuneau cå
are o gândire superficialå. De aceea nu o prea
solicitau la ore. La vârsta adolescenñei, Kristina
a fost trimiså la çcoala germanå din Pressburg.
Aça se numea pe vremea aceea oraçul Brati-
slava. Acolo, Kristina a învåñat foarte bine çi
mulñi au fost uimiñi de notele ei bune de pe
diploma de absolvire.

În Pressburg, Kristina a locuit într-o pen-
siune conduså de douå doamne mai în vârstå,
foarte culte, care aveau çi o micå çcoalå de arte
çi meserii. Aici tinerele învåñau så tricoteze çi så
coaså. A învåñat çi Kristina, dar cel mai mult
îi plåcea så citeascå. În cårñi, ea a descoperit
lumea minunatå a fanteziei.

Kristina a fost, ce-i drept, fiica unui pastor,
înså nici educañia creçtinå çi nici cunoçtinñele din
Biblie nu au putut aprinde un foc viu în viaña ei. 
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Participa la slujbele religioase, înså sufletul
ei era chinuit de îndoieli. Odatå, Kristina a fåcut
cunoçtinñå la bisericå cu douå fete. Ele erau bol-
nave çi sårace, înså foarte fericite. Ele aveau
ceva ce Kristina nu avea. Atunci i s-a fåcut
fricå: „Poate cå Dumnezeu le iubeçte pe ele mai
mult decât pe mine”, s-a gândit ea. Aceasta a
fost o perioadå foarte grea pentru Kristina çi cel
mai mult ar fi vrut så fugå departe de oamenii
care aveau pace cu Dumnezeu. Înså un glas

låuntric îi spunea: „Chiar dacå ai fugi la capåtul
lumii, de Dumnezeu nu poñi fugi”. La scurt timp
dupå aceasta, Kristina împreunå cu sora ei,
Maria, s-au pocåit. Dupå rugåciuni sincere de
iertare çi pocåinñå, într-o searå, cele douå surori
au gåsit pacea cu Dumnezeu çi lumina eternå a
Evangheliei a strålucit în inimile lor.

Kristina Roy a scris multe broçuri çi cårñi în
timpul vieñii ei. 78 dintre acestea au fost pu-
blicate çi unele chiar traduse în 24 de limbi.

Începutul carierei ei profesionale a fost puñin
neobiçnuit. Într-un ziar slovac a apårut odatå o
notå despre faptul cå în Slovacia exista prea
puñinå literaturå pentru copii. Aceasta a fost o
provocare pentru Kristina. Imediat s-a açezat la
maså çi a scris prima ei povestire pentru copii,
cu titlul: „Fårå Dumnezeu în lume”. Au urmat
multe altele: „În ñara soarelui”, „Trei prieteni”,
„În exil”, „Robul”, „Cu un preñ mare”, etc., 
care-l bucurå încå çi
azi pe cititor prin sin-
ceritatea lor çi suflul
de viañå care råzbate
din ele. Ea a scris
despre dragostea lui
Dumnezeu, despre
pocåinñå çi naçtere
din nou. În cårñile ei
apar copii sinceri çi plini de încredere, înså çi
adulñi. Fiecare dintre cårñile ei reprezintå o cale
spre o viañå nouå cu Cristos. Împreunå cu sora
ei, Maria, Kristina a scris çi cântåri.

Ea a vorbit despre Dumnezeu ca despre un
prieten bun. Ea spunea adesea: „El o va face”.
Kristina Roy nu s-a îndoit niciodatå cå Dumne-
zeu o mângâie çi o ajutå în vremuri grele.

Aceastå femeie micå, firavå, dar cu o credinñå
puternicå, le-a dåruit oamenilor multå bucurie.
Ea a iubit oamenii. În oraçul în care a tråit a
înfiinñat un spital, un orfelinat pentru 35 de copii
çi un cåmin pentru båtrâni, în care çi-a petrecut
ultimele zile din viañå. Pentru îngrijirea bolnavi-
lor era nevoie de oameni cu pregåtire specialå çi
gata de sacrificiu. De aceea, Kristina a organizat
o asociañie evanghelicå a surorilor medicale, în
regim special. Surorile nu se ocupau numai de
bolnavi, ci lucrau çi în orfelinat, la cåminul de
båtrâni sau predau în çcoli. Una dintre çcolile din
oraç poartå azi numele Kristinei Roy.

Într-o zi rece din luna decembrie a anului
1936, Domnul a luat-o pe Kristina Roy la El, în
eternitate. O colaboratoare pe nume Borka, ce
lucrase timp de patru ani împreunå cu Kristina,
o caracterizeazå astfel: „Vorbele çi faptele ei
erau mårturia credinñei ei profunde în Dumne-
zeu. A tråit conform cu ceea ce a spus”.

Material realizat de 
Helene BOSCHMANN

Un singur prieten adevårat
contribuie mai mult la
fericirea noastrå, decât 
o mie de vråjmaçi la
nenorocirea noastrå. 
Marie von Ebner-Eschenbach
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Cea mai mare bucurie pentru copiii din satul nostru era atunci când aveau voie
så vinå la unchiul Teofil çi så se açeze la picioarele lui ca så-l asculte.

– Nimeni în lumea asta nu çtie så povesteascå aça cum o face unchiul Teofil,
spuneau cu glas categoric toñi copiii.

Acum, în timp ce oile çi vacile påçteau pe påçunea din apropiere, copiii s-au
adunat din nou liniçtiñi în jurul lui çi açteptau o povestire. Unul dintre båieñi avea în
mânå un pui de rândunicå pe care-l gåsise.

– O rândunicå, zise unchiul Teofil când våzu pasårea cea micå. Så vå spun o
poveste despre rândunele?

– O, da, despre rândunele, unchiule Teofil, strigarå copiii.
– Atunci ascultañi cum a fost când au venit rândunelele primåvara la noi.

Departe de tot, în sud, unde pomii sunt verzi çi au fructe de Cråciun, unde sunt flori
minunate pe care noi nu le cunoaçtem, unde existå mulñi çerpi periculoçi, acolo, în
îndepårtata Africa, rândunelele au ñinut odatå un sfat, o adunare neobiçnuitå. Încå
de dimineañå, rândunelele se spålaserå în apa limpede, îçi curåñaserå penele
måtåsoase çi aråtau toate ca niçte doamne gåtite: aveau pårul negru pieptånat pe
spate, erau îmbråcate cu veste albe, mançete albe çi rochii cu trenå lungå, ca ale
doamnelor de la curñile domneçti. Erau påsåri venite de cu toamnå în Africa din
toate ñårile Europei.

Çi-au început adunarea cu cântec çi rugåciune. Vå mirañi? Nu credeñi cå s-au
rugat? Dar de ce nu? Påsårile simt bucuria çi suferinña la fel ca oamenii; çi ele au
nevoie de ajutorul Creatorului lor. Deci, sunt sigur cå ciripitul rândunelelor a fost o
exprimare a rugåciunii lor.

