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Poezii adaptate din limba germanå de 
Petricå PLEÇA

Ilustrat de Joni ERECKSON-TADA

Toñi cei ce Te cautå, så se veseleascå çi
så se bucure în Tine! Cei ce iubesc

mântuirea Ta, så zicå neîncetat: 
„Prea mårit så fie Dumnezeu!” 

Psalmul 70:4

DIN NOU CRĂCIUN

PENTRU TINE

DIN NOU CRĂCIUN

Iar e sårbåtoare,
Så ne bucuråm.
Pruncul din splendoare
Coborî ca Domn.

Îngerii duc vestea
Întrupårii Lui:
„Iat-un Prunc în ieslea
Betleemului.”

Precum påstoraçii,
Så-L cåutåm gråbiñi,
Ca toñi copilaçii,
Så fim mântuiñi.

PENTRU TINE

Când gânduri negre-ñi trec prin minte 
Çi-i inima-abåtutå mult,
Aça-ncât nu mai ai cuvinte, 
Eçti înñeles de Cel Prea Sfânt.

A ta problemå çi-ntristare
El ñi-o ascultå ne-ndoios;
Tu nu eçti unul oarecare,
În ochii Lui eçti preñios.

Tråind prin marea-I îndurare,
Îñi ia El frica, ’ñi då curaj,
Ai bucurii, ai çi råbdare,
Tråieçti cu Domnul în extaz.

Nu asculta de-aceia care
Nu Îl cunosc pe Domnul tåu.
Când eçti cu Dânsul, cine oare
Te-ar despårñi de Dumnezeu?
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Poeziile premiate în cadrul
concursului „FELINARUL cautå
comori”

FELINARUL

Tu eçti o steluñå micå,

Dar ce mare e misiunea ta,

O steluñå specialå,

Çi lumina ta va lumina

Tot påmântul ca så vadå

Drumul cåtre Salvatorul sfânt.

O steluñå specialå 

Pentru cer çi påmânt.

Elena-Maria CÎMPUREAN, 
19 ani, jud. Hunedoara

PRIETENIA

Prietenia e un mårgåritar,

Poñi så-l dai oricui în dar.

Înså cel mai preñios:

Fii prieten cu Hristos!

Nu fii prieten cu lumea,

Nu-ñi va fi de vreun folos,

Pentru cå întotdeauna

Ajutoru-i la Hristos!

Doar pe El så îl iubeçti,

El e cel mai de preñ dar.

Raiul poñi så-l cucereçti

Prin jertfa Lui de pe Calvar.

Manuela ILAÇ, jud. Botoçani

FELINARUL

Felinare, bun venit!

La noi eçti tare dorit.

Eu cu tine sunt acaså

Cea mai cuminte cråiaså.

Tu, revistå preferatå,

eçti o carte minunatå.

Ocrotitå fii mereu

De preabunul Dumnezeu.

Anastasia PASCAL, 
9 ani, Rep. Moldova
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Galeria desenelor premiate în cadrul
concursului „FELINARUL cautå comori”

Larisa Raluca

LASLOVICI, 

jud. Suceava

Ana PETROVSCHII, 

Rep. Moldova

Adriana URSU, 

jud. Hunedoara

Adriana MUNTEAN, 

jud. Alba

Elena-Maria

CÎMPUREAN, 

jud. Hunedoara

Damaris LECU,

jud. Hunedoara
Abel LEFTER, jud. Timiç

Mirela CADAR, jud. Prahova

Marius APIRCULESEI, jud. Neamñ

Loredana LUDU, jud. Mureç Samuel SOMOLAN, 

jud. Caraç-Severin

Lidia BOBOC, jud. Hunedoara

Emanuela STÅNICI, jud. Timiç

Vasilica Mihaela GABOR, 

jud. Bacåu
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Micul Iacob avea o bunicå foarte iubitoare. Ea avea grijå de el,
pentru cå pårinñii lui erau foarte ocupañi çi nu petreceau prea mult timp
împreunå cu el. Bunica gåtea, fåcea ordine prin caså çi multe alte
treburi gospodåreçti. Iacob o urmårea pas cu pas, punând multe întrebåri,
cåci dorea så çtie incredibil de multe!

