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Traducere din limba germanå de Monica WETZLER
Ilustrat de Iulia PRAVDOCHINA 

2. Ce e pe maså så mâncåm, så mâncåm!
Fructe pentru vitamine, carne pentru proteine
çi legume cu folos, ca så creçtem sånåtos.
Lui Dumnezeu så-I mulñumim pentru tot. Amin!

Ce    e     pe ma-så   så  mân-cåm,  så  mân-cåm!

Ni ci  un moft så nu mai facem,   cå  spa-na-cul  nu  ne   pla-ce,

ba, cå  cior-ba nu    e     a - crå   sau sa- la-ta-i prea så-ra - tå.  Ce

Dum-ne-zeu ne då, primim.   
Toñi så-I  mul-ñu-mim!
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Ilustrat de Elena MICULA

BOBUL DE GRÂU

Un bob micuñ çi vrednic
Ajunse în påmânt,
Unde e întuneric
Çi umed, ca-n mormânt.

Dar e-ncålzit de soare
Çi-apoi udat de ploi
Çi-un muguraç, splendoare
‘Ncolñeçte mai apoi.

Acesta creçte-ndatå
Çi iese din påmânt;
Astfel, o nouå plantå
Båtutå e de vânt.

Trecut-a înså timpul,
Sunt coapte spice-n lan:
Începe seceriçul
Cu deosebit elan.

În timp scurt, mii de boabe
Vor fi la måcinat
Dupå ce toate, toate
De pleavå-or fi scåpat.

Din greu lucreazå moara,
Fåina curge-n saci,
Apoi fråmântå mama
Çi pâini çi cozonaci.

Flåmânzi se strâng copiii
Chemañi de mama lor
Miros plåcut ‘i-mbie
La pâinea din cuptor.

Când munca lor cea bunå
Ajunså-i la sfârçit,
Mâinile-çi împreunå
În rugå mulñumind:

„O, scump, Ceresc Pårinte
La Tine noi venim;
De-aceste daruri sfinte
Îñi mulñumim, Amin!”

Adaptat din limba germanå de 
Petricå PLEÇA
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Vacanña de varå se sfârçise çi odatå cu ea çi lunga varå fier-
binte. Pe neobservate, toamna a înaintat cu paçi mici çi s-a
instalat odatå cu primele frunze galbene. Ieri a plouat. A

plouat cu gåleata, de parcå vara çi-a luat råmas bun cu multe lacrimi,
înecând påmântul.

În schimb, aståzi ziua este mai frumoaså. Septembrie i-a fåcut pe
toñi fericiñi cu zâmbetul såu unic, însorit, cu flori târzii, cu scoruçe
ca para focului çi cu nori mici, aruncañi parcå la întâmplare pe cerul
albastru, proaspåt spålat de ploaia de ieri. Acum, soarele nu mai este
la fel de fierbinte ca în iulie. Este toamnå…

– A sosit toamna! se bucurau copiii în drum spre çcoalå.
Da, aståzi este prima zi de çcoalå. De dimineañå, când s-a trezit,

Ina era veselå çi „gata de atac”. Avea så-çi revadå colegii de claså,

SCOICA
PRET, IOASĂ

de Roxana STEÑENCO

SCOICA
PRET, IOASĂ
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pe care çi-i imagina puñin mai schimbañi dupå
vacanña de varå. Abia açtepta s-o revadå çi pe
prietena ei cea mai bunå, Bianca. Ina era în
aceeaçi claså cu ea. Fetele erau prietene de la
grådiniñå çi mergeau împreunå çi la serviciul
religios pentru copii.

Ina a ajuns în claså. Peste tot numai feñe
vesele! Çi câte mai voiau så afle copiii
unii de la alñii! Deodatå, cineva deschise
uça çi în claså intrå Bianca, cu faña
veselå çi bronzatå de soare.

– Bianca! strigå Ina, gråbindu-se
så iaså în întâmpinarea prietenei ei.
Cum a fost în vacanñå?

– Am trecut prin multe peripeñii!
zise Bianca. Totul a fost foarte, foarte frumos!

– Ce ai adus de pe unde ai fost? o întrebarå 
celelalte fete.

Bianca scoase din ghiozdan un album cu fotografii.
Multe dintre acestea erau fåcute pe vapor. Apoi le aråtå
colegilor flori uscate çi pietre de diferite forme, çlefuite de apa mårii,
pe care le strânsese cu grijå. Dar când Bianca deschise o cutie micuñå, toñi
råmaserå uimiñi. Oare ce era înåuntru? În cutie se afla o scoicå. Nu era
foarte mare. În interior era roz-sidefie; era superbå! Çi Ina råmase uimitå
când våzu scoica.

– Tata mi-a luat aceastå scoicå din mare, explicå Bianca.
Apoi începu prima orå din noul an çcolar. Ina nu-çi putea lua gândul de

la scoicå. Ce mult ar fi dorit så aibå çi ea una la fel! Ar fi putut så o pri-
veascå mereu atunci când ar fi cåzut pe gânduri, çi-ar fi putut pune inelul
preferat în ea çi ar fi putut så le arate tuturor aceastå minunåñie de pe fun-
dul mårii. Çi atunci, în capul Inei se furiçå un gând råu. „Nu! Nu!”,
råspunse fata acestui gând. Înså gândul revenea mereu în mintea ei, cu
încåpåñânare: „Bianca s-a jucat deja destul cu scoica. Acum poate så fie çi
a ta. Dar aça, ca så nu observe nimeni”. Înså conçtiinña ei spunea: „Dacå îñi
place scoica atât de mult, roag-o pe Bianca så ñi-o împru-
mute pentru o zi sau douå”.

Bianca îi zâmbi Inei. Ea nu çtia ce luptå se dådea
tocmai atunci în inima prietenei ei. Lupta a durat
toatå ora, iar Ina nu prea a înñeles mare
lucru din materia predatå.
Se gândea: „Aça este.
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Bianca s-a jucat destul cu scoica. Nu ar fi
mare lucru, dacå i-aç lua-o. Doar împru-
mut. Eu n-am fost niciodatå la mare! Dar
Bianca se duce în fiecare varå!”

Ina simñi pentru prima datå sentimentul
invidiei. Çi aça s-a întâmplat cå un påcat a
atras dupå sine un altul. În pauzå, când au
ieçit toñi în curtea çcolii, Ina a råmas în urmå.
A deschis iute ca sågeata ghiozdanul Biancåi,
çi-a vârât mâna înåuntru çi a apucat cutia

preñioaså. Inima Inei båtea gata så-i sarå din
piept çi faña i se aprinse de fierbinñealå. „Ce fac

de fapt?”, îi trecu prin cap. Dar era deja prea
târziu.

Seara, Ina s-a închis în camera ei. A privit
scoica îndelung. Çi-a trecut cu gingåçie mâna peste

sideful ei çi çi-a dus-o la ureche, ca s-o audå cântând
despre marea îndepårtatå. „Ce mare lucru?, se gândi

Ina. Totul este în ordine, am luat scoica doar pentru
puñin timp.” Aceasta era vocea din minte; în schimb,

inima simñea cå fapta ei nu însemna un „împrumut”, ci un
furt. Ce cuvânt îngrozitor! Numai gândul la acest cuvânt o

fåcea pe Ina så roçeascå de fiecare datå, înså încerca cu toatå pute-
rea så înåbuçe glasul conçtiinñei. Era clar cå nu putea låsa scoica la

vedere! Pårinñii çi frañii ei ar fi putut s-o vadå çi cine çtie ce s-ar fi putut întâmpla?
Imposibil! Ina nu putea în nici un caz så le arate prietenilor ei scoica, aça cum îçi propusese. Aceçtia i-ar
fi povestit în mod sigur Biancåi: prietena ta cea mai bunå ñi-a furat minunåñia din mare! Aça cå Inei îi veni
ideea så ascundå scoica sub pat.

Ziua urmåtoare, Inei i-a venit foarte greu så se uite în ochii Biancåi. Bianca îi spuse:
– Imagineazå-ñi, Ina, mi-a dispårut scoica. Cine ar fi putut så mi-o ia? În mod sigur nu a fost cineva din

clasa noastrå, aça ceva ar fi exclus. Poate cå a intrat cineva în claså atunci când eram toñi în pauzå sau mi-a
cåzut pe undeva çi am pierdut-o. Tu ce crezi, Ina?

Bianca o privi pe Ina cu ochii ei strålucitori.
– Probabil cå ñi-a cåzut din geantå, bâigui Ina, fårå så o priveascå pe Bianca.
– Vrei så citim astå searå împreunå din Biblie? veni brusc propunerea Biancåi. Ina a fost de acord.
La çcoalå, colegii au observat cå Ina se comporta ciudat, pårea nervoaså çi puñin agitatå.
– Nu cumva eçti bolnavå? zise învåñåtoarea. Du-te mai bine acaså, Ina!
Ina nu se açteptase la aça ceva; cuvintele învåñåtoarei o rånirå atât de adânc încât era aproape så-i dea

lacrimile.
Acaså, Ina i-a råspuns obraznic mamei çi toate i-au ieçit pe dos. Ina çtia de ce. În inima ei se cuibårise

påcatul: mai întâi numai unul, apoi al doilea çi apoi al treilea. Seara, Ina s-a dus la Bianca. Când Bianca
çi-a våzut prietena, a radiat de bucurie.