Apoi au tåcut toate. Una dintre påsårile conducåtoare a spus cå a sosit vremea
så påråseascå Africa çi så se întoarcå în patria lor. Mai trebuia doar så stabileascå
ziua çi ora plecårii. Pasårea conducåtoare a amintit regulile importante din timpul

de Kristina ROY
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zborului. Rândunelele au fost de acord ca cea mai vârstnicå dintre påsårile con-
ducåtoare så fie aleaså drept responsabil principal. Ea a luat imediat cuvântul:

– Mâine dimineañå, la råsåritul soarelui trebuie så fiñi toate acolo unde ne
adunåm în fiecare an pentru plecare. Cine vine prea târziu, råmâne în Africa. Mai
întâi vom zbura peste ñinuturi foarte frumoase, iar apoi peste mare. Nu uitañi cå tre-
buie så zburåm toate împreunå! Pe cea care råmâne în urmå o paçte primejdia din
partea påsårilor de pradå. Dacå zburåm într-un stol mare, nu vom fi atacate de
påsårile råpitoare, dar dacå o pasåre råmâne singurå, va fi mâncatå imediat. Cât
timp zburåm deasupra påmântului trebuie så respectåm strict regulile, så ne
odihnim des çi bine. Çi încå ceva: dacå vom da peste muçte, så nu mâncañi prea
multe! Acestea vå vor îngreuna zborul. Înainte så zburåm peste mare, ne vom mai
aduna încå o datå ca så ne încredinñåm ocrotirii Creatorului nostru. Ne va açtepta un
drum periculos. De jurul împrejurul nostru nu va fi decât apå çi nu va exista nici
måcar un locçor unde så ne odihnim. Numai cele care respectå strict rânduiala datå
de Dumnezeu vor avea puterea så traverseze marea.

Dupå aceste cuvinte, toate rândunelele au ciripit o rugåciune. Apoi adunarea a
luat sfârçit.

A doua zi dis-de-dimineañå, malul lat al râului s-a înnegrit. Veniserå zeci de mii
de rândunele. Ici çi colo, påsårile conducåtoare mai båtrâne, deja încårunñite,
asigurau ordinea. Unele rândunele erau complet albe, de parcå penele lor nu ar fi
fost atinse niciodatå de vreun fir de praf. Påsårile conducåtoare s-au rugat lui Dum-
nezeu, Creatorul çi Tatål lor iubitor.

În stolul lor erau multe rândunele tinere care ñopåiau de colo-colo ca niçte copii.
Îçi comparau aripile çi încercau så zboare. „A traversa marea în zbor e un fleac”,
ziceau ele, motiv pentru care s-au çi luat la harñå.

– Terminañi, le-a mustrat båtrâna conducåtoare, nu trebuie så vå certañi, ci
rugañi-vå, credeñi çi zburañi. Dacå începeñi så vå bateñi, nu veñi ajunge niciodatå la
ñintå.

Alte rândunele erau preocupate de felul cum aråtau. Ca niçte copii råsfåñañi, vor-
beau neîncetat despre a cui rochie este cea mai frumoaså.

– Gândiñi-vå mai bine la Creatorul vostru çi la zborul care ne stå înainte, le-a
15
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îndemnat o altå rândunicå înñeleaptå, frumu-
señea nu vå salveazå de la moarte. Dacå
vreuna dintre voi va muri în timpul zborului,
va muri cu frumuseñea ei cu tot.

Deodatå au amuñit toate çi au ciripit o
cântare spre lauda Creatorului lor.

– La revedere, Africa! Råmâi cu bine! 
s-au auzit cuvintele de despårñire ale påsårilor gata de plecare.

Stolul de rândunele s-a ridicat çi a întunecat soarele. Oamenii s-au
oprit din lucrul lor, au urmårit cu privirea påsårile cålåtoare çi le-au
fåcut cu mâna încå mult timp. Påsårile çtiau cå aceasta va fi o cålåto-
rie frumoaså. În drumul lor, rândunelele au întâlnit påduri, râuri,
câmpii, ogoare çi sate. Aça cum li s-a indicat, påsårile au fåcut pauze
dese çi lungi, astfel încât aproape niciuna nu era obositå. În depårtare
se vedea marea.

– Opriñi! a fost porunca.
Multe au vrut så zboare mai departe, dar påsårile conducåtoare nu

le-au dat voie. Fiecare pasåre conducåtoare çi-a inspectat stolul çi a
întrebat fiecare rândunicå dacå se simte bine. Cine era obosit sau
avea chiar çi cea mai micå ranå sau o aripå puñin slåbitå, trebuia så
spunå. Celelalte aveau så açtepte pânå când toate erau sånåtoase.

Unele çi-au raportat slåbiciunile, altele nu, pentru cå le-au con-
siderat neimportante. Altele au fost neascultåtoare în alt mod: când
au întâlnit un roi de muçte, au înghiñit muscå dupå muscå. Nu au dat
atenñie avertizårilor rândunelelor înñelepte. În puñinele zile de odihnå
de la malul mårii s-au îngråçat atât de mult çi au devenit atât
de leneçe, încât oriunde se opreau, adormeau pe loc. Au adormit 
çi în timpul adunårii, iar când toate celelalte påsåri cântau, vocile
påsårilor lacome nu se auzeau deloc.

– Deci, cu ajutorul Creatorului nostru vom zbura acum mai
departe!, a fost comanda pe care fiecare stol a dat-o mai departe.

Çi mii de voci au mai cântat încå o datå:
– La revedere, Africa! Noi plecåm acaså!
– A-ca-så! se auzi ecoul.
Cele care çi la malul mårii încå mai credeau cå traversarea mårii

ar fi un fleac, au fost curând convinse de contrariul. Dedesupt nu
era decât apå. Aripile deveneau tot mai grele, påsårile îçi låsau
capetele så atârne cu ochii larg deschiçi în cåutarea vreunui loc

unde så se poatå odihni. Înså rândunelele conducåtoare le strigau
întruna:

16
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– Zburañi mai departe, zburañi,
zburañi!

Rândunelele, care nu au spus nimic
despre rånile lor, au cåzut una dupå
alta în apå. Dacå vreo rândunicå era
obositå, se låsa så cadå pe apå, se
odihnea doar câteva clipe çi apoi se
ridica çi zbura cu toatå puterea mai departe. Påsårile bolnave înså nu
mai erau în stare så se ridice. Ele cådeau în apå çi se înecau. Cele care
mâncaserå prea multe muçte au råmas în urma stolului. Puterile
scådeau cu fiecare minut.

– Açteptañi-ne! Açteptañi-ne! au strigat ele din urma stolului.
Înså pasårea conducåtoare a råspuns numai:
– Zburañi mai departe! Înainte!
Nu se putea altfel, cåci Dumnezeu, Creatorul, îi dåduse fiecårei

rândunele exact atâta putere, câtå avea nevoie pentru a traversa
marea în zbor. De aceea påsårile nu aveau voie så piardå timpul çi nu
puteau så açtepte.