Cu puñin înainte de Cråciun, atunci când toñi oamenii sunt ocupañi pânå
peste cap cu pregåtirile pentru sårbåtori, Iacob a întrebat-o pe bunica
despre Pruncul Isus.
– Îçi doreçte çi Isus ceva de ziua Lui? Oare ce?, a vrut så çtie Iacob.
Bunica tocmai spårgea niçte nuci. Miratå, i-a råspuns nepotului:
– Asta este o întrebare foarte inteligentå, Iacob. Oare ce çi-ar dori
Isus de ziua Lui? Ai putea descoperi singur ce-Çi doreçte Isus de
la noi. Aça cå pune-te pe cåutat çi povesteçte-mi ce ai descoperit!
Atunci am så-ñi spun dacå ai gåsit råspunsul corect.

Îndatå, Iacob a început så caute. Mai întâi prin locuinñå. Ceea
ce i s-a pårut pe moment cå meritå toatå atenñia a fost cârnatul care
atârna la frig în faña geamului de la bucåtårie. Dar nu-çi putea
imagina cå Pruncul Isus s-ar putea bucura în mod deosebit de aça
ceva. Aça cå Iacob çi-a tras cåciula de lânå pe urechi, çi-a luat haina
pe el, çi-a pus månuçile çi i-a spus bunicii cå pleacå så caute çi pe
stradå. 
– Dar så vii acaså înainte så se întunece! a mai strigat bunica
în urma lui.

Iacob a descoperit în vitrina cofetåriei din apropiere cele
mai minunate lucruri: purceluçi roz din zahår, Moçi Cråciun
cu bårbi albe, bråduñi din ciocolatå, îngeri cu haine aurii çi bucle
argintii - tot felul! Deodatå, Iacob a descoperit niçte „omuleñi”. Ce
haioçi erau! Aveau burñile din smochine, capul, brañele çi picioarele din prune uscate,
iar mâinile çi pantofii erau din alune. Fårå îndoialå, aceçti omuleñi durdulii trebuie
så fie çi pentru Isus cel mai dråguñ lucru! Iacob a alergat acaså, bucuros cå a gåsit
råspunsul. Dar bunica a fost de altå pårere:
– Se poate ca çi Isus så-i considere simpatici pe aceçti „omuleñi”. Dar ei nu sunt lucrul
cel mai important pentru Isus; de asta poñi fi sigur, Iacob. Mai cautå!

de Eva RECHLIN

5

Ferice de cel ce îngrijeçte
de cel sårac!
Psalmul 41:1a
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Iacob s-a înduplecat çi s-a dus la bâlci. Acolo, bårbañi çi femei înfofoliñi
ofereau spre vânzare brazi de Cråciun de toate mårimile, brazi pentru
împodobit, care miroseau foarte bine. „Asta da!” çi-a spus el çi s-a întors
imediat acaså, pentru a-i povesti bunicii. Înså nici de data asta bunica nu
a fost de aceeaçi pårere cu Iacob.

– Dar, bunico, un brad frumos çi verde, cu luminiñe, trebuie så fie lucrul
cel mai frumos pentru Isus! o implorå Iacob.
– Desigur, un brad împodobit este un lucru foarte frumos, zise bunica.

Dar nici brazii nu sunt lucrul cel mai important pentru Isus, în mod
sigur nu! 

Chiar çi noaptea l-a fråmântat pe Iacob gândul acesta, încât
s-a trezit din somn. Voia så gåseascå neapårat råspunsul la
întrebarea sa pânå în seara de Ajun. Se gândea: Oare ce
îçi doreçte el însuçi de Cråciun? Foarte simplu: îçi dorea
foarte mult o bicicletå roçie çi un trenuleñ! Çi Isus era copil.
De ce så nu-çi doreascå çi El aça ceva?

Iacob a sårit în grabå din pat çi a alergat în camera bunicii.
– Bunico! Bunico! zise el în çoaptå. Bunica se ridicå speriatå

din açternut.
– Iacob, s-a întâmplat ceva?