– În sfârçit ai ajuns! strigå ea.6
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Fetele s-au açezat comod pe
canapeaua confortabilå. Bianca a
luat Biblia. Aståzi urmau så citeas-
cå din „Apocalipsa”. Bianca citi
cu pasiune textul, dar Ina abia 
dacå putea s-o asculte. Gândurile
ei erau foarte departe. „Scoica,
scoica…”, îi trecea întruna prin
cap. Citind, Bianca a ajuns la pasa-
jul: „Nimic întinat nu va intra în ea
[Cetatea cereascå], nimeni care
tråieçte în urâciune çi în minciunå,
ci numai cei scriçi în cartea vieñii
Mielului” (Apocalipsa 21:27). Ina
tresåri. I se pårea cå aceste cuvinte
îi erau destinate ei aståzi. „Eu sunt
cea care tråieçte în urâciune çi
minciunå. Çi totul numai din cauza
unei scoici!”

– Ce-i cu tine? o întrebå Bianca.
– Mi-e atât de ruçine, råspunse

Ina.
– Çi mie, zise Bianca, am påcå-

tuit atât de mult în viaña mea.
Chiar çi acum mai påcåtuiesc. Dar
Dumnezeu este înduråtor! Ne
iubeçte çi ne iartå toate påcatele.

Ina se ridicå brusc de pe cana-
pea, începu så plângå çi ieçi în
fugå din locuinña prietenei ei. Bian-
ca råmase derutatå çi nedumeritå.
Ajunså acaså, Ina se trânti pe pat,
plângând. Nici nu observå cå mama
intrase în camera ei.

– Ina, çtii, azi am fåcut ordine
în camera ta çi am gåsit asta sub
pat.

Mama ñinea în mânå cutia cu
scoica.

– Ah, mami! strigå Ina.
Am påcåtuit! Am furat scoica
de la Bianca!
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Ilustrat de Victoria DUNAIEVA

– Mi-am imaginat asta, zise mama. Vreau doar så-ñi spun cå Dum-
nezeu este înduråtor çi cå te iubeçte.

– Da, må iubeçte çi Bianca are încredere în mine, dar eu… eu…
Iartå-må, Doamne! Çi te rog så må ierñi çi tu, mami, pentru cå am fost
obraznicå cu tine.

– Sigur cå te iert! zise mama. Mama o cuprinse cu dragoste în
brañele ei çi apoi se rugarå împreunå. Ina simñi cum i se ia o piatrå
mare de pe inimå. În dimineaña urmåtoare când s-au întâlnit, Ina i-a
povestit prietenei ei totul, cu pårere de råu. A rugat-o pe Bianca s-o
ierte çi desigur, i-a înapoiat scoica furatå.

– Isus spune cå trebuie så ne iertåm unii pe alñii, zise Bianca.
Orice om poate så påcåtuiascå. Dar dacå ne cåim sincer de vina
noastrå, Dumnezeu ne iartå, cåci Dumnezeu este dragoste. Te
iert, Ina!

Fetele se luarå de mânå çi plecarå vesele la çcoalå. Începând
din ziua aceea, Ina a decis så fie atentå la tot ce spune çi face, ca
så nu mai påcåtuiascå fañå de Dumnezeu çi fañå de oameni.

Nu dupå mult timp a fost ziua de naçtere a Inei. Çi-a invitat
toñi prietenii. Toñi au felicitat-o çi i-au dåruit mici cadouri.
Bianca i-a înmânat o cutiuñå. Oare ce era înåuntru? Cred cå vå
puteñi imagina çi singuri!

Dupå cum vedeñi, totul s-a sfârçit cu bine. „Fericiñi sunt cei care îçi spalå hainele ca så aibå drept la
pomul vieñii çi så intre pe porñi în cetate!” (Apocalipsa 22:14)
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Pentru
acest colaj

ai nevoie de un
placaj sau carton, 

de o bucatå de sfoarå, 
de un burete vechi çi de o mânå

de fulgi de ovåz.

Ilu
str

at 
de

 

Ja
ne

 TAYLOR
de Elrose HUNTER

ColajCOS,ULET, CU PÂINEColajCOS,ULET, CU PÂINE

Trimis de Iulia L., 10 ani

Pe o foaie (1), deseneazå o creangå cu mere 

çi coloreazå desenul.

Decupeazå merele colorate în aça fel încât så poatå fi

deschise ca niçte mici ferestre. Açeazå foaia 1 (cu mere)

peste o foaie albå (2) çi lipeçte cu atenñie numai marginile.

Deschide ferestrele decupate çi scrie în interior diferite fapte, 

care ar putea fi roade bune pentru Domnul, de exemplu: „Så pun

lucrurile folosite din nou la locul lor”, „Så ascult de pårinñi”, „Så

cedez persoanelor în vârstå locul în autobuz” çi aça mai departe.

Agañå desenul cu merele într-un loc la care te uiñi

frecvent, iar din când în când deschide câte o fereastrå.

ROADE BUNE PENTRU DOMNUL 
Pentru aceastå activitate ai nevoie de douå foi A4.

ROADE BUNE PENTRU DOMNUL 

Lipeçte bureñii pe

placaj sau carton çi picteazå-i

m
aro deschis. Dupå ce s-au

uscat, aplicå lipici pe burete çi

presarå fulgi de ovåz.
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Confecñioneazå coçul

din bucåñi de sfoarå, pe care le

lipeçti bine pe placaj sau pe carton.

Ca så arate m
ai bine coçul, poñi så

„ñeçi” pe verticalå câteva bucåñi

de sfoarå.

221

4 3

1

34

Act
ivi

ta
te

pra
ct

icå

Act
ivi

ta
te

pra
ct

icå

S-o ajut pe
mama

Så må ofer så-i
ajut pe bunici

Så ascult de
pårinñi

Så spål vasele

Så cedez 
persoanelor în vârstå

locul în autobuz Så fac temele cu
conçtiinciozitate

Så curåñ pantofii

Så fac ordine 
în camerå

Så fac
cumpåråturile

Så pun lucrurile
folosite din nou la

locul lor

9
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T,ĂRANI LA STRÂNSUL RECOLTEI

Viaña în 
vremurile bib-

lice

Viaña în 
vremurile bib-

lice

Când israeliñii au intrat çi s-au stabilit în Canaan, au devenit ñårani. Fiecare
familie a primit o bucatå de påmânt. Toatå munca câmpului se fåcea numai
cu ajutorul animalelor de tracñiune. Ñåranii açteptau ploaia, care înmuia
påmântul tare ca piatra. Apoi începeau så are.

Ilustrat de 
Natalia ÑURACOVSCA

Un ñåran la arat

T,ĂRANI LA STRÂNSUL RECOLTEI

Semånatul
Ogoarele se arau cu un plug simplu, care era tras de un bou. Ñåranul mergea apoi de-a

lungul brazdei çi arunca cu mâna såmânña dintr-un coç. Ogorul era apoi arat a doua

oarå, pentru ca såmânña så fie acoperitå cu

påmânt.

Gråunñele
Gråunñele se cerneau. Apoi erau puse în saci, pentru a fi vândute sau depozitate. Pentru 

a obñine fåinå, boabele erau måcinate între douå pietre netede.

de Mark WATER

Recolta
Perioada recoltei începea în aprilie,

dupå ploile din martie. Majoritatea

ñåranilor tåiau spicele cu o secerå în

formå de semilunå. Spicele se legau

în snopi çi se încårcau într-o cåruñå.

Mågarii trågeau cåruña pe o plat-

formå mai înaltå, unde se afla aria

de treierat.

Treieratul
Cerealele trebuiau treierate, pentru 

a scoate boabele din spice. Pentru

aceasta, ñåranii loveau spicele cu

bâte sau puneau un bou så le calce 

în picioare. O altå soluñie era ca boul

så tragå o batozå platå peste spice.

Batoza era din lemn, prevåzutå în

partea inferioarå cu bucåñi de fier.

Vânturatul
În continuare, gråunñele erau separate

de pleavå. Seara, când începea så batå

vântul, cerealele treierate erau aruncate

în sus cu ajutorul unei lopeñi de vân-

turat, prevåzutå cu o coadå lungå.

Boabele cådeau la påmânt, iar pleava,

fiind mai uçoarå, era duså de vânt.

Ulterior, pleava era adunatå çi folositå

drept combustibil.
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Dragå Felinarule, de când te-am cunoscut, viaña mea s-a schimbat çi copii te-au våzut çi ei çi le-ai plåcut, 
de aceea te-am dåruit çi lor. S-a våzut o schimbare în caracterul lor, de aceea vreau så le mulñumesc acelor
persoane care te creazå în fiecare lunå pentru a bucura inima copiilor. Doresc så transmit un mesaj tuturor

copiilor care te citesc cu drag çi acest mesaj se aflå scris în Faptele Apostolilor 1:8.
(Mirela LEFTER, 12 ani, jud. Timiç)

Iosif, bårbatul Mariei, era fiul lui
(Matei 1:16):

a. Eliud;  
b. Iacov;  
c. Eliezer

Milostenia 
(Matei 6:4):

a. se face cu glas tare çi ñinând Biblia în
mânå

b. se face în Sinagogå
c. se face în ascuns

Magii au venit la Ierusalim çi au întrebat
(Matei 2:2):

a. Unde este Betleemul din Iudeea?
b. Câñi kilometri mai sunt pânå la Împåratul 

de curând nåscut?
c. Unde este Împåratul de curând nåscut al

Iudeilor?

Care este cea dintâi çi cea mai 
mare poruncå?

a. Så nu lucrezi sâmbåta.

b. Så îñi sårbåtoreçti ziua de naçtere în aer

liber.

c. Så iubeçti pe Domnul Dumnezeul tåu cu

toatå inima ta, cu tot sufletul tåu çi cu tot

cugetul tåu.