Bietele rândunele neascultåtoare çi lacome! Cât timp au zburat
deasupra påmântului nu çi-au putut ståpâni pofta, iar acum erau prea
grele pentru zbor. Urmarea neascultårii lor a fost moartea …

În plus, a mai izbucnit çi o furtunå. Påsårile au cåzut cu sutele în
apå. Rândunelele mai puternice au supravieñuit, dar cele slabe au
murit. Pentru cå au fost neascultåtoare, multe nu çi-au mai revåzut
patria çi cuiburile calde.

Când rândunelele erau la capåtul puterilor, au zårit în faña lor un
vapor. Ce s-au mai bucurat! Acum erau salvate! Au zburat imediat
spre vas. Pe catargul vaporului nu au avut loc så se odihneascå toate
în acelaçi timp, aça cå s-au odihnit pe rând. Dupå ce s-au odihnit,
toate rândunelele çi-au luat zborul cu forñe noi.

Curând au fost ameninñate de o nouå furtunå. Rândunelele au
crezut acum cå vor muri toate.

– Totuçi, o så reuçim! au strigat påsårile conducåtoare mai înñe-
lepte. Trebuie så credeñi çi så zburañi mai departe!

Deodatå, påsårile care zburau în fañå au început så strige:
– Påmânt! Påmânt la orizont!
Ce bucurie a umplut atunci tot stolul! Rândunelele au fåcut un

ultim efort. În sfârçit au ajuns la ñårm. Bucuroase çi fericite s-au
açezat pe garduri, pe acoperiçurile caselor çi ale çurilor … Dupå ce 
s-au odihnit destul çi çi-au refåcut puterile, s-au adunat din nou.

17
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Adunarea a început cu o rugåciune çi o cântare de laudå pentru Dumnezeul cel bun
care le ajutase çi le ocrotise în timpul cålåtoriei.

Apoi a venit ceasul despårñirii. Fiecare rândunicå trebuia så zboare la locul ei de
baçtinå. Acolo erau rândunele din Anglia, Franña, Germania, Rusia, România çi alte
ñåri. Mai întâi s-au separat în funcñie de ñårile lor de baçtinå, apoi dupå ñinuturile din
care proveneau çi în final dupå oraçe çi sate.

La despårñire, toate rândunelele le-au mulñumit påsårilor conducåtoare. Apoi
fiecare çi-a luat zborul spre patria ei, întrebându-se unele pe altele:

– Încotro zburañi?
– Spre Hamburg!
– Noi spre Bacåu!
– Noi zburåm spre Roma!
– Spre Moscova!
– Spre Paris!
– Spre Bucureçti!
– Domnul så vå cålåuzeascå! Zbor plåcut!
Aça a zburat fiecare rândunicå în patria ei çi a ajuns în oraçul çi la cuibul ei.

Rândunelele au venit çi în satul nostru çi çi-au fåcut cuiburile sub acoperiçuri. Când
au ajuns, au chiuit de bucurie, dar çi noi ne-am bucurat çi am strigat:

– Ooo, au sosit rândunelele! Acuçi vine vara.
– Aça a fost, dragi copii, când s-au întors rândunelele acaså, çi-a încheiat

unchiul Teofil povestea. La fel veñi ajunge çi voi într-o zi acaså. Sau credeñi cumva
cå sunteñi deja acaså çi cå veñi råmâne pentru totdeauna aici pe påmânt?

– O, nu, i-au råspuns copiii mai mari, toñi vom muri într-o zi.
– Çi ce va urma dupå moarte?
– Apoi vom ajunge în groapå, au strigat unii.
– Nu, în cer, au spus alñii.
– Da, într-adevår, vom zbura cu adevårat în cer, în patria noastrå. Dar ce credeñi

voi: veñi ajunge în mod sigur acolo?

Din cartea: „Robul”
Ilustrat de Vladimir GAVRILOV
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BEER-S,EBA

D
acå mergi cu maçina de la Marea Moartå în direcñia oraçului

Beer-Çeba, vei fi surprins så vezi în partea stângå a çoselei o

panoramå uimitoare a pustiului Neghev. Acest deçert de piatrå

cu râpe adânci, våi largi çi puñine oaze cu colonii ñåråneçti, acoperå

jumåtate din suprafaña totalå a Israelului de azi. Mergând pe aceastå

çosea am fost copleçiñi de priveliçtea neobiçnuit de frumoaså a

acestui deçert. În depårtare am våzut corturi de beduini çi, din când

în când, câñiva copaci. Cu mult timp în urmå, acest ñinut a fost stråbå-

tut de patriarhul Avraam, cu turmele lui. În mijlocul deçertului, acolo

unde aståzi existå un oraç mare cu stråzi late, în care se aflå Univer-

sitatea Ben-Gurion, cu supermarket-uri çi clådiri administrative, au

fost odatå numai corturi. Avraam a tråit mulñi ani în aceste corturi în

jurul cårora çi-a påscut oile. El a såpat aici o fântânå çi a încheiat un

legåmânt cu împåratul din vremea aceea, Abimelec. În urma acestui

legåmânt, oraçul a fost numit Beer-Çeba. „Beer-Çeba” înseamnå

„fântâna juråmântului” sau „fântâna celor çapte”. Avraam îi dåruise

împåratului Abimelec çapte miei ca så întåreascå faptul cå avea un

drept asupra acestei fântâni.

La aproximativ cinci kilometri spre est de oraçul modern Beer-

Çeba, arheologii au descoperit ruinele unei vechi açezåri. Acestea

sunt ruinele oraçului vechi. În spatele zidului de apårare al acestei

cetåñi, arheologii au gåsit fântâna „juråmântului”, pe care beduinii o

numesc aståzi „fântâna lui Avraam”. Må simt emoñionat când må

gândesc cå må aplec tocmai peste acea fântânå în care s-a uitat

odinioarå Isaac, fiul lui Avraam, çi din care au båut urmaçii acestuia,

Iacov çi fiii såi. Nu îndråznesc nici måcar så arunc o piatrå în fântânå,

ca så aud apa pleoscåind în adâncurile ei, cåci din aceastå fântânå au

båut stråmoçii Domnului meu Isus Cristos.

În piaña mare a oraçului vechi Beer-Çeba se ñine o datå pe såp-

tåmânå târgul beduinilor. Din întregul pustiu Neghev vin aici nomazii,

ca så le ofere turiçtilor marfa lor de argint, vasele de cupru, hainele

brodate din belçug cu perle çi covoarele ñesute manual de meçteriñe

iscusite.