– Nu, zise el, dar am gåsit! Çtiu care este cadoul pentru Isus.
Bunica zâmbi.
– Hai, spune-mi repede!
– Un trenuleñ, zise Iacob gråbit, çi o bicicletå roçie.
– O, Iacob, Iacob! exclamå bunica. Tu crezi cå tot ce este important
pentru tine trebuie så fie important çi pentru Isus! Gândeçte-te cå Isus
are alte dorinñe decât ale tale. 
Iacob s-a întors trist în camera lui. Dar nu a mai apucat så se gândeascå
la altceva, cå a çi adormit.
Toatå ziua urmåtoare s-a gândit, dar degeaba. I se pårea de-a dreptul

imposibil så descopere care ar putea fi cel mai
important çi cel mai drag lucru pe care Çi l-ar dori
Isus de ziua Lui. Simñea acest lucru ca o povarå,
pe care a uitat-o repede, atunci când în seara de
Ajun a våzut în sfârçit lucrul la care visase de
multe nopñi: bradul plin cu luminiñe, cu globuri
colorate çi cu betealå argintie! Sub brad se aflau
multe cadouri: cårñi de colorat, coçuleñe cu turtå
dulce, inimioare din ciocolatå çi steluñe cu
scorñiçoarå, toate påzite de un Moç Cråciun çi de
un îngeraç auriu. Pe lângå toate acestea era çi o
bicicletå roçie, iar pe niçte çine alerga trenuleñul
mult dorit. Cu strigåte de bucurie, Iacob nåvåli
asupra cadourilor.6
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Acum nu se mai gândea la problema care îl preocupase atât de mult în
ultimele zile. Çi-a amintit de ea abia atunci, când bunica a intrat gråbitå în
camerå, a luat o mânå plinå din pråjiturelele de Cråciun çi le-a pus într-o
pungå, explicându-le pårinñilor:
– Afarå açteaptå båieñelul din vecini. Bietul de el - nu mai are tatå, iar mama
lui este bolnavå. Nu au nici måcar un brad de Cråciun.
Iacob çi-a ciulit urechile.
– Cum adicå, nu au brad?
– Nu, zise bunica, çi nici cinå festivå, nici pråjituri de Cråciun,
nici cadouri. În cel mai fericit caz, au o creangå de brad
împodobitå.
Apoi bunica a plecat gråbitå. Când s-a uitat la jucåriile lui,
Iacob a fost nåpådit de un sentiment foarte ciudat, aça, de parcå
ar fi fåcut vreo nåzbâtie. În orice caz, a fost un sentiment
atât de puternic, încât l-a determinat så facå un gest
surprinzåtor.
Din doi paçi a ajuns la uçå, a deschis-o çi a
alergat în hol. A våzut-o pe bunica stând la uçå,
iar în faña ei o mogâldeañå timidå, båieñelul din
vecini. 
– Vino cu mine, strigå Iacob. Vreau så-ñi aråt
ceva!

Iacob l-a condus pe båiatul timid în
sufragerie. Apoi a început så alerge de 
colo-colo, adunând tot felul de lucruri. L-a
låsat pe båiat så stea pe bicicleta lui, l-a låsat så
se joace cu trenuleñul electric çi çi-a împårñit cu el
toate dulciurile.

Cu timpul, båiatul a prins curaj çi a fost cuprins
de spiritul sårbåtorii, la fel ca Iacob. Iar în final,
a primit cadou de la Iacob o carte cu imagini, pe
Moç Cråciun din ciocolatå çi îngerul auriu.
– Så vii neapårat çi mâine! mai strigå Iacob din prag în
urma båiatului, care dispåru fericit în întunericul nopñii.
Când Iacob s-a întors, pentru a se duce în
sufragerie, a dat nas în nas cu bunica.
– Deci aça, Iacob, zise bunica. Acum ai
descoperit despre ce este vorba!
– Ce-am descoperit? întrebå Iacob derutat.
– Påi, lucrul cel mai important, råspunde bunica,
lucrul pe care Çi-l doreçte Isus cel mai mult de la noi.

Deci despre asta era vorba! Da! Acum Iacob çtia
exact ce-Çi doreçte Isus!