Cui se adreseazå cuvintele 
„Voi fiñi dar desåvârçiñi”?

a. Lumii pågâne

b. Tuturor oamenilor de pretutindeni

c. Doar mamelor çi tañilor

Pe la ceasul al nouålea, Isus a strigat cu
glas tare (Matei 27:46):

a. Eli, Eli, Lama Sabactani?

b. Mi-e sete.

c. Tatå, în mâna Ta îmi încredinñez Duhul.

Cum se numeçte a 26-a carte 
a Noului Testament?

a. Evrei

b. Iuda

c. Coloseni

Manase înseamnå 
(Genesa 41:51):

a. rodire

b. uitare

c. Dumnezeu este cu noi.

Fivi fåcea parte din (Romani 16:1):
a. Adunarea Båtrânilor

b. grupa de slugi a lui Irod

c. Biserica din Chencrea

„Çi-i vei pune numele Isus, pentru cå ...” 
(Matei 1:21):

a. va face multe semne çi minuni.

b. El va mântui pe poporul lui de påcatele sale.

c. va vindeca pe orbi, çchiopi, neputincioçi.

Dumnezeu ne iartå greçelile noastre atunci
când (Matei 6:14):

a. îi ajutåm pe vecini

b. mergem în fiecare duminicå la bisericå

c. çi noi iertåm celor ce ne greçesc.

La cine se referå urmåtoarea afirmañie:
„Cåci toñi au påcåtuit çi sunt lipsiñi de slava
lui Dumnezeu.”

a. Vecinii din bloc

b. Preoñi

c. Toñi oamenii

Ce nume trebuia så-i punå Maria 
Pruncului Sfânt (Matei 1:23)?

a. Felinarul

b. Pavel

c. Emanuel

Iniñialele råspunsurilor corecte formeazå în ordinea 1-13 un mesaj pentru fiecare! Gåseçte-l!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Scenetå

Pe scenå, într-un „coç” mare, stau împreunå reprezentante ale diferitelor 
sortimente de legume: o sfeclå roçie, o varzå, o ceapå, un morcov, un bob

de soia, un cartof, un påtrunjel çi un pepene verde.

Prezentatorul: Doamna Banciu a fost la piañå. Çi-a låsat coçul plin de cumpå-
råturi în bucåtårie. Când a sunat telefonul, s-a dus gråbitå în camera de zi. Deo-
datå, cumpåråturile din coç au prins viañå…
Påtrunjelul: Çi acum, ce facem?
Sfecla roçie: Nu facem nimic. Din noi se va face ceva!!!
Påtrunjelul: Ce?
Sfecla roçie: Ghiveci.
Bobul de soia: Ce înseamnå „ghiveci”?
Cartoful: Nu çtii ce este un ghiveci? Cum se poate aça ceva?
Sfecla roçie: Nu este de pe aici. Acolo, de unde vine el, nu existå ghiveci.
Cartoful: Atunci ascultå cu atenñie, dragul meu: ghiveci este felul de mâncare
în care toate legumele ajung într-o oalå çi transpirå.
Varza: Mai întâi facem un duç rece.
Ceapa: Apoi suntem dezbråcate cu grijå…
Sfecla roçie: Çi apoi ajungem în apa care fierbe! Au, ce arde!
Påtrunjelul çi Morcovul: Au, au, au!
Cartoful: Añi descris totul atât de expresiv, încât mi s-a fåcut fricå!
Bobul de soia: Ajungem toñi în ghiveci?
Ceapa: Nu, depinde cum vrea så-l gåteascå gospodina.
Sfecla roçie: Poate gåteçte o ciorbå de varzå.

Varza: Nu, în mod sigur va gåti o ciorbå de sfeclå roçie.
Sfecla roçie çi Varza: Sau o ciorbå de måcriç.

Cartoful: Dar nu a cumpårat måcriç.
Ceapa (cåtre Cartof): Pentru tine çi pentru mine nu conteazå, noi

ajungem oricum în oalå. Abia dacå existå vreo ciorbå fårå ceapå,
cartofi çi morcovi.
Morcovul: Asta înseamnå cå soarta noastrå este pecetluitå?
Cartoful: Da, soarta noastrå este fårå scåpare.

Ceapa: Aça ne-a fost scris.
Bobul de soia: Nu se poate schimba chiar nimic?

Cartoful: Mii dintre înaintaçii noçtri çi-au pierdut viaña în ciorbå.
Indiferent ce s-ar întâmpla, în final ajungem tot în farfurie.
Påtrunjelul: Dar eu nu vreau! Vreau så må întorc în grådinå!
Morcovul: Stañi! Am o idee! Facem grevå. Evadåm, pur çi 
simplu.
Cartoful: Dar cum? Sigur n-o så reuçim.
Morcovul: Haideñi så ne punem mintea la contribuñie çi så ne
gândim cum så facem.

Legumele ñin sfat.

Fă-le altora o bucurie

Cartoful

Morcovul

Sfecla 
roçie

njelul12
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de Maria ANTONIUC

Cartoful: Stañi, oricum nu vå vine nici o idee! Dacå s-ar fi putut scåpa din acest
circuit fatal: grådinå – piañå – coçul de cumpåråturi – oala de mâncare, cineva
ar fi fåcut-o pânå acum. Nu are niciun sens så ne spargem capul cu asta. Ar
trebui så ne acceptåm soarta cu resemnare.
Sfecla roçie: Da, probabil aça este cel mai bine.
Bobul de soia: Numai sclavii se resemneazå în faña sorñii! Imaginañi-vå: viitorul
nostru ar putea så nu fie oala cu mâncare, ci câmpia fårå sfârçit. Nu v-ar plå-
cea çi vouå så vedeñi mai bine bolta cerului? Chiar nu aveñi chef så mai beñi o
datå seva dulce a påmântului çi så vå bucurañi de razele soarelui?
Toñi: Ba da, oh, ce frumos ar fi!
Bobul de soia: Atunci, prieteni, ce ne mai ñine? Nu suntem legañi, ci singuri ne
punem cåtuçe. Ia uitañi-vå, am fåcut un pas. Veniñi! Înaintea noastrå se aflå lib-
ertatea çi câmpiile mari çi întinse!
Toñi: Ura! Plecåm!

Una dupå alta, legumele ies din coç. Numai pepenele nu. 
Bobul de soia se întoarce.

Bobul de soia: Ce-i cu tine? Nu ai visat niciodatå la libertate?
Pepenele verde: Må gândeam la povestea mea. M-am nåscut într-o
dimineañå de primåvarå. Soarele mi-a gâdilat cu gingåçie primul låstar
fragil. Cerul albastru m-a salutat cu un surâs cålduros. Spre searå a înce-
put så plouå. Am båut ploaia cerului çi am simñit viaña nåvålind în mine.
Soarele m-a atras spre el çi eu m-am întins spre soare. Dimineaña urmåtoare
m-am trezit devreme. Fericit am constatat cå trupul meu devine din ce în ce
mai puternic. În fiecare dimineañå må umpleam de sentimentul minunat cå nu
am fost creat zadarnic de Dumnezeu, cå viaña mea va aduce cuiva bucurie çi
cå va face pe cineva så râdå. La fel ca pe soarele dimineñii, salutam çi fiecare
albinå de pe florile mele. Uneori prindeam câte o privire de-a båtrânului pro-
prietar al câmpului cu pepeni. Voiam neapårat så se bucure de mine çi så må
recolteze. Acum înså nu mai visez la câmpul cu pepeni. Acolo este frig çi pustiu
acum. Må gândesc mult mai mult la copiii care vor radia de bucurie, când vor
vedea ce pepene copt çi roçu sunt eu. Atunci vor simñi çi ei gustul prospåt çi
dulce de soare, rouå çi vânt cald. La primåvarå, în fiecare sâmbure din mine se
va trezi o viañå nouå çi se va întinde la fel ca mine odinioarå, cu låstare gingaçe,
spre soare. Se vor mai naçte încå mii de alñi pepeni, pentru a le
aduce oamenilor bucurie. Acesta este scopul vieñii mele!

Legumele se întorc în coç.

Cartoful: Råmânem çi noi aici!
Sfecla roçie: Vrem så le fim altora de folos!
Morcovul: Vreau så le fac copiilor bucurie!
Varza: Vreau så aduc viañå nouå!
Påtrunjelul: Acum çtiu de ce m-am nåscut!
Ceapa: Nu vreau så putrezesc în grådinå!
Bobul de soia: Vreau så fiu çi eu folositor!
Toñi împreunå: Vrem så le aducem oamenilor bucurie!

Ceapa

Påtrunjelul

13

Varzå

Morcovul
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FLORI, 
IERBURI S,I 

MIRODENII

usturoi. Dupå ieçirea din Egipt,

când israeliñii au mers prin pustiu,

au dus dorul usturoiului din Egipt.

Smirna este råçina extraså din

scoarña unui arbore exotic (syrax

benzoin). Smirna se foloseçte çi

aståzi pentru medicamente çi ulei.

Trupul lui Isus a fost îmbålsåmat cu

smirnå.

Tåmâia este o substanñå råçinoaså,

care se obñine din sucul unui copac

mare (olibanum), care creçte în

Arabia çi Africa. Când arde, tåmâia

emanå un miros puternic. Pe

vremea lui Isus, tåmâia era foarte

scumpå. Cei trei magi, care au

venit så-L vadå pe Pruncul Isus, 

I-au adus în dar tåmâie çi smirnå.

„Fierea” se referå la cucuta otråvi-

toare sau la planta de opiu, care

alinå durerile. Când Isus era atârnat

pe cruce, I s-a dat så bea vin ames-

tecat cu fiere.

Nardul este o plantå micå, cu ñepi,

care creçte în India. Uleiul de nard,

obñinut din rådåcina çi din partea

inferioarå a tulpinei, se foloseçte çi

aståzi ca parfum.