La sud çi vest de Beer-Çeba se construiesc azi cartiere noi. Aici

tråiesc evreii întorçi în Israel din 35 de ñåri. Li se spune „repatriañi”. Pe

o stradå am descoperit o clådire care adåpostea o librårie creçtinå çi

o bisericå mesianicå. Când am intrat înåuntru, am fost primiñi cu mare

amabilitate. Din påcate, în ziua aceea nu se ñinea slujbå religioaså,

dar ne-am simñit aici ca în mijlocul urmaçilor lui Avraam, moçtenitorii

credinñei çi promisiunilor date lui.
de Waldemar ZORN

Capitala deçertului Neghev

Corturi de beduini

Ruinele vechiului oraç Beer-Çeba

Oraçul Beer-Çeba de azi

Oraçul Beer-Çeba de azi

Casa Bibliei din Beer-Çeba 19
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Când am împlinit cinci ani, am avut mari probleme
cu amigdalele. A trebuit så înghit medicamente
cu gust groaznic, am fost îmbråcatå çi învelitå

gros çi nu am avut voie så må dau jos din pat. Când
m-am simñit ceva mai bine, am stat ore în çir cu un
fular gros în jurul gâtului çi m-am uitat pe fereastrå,
în stradå. Iarna aproape cå trecuse, zåpada se topea
çi afarå vremea era mohorâtå. De la fereastra mea
vedeam numai çiruri de case gri, o parte din strada
udå çi trei blocuri cu câte patru etaje, care aråtau la
fel ca al nostru. Tot ce era cu adevårat interesant se
afla de cealaltå parte a locuinñei noastre, spre curte.
Acolo se afla o alee cu plopi, o micå livadå, bånci
çi måsuñe. În curte se întâmpla întotdeauna ceva. Ce
påcat, m-am gândit, cå geamurile noastre nu au
vedere în partea cealaltå. Mi-era dor så ies în curte
çi simñeam cå aceastå boalå nu mai trecea.

Curând am fost iar sånåtoaså çi am avut voie så
ies afarå. Am coborât parcå în zbor scårile celor
trei etaje. Am ajuns în curte, unde viaña trepida.

Aproape cå am leçinat. Tot påmântul era presårat cu
mâñiçori roçii de la plopi. Çtiam precis cå dupå iarnå
vine primåvara çi çtiam çi cå frunzele cad abia
toamna din copaci. Mâñiçorii zåceau pe jos, deci
trebuia så fie deja toamnå! Fusesem deci bolnavå
toatå primåvara çi toatå vara?! Am început så plâng
çi am dat fuga la mama: 

– Mami, a trecut vara. Am fost atât de mult timp
bolnavå, încât am sårit din iarnå direct în toamnå?

Mamei nu i-a fost uçor så må liniçteascå. Mi-a
spus cå este primåvarå çi cå acum înfloresc pomii.
Mi-a explicat cå ce am våzut pe jos nu erau frunzele
plopilor, ci doar câñiva bieñi mâñiçori. Majoritatea
mâñiçorilor råmân în pomi çi se transformå în boboci

minunañi, în care zace ascuns puful alb al plopilor.
Dupå aceea va urma un timp çi mai frumos çi
anume perioada în care puful plopilor zboarå ca

zåpada prin aer, gâdilând nasul oamenilor. Abia
mai târziu vor creçte frunzele pomilor, dupå care va
veni o varå lungå, lungå çi, abia apoi, toamna. Mama
mi-a explicat cå anotimpurile sunt întotdeauna la fel,
pentru cå Dumnezeu a hotårât aça.

Timpul – ce este el de fapt?
Pentru copii, timpul trece mai încet decât pentru

adulñi. Pentru ei, dimineñile sunt adesea foarte lungi,
mai ales dacå la micul dejun se månâncå cereale,
pentru cå atunci ei pot culege stafidele, pot numåra
nucile sau pot face o gaurå în mijlocul cerealelor din
farfurie, pentru ca så toarne în ea lapte. Chiar çi
ziua li se pare nesfârçit de lungå, plinå de evenimente
çi de întâmplåri. Seara vine brusc, çi apoi iar e
noapte. Pentru adulñi, în schimb, zilele zboarå una
dupå alta: abia a fost dimineañå, cå e deja searå.
Abia a fost luni, cå este iar sfârçit de såptåmânå. Abia
a început iarna, cå este iar varå. Çtiñi de ce este aça?

Cel mai important lucru pentru copii eu cred cå
este acela care se întâmplå pe moment. De aceea ei
tråiesc foarte intens ceea ce se întâmplå în jurul lor.
Toatå atenñia çi tot interesul lor sunt concentrate
asupra cuvântului „acum”. La adulñi, lucrurile stau
altfel. Ei se gândesc mai mult la viitor çi la trecut,
decât la prezent. În mintea lor, ei sunt preocupañi
adesea de lucrurile care au trecut deja de mult sau
îçi imagineazå ce urmeazå så se întâmple. Prezen-
tul zboarå atât de repede pe lângå ei, încât nici
måcar nu se pot bucura de „acum”, nici måcar nu-l
observå.

„Acum” este ca o garå în drumul lung pe care-l
numim „timp”. Este ca o oprire foarte scurtå sau nici
måcar atât. Este ca o fereastrå minusculå çi îngheñatå
a sålii de açteptare. Çi pe acest geam acoperit cu
gheañå ai suflat cald çi ai fåcut cu respirañia ta o gaurå
micå prin care te poñi uita doar cu un singur ochi. Te
lipeçti de geam, priveçti în întunericul nopñii çi
atunci, pe çine, trece deodatå cu zgomot un tren
luminat. Vagoanele trec în zbor pe lângå geamul tåu,
aleargå din „trecut” spre „viitor” çi ceea ce a trecut
în mare grabå pe dinaintea ochilor tåi çi care a
dispårut imediat este „acum”. Abia i-am putut da un
nume, cå a çi dispårut.

Uneori ne-ar place så luåm înapoi ceea ce a trecut
deja demult, dar acest lucru nu este posibil. Noi nu
putem ñine timpul în loc. Nu avem nici o putere
asupra timpului, cåci un Altul are putere asupra lui.
El poate så opreascå timpul. Oare e posibil aça
ceva?, te întrebi tu. Atunci ascultå ce s-a întâmplat
odatå, cu mult timp în urmå. Cei cinci împårañi ai
amoriñilor au asediat cetatea Gabaon. 

20
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Locuitorii acestei cetåñi au trimis mesageri la
Iosua, cel care deñinea atunci comanda oçtirii
israeliñilor. Armatele erau inegale, oastea amoriñilor
fiind mult mai mare ca cea a israeliñilor. Dumnezeu
a fost înså de partea poporului Såu çi a zåpåcit 
într-atât armata amoriñilor, încât a trebuit så fugå, aco-
peritå de ruçine. În mânia Lui, Dumnezeu a trimis
grindinå peste amoriñi, iar duçmanii poporului Israel
nu au putut så scape de ea. Soarele s-a oprit pe cer
çi nu a apus, pânå când nu a fost ucis çi ultimul
duçman. Iatå cå Dumnezeu este ståpân peste timp.

Çtii cum funcñioneazå o clepsidrå? Nici måcar nu
trebuie dezasamblatå pentru a vedea ce este înåun-
trul ei; totul se vede din exterior. Ea este alcåtuitå din
douå corpuri de sticlå, în formå de con, care sunt
umplute cu nisip çi sunt unite la mijloc printr-o
deschizåturå foarte micå. Nisipul curge într-un anu-
mit timp din conul de sticlå superior în cel inferior.