Ilustrat de Iulia DOGVAL 7
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Is
ra

el

Germania

S

În Germania, perioada de Advent çi de Cråciun este cea mai frumoaså

din an. În cele patru såptåmâni de Advent oamenii se pregåtesc pentru

Cråciun. „Advent” provine din limba latinå çi înseamnå „sosire”. În

perioada aceasta meditåm la faptul cå Isus a venit ca un Prunc în

aceastå lume, cå a tråit printre noi, a murit, a înviat, S-a înålñat la cer

çi a promis cå va reveni. În perioada de Advent çi de Cråciun, stråzile

oraçelor sunt împodobite cu ghirlande çi beculeñe colorate, iar la

ferestre se pun steluñe. Din multe bucåtårii se simte un miros plåcut

de pråjituri de Cråciun. Mulñi copii au un calendar de Advent, care

ascunde în spatele a 24 de uçiñe surprize mici: ciocolatå, bomboane

sau versete din Biblie. Multe familii au pe maså o coroniñå de

Advent din crengi de brad, cu patru lumânåri. În fiecare duminicå

din perioada de Advent se aprinde câte o lumânare.

Cea mai importantå este seara de 24 decembrie, „seara sfântå”

sau Ajunul Cråciunului. În seara aceasta, mulñi oameni se duc la

bisericå. Acolo ascultå despre naçterea Pruncului Isus, cântå

colinde, iar uneori copiii prezintå scenete biblice. Dupå aceea

se sårbåtoreçte Cråciunul în familie. Casa este decoratå festiv.

Bradul este împodobit cu lumânåri çi globuri colorate. Copiii

se bucurå cel mai mult de împårñirea cadourilor, obicei care

existå din secolul al XVI-lea.

În Germania, Cråciunul este o sårbåtoare a familiei. De

aceea, în zilele de Cråciun se fac multe vizite.

Bisericile creçtine organizeazå programe de Cråciun pentru

oamenii care nu mai au familii sau sunt marginalizañi de

societate.

de Margret ENGENHART

În Israel, ñara în care 
S-a nåscut Isus, existå o
sårbåtoare în decembrie,
asemånåtoare cu Cråciunul.
Este o sårbåtoare a luminilor
çi se numeçte Hanukka. Se
sårbåtoreçte în Israel de peste
2100 de ani. Iniñial era
sårbåtoarea care comemora
înnoirea Templului, dupå ce
acesta fusese recucerit de sub
ocupañia stråinå. La sårbåtoarea
evreiascå a luminilor se då o maså
festivå, iar copiii se joacå jocuri
tradiñionale. De asemenea, în
fiecare zi se aprinde pe rând câte o
lumânare din sfeçnicul Hanukka, cu
opt brañe.

de Cornelia MACK

CRĂCIUNUL ÎN DIFERITE T,ĂRICRĂCIUNUL ÎN DIFERITE T,ĂRICRĂCIUNUL ÎN DIFERITE T,ĂRICRĂCIUNUL ÎN DIFERITE T,ĂRICRĂCIUNUL ÎN DIFERITE T,ĂRI
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SUA

Rusia
Ucraina

Ë

În Rusia çi în Ucraina, Cråciunul nu se sårbåtoreçte în 25
decembrie, ci în 7 ianuarie. Aceasta din cauzå cå Biserica
Ortodoxå de acolo foloseçte calendarul iulian, în timp ce în
România çi în multe alte ñåri se foloseçte calendarul gregorian.
Calendarul iulian foloseçte o altå delimitare a anului decât cel
gregorian. 
Cråciunul este o sårbåtoare foarte îndrågitå, atât de copii, cât çi
de adulñi. De-a lungul timpului, oamenii au introdus multe obiceiuri
pågâne în creçtinism çi acestea s-au råsfrânt çi asupra modului în
care se sårbåtoreçte Cråciunul. În perioada de dinaintea Cråciunului,
pe stråzi se pot vedea oameni costumañi. Ei poartå paltoane din piei
de oaie çi costume medievale çi cântå cântece vechi de Cråciun, care
se numesc „coliadchi”. Ei merg cântând din caså-n caså, sunt bine
primiñi çi ospåtañi. Cadourile de Cråciun pentru copii sunt un obicei
mai recent. În trecut, familia se aduna în seara de Ajun (6 ianuarie)
în jurul mesei festive, iar copiii erau råsfåñañi cu dulciuri. O mâncare
deosebit de gustoaså este „kutia”, o pråjiturå cu miere, nuci çi stafide.
Înainte de Cråciun, în bisericile ortodoxe din Rusia se citeçte din Biblie
despre naçterea lui Isus, iar în noaptea de Ajun se pot asculta colinde.
În ziua de Cråciun, toate clopotele bisericilor încep så batå 
dis-de-dimineañå, cheamându-i pe oameni la slujba religioaså, pentru a
sårbåtori naçterea Domnului nostru Isus Cristos.