Viaña în 
vremurile

biblice

Viaña în 
vremurile

biblice

În general, atunci când se referå la påsåri çi flori, Biblia vorbeçte mai mult
despre vråbii çi crini. Isus a spus: „Uitañi-vå cu atenñie cum cresc crinii de
pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ñes; totuçi, vå spun cå nici chiar Solomon,

în toatå splendoarea lui, nu s-a îmbråcat ca unul din ei”.

FLORI, 
IERBURI S,I 

MIRODENII

FLORI
Primåvara çi vara, dealurile çi våile Galileii

stråluceau de nuanñele multicolore ale florilor

sålbatice: anemone albastre çi roçii, lalele ca

para focului, narcise galbene, iriçi, maci roçii,

margarete albe, crini, brânduçe çi zambile.

IERBURI ÇI MIRODENII
Ierburile çi mirodeniile se foloseau

pentru conservarea hranei, înså çi

pentru a obñine un gust mai rafinat

al mâncårii. Uneori oamenii se

frecau cu plante plåcut mirositoare,

folosindu-le drept odorizant. Plante

amintite în Biblie se mai folosesc çi

azi, cum ar fi chimenul, mårarul,

menta, coriandrul, scorñiçoara çi

çofranul.

În Egipt se gåtea mult cu usturoi.

Chiar çi pâinea se condimenta cu

Crin

Smirnå
Tåmâie

de Mark WATER
Ilustrat de Natalia ÑURACOVSCA

Usturoi
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PAVEL

AVRAAM

TOMA

RUBEN

ELISEI

NOE

ISRAEL

EFRAIM

IONATAN

R G S E F R A I M
T P L E M A C E P
E L A I L T I D O
L C H V M P O B V
I S R A E L N M L
S B T O S L A N A
E M N C F D T E L
I G A V R A A M S
B Z R U B E N X F

Iniñialele acestor nume formeazå cuvântul
PRIETENIA!

1. Gåseçte urmåtoarele nume în caroul alåturat!

2. Completeazå corect rebusul çi descoperå 
cuvântul cheie!

Trim
ise de G

eanina

A
R
D
EA

N
, 13 ani, jud.

H
unedoara

1. „N-avem aici decât cinci pâini çi doi ...” 

(Matei 14:17)

2. „Acum dar råmân aceste trei: credinña, nådejdea çi

dragostea; dar cea mai mare dintre ele

este ...” (1 Corinteni 13:13)

3. Cum se numeçte grådina în care s-a 

rugat Isus? (Marcu 14:32)

4. Ce scrie în 1 Timotei 4:7? Cum 

trebuie så fiu?

5. Cu cine s-a cåsåtorit Boaz? (Rut 4)

6. Cine l-a uns pe Saul ca împårat? (1 Samuel 10)

7. Ce a creat Dumnezeu în ziua întâi? (Genesa 1:3-5)

8. Cum se numeçte nevasta lui David menñionatå

în 1 Samuel 25:39b?

9. „Isus a spus: Låsañi ... så vinå la Mine.” 

(Matei 19: 14)

2

3

5

6

7

8

9

1

4

2. Completeazå corect rebusul çi descoperå 
cuvântul cheie!

1. Gåseçte urmåtoarele nume în caroul alåturat!

15
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DANIEL S,I PRIETENII LUI

Istoria pe care vreau så v-o povestesc s-a petrecut cu mult timp în urmå, aproximativ cu
2.600 de ani.

Israel a fost cotropit çi cucerit de duçmani. Aceçtia çi-au însuçit prada bogatå çi au luat
în robie fierari çi tåbåcari, dar çi mulñi tineri. Ei au fost duçi într-o ñarå stråinå, numitå
Babilon.

În vremea aceea, în Babilon dom-
nea împåratul Nebucadneñar, cunoscut
în lumea întreagå pentru cruzimea lui.

Împåratul a poruncit ca cei mai
inteligenñi tineri prizonieri så fie aleçi
så înveñe limba çi cultura babilonianå
çi så fie puçi în slujba sa.

Printre aceçtia se afla çi Daniel
însoñit de trei prieteni loiali: Hanania,
Miçael çi Azaria. Cåpetenia fameni-
lor dregåtorului le-a dat alte nume:

Çadrac, Meçac çi Abed-Nego. La
porunca împåratului, cåpetenia
famenilor i-a obligat pe Daniel çi pe
prietenii lui så månânce bucatele pe
care iudeii le considerau necurate,

deoarece pågânii le închinau de
obicei idolilor. Cei patru prie-
teni au refuzat så se supunå
acestei porunci çi nu au mân-
cat ce era necurat.

DANIEL S,I PRIETENII LUI
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De aceea ei i-au propus 
un târg cåpeteniei famenilor:

„Laså-ne så mâncåm numai legu-
me çi så bem numai apå, au zis ei.

Celorlalñi då-le din bucatele împåratu-
lui, iar dupå 10 zile vom vedea cine aratå

mai bine.” Cåpetenia famenilor a fost de
acord. Dupå zece zile, cred cå vå puteñi
imagina cine aråta mai bine: Daniel çi pri-
etenii lui! Ei au aråtat mai sånåtoçi çi mai
puternici decât toñi ceilalñi. Astfel, prietenii
nu au påcåtuit, mâncând bucatele pågâne
de la masa împåratului.

Dupå un timp, împåratul a poruncit ca
toñi tinerii så fie aduçi înaintea sa, pentru 
a-i alege pe cei mai deçtepñi çi înñelepñi din-
tre ei. I-a ales pe cei patru prieteni: Dani-
el, Çadrac, Meçac çi Abed-Nego. Ei au
fost primiñi în slujba împåratului.

Împreunå, cei patru tineri au putut så
se împotriveascå tuturor ispitelor din
ñara stråinå çi îndepårtatå.

Ce s-a întâmplat mai departe poñi citi
în Biblie, în cartea profeticå ce poartå
chiar numele Daniel. Citeçte-o chiar
azi. E foarte interesantå! Vei vedea cât
de mult te va ajuta så-ñi preñuieçti pri-
etenii care cred în Dumnezeu. „Funia
împletitå în trei nu se rupe uçor”, ne

spune un verset din Eclesiastul (Ecle-
siastul 4:12). Dacå nu ai prieteni care
cred în Dumnezeu, atunci cautå så 
ñi-i faci. Prietenii care cred în Dum-
nezeu sunt prieteni de valoare.

de Waldemar ZORN
Ilustrat de Ina COZINA
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Când vedem fetiñele çi båieñii jucându-se împreunå, nu ne punem între-
barea dacå båieñii çi fetiñele au voie så fie prieteni. Când ajung la çcoalå

în clasa întâi, învåñåtoarea sau învåñåtorul lor îi învañå poate chiar så fie prieteni çi le explicå
båieñilor cå nu trebuie så se poarte brutal cu fetele, ci dimpotrivå så le ajute çi så fie cavaleri. În
multe çcoli, elevii sunt açezañi în bånci câte o fatå çi câte un båiat.

Dar apoi, cam prin clasa a cincea, când båieñii au învåñat în sfârçit så se poarte prietenos cu
fetele, apare brusc întrebarea: „Are voie un båiat så fie prieten cu o fatå?”

Când am fost micå, am avut mulñi prieteni, båieñi çi fete. Ne jucam împreunå pe afarå,
culegeam ciuperci în pådure çi fåceam drumeñii. Deçi eram fatå, majoritatea prietenilor mei erau
båieñi, pentru cå îmi plåceau mai mult lucrurile çi jocurile pe care le fåceau båieñii. De exemplu,
îmi plåcea så må cañår în copaci çi så înot. Pânå la vârsta de 13 ani am fost chiar portarul echipei
noastre de fotbal.

Pe atunci eram pur çi simplu doar prieteni çi nu conta dacå cineva era fatå sau båiat. Important
era doar så facem ceva interesant împreunå çi så facem parte din grupul în care ne simñeam bine.
Pentru copii çi pentru tineri este foarte important så facå parte dintr-un grup. Dacå în cadrul unui
grup, båieñii çi fetele au relañii de prietenie normale çi sincere, este bine pentru toñi.

Înså pe la 12, 13 ani, copiii încep så se transforme – încep så devinå adulñi çi încep så se
schimbe. Corpul lor suferå anumite schimbåri atât în exterior cât çi în interior çi au loc transfor-
måri care le influenñeazå sentimentele. Atunci un båiat nu mai vrea så fie prieten cu o fatå numai
pentru cå este un portar bun, ci pentru cå îi place de ea. Aceasta ar putea fi atunci prima dragoste.
La aceastå vârstå, mulñi nu sunt destul de maturi pentru acest sentiment cu totul nou. Nu-çi mai
dau interesul la çcoalå, vor så stea mereu împreunå cu el sau cu ea, îçi scriu chiar poezii de dra-
goste. Deocamdatå situañia nu este periculoaså, iar primele sentimente din adolescenñå nu ar tre-
bui numite imediat dragoste. Ce-i drept, tinerii pot avea sentimente profunde, puternice, dar de
cele mai multe ori nu sunt încå în stare så dezvolte corect relañiile dintre ei. La televizor, la
cinematograf çi în reviste se vede adesea cât de libertin poate fi abordatå sexualitatea. Deci nu
este de mirare cå noñiunea de „prietenie” primeçte o cu totul altå semnificañie.

Nu existå nimic mai bun decât o prietenie autenticå, loialå çi demnå de încredere. Biblia spune
cå un prieten poate så fie mai bun decât un frate. Dar dacå fetele çi båieñii petrec mult timp
împreunå çi sunt singuri în locuinñå, fårå alñi adulñi în preajmå, ei se aflå în pericolul de a nu-çi
putea ståpâni sentimentele. Uneori, o atingere întâmplåtoare sau o privire prea îndråzneañå poate
så declançeze o relañie care så fie mult prea timpurie.