O clepsidrå este o micå imagine a
ceea ce reprezintå timpul. Priveçte-o
mai atent. În partea superioarå se
aflå toatå mulñimea firiçoarelor de
nisip. Acestea sunt timpul. El este
alcåtuit din multe secole, ani, zile,
ore çi secunde. Dumnezeu a creat
timpul çi i-a dat un început, adicå
Dumnezeu a dat o poruncå çi firi-
çoarele de nisip au început så curgå
unul dupå altul în jos. „A fost o searå
çi apoi a fost o dimineañå: aceasta a
fost ziua întâi”, spune Biblia. Firi-
çoarele de nisip cad în partea infe-
rioarå a clepsidrei çi aça trec zile, ani
çi secole. În partea inferioarå a
clepsidrei se formeazå o gråmåjoarå
de nisip. Acesta este trecutul. În
partea superioarå a clepsidrei se aflå
deci viitorul çi în cea inferioarå,
trecutul.

Dar unde este prezentul? Unde
este „acum”?

Uitå-te cu mare atenñie. În partea
îngustå, de legåturå, poñi så vezi un
firicel de nisip. Acesta este „acum”.
Nici o forñå din lume nu poate så
opreascå acest fir de nisip. Numai
Dumnezeu poate. Cåci Dumnezeu
nu depinde de timp. Asta este greu
de explicat, dar am så încerc s-o fac.

În mâna lui Dumnezeu, timpul
este ca o clepsidrå. El Însuçi a creat

fiecare fir de nisip çi l-a pus cu mâna Lui în ea. El
are putere asupra lui. Din eternitatea Lui, El poate
så ia în mânå un fir oarecare.

Çtii ce face Dumnezeu chiar acum? Ia în mâna Lui
firul de nisip care se aflå în locul îngust al clepsidrei
çi priveçte foarte atent ce se întâmplå în firul de
nisip numit „acum”. El vede cå tu tocmai citeçti
aceastå poveste çi îi spune inimii tale: „Eu sunt
Dumnezeul tåu, Eu te-am creat. În mâna Mea se aflå
toate zilele vieñii tale. Te çtiu pe nume çi te iubesc
foarte mult, pentru cå eçti copilul Meu. Am vrut så
te am în lumea aceasta çi de aceea te-ai nåscut. 
Mi-am trimis Fiul în aceastå lume. Prin El ai
posibilitatea så fii la Mine, în Cer. Vreau så çtii cât
de mult te iubesc”.

Auzi acest glas? Dumnezeu te cheamå din eter-
nitatea Lui. Ascultå bine… Dumnezeu a oprit
pentru tine timpul în loc – ACUM!

Ilustrat de Alexandru MIHNUÇOV
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Ilustrat de 
Elena MIHAILOVA-RODINA
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Aigul, o fatå al cårei nume înseamnå „Lunå
frumoaså”, era la çcoalå çi se uita prin fereastra sålii
de claså la munñii semeñi Tien-Çan, acoperiñi cu
zåpadå. „Ce frumoçi sunt munñii”, se gândi ea. „Îçi
meritå din plin numele de Munñii Cereçti.” 

În spatele munñilor se întinde partea de nord-
vest a Chinei.

Un erou kirghiz
Învåñåtorul lui Aigul tocmai terminase de spus o
poveste palpitantå despre Manas, un erou kirghiz.
Aigul auzise deja multe legende, poezii çi cântece
despre Manas.

Manas era încå bebeluç când a început så vor-
beascå çi a învåñat så cålåreascå pe cai mari, chiar
înainte de a putea umbla. Manas a fost un erou care
a fost victorios pe câmpul de luptå! Deja la nouå ani
çi-a salvat çi tatål çi tribul de duçmani. Curând a
devenit conducåtorul triburilor nomade, care strå-
båteau aceastå parte a Asiei Centrale.

Nimeni nu çtie cu adevårat dacå aceste poveçti

despre Manas sunt adevårate, înså kirghizii se
gândesc cu mândrie la el, ca la un erou. Chiar çi
aeroportul lor îi poartå numele. 

Biçkek, acolo unde tråieçte Aigul, este capitala
Kirghistanului, o micå republicå musulmanå din
Asia Centralå. Biçkek este un oraç mare çi modern,
cu stråzi late stråjuite de copaci, cu parcuri çi grå-
dini pline de culoare. În 1930, Kirghizia a devenit
o parte a Uniunii Sovietice. Acolo au tråit creçtini
ruçi çi germani, înså foarte puñini kirghizi au auzit
vreodatå despre Isus. Abia în anul 1986 s-a început
acolo o lucrare de evanghelizare.

În 1990, Kirghizia çi-a declarat independenña çi
de atunci se numeçte Kirghistan. Abia de atunci se
poate vorbi deschis despre Isus. Aståzi, în Kirghi-
stan existå mulñi kirghizi care cred în Cristos; existå
chiar çi biserici kirghize.

Locuitorii unei ñåri cu munñi 
acoperiñi de zåpadå

KIRGHIZIIKIRGHIZII Kirghistan
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Påstorii çi oile
În urmå cu o sutå de ani, kirghizii mai erau încå
nomazi. Ei se deplasau mereu prin våile din munñii
Tien-Çan, mergând de la o påçune la alta cu turmele
lor de oi, capre çi cåmile. Tråiau în iurñi. Acestea sunt
corturi rotunde din fetru gros çi greu. Chiar çi pe
drapelul lor apare în mijloc simbolul unui vârf de
iurtå. Scopul simbolului este så aminteascå poporu-
lui de istoria sa. În Kirghistan existå de douå ori çi
jumåtate mai multe oi decât oameni, deoarece fiecare
familie de kirghizi trebuie så aibå o vacå, câteva oi
çi capre. Mai multe familii se asociazå pentru a
angaja un påstor care så le pascå animalele. Acesta
duce turmele de la o påçune la alta, exact la fel cum
au fåcut-o înainte stråmoçii lui.

Sårbåtorile
În Kirghistan se månâncå adesea carne de berbec.
Mâncarea nañionalå, „beç-barmak”, constå din carne
de berbec, amestecatå cu paste fåinoase. Numele
acestui fel de mâncare înseamnå „cinci degete”,
deoarece kirghizii o månâncå în mod normal cu
mâna.

Când primesc veçti foarte bune sau dacå au trecut
cu bine de vreun obstacol dificil în viañå, oamenii vor
så-i arate lui Kudai (Dumnezeul lor) cå sunt recu-
noscåtori. Ei înjunghie o oaie, pe care o aduc ca jertfå,
în semn de recunoçtinñå. Apoi, carnea se månâncå la
o maså de mulñumire împreunå cu familia çi cu
prietenii. La aceastå maså festivå, capul oii este ofe-
rit invitatului de onoare. El trebuie så-l împartå çi så
dea fiecåruia câte o bucatå. Celui mai tânår musafir
i se då o ureche çi i se spune: „Aceasta trebuie så-ñi
aducå aminte cå trebuie så asculñi de båtrâni!” Altuia
i se då un ochi çi i se spune: „Acest ochi este pentru
tine. Månâncå-l çi vei vedea mai bine!” 

Aceste mese festive sunt adevårate petreceri, mai
ales dacå la ele participå un povestitor care çtie så
vorbeascå frumos despre Manas çi faptele lui de
vitejie. 