de Elena MICULA

În SUA, copiii nu çtiu ce este seara de Ajun.

În 24 decembrie nu se ñin slujbe religioase

çi nici nu se împart cadouri. La ameri-

cani, sårbåtoarea Cråciunului începe

în 25 decembrie, dis-de-dimineañå. Cu

o searå înainte, copiii îçi pun bileñelele

cu dorinñe pe çemineu sau pe

pervazul ferestrei. Ei îl açteaptå cu

neråbdare pe Santa Claus. Se spune

cå, în noaptea de Cråciun, acesta

face o cålåtorie foarte lungå, pentru

cå vine cu sania lui traså de reni

tocmai de la Polul Nord. Santa

Claus aruncå darurile prin hornurile

caselor. Pentru renii lui, copiii

pregåtesc biscuiñi çi lapte.

Peluzele caselor sunt împodobite

cu ghirlande çi lumini.

de Cornelia MACK

Ilustrat de 
Ivan MIHAILOV
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Scenetå de Cråciun
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Povestitor: Într-o ñarå îndepårtatå, pe un munte creçteau odatå

mulñi copaci tineri çi båtrâni, mari çi mici. Uneori povesteau

despre ceea ce doreau ei så devinå cândva.

Copacul 1: Mie mi-ar plåcea så devin cândva leagån pentru

copii, pentru cå acum câteva zile am våzut niçte oameni la noi în

pådure, care purtau în brañe un bebeluç.

Povestitor: Un alt copac îl privi cu dispreñ pe fratele såu mai tânår.

Copacul 2: Mie nu mi-ar plåcea asta. Eu vreau så devin ceva

important. Aç dori så devin cândva un vapor mare. Atunci aç

cålåtori peste måri çi ñåri çi aç transporta aur çi argint dintr-o ñarå

în alta.

Povestitor: Ceva mai retras se afla un copac tânår çi subñirel.

Copacul-mamå: Te-ai gândit vreodatå? Tu ce ai vrea så devii

cândva? 

Povestitor: Copacul råspunse îngândurat:

Copacul 3: Nimic deosebit. Aç dori numai så råmân aici, pe

munte, çi så fiu pentru oameni un indicator cåtre Dumnezeu. Ce

soartå mai frumoaså ar putea avea un copac?

Povestitor: Anii au trecut, iar copacii au crescut tot mai mari. Într-o

zi au venit tåietorii de lemne în pådure çi au tåiat primul copac.

Copacul 1: Oare voi deveni un mic leagån?

Povestitor: Înså copacul nu a devenit un leagån. Bårbañii au

tåiat din el scânduri noduroase, din care au fåcut apoi o iesle

pentru animale, pe care au pus-o într-un grajd mic din Betleem.

Copacul s-a întristat foarte tare.

Copacul 1: Nu aça mi-am imaginat viitorul meu! Acum trebuie så

stau aici, în grajdul acesta, çi nu må vede nimeni, doar animalele!

Vai, ce trist!

Povestitor: Dar Dumnezeu l-a mângâiat: „Mai ai puñinå råbdare

çi am så-ñi aråt ceva”. Dumnezeu a çi fåcut acest lucru. În Luca

de R. KOCKERT

Materiale:
4 brazi din carton verde de mårimi diferite (unul pentru bradul-mamå,
ceilalñi pentru cei 3 bråduñi-copii). Pe partea din spate a bråduñilor
trebuie desenate urmåtoarele imagini: o iesle, o barcå çi o cruce.
În timpul scenetei, copacii vor fi ñinuñi sus de cåtre interpreñi.