Iubirea este cel mai frumos cadou pe care l-a fåcut Dumnezeu oamenilor. Înså Dumnezeu vrea
så açtepñi pânå când va veni timpul în care vei fi capabil så-ñi asumi responsabilitatea çi så-i oferi
persoanei pe care o iubeçti mult o relañie plåcutå çi dupå voia lui Dumnezeu, care nu duce la
påcat.

de Elena MICULA
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Horia çi-a propus ca în urmåtoarele douå luni så
citeascå tot Noul Testament. S-a uitat la ceas, era
ora 7:20.

– Horia, vino la maså, strigå mama lui din bucå-
tårie.

– Imediat, mamå! råspunse Horia. Se îmbråcå
repede çi se gråbi spre bucåtårie. Bunå dimineaña!

– Bunå dimineaña, Horia, îi råspunse mama.
Horia se açezå la maså pentru a lua micul dejun çi
începu så månânce.

– Mami, cât timp îñi ia så citeçti tot Noul Testa-
ment? vru så çtie Horia.

– Dacå se citesc patru capitole pe zi, aproxima-
tiv douå luni.

– Aça mi-am planificat çi eu. La slujba religioaså
pentru copii ni s-a spus cå este o lecturå foarte inte-

resantå çi plinå de învåñåminte. Aça så fie? întrebå
Horia.

– Sigur cå da! råspunse mama.
– Mulñumesc pentru mâncare, mamå, a fost

foarte gustoaså!
– Cu plåcere!
Apoi se auzi soneria de la uçå.
– Oare cine ar putea fi aça de dimineañå? se

mirå mama lui Horia.
În faña uçii ståtea Maximilian, colegul de claså

al lui Horia, cu o plaså în mânå.
– Salut, Horia! Bunå dimineaña, doamnå Oprea!

salutå Maximilian. Apoi prietenii s-au dus în ca-
mera lui Horia.

– Horia, ñi-am adus Noul Testament çi o casetå
video cu povestiri biblice.

– Mulñumesc! Dar de ce-mi faci cadouri? se
mirå Horia.

– Pentru cå aça vreau, doar eçti prietenul meu
cel mai bun!

– Dar de ce-mi dåruieçti tocmai Noul Testa-
ment? întrebå Horia, în timp ce introducea caseta
video în aparat.

– Påi, am våzut la tine numai Biblii din acelea
mari, care nu sunt uçor de dus. Acest Nou Testa-
ment este mic çi practic.

– Çtii, Maximilian, chiar în dimineaña aceasta
am hotårât så citesc tot Noul Testament, îi spuse
Horia prietenului såu. Ce coincidenñå!

– Anul trecut, la slujba religioaså pentru copii,
am învåñat cå nu existå coincidenñe, ci cå totul se
întâmplå conform planului lui Dumnezeu, mai çtii?

– Da, aça este! Aça cred çi eu.
Dupå o såptåmânå, Maximilian îl întrebå pe prie-
tenul lui:

– Ei bine, Horia, unde ai ajuns cu cititul?
– Am citit foarte puñin, doar Evanghelia dupå

Matei. Dar am învåñat deja multe lucruri.
– Serios, Horia?! Hai, povesteçte-mi!
– Mi-ar lua cam mult timp. Dar acum trebuie s-o

luåm din loc, altfel întârziem la bisericå.
Pânå la bisericå, cei doi prieteni trebuiau så

19
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20 Ilustrat de 
Elena MIHAILOVA-RODINA

meargå pe jos cam 20 de minute. Au luat-o pe o
scurtåturå, pe niçte stråzi dosnice. Çtiau cå pe acolo
este mai periculos, dar au crezut cå într-o zi de
duminicå nu li se poate întâmpla nimic. Deodatå,
dintr-un colñ le-a sårit în fañå un båiat. Era de
aceeaçi vârstå cu Horia çi Maximilian, dar mare çi
gras cât amândoi laolaltå.

– Ce aveñi în genñi? întrebå dur båiatul stråin.
– Numai creioane çi caiete – çi o Biblie, zise

Maximilian.
În clipa aceea îçi aminti versetul biblic pe care-l

învåñase de curând: „Toate lucrurile lucreazå îm-
preunå spre binele celor care-L iubesc pe Dumne-
zeu”. Çi apoi se gândi: „Dar ce poate fi bun aici?”

– Nu te cred cå ai numai creioane çi caiete! spu-
se stråinul. Îi trase apoi lui Horia un pumn zdravån
în umår çi-i smulse geanta.

– De ce pleci? îl întrebå Horia. Loveçte-må çi în
celålalt umår!

– Îñi bañi joc de mine? zise båiatul stråin. Apoi
se întoarse çi vru så-l loveascå, dar n-o fåcu. Na, 
ia-ñi geanta, nu am nevoie de ea. – Dar, de ce ai
spus så te lovesc încå o datå?

– Simplu de tot. În mod sigur ai auzit deja
despre Domnul Isus Cristos. Existå o carte foarte
interesantå, Noul Testament, care vorbeçte despre
El. În Evanghelia dupå Matei, în capitolul cinci,
este scris: „Oricui te loveçte peste obrazul drept,
întoarce-i-l çi pe celålalt”.

Între båieñi începu o discuñie interesantå çi serioa-
så. Urmarea a fost cå de atunci înainte, în fiecare
duminicå dimineaña, toñi trei mergeau împreunå la
bisericå. Cei trei båieñi au devenit prieteni buni.

de Andrei COMPANI
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Fac parte dintr-o familie de animale rare. Tråiesc numai în estul Europei, în depre-
siunile râului Don, ale Volgåi Mijlocii, în partea inferioarå a cursului râului Ural çi pe
lângå afluenñii râului Nipru. Am rude çi în Pirinei, dar sunt mai mici decât mine. Cân-
tåresc circa 500 de grame çi am o lungime de 18-21 cm.

Deçi respir aer ca toate celelalte mamifere, pot så stau mult timp sub apå. Îmi place
så înot çi så må scufund. De aceea caut så locuiesc pe lângå ape çi râuri mici, care
curg lent.

Iarna nu mi-e frig. Creatorul meu a avut grijå de aceasta. Haina mea nu este numai
foarte frumoaså – în partea de sus este neagrå-maronie, iar în partea de jos argintie, –
ci este çi foarte cålduroaså. Blana mea este foarte deaså. Firele de pår nu devin mai
scurte spre capåt, ci mai stufoase. Din aceastå cauzå, la scufundare, între blana exte-
rioarå çi piele apare un strat de aer, fiind cel mai bun izolator termic.

Înot foarte uçor, pentru cå am un corp lunguieñ. Urechile mele sunt destul de mici,
nasul meu este alungit, ca o micå trompå, iar nårile sunt chiar în vârf. Când înot, nasul
îmi råmâne deasupra apei, aça cå pot respira, fårå så ies din apå. Coada mea este
puñin platå çi seamånå cu o vâslå. Când må scufund o folosesc drept cârmå.

Pe påmânt sunt cam stângaci, dar în apå sunt foarte rapid. Într-un minut înot 30 de
metri. Pot så råmân 10 minute sub apå fårå respirañie. De acolo îmi iau hrana: gândaci
de apå, alge, viermi çi peçtiçori. Vânez înså numai în propriul meu teritoriu, adicå între
vizuina în care locuiesc çi cåmara cu provizii. Distanña dintre cele douå este în mod
normal de 25-30 de metri. Locuinña çi cåmara cu provizii se aflå pe mal, sub påmânt,
intrårile sunt înså sub apå. Aça pot intra din apå direct în locuinña mea. În mod sigur vi
se pare interesant så aflañi cå locuinña mea are trei etaje. La fiecare etaj este câte o
camerå. Am fåcut-o aça, pentru ca ea så nu fie inundatå complet.

Vara stau acolo numai cu familia mea, dar peste iarnå vin så locuiascå la noi
çi familiile rudelor çi ale vecinilor. Iarna dormim mai mult. Când ni se face
foame, ne scufundåm în apå çi cåutåm hranå. Pentru cå înotåm întruna între
locuinñå çi cåmara cu provizii, pe fundul apei se formeazå un çanñ, care
poate avea o låñime de pânå la 50 cm. Primåvara, când locuinña noastrå este
inundatå çi gheaña ne împiedicå så ieçim la suprafañå, çanñul ne este de mare
ajutor. În timp ce înotåm gråbiñi prin çanñul dintre locuinñå çi cåmara cu pro-
vizii, în cåutare de hranå, aerul pe care-l expiråm se ridicå sub forma unor bule
mici în sus, se adunå sub stratul inferior de gheañå çi apoi îngheañå cu timpul,
formând un spañiu gol în gheañå. Primåvara, când vin apele mari, acest strat de
gheaña începe så crape primul. Prin aceste cråpåturi reuçim så scåpåm de
viiturå çi suntem salvañi. În plus, sub un asemenea strat de gheañå plin de
gåuri, apa este plinå de oxigen. Aceasta atrage peçtii mici çi lipitorile,
uçurându-ne vânåtoarea.

Copiii mei sunt foarte pricepuñi. Le place så se joace cu açchiile de
lemn sau cu beñele care plutesc pe apå çi le place så se împriete-
neascå cu castorii.

Din påcate, devenim tot mai rari. Din cauza blånii noastre frumoase
çi cålduroase, aproape cå am fost exterminañi. Cine sunt eu,

este cam greu de ghicit. Cu un cuvânt stråin mi se spune
desman, dar sunt un çobolan-moscat.

CINE SUNT EU?
Ilustrat de 
Iulia PRAVDOCHINA

de Luba PRILEPA

CINE SUNT EU?