Pierdutå în gânduri, Aigul îçi aminti de un alt erou.
A auzit despre El în urmå cu o såptåmânå, când
douå femei credincioase au venit în çcoala ei çi au
povestit despre Isus, Fiul lui Dumnezeu. Aigul a
urmårit povestirile cu mult entuziasm. „Dumnezeu
Çi-a trimis singurul Fiu, ca Prunc, pe påmânt”, çi-a
spus în sinea ei. „El a crescut çi a fost un om atât de
bun çi de prietenos. Ce trist cå a fost ñintuit pe cruce,
ca så fie omorât.” Când çi-a amintit despre Isus,
Aigul s-a gândit: „Cât de mult Se deosebeçte Isus de
Manas. Manas este mort deja de mult timp, înså
învåñåtorul spune cå Isus, deçi a murit, a înviat din
morñi çi este viu çi azi”.

de Daphne SPRAGGETT

Poñi så te rogi pentru kirghizi:

Doamne Isuse!

1. Creçtinii din Kirghistan au acum libertatea så le

spunå tuturor despre credinña lor. Te rog, då-le

curaj så vorbeascå despre Tine.

2. Te rog, ocroteçte-i pe puñinii creçtini kirghizi de

oamenii care vor så le facå råu, din cauzå cå te

urmeazå acum pe Tine.

3. Ajutå-i pe toñi creçtinii din ñarå, indiferent de prove-

nienñå, fie kirghizi, ruçi sau germani, så colaboreze

în dragoste unii cu alñii.

4. Te rog, trimite mai mulñi creçtini ca martori ai Tåi în

zonele rurale, unde majoritatea oamenilor nu au

auzit încå niciodatå despre Tine.

5. Få ca mulñi tineri kirghizi, båieñi çi fete, så audå

despre Tine çi så Te cunoascå personal.

6. Mulñumesc pentru Noul Testament çi Biblia în limba

kirghizå. Få ca Duhul Tåu Sfânt så-i ajute pe creçti-

nii kirghizi så înñeleagå çi så împlineascå ceea ce

citesc.

7. Binecuvânteazå misiunea „Raza speranñei” în munca

de traducere a cårñilor creçtine în limba kirghizå.

8. Ajutå-i pe oamenii care citesc cårñi creçtine, så

afle mai multe despre Tine.

23
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Kolk înså nu împårtåçea aceastå fericire.
Se uita peste vârfurile copacilor din
pådurea primåvåraticå, în care natura
învia dupå gerurile iernii çi animalele
începeau så facå pui – iezi de cåprioarå,
iepuraçi, çoricei çi pui de arici.

Continuarea poveçtii 
începutå în nr. 1/06.

Puiul de maimuñå era foarte fericit. Se
simñea în siguranñå sub aripile puternice
ale corbului Kolk.

Mii de påsåri cloceau în cuiburi, iar ieri în
pådure fusese trâmbiñatå vestea cå i se
nåscuse un fiu regelui, celui mai mare
dintre minunañii cerbi. Toatå pådurea
fremåta de bucurie, cåci toñi aveau un
mare respect pentru regele lor.

Ce-i drept, vulpea nu se putea cåñåra în
copaci. Ea nu reprezenta o primejdie
pentru Fips, cât timp puiul råmânea sus
în pomi. Înså jderul, båtrânul Jdup, cel
care pe blana neagrå çi strålucitoare de
sub bårbie purta cu mândrie pata galbenå
a jderilor nobili, cel care nu participa

Înså çi vulpea çi jderul çi nevåstuica
aveau pui, çi se furiçau prin pådure în
cåutare de hranå, la vânåtoare de
animale mici pe care så le omoare çi 

så le ducå puilor lor ca hranå, în
vizuinå.

niciodatå la o adunare a animalelor çi
care dispreñuia legea çi pe rege, cel care
dormea ziua în scorbura lui din copac çi
noaptea omora animalele mici, acesta se
putea cåñåra ca o veveriñå. Jdup era
periculos.

de Werner LUTZ
Ilustratå de 
Iulia PRAVDOCHINA
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Uliul s-a ridicat mândru în aer. În ghearele
lui purta un iepuraç pe care-l ducea la
cuibul lui din stâncile ascuñite, unde
doamna Nas Coroiat îçi påzea cei trei pui
care tocmai ieçiserå din ouå.

Kolk a scrutat våzduhul. Deasupra lui se
rotea uliul. Nas Coroiat s-a låsat ca o
sågeatå în jos, în luminiçul de dincolo
de pârâu. Ñipåtul de moarte al unui pui
de iepure a råsunat prin pådure.

Aça ar fi putut uliul så-l omoare oricând
çi pe Fips, dacå corbul nu era cu el. În
våzduh, Kolk era mai priceput decât
uliul, iar ciocul lung çi greu al lui Kolk era
mai puternic decât ciocurile încovoiate
ale påsårilor råpitoare.

Da, dacå Fips ar fi fost un pui de pasåre
care ar fi putut så-l însoñeascå pe corb în
cåutarea hranei, nu ar fi existat nici un fel
de probleme. Înså el era un animal cu
blanå.

Kolk înså trebuia så plece çi el în
cåutarea hranei pe câmpuri, acolo unde
oamenii ciudañi aruncau acum boabele
aurii în brazde.

Prin capul corbului treceau tot felul de
gânduri. Îçi amintea de stolurile de ciori
çi de bufniña care venea noaptea, de
Gaia Roçie çi de uliul çoarecilor. Cu
aceçtia doi se mai putea sta de vorbå,

Inima îi era grea çi plinå de griji. El era
båtrân, iar acum trebuia så aibå grijå de
un pui de maimuñå despre care nu çtia
nimic çi care nu era de fapt treaba lui.

dar cu jderul nu se putea sta de vorbå,
çi nici cu uliul. Acesta avea ochii galbeni,
ca sulful. Cu aceçtia trebuia så te lupñi.
Çi nici chiar båtrânul corb nu îndråznea
så se lupte cu båtrânul Jdup.

Fåcuse o prostie. Nu ar fi trebuit så
zboare så ia maimuñica. Când i-au trecut
prin cap aceste gânduri, corbul Kolk s-a
speriat, cåci çtia cå nu era un lucru bun.
Çi-a ridicat privirea spre cerul
albastru çi a început så mediteze. 25
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Corbul nu putea s-o sufere pe coñofanå. 
– Bunå ziua, a spus coñofana. Nu vå
merge bine? Corbul nu s-a uitat la ea.
Nu aråtañi prea bine, domnule corb. Sun-
teñi atât de gras çi de caraghios!

Curând a fost deranjat de una dintre
coñofenele obraznice care provocau
mereu neliniçte çi certuri în pådure, fiind
mândre çi guralive. Ele furau ouåle
påsårilor çi bârfeau prin toatå pådurea
dacå un iepuraç se juca de-a prinselea în
luminiç cu vreo iepuriñå.

Dacå nu l-ar fi avut pe Fips ascuns sub
aripa dreaptå, ar fi alungat-o pe guralivå
cu o singurå loviturå de cioc. Dar nu
putea s-o facå. Coñofana a observat
acest lucru.