COPACI ÎN SLUJBA LUI DUMNEZEUCOPACI ÎN SLUJBA LUI DUMNEZEU
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2:8-16 este scris despre naçterea lui Isus Cristos în ieslea din

Betleem:

Cititor: (Citeçte textul biblic)

Povestitor: Ieslea a fost extrem de fericitå.

Copacul 1 (ieslea): Nu m-aç fi gândit niciodatå cå în mine va dormi

cândva un asemenea Copil! Aça cum sunt acum, e mult mai bine

decât am plånuit eu.

Povestitor: Çi au mai trecut câñiva ani. Tåietorii de lemne au

venit din nou în pådure, ca så taie al doilea copac.

Copacul 2: Oare se va face din mine un vapor mare? Sigur voi

porni în curând în marile expediñii la care am visat!

Povestitor: Înså nu s-a întâmplat deloc aça. Copacul nu a devenit

un vapor mare. Din el s-a fåcut doar o simplå barcå de pescuit,

care era proprietatea unui pescar pe nume Petru. Mica barcå a

fost profund dezamågitå. Într-o zi, în timp ce Petru îçi spåla

nåvoadele, barca se legåna liniçtitå pe Lacul Ghenezaret, foarte

nemulñumitå de soarta ei. Dar Dumnezeu a mângâiat-o: „Mai ai

puñinå råbdare çi am så-ñi aråt ceva”. Dumnezeu a çi fåcut acest

lucru. În Luca 5:1-6 este scris despre pescuirea minunatå.

Cititor: (Se citeçte textul biblic) 

Copacul 2 (barca): Nu m-aç fi gândit niciodatå cå voi face un

asemenea transport. În comparañie cu realitatea, planurile mele

nu fac doi bani.

Povestitor: Copacii de pe munte çi-au înclinat vârfurile de bucurie,

pentru cå çi fratele lor a avut parte de împlinirea dorinñelor. Câteva

luni mai târziu, tåietorii de lemne au venit din nou în pådure. De

data aceasta au vrut så taie al treilea copac. Acesta îçi dorea atât

de mult så råmânå pe munte çi så indice spre Dumnezeu. Copacul

a devenit foarte nefericit.

Copacul 3: Mi-ar plåcea atât de mult så råmân aici, afarå! De ce

nu må laså oamenii în pace?

Povestitor: Dar copacul nu a fost låsat pe munte. Bårbañii i-au tåiat

crengile, apoi au tåiat trunchiul copaculului pe din douå çi au fåcut

din el o cruce. Copacul s-a îngrozit, când a observat acest lucru.

Copacul 3: Este îngrozitor! Acum vor pironi pe cineva de mine.

Cum voi mai putea vreodatå så indic spre Dumnezeu?

Povestitor: Dar Dumnezeu l-a mângâiat: „Mai ai puñinå råbdare

çi am så-ñi aråt ceva”. Dumnezeu a çi fåcut acest lucru: într-o zi,

în afara Ierusalimului s-a adunat o mare mulñime de oameni, iar

în mijlocul lor, pe cruce, L-au råstignit pe Isus. El a luat asupra Lui

povara påcatelor întregii lumi.
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Cititor: (Se citeçte Luca 23:26, 33, 44-47) 

Copacul 3 (crucea): Aceasta întrece cu mult toate planurile

mele! Cine ar fi crezut cå pot indica spre Dumnezeu în felul

acesta! 

Povestitor: Copacul avea dreptate. Mulñi copaci de pe

munte au råmas acolo, înså nici unul nu a mai devenit

indicator spre Dumnezeu. Numai crucea de la Golgota a

putut s-o facå.

Bineînñeles, în realitate copacii nu-çi pot face planuri

pentru viitorul lor. Dar voi - voi ce vreñi så deveniñi când veñi

fi mari? Asistente medicale, medici, ingineri, profesori?