21

18_23_rum.qxd  10.08.2006  14:02 Uhr  Page 21



În spatele satului, în care locuia bunica, se întin-
dea o micå mlaçtinå. Seara, de îndatå ce apårea
luna pe cer, copiii se duceau la mlaçtinå. Se

ascundeau sub tufiçuri sau în spatele copacilor groçi
çi båtrâni çi açteptau cu råbdare. Iulia cunoçtea locul
foarte bine. Vacanñele de varå çi le petrecea aproape
întotdeauna la bunica çi mergea adesea cu copiii din
sat la mlaçtinå. Acum ståtea cu prietena ei, Laura, în
spatele unui arin, îçi ñinea råsuflarea de atâta încor-
dare çi fixa cu privirea mlaçtina. Lângå ele, dupå un
tufiç, ståteau ascunçi Marcel çi fratele lui mai mic,
Lucian, care din când în când inspira adânc. Iar mai
în spate se vedea çi capul cârlionñat al lui Andrei çi
rochiña deschiså la culoare a Mariei. Ñânñarii nåvå-
leau nemiloçi asupra copiilor, înså pe ei nu-i deranja.
Nu puteau så facå gålågie, altfel ar fi venit în zadar.

Liniçtea fu întreruptå brusc de un „pleosc” zgo-
motos, apoi se auzi încå o datå „pleosc”. Castorii au
apårut din apå unul dupå altul. Au ieçit pe insulele
mici, acoperite cu iarbå deaså. Puteai så-i vezi bine în
lumina lunii. Atât de mulñi tråiau aici în mlaçtinå!
Harnici, s-au apucat så-çi cureñe blana udå care lucea.
Din apå a ieçit o femelå cu doi pui. Puii nu aveau încå
blana atât de închiså la culoare ca a mamei lor. Cozile
lor late çi plate fåceau în apå un zgomot ciudat.
Mulñumitå de sine, mama castor s-a oprit în mijlocul

unei insuliñe ca så-çi facå toaleta de searå. Cu låbu-
ñele ei rapide çi-a pieptånat în mare vitezå capul çi
corpul. S-a spålat ca la duç! Copiii abia puteau så-çi
ståpâneascå râsul. Înså cel mai mic zgomot le-ar fi
speriat pe aceste animale sensibile çi le-ar fi fåcut så
disparå imediat în apå.

În timp ce mama vanitoaså se fåcea frumoaså, cei
doi pui se zbenguiau, astfel încât Iulia a avut impre-
sia cå asistå la o reprezentañie de circ. S-au dat peste
cap, s-au luat la trânte. Din când în când îçi pierdeau
echilibrul, cåzând de pe insuliñå în apa mlåçtinoaså,
dar ieçeau din apå pe mal çi o luau de la capåt.

– Åçtia se iau la trântå exact ca Lucian çi cu mine,
le çopti Marcel fetelor.

Copiii erau entuziasmañi. Înså în cele din urmå,
mama castor s-a såturat de zbenguiala copiilor ei
jucåuçi. Când unul dintre pui i s-a rostogolit întâm-
plåtor la picioare, l-a prins iute de blåniñå, l-a ridicat
în aer çi i-a dat câteva palme cu laba. Dupå aceastå
måsurå disciplinarå a aruncat puiul, care a aterizat
direct în apå. Al doilea l-a urmat imediat. Voia oare
så-l salveze pe cel „gata så se înece” sau doar så
scape de pedeapsa mamei? Mama castor çi-a contin-
uat ocupañia de parcå nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu a
durat înså prea mult çi cei doi pui de castor au ieçit
din nou din apå.

Ceva mai târziu, copiii au putut observa cum
castorii rodeau copaci de diferite grosimi, care creç-
teau pe alocuri în mlaçtinå. Bunica le povestise cå
aceste animale se hrånesc cu scoarñå de copac çi cu
crengi tinere, iar din restul copacului îçi cons-
truiesc locuinña. Spectacolul din mlaç-
tinå a fost întrerupt de strånutul
puternic al lui Andrei. S-a
auzit un singur pleoscåit
zgomotos. Ca la coman-
då, castorii s-au
scufundat

de Elena CEPILCA

Cartea naturii
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în apå. Înså çi pentru copii venise timpul så plece
acaså, pentru ca pårinñii så nu-çi facå griji din pricina
lor. Çtiau cå în mlaçtina din spatele satului castorii
aveau så-çi reia curând locurile de pe insuliñe.

Dupå asemenea aventuri nocturne, lui Iulia îi plå-
cea så vorbeascå cu prietenii ei din sat despre Dum-
nezeu. Dacå observai cu atenñie obiceiurile acestor
animale, îñi venea foarte uçor så crezi în existenña
unui Creator atotînñelept çi iubitor! Copiii çi-au po-
vestit încântañi ce våzuserå în seara aceea minunatå
când îi observaserå pe castori.

Cât de mare este Dumnezeu, Creatorul naturii! El
nu a creat numai castorii interesanñi, ci çi florile
colorate de pe câmpii çi copacii, ale cåror frunze
freamåtå în vânt. Ascultå cu atenñie diferitele melo-
dii pe care le cântå påsårile. Observå cu atenñie albi-
nele, furnicile sau alte insecte. Priveçte odatå cât de
minunat este un råsårit sau un apus de soare, cât de
frumos strålucesc stelele pe cer, cum se schimbå
anotimpurile în fiecare an… Nu confirmå oare toate
acestea faptul cå tråim într-o caså foarte frumoaså,
pe care ne-a dåruit-o Dumnezeu, Creatorul? Aceastå
caså este minunata noastrå planetå Påmânt. Tråieçte
pe Påmânt, preñuieçte-l ca pe un cadou çi ocroteçte-l.
Dar înainte de toate: iubeçte-L çi glorificå-L pe
Creatorul tåu. El meritå så fie glorificat de tine, ori-
cine-ai fi!

Ilustrat de Alexandru BASS

ÇTIAI CÅ...

Cel mai mare animal
rozåtor din America de
Nord este castorul. El
tråieçte çi în Rusia çi pe
alocuri çi în vestul Euro-
pei. Castorul poate så
ajungå pânå la o
greutate de 30 kg,
iar corpul lui poa-
te atinge lungi-
mea de 1 metru.
El tråieçte în på-
duri, pe malul râurilor çi al lacurilor.

Locuinñele subterane ale castorilor, în
care tråiesc împreunå cu familiile lor mici,
pot så aibå o înålñime de pânå la 2 m çi un
diametru de pânå la 6 m. Intrarea în peçtera
lor este întotdeauna sub apå. Prin aceasta,
castorii sunt ocrotiñi de duçmani çi de gerul
iernii.

Pentru ca nivelul apei så råmânå mereu
acelaçi, castorii construiesc baraje din pie-
tre, mâl, crengi çi trunchiurile copacilor pe
care le rod chiar ei. Ei sunt adevårañi in-
gineri în construirea barajelor. Barajele lor
rezistå chiar çi în faña viiturilor.

Castorii se hrånesc cu coaja copacilor çi
cu crengi tinere. Le place mult çi trestia.

Cel mai mare animal
rozåtor din America de
Nord este castorul. El
tråieçte çi în Rusia çi pe
alocuri çi în vestul Euro-
pei. Castorul poate så
ajungå pânå la o
greutate de 30 kg,
iar corpul lui poa-
te atinge lungi-
mea de 1 metru.
El tråieçte în på-
duri, pe malul râurilor çi al lacurilor.

Locuinñele subterane ale castorilor, în
care tråiesc împreunå cu familiile lor mici,
pot så aibå o înålñime de pânå la 2 m çi un
diametru de pânå la 6 m. Intrarea în peçtera
lor este întotdeauna sub apå. Prin aceasta,
castorii sunt ocrotiñi de duçmani çi de gerul
iernii.

Pentru ca nivelul apei så råmânå mereu
acelaçi, castorii construiesc baraje din pie-
tre, mâl, crengi çi trunchiurile copacilor pe
care le rod chiar ei. Ei sunt adevårañi in-
gineri în construirea barajelor. Barajele lor
rezistå chiar çi în faña viiturilor.

Castorii se hrånesc cu coaja copacilor çi
cu crengi tinere. Le place mult çi trestia.
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1. IACOV ÇI RAHELA (Genesa 29-31)

2. ISAAC ÇI REBECA
(Genesa 24)
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Orizontal:
1. Fratele Rebecåi.

3. Se coace din fåinå.

6. Nevasta preferatå a lui Iacov.

7. Îñi potoleçte setea.

9. Mulñime de oi.

10. Scheletul omului este 

compus din el.

11. Nepotul lui Laban.

12. Ñara în care s-a dus Iacov.

Vertical:
1.Fiica cea mai mare a lui Laban.

2.Tatål lui Laban.

4.Rahela era ... lui Iacov.

5.Bilha era ... Rahelii.

8.Loc minunat.

A  B

A
B

1. Slugå, servitor.
2. Fata care a ieçit în întâmpinarea robului.
3. Stråmoçul poporului evreu.
4. Animal pe care a cålåtorit robul lui Avraam.
5. Când a jurat, „robul çi-a pus mâna sub ... ståpânului såu.”
6. Fiul lui Avraam.
7. Hranå pentru animale.
8. Ce i-a dåruit robul Rebecåi?
9. Animale domestice.