– Ce aveñi sub aripå? a întrebat ea direct.
El nu i-a råspuns. Atunci coñofana s-a
apropiat. A mai fåcut un pas, încå un
pas, stârnindu-l cu vorbe obraznice.

Våzând cå a råmas nemiçcat, ea çi-a
dat seama cå ceva nu e în ordine.
Aceasta i-a stârnit çi mai mult curiozita-
tea.

Kolk a dat cu ciocul dupå fiinña aceea
nesuferitå, dar miçcarea bruscå a fåcut
så i se ridice aripa dreaptå. În timp ce
se dådea înapoi, coñofana a våzut faña
tristå a micuñei maimuñe çi -

A råspândit vestea în toatå pådurea:
„Corbul a furat un pui de om. Oamenii
vor veni så-l caute. Vor omorî toate
animalele çi vor da foc pådurii!”

pentru cå nu mai våzuse niciodatå un
asemenea animal – a crezut cå este un
pui de om çi çi-a luat zborul ñipând.

Corbul cel båtrân a auzit ñipetele coño-
fenei. A constatat cu disperare cå acum
toate animalele aveau så fie împotriva
lui.
– Ieçi de acolo, i-a spus lui Fips. Priveçte
în jur. Asta este pådurea.26
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Biblia spune:
„Cine vorbeçte mult nu se poate så nu påcåtuiascå, dar cel care-çi ñine buzele este un om chibzuit.”
(Proverbe 10:19)
„Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul; de la El îmi vine ajutorul. Da, El este Stânca çi
Ajutorul meu, Turnul meu de scåpare; nicidecum nu må voi clåtina.” (Psalmul 62:2-3)

(Va urma)

Î
N
T
R
E
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I

1. De ce nu era puiul de maimuñå Fips în siguranñå în pådure?

2. Ce a fost greçit în fapta coñofenei?

3. De ce nu au vrut ciocånitorile så-l ajute pe Kolk?

4. De ce este important så ai un prieten bun?

Î
N
T
R
E
B
Å
R
I

Biblia spune:

Trebuie så-ñi gåsim o scorburå în care så
te ascunzi atunci când eu voi lupta.
Corbul çtia înså cå în perioada aceea
toate scorburile erau ocupate de påsårile
care cloceau. A sperat ca Meçtera
Ciocånitoare så-i facå o scorburå.

Kolk i-a povestit puiului despre uliu çi
despre bufniñå, despre vulpe çi jder çi
despre toate primejdiile din pådurea cea
mare. Apoi i-a spus: 
– Din nefericire, nu mai eçti în siguranñå
sub aripa mea.

Kolk i-a cerut lui Fips så se prindå din
nou de corpul lui çi a zburat prin pådure
ca så le întrebe pe ciocånitori dacå nu
cumva voiau så facå o scorburå pentru
Fips. A zburat de la o ciocånitoare la
alta.

Se înnoptase deja când Kolk s-a întors cu
Fips în zbor la Båtrânul Molid. Kolk se
simñea neînñeles çi påråsit. Çi-i era foame.
Çi lui Fips îi era foame. Çi-au pregåtit
culcuçul în Båtrânul Molid çi au tåcut
dezamågiñi.

Înså când auzeau de puiul de om, 
dintr-odatå nu mai aveau timp liber. Cu
multe vorbe îi explicau corbului cui îi mai
promiseserå deja så-i facå scorburå çi
cât de mult mai aveau de lucrat.

Kolk çtia acum mai bine decât înainte cât
de greu avea så-i fie så-l creascå pe micul
pui de maimuñå. Çi-a întins mângâietor
aripa în jurul puiului care tremura. Avea så
fie o noapte lungå çi înfometatå.

27
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Micile påsåri cântåtoare îçi clocesc ouåle 

în aproximativ 10 zile, în schimb, albatrosul
are nevoie de 80 de zile.

Chira arcticå, pasårea care zboarå de la 

un pol la celålalt, parcurge în fiecare an o

distanñå de aproximativ 38.000 de kilometri.

Dintre toate påsårile, cea mai puternicå „voce”
o are påunul indian. Ñipåtul lui poate fi auzit la

o distanñå de câñiva kilometri.

Ilustrat de Natalia ÑURACOVSCA

Gâçtele canadiene nu au grijå numai de proprii pui, 
ci çi de puii altor gâçte. În felul acesta, ele adunå în 

jurul lor pânå la o sutå de pui.

Unul din cele mai mici cuiburi de pasåre din lume este cuibul

påsårii hemiprocne coronata (denumirea latinå), care lipeçte cu

saliva ei bucåñi de coajå de copac, formând astfel o cupå micå.

În acest cuib încape doar un singur ou al acestei påsåri. 

Colibri, cea
mai micå pasåre,

are aproximativ o mie
de pene pe corpul ei, com-

parativ cu o lebådå, care are în
schimb peste 25.000 de pene.

S,TIAI CĂ...?S,TIAI CĂ...?
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1. Este påcat dacå eçti supårat pe cineva? (Alexei K., Ucraina)

Da, este påcat, cåci Dumnezeu vrea så-l iubim pe aproapele nostru ca pe noi înçine,
chiar çi pe duçmanul nostru. „Oricine face påcat face çi fårådelege; çi påcatul este
fårådelege” (1 Ioan 3:4). Cu toate acestea, noi nu reuçim så ne schimbåm singuri, asta
poate s-o facå numai Dumnezeu. Dacå-L cunoaçtem pe Dumnezeu, noi învåñåm de la
El så iertåm çi så iubim aça cum ne iartå çi ne iubeçte El. În fiecare om care crede în
Isus Cristos tråieçte Duhul Sfânt, iar Acesta îl transformå, astfel încât så semene tot
mai mult cu Isus. Apostolul Pavel spune despre viaña lui de creçtin: „Tråiesc, dar nu mai
tråiesc eu, ci Cristos tråieçte în mine” (Galateni 2:20).

2. Dumnezeu l-a strigat pe Adam: „Unde eçti?” – Dumnezeu este Atotprezent
çi Atotçtiutor. Oare så nu fi çtiut El unde era Adam? (Vladimir Ç., Ucraina)

Ai dreptate Vladimir, Dumnezeu çtie într-adevår totul. El existå în afara timpului çi pen-
tru El viitorul nostru este la fel de clar ca çi prezentul. Înså Atotputernicia lui Dumnezeu
este legatå de voinña noastrå liberå. Aceasta înseamnå cå Dumnezeu nu ne sileçte nici-
odatå. El ne ajutå så luåm decizii corecte, înså noi trebuie så decidem singuri çi sun-
tem direct responsabili pentru deciziile noastre. Dumnezeu ne respectå pe noi oamenii
ca persoane libere. În multe pasaje din Biblie vedem cå Dumnezeu vorbeçte cu noi,
oamenii, în limba noastrå. El discutå cu noi la nivelul nostru. Ce-i drept, Dumnezeu l-a
våzut pe Adam, dar a vrut ca Adam însuçi så-I spunå de ce se ascunde de El, de Tatål
lui ceresc. 