1. Promisiune a robului.
2. Nevasta lui Avraam.
3. Rebeca era ... lui Isaac.
4. Timp din cursul zilei.
5. Locul unde s-au întâlnit Rebeca çi robul lui Avraam.
6. Avraam era ... pentru robul såu.
7. Ñara în care a tråit Avraam.
8. Slujitor a lui Dumnezeu.
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7 8
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BETEL–CASA LUI DUMNEZEU
De la Ierusalim am cålåtorit aproximativ 20 de kilometri spre nord. Imediat dupå oraçul

Ramallah am ieçit de pe çoseaua principalå luând-o spre est çi am ajuns în micul sat arab

numit Baitin. În antichitate, aici s-a aflat oraçul Betel. În ebraicå, numele lui este Bet-El,

ceea ce înseamnå „Casa lui Dumnezeu”.

Vå amintiñi cå Dumnezeu l-a chemat pe Avram dintr-o ñarå stråinå? Aici, la Betel,

Avram a fåcut un popas çi a ridicat un altar pentru Dumnezeu. Când s-a întors din Egipt, a

ajuns din nou la Betel. Atunci a reconstruit altarul çi a adus o jertfå Domnului. Mulñi ani mai

târziu, Iacov, nepotul lui Avram, a petrecut o noapte la Betel, pe când fugea de fratele såu,

Esau (Genesa 28:10-22). Atunci a avut un vis, în care a våzut scara cerului, pe care îngerii

lui Dumnezeu urcau çi coborau. Çi Domnul Însuçi a fost pe scara aceea. Când Iacov s-a

trezit, a spus: „Cu adevårat, Domnul este în locul acesta çi eu n-am çtiut... Cât de înfri-

coçat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor”. Atunci a

dat locului aceluia numele Betel.

Când s-a întors cu toñi ai lui din Mesopotamia, Iacov a poposit din nou la Betel çi I-a

mulñumit lui Dumnezeu pentru credincioçia çi ocrotirea Lui în ñara stråinå. Atunci Iacov a

primit un nume nou. Începând de atunci, numele lui a fost Israel, iar acesta este pânå în

ziua de azi numele ñårii în care tråiesc urmaçii lui Iacov, evreii.

Sute, chiar mii de ani, locul a fost considerat sfânt. Când Împåråñia lui Israel s-a dezbi-

nat, Ieroboam, împåratul împåråñiei de nord, a construit la Betel temple pentru idoli. El nu

a slujit Dumnezeului pårinñilor lui, ci idolilor pågâni.

La începutul secolului trecut, în locul acesta au început så se facå såpåturi arheolo-

gice, care au durat mulñi ani. În 1960, arheologul J. L. Kelso a gåsit un altar din secolul al 

II-lea î.d.Cr., deci de pe vremea patriarhului Iacov. De neînchipuit, un altar pe care Iacov Îi

adusese jertfe lui Dumnezeu cu trei mii de ani în urmå!

Aståzi, oamenii care merg pe stråzile pråfuite ale acestui sat arab mai våd încå aceleaçi

pietre çi dealuri încålzite de soare çi spålate de ploi, pe care, cu mulñi ani în urmå, au pås-

cut turmele çi au zburdat în voie copiii lui Avraam çi Iacov. Dacå închidem ochii, ne putem

imagina cum îçi cheamå Iacov çi Rahela copiii så intre în cort, la cinå. Ce bine miroase a

plåcinte proaspete!
de Waldemar ZORN

Betel

Betsaida

Nazaret

Lacul 
Ghenezaret

Io
rd

an

Betel

Ierusalim

Betleem Marea
Moartå
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Aici era întuneric beznå. Fips alergå pe påmânt

cât îl ñinurå picioarele çi se cåñårå pe trunchiul

Teiului Rotund. Când locuise la veveriñe, fåcuse

cunoçtinñå cu câteva påsåri cântåtoare priete-

noase.

de Werner LUTZ

Puiul de maimuñå çtia prea bine cå era pericu-

los så plece noaptea prin pådure. Înså din rana

corbului picura atâta sânge! Fårå så-l trezeascå

pe Kolk, Fips se strecurå de sub aripå çi, uitân-

du-se în toate direcñiile, coborî pe trunchiul

Marelui Molid pânå ajunse jos, pe påmânt.

Pe acestea voia så le întrebe dacå nu cumva

våzuserå pana cea neagrå. Plin de speranñå,

Fips urcå în Teiul Rotund. Deodatå observå cå

sub el, pe trunchiul copacului, mai urca încå un

animal mare, negru.

Speriatå de moarte, maimuñica se ascunse în

umbra unei crengi groase. Era Martes, crimina-

lul înspåimântåtor, care voia så goleascå cui-

burile påsårilor din Teiul Rotund. Acolo sus îçi

aveau cuibul çi porumbeii.

Dupå ce corbul Kolk a adormit, Fips a luat

hotårârea så caute pana pe care o pierduse

corbul. Prin gaura dintre pene, Fips putea så

vadå stelele licårind pe cer. A açteptat pânå

când a amuñit çi ultimul cântec de searå al

mierlei.

Doamna Porumbiñå çedea zi çi noapte pe cui-

bul ei trainic, împletit din crengi çi cåptuçit cu

muçchi çi puf. Ea îi povestise lui Fips cå are ouå

la clocit, ouå albe cu pete albastre. Ea îçi iubea

ouåle, pentru cå mai târziu din ele aveau så iaså

puii de porumbel.

Ilustratå de 
Iulia PRAVDOCHINA
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Acum venea Martes, ca s-o omoare pe mamå

çi så înfulece puii. Fips urmårea disperat modul

în care nemilosul prådåtor se furiça fårå nici un

zgomot spre cuibul porumbeilor. Îçi simñea ini-

ma båtând nebuneçte de furie çi revoltå.

Perechea cântase toatå vara guru-guru prin

pådure, iar domnul Porumbel îi aducea acum

cu credincioçie gråunñe pe care le lua de pe

holdele oamenilor.

Se decise så lupte. Da, avea så lupte împotriva

lui Martes, jderul, care era un mare laç, pentru

cå ucidea påsårile mici noaptea, pe ascuns.

Numai doamna Porumbiñå råmase pe ouåle ei.

Tremura toatå de fricå çi spaimå, dar nu-çi luå

zborul. Când jderul våzu cå a fost descoperit,

îçi îndreptå toatå mânia împotriva lui Fips.

Se ridicå în picioare çi, uitând så fie prudent,

strigå tare din copacul adormit:

– Hoñul! Hoñul de ouå!

Påsårile cântåtoare tresårirå speriate din somn,

luându-çi zborul din tei çi ñipând neajutorate.

Se avântå pe trunchiul copacului spre creanga

pe care se afla maimuña. Înså Fips se cåñårå

mai sus, unde jderul nu putea ajunge. Ochii lui

lucirå. Se întoarse la trunchiul copacului çi se

cåñårå spre creanga pe care se afla acum Fips,

dar acesta såri cu uçurinñå pe o altå creangå.

Când Fips înñelese situañia, îçi fåcu imediat un

plan de båtaie.

– Hoñul de ouå! Hoñul de ouå! strigå Fips din

Teiul Rotund. Martes este un hoñ de ouå, un laç

çi un hoñ de ouå!

Jderul îl urmåri pe Fips pe o creangå îngustå.

Martes dådu înapoi. În mânia lui, îçi pierdu

cumpåtul alergând întruna de la creangå la

trunchi çi de la trunchi la o altå creangå. Îçi

dådu seama cå aça nu-l va prinde niciodatå pe

Fips.

Fips trebui så cântåreascå acum bine situañia.

Se retrase încet înapoi. Erau amândoi sus de

tot, în tei. Crenguña se îndoi sub greutatea jde-

rului mare. Martes simñi pericolul çi ezitå.

27
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Martes înaintå cu miçcåri agile. Când ghearele

lui nåpraznice erau gata så-l apuce pe Fips,

maimuña îçi luå avânt. Crenguña se rupse.

Fips våzu atunci prin întuneric pata galbenå de

pe blana jderului, mândria jderilor, pe care-o

purtau ca pe o medalie la gât.

– Ha! strigå Fips. Priviñi, voi, påsåri cântåtoare,

Martes are o patå de gålbenuç pe burtå.

Martes se påteazå! Martes are nevoie de o

bårbiñå!

Fips såri pe o altå creangå çi våzu cum Martes

se pråbuçi în abis, ñipând çi råsucindu-se în

plinå cådere, pânå când se izbi de påmânt.

Jderul plecå çchiopåtând çi våicårindu-se.

Toatå pådurea îçi ñinu råsuflarea. Nebiruitul fus-

ese biruit.

Doamna Porumbiñå ñinu un discurs de mulñu-

mire çi-l låudå pe Fips cu vorbe calde. Puiul de

maimuñå simñi cum i se încålzeçte inima. Apoi

îçi aminti de ce se afla de fapt acolo.

– Vrei så urci la noi? gurlui doamna Porumbiñå.

Çi voi, påsåri, veniñi toate la noi, sus!

Fips çi multe påsåri cântåtoare se adunarå în

jurul cuibului porumbeilor.

– Añi putea så-mi mulñumiñi într-un mod mai util

decât prin cuvinte, zise el. Doresc så må ajutañi

så gåsesc pana de zbor a corbului. Mâine añi

putea zbura prin pådure s-o cåutañi peste tot.

Mierlele urmau så caute în zona din jurul lacu-

lui, cintezoii în pådurea de pini, piñigoii în pepi-

niera de brazi, vråbiile pe câmpie, graurii în

pådurea de dincolo de çosea, iar el însuçi,

împreunå cu måcåleandrii çi presurele, în regiu-

nea din jurul Copacului Judecåñii, metru cu

metru.

– Aça vom face, zise domnul Botgros, o pa-

såre foarte respectatå. Preiau eu comanda. O

cåutare trebuie bine organizatå.

Fips era foarte bucuros. Negreçit, acum aveau

så gåseascå pana.