Dumnezeu çtie ce se petrece în inima noastrå, dar vrea s-o audå de la noi, pentru
ca så recunoaçtem ce este în noi çi så ne deschidem în întregime pentru lumina Lui.
Dumnezeu vrea så-L rugåm så ne cerceteze inima çi så ne elibereze de tot ce este
necinste çi påcat.

3. Cine este Satan? (Vladislava M., Ucraina)

Satan este un împotrivitor çi un duçman al lui Dumnezeu çi al oamenilor. El a fost
cândva un înger al lui Dumnezeu çi I-a slujit lui Dumnezeu. Dar el a vrut så fie egal cu
Dumnezeu, a început så se mândreascå çi så acñioneze dupå voia lui rea. Satan nu
este egal cu Dumnezeu, ci este doar o fiinñå creatå, nu este Creatorul. Înså el este
foarte viclean çi se stråduieçte mereu så facå discordie între Dumnezeu çi om. El
çtie cå tot ce este bun vine de la Dumnezeu, înså el vrea så-l determine pe om så
tråiascå independent de Dumnezeu, fårå ajutorul çi sfatul Lui. Diavolul vrea så-l facå
pe om så fie nefericit, la fel de nefericit cum este el. El i-a minñit pe Adam çi Eva în
Paradis, prin faptul cå le-a spus un neadevår despre Dumnezeu. Pentru cå Adam çi
Eva au fost neascultåtori, påcatul a intrat în lume, iar påcatul i-a despårñit pe oameni
de Dumnezeul sfânt.

Cristos a venit „ca så distrugå lucrårile Diavolului”. El a plåtit cu sângele Såu preñul

pentru påcatele noastre. Acum fiecare om, care crede în Isus ca Mântuitorul lui per-

sonal çi care-L roagå så-i ierte påcatele, poate så devinå copilul lui Dumnezeu. Atunci

va afla cum Se îngrijeçte Tatål ceresc de el çi cum îl cålåuzeçte în viañå. Dumnezeu

poate så schimbe în bine tot ce li se întâmplå copiilor Lui, chiar çi lucrurile triste.

Cuvântul „Satan” provine din limba ebraicå çi înseamnå „pârâç”, deci

împotrivitor sau duçman. Cuvântul „diavol” provine de la cuvântul grecesc „dia-

bolos”, care înseamnå „calomniator” sau „instigator”. 29

Råspunsuri date de Marina CUZNEÑOVA

Ilustrat de Victoria DUNAIEVA
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În primul rând aç dori så vå mulñumesc, pentru
cå m-añi contactat prin revista FELINARUL. Îmi
place foarte mult conñinutul acesteia, subiectele
abordate sunt foarte interesante… Nu înñeleg de
unde añi avut adresa mea, dar Îi mulñumesc lui
Dumnezeu pentru aceastå surprizå plåcutå çi
sunt dispuså så contribui 
în realizarea altor numere… 
(Paulina Turcin, Repedea, 16 ani, Maramureç)

Integramå cu oraçe
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Aici sunt ascunse 10

localitåñi din Israel (pe

orizontalå, pe verticalå, 

pe diagonalå, de la stânga

la dreapta çi de la dreapta

la stânga).

de Eugenia SOLONENKO

(Germania, Baunatal)
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FELINARUL 
cautå comori!

Cu siguranñå te întrebi la

ce må refer. Vreau så-ñi

spun îndatå! Comorile

FELINARULUI sunt chiar scriso-

rile 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.

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.

Bunå!
Må numesc Oana çi am avut fericirea ca împreunå cu sora
mea Anda, cu bunica mea Aurora çi cu tatål meu Florin, pe
când ne aflam în stañiunea Govora, så participåm la Hotelul
Oltenia la frumoasa acñiune organizatå de dumneavoastrå.
Am råmas surprinså de programul prezentat çi påstråm
revista FELINARUL copiilor çi aståzi. Am dori ca în 2006 så
primim acaså minunatele reviste din care vom afla multe
lucruri interesante. Vå felicitåm pentru activitatea depuså çi
vå dorim multå sånåtate çi fericire. 

(Oana Mazåre-Hañegan, Câmpia Turzii)

Adriana MUNTEAN, 
Cugir
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ri pag. 10: Jocul 1: 1f, 2d, 3g, 4e, 5b, 6c, 7a.

Jocul 2: „Fiindcå atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
cå L-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede 
în El så nu piarå, ci så aibå viañå eternå.”

pag. 11: 1. cruce, 2. pahar, 3. Pilat, 4. Iosif, 5. Centurionul, 6. Ioan,
7. Ghetsimani, 8. arginñi, 9. întuneric, 10. hainele, 
11. varså, 12. Caiafa, 13. Iuda, 14. Petru.

pag. 30:

pag. 32:
1c (Luca 10:1); 2a (Matei 17:1-2); 3b (Ioan
11:1-3); 4a (Luca 23:32-33); 5b (Luca 23:44);
6c (Luca 22:34); 7c (Matei 26:15); 8b (Fapte
1:3).
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Silviu FIRULETE, Gorj, 
13 ani

Bunå!

Ce mai faceñi? Sper cå bine! Îmi doresc ca Domnul så vå

cålåuzeascå în lucrarea care o faceñi. Aceasta e plåcut 

Domnului. Eu am început så aflu mai multe despre Domnul,

citind Biblia. Çi în fiecare duminicå merg la bisericå, 

cu familia mea adoptivå. Må bucur nespus de mult cå vestiñi

cuvântul Domnului unor copii. Psalmul 37:5.

(Adriana Muntean, Cugir)
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1. Câñi ucenici a trimis Isus 
pentru a predica în 
oraçele din Iudeea? 

a) 7 
b) 12 
c) 72

2. Câñi ucenici a luat 
Isus cu El pe muntele 

schimbårii la fañå? 
a) 3 
b) 5 
c) 12

3. Câte surori avea 
Lazår? 

a) 1 
b) 2 
c) 4

4. Câñi tâlhari au fost 
råstigniñi pe Golgota alåturi 

de Isus? 
a) 2 
b) 3 
c) 4

5. Câte ore a durat 
întunericul pe påmânt 
când a fost råstignit 

Isus? 
a) 1 
b) 3 
c) 6

6. De câte ori s-a lepådat 
Petru de Isus? 

a) 1 
b) 2 
c) 3

7. Câñi arginñi i-au 
dat marii preoñi lui 

Iuda pentru a-L 
tråda pe Isus? 

a) 20 
b) 25 
c) 30

8. Timp de câte zile li S-a aråtat Isus 
ucenicilor dupå învierea Sa? 

a) 3 
b) 40 
c) 50

CARE ESTE RÅSPUNSUL CORECT?
Realizat de 

Natalia Samsonova
Ilustrat de 

Natalia Ñuracovsca

LE DORIM TUTUROR CITITORILOR NOÇTRI

UN PAÇTE FERICIT ÇI BINECUVÂNTAT!

CRISTOS A ÎNVIAT!

CARE ESTE RÅSPUNSUL CORECT?
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