– Iar acum, zise doamna Porumbiñå, gata, la

cuiburile voastre, altfel se råcesc ouåle.

Påsårile cântåtoare îçi luarå zborul. Fips mai

råmase înså puñin lângå cuib.28
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Biblia spune:
„Urechea care aude çi ochiul care vede, çi pe una çi pe alta Domnul le-a fåcut.” 

(Proverbe 20:12)

„În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbårbåtat çi mi-ai întårit sufletul…

Când umblu în mijlocul strâmtorårii, Tu må înviorezi.” (Psalmul 138:3, 7)

Î
N
T
R
E
B
Å
R
I

1. Cum a vrut maimuña så-l ajute pe corbul Kolk?

2. Pe cine a descoperit Fips pe Teiul Rotund?

3. Cum a apårat maimuña cuibul porumbeilor?

4. Cum putem noi så ajutåm, când çtim cå cineva trece printr-un necaz?

Î
N
T
R
E
B
Å
R
I

Biblia spune:

– Îñi plac? îl întrebå doamna Porumbiñå.

– O, da, foarte mult! Mi-e atât de foame.

– Månâncå! Månâncå-le pe toate!

Çi Fips mâncå aproape toate gråunñele. Doar

pe ultimele trei le påstrå în låbuñå.

Dupå ce doamna Porumbiñå se fåcu din nou

comodå pe ouå, Fips våzu cå pe marginea cui-

bului zåceau gråunñe frumoase, aurii. Întinse

låbuña çi mâncå din ele.

– Pentru corb, explicå el.

– Mâine am så vå mai aduc câteva, zise dom-

nul Porumbel. La fiecare zbor pot så vå las çi

vouå câte o guçå plinå de gråunñe.

Da, aça så faci, zise doamna Porumbiñå. Noi

avem destule.

– Ñi-am adus trei gråunñe, îi zise corbului,

deschizându-çi låbuña micå în faña ciocului

mare al corbului. Grijuliu, acesta le ciuguli unul

câte unul.

Fips luå cele trei gråunñe în låbuñå çi porni îna-

poi spre Marele Molid. Nu mai coborî pe

påmânt, ci såri de la un copac la altul. Çtia

acum care este avantajul lui. Iar mâine, påsårile

cântåtoare aveau så înceapå cåutarea. Era plin

de speranñå.

– L-ai biruit pe Martes, spuse Kolk. În glasul lui

se putea auzi mândria çi fericirea.

– De unde çtii?

– Am auzit cântecul de laudå al påsårilor. Un

cântec de laudå în toiul nopñii!

– Mâine vom gåsi çi pana!

– Asta ar fi bine, fiul meu! zise corbul.

Fips se vârî la cåldurå, sub aripå. A spus „fiul

meu”, se gândi Fips. Apoi adormi.

(Va urma) 29
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Anamaria SABOU, 16 ani, jud. Sålaj

Lidia GHIÑUN, 13 ani, jud. Suceava

David STINGHE, 7 ani, Sibiu

Larisa Raluca LASLOVICI, 

15 ani, Suceava

Lidia BOBOC, 16 ani, jud. Hunedoara

Dragå redacñie,
Mulñumesc Tatålui Ceresc çi vå

mulñumesc dvs. pentru revistå. E

foarte plåcutå çi educativå pentru

toñi copiii ... Domnul så vå dea

izbândå în tot ce faceñi pentru Slava

Lui çi pentru educarea celor mici. 

(Ana DAN, pensionarå, Oradea)

Dragii mei,
Må numesc Filip, am opt

ani... Îmi plac foarte mult

poveçtile çi jocurile, dar

mai ales povestea cu 

corbul Kolk. O så dau 

revista çi la alñi prieteni 

de-ai mei så o citeascå. 

(Filip SIMINA, 

8 ani, jud. Timiç)

Dragå redacñie,
Må numesc Çerb Alexandra, sunt o fetiñå de 11 ani din Sibiu... Am fost la

vizionarea unui film, unde au participat copii ai corului „Luminiña” din Sibiu.

Acolo am auzit de revista d-voastrå, am citit-o çi îmi place foarte mult. Sunt

dornicå så aflu cât mai multe despre Domnul Isus. Vå apreciez foarte mult.

Dumnezeu så vå binecuvânteze. 

(Alexandra ÇERB, 11 ani, Sibiu)

Dragå redacñie,
Mie îmi place foarte mult

revista Felinarul copiilor. E

o revistå foarte frumoaså çi

sunt fericitå så o pot primi

datoritå d-voastrå çi måmi-

cii mele çi Domnului Isus.

Doresc så fac un cadou

veriçorilor mei, så se

bucure çi ei. Va fi o surprizå

plåcutå deoarece ei nu çtiu.

Sunt mulñumitå, cu ajutorul

d-voastrå pot så fac un

cadou. 

(Cristina BREDA, Braçov)

Dragå Felinarule,
Am fåcut cunoçtinñå cu tine la

prietena mea Aniçoara. Så çtii

cå mi-ai plåcut mult çi aç vrea

så fii çi musafirul meu. Dragå

Felinarule, te rog så fii çi musafir

la grådiniña mea. I-am povestit

educatoarei mele despre tine,

aça ar avea un material pentru

toñi copiii. 

(Mihaela ZGARDAN, 

6 ani, Rep. Moldova)

24_33_rum.qxd  10.08.2006  14:18 Uhr  Page 30



S
O

L
U

T ,
II

L
E

 l
a 

jo
cu

ri
:

S
O

L
U

T ,
II

L
E

 l
a 

jo
cu

ri
: Pag. 11: 1b, 2c, 3c, 4c, 5b, 6a, 7b, 8b, 9c, 10b, 11c, 12c, 13c.

Mesaj: ISUS TE IUBEÇTE!

Pag. 15: 1.

2. 1 peçti, 2 dragostea, 3 Ghetsimani, 4 evlavios, 5 Rut, 

6 Samuel, 7 lumina, 8 Abigail, 9 copilaçii. Cuvântul cheie:

PRIETENIA

Pag. 24: 1. Iacov çi Rahela:
Orizontal: 1 Laban, 3 pâine, 6 Rahela, 

7 apa, 9 turmå, 10 os, 11 Iacov, 12 Haran.

Vertical: 1 Lea, 2 Nahor, 4 nevasta, 5 roaba, 8 rai.

2. Isaac çi Rebeca:
A: 1 rob, 2 Rebeca, 3 Avraam, 

4 cåmilå, 5 coapsa, 6 Isaac, 7 nutreñ, 8 bråñarå, 9 oi.

B: 1 juråmânt, 2 Sara, 3 nevasta, 4 seara, 5 fântânå, 

6 ståpân, 7 Canaan, 8 înger.

Pag. 32: 1 prepeliñe, 2 perdeaua, 3 stea, 4 neascultarea, 5 Nazaret,

6 Lot, 7 Isai, 8 încrederea, 9 Ilie, 10 Eva, 11 tatål, 

12 corabie, 13 Marcu, 14 peçtii, 15 Canaan, 16 David, 

17 Daniel, 18 credinña, 19 mågåruç. 

Rezolvare: EU SUNT ADEVÅRATA VIÑÅ.
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Rahela UÑIU, 

Timiçoara

Loredana LUDU, 10 ani, Sighiçoara

Dragå Felinarul copiilor,
Vå mulñumesc cå existañi. Må numesc Andrei Criçan çi sunt

învåñåtor de çcoalå duminicalå, iar în paginile revistei am gåsit

materiale care mi-au fost de ajutor în pregåtirea lecñiilor. Am

apreciat în mod deosebit articolele legate de misiune. Vå mår-

turisesc cå am ñinut neapårat så rezolv çi eu toate jocurile, care

mi s-au pårut deosebit de interesante. Doresc din tot sufletul

ca Dumnezeu så vå binecuvânteze în slujirea pe care o faceñi.

(Andrei CRIÇAN, Cluj-Napoca)
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STRUGURELE

1

2

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1. Påsåri pe care le-a trimis 

Dumnezeu poporului såu ca

hranå. (Exodul 16:13)

2. Ce s-a rupt în Templu când 

a murit Domnul Isus? 

(Marcu 15:37-38)

3. Corp ceresc. (Matei 2:2)

4. Påcatul primilor oameni, care i-a 

despårñit de Dumnezeu. (Romani 5:19)

5. Cetate din Galilea. (Luca 1:26)

6. Nepotul lui Avram. (Genesa 14:12)

7. Tatål lui David. (Rut 4:17)

8. Tråsåturå importantå a unei prietenii

strânse.

9. Prooroc cåruia i-au adus corbii de 

mâncare. (1 Împårañi 17:1-6)

10. Pe cine a creat Dumnezeu din coasta lui

Adam? (Genesa 3:20)

11. Cine a alergat înaintea fiului pierdut? 

(Luca 15:20)

12. Mijloc de transport pe apå. 

(Faptele Apostolilor 27:6)

13. Autorul uneia dintre Evanghelii.

14. Ce a creat Dumnezeu în ziua a cincea?

(Genesa 1: 21-23)

15. Unde a locuit Iacov? (Genesa 37:1)

16. Al doilea împårat a lui Israel. 

(Faptele Apostolilor 13:22)

17. Prieten cu Çadrac, Meçac çi Abed-Nego.

18. Isus a spus: „Facå-vi-se dupå ... voastrå!”

19. Animal pe care a intrat Isus cålårind în 

Ierusalim. (Matei 21:5)

un arbust 
pentru a-i 

face pe 
ucenicii Lui så 

înñeleagå cå depind
pe deplin de El.

Dacå rezolvi 
corect integrama,
vei gåsi în cåsuñele
marcate ce spune
Isus despre Sine. 
El se comparå cu 
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