Fiecare îçi are planurile lui. Înså Dumnezeu, care iubeçte

mult copiii, vrea så-i spunå fiecåruia dintre voi: „Mai ai

puñinå råbdare çi am så-ñi aråt ceva frumos. Dacå Îmi

încredinñezi Mie viaña ta, o voi modela çi o voi folosi în cel

mai bun mod posibil”.

Cititor: „Cine îçi va påstra viaña (voinña çi planurile proprii)

o va pierde çi cine îçi va pierde viaña (va renunña la voinña

proprie) pentru Mine, o va câçtiga.” (Matei 10:39)

Povestitor: Cråciunul bate la uçå. Cu toñii putem så ne

bucuråm de cel mai mare cadou pe care ni L-a fåcut

Dumnezeu în dragostea Sa - Domnul Isus Cristos. Ai

acceptat deja acest cadou? Dacå nu L-ai primit încå în

viaña ta pe Domnul Isus, cadoul acesta nu-ñi aparñine încå.

Primeçte-L çi predå-I Lui viaña ta, ca så-Çi poatå împlini

planurile cu tine. Poñi så-I spui: „Doamne Isuse, mi-ai

vorbit personal prin aceastå poveste. Vreau så-mi predau

viaña Ñie, poñi så faci ce vrei cu ea. Cred cå poñi så faci din

viaña mea ceva mult mai bun decât îmi pot imagina eu”.

Dupå povestea cu acelaçi titlu a Editurii Moody Press
Ilustrat de Elena CARTÇENCO
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În vremurile biblice, multe dealuri din Israel erau acoperite de påduri. Copacii erau
importanñi pentru construirea caselor çi pentru confecñionarea mobilei. Fructele unor
copaci serveau ca hranå. „Dacå cucereçti o cetate, så nu tai copacii”, spune una din
poruncile pe care le-a dat Moise poporului Israel. Din nefericire, aceste dealuri sunt aståzi
defriçate.

COPACII ÎN BIBLIE

Ilustrat de Natalia ÑURACOVSCA

Dudul
Într-un astfel de copac s-a urcat

vameçul Zacheu pentru a-L putea
vedea mai bine pe Isus. Crengile

acestui copac cresc pânå aproape
de sol, de aceea te poñi urca foarte
uçor în el.

Palmierul
Palmierul este un simbol

pentru victorie. Oamenii au
fluturat ramuri de palmieri

atunci când Isus a intrat în
Ierusalim ca împårat.

Fructele unor palmieri se
numesc curmale. Acestea

erau un aliment important în
vremurile biblice.

Cedrul
Libanul este renumit
pentru pådurile sale

imense de cedri. Lemnul
solid, cu miros dulce,

al cedrului este
folosit pentru mobilå,

sculpturi çi
construcñii. Pentru

israeliñi, acest
copac frumos,

mereu verde,
este cel mai înalt

copac. În Israel nu
cresc cedri; ei

trebuie importañi
din Liban.

Stejarul
În vremurile vechi-testamentale, mulñi
oameni credeau cå stejarii sunt sfinñi.
Arabii mai îngroapå çi azi persoanele
decedate sub stejari.

Roçcovul
Acest copac se

întâlneçte des în
Israel. În pilda
spuså de Isus

Cristos despre
fiul risipitor,

roçcovele sunt
folosite ca

mâncare pentru
porci.

Salcâmul
Salcâmul este unul dintre puñinii copaci
care cresc çi în deçert. Lemnul lui este
tare çi foarte rezistent. Din lemnul de
salcâm a fost fåcutå structura pentru
Cortul Întâlnirii în pustiu, cât çi Chivotul
Legåmântului.

Plopul
În Biblie citim despre
israeliñii care au fost
duçi ca prizonieri de
råzboi în Babilon.
Fiind foarte triçti, ei
nu au mai putut
cânta çi çi-au
agåñat harfele în
crengile plopilor.

Chivotul
Legåmântului

Viaña în
vremurile

biblice

Viaña în
vremurile

biblice

COPACII ÎN BIBLIE

de Mark WATER

Smochinul
Primele haine ale lui Adam çi Eva au fost

frunzele mari ale smochinului.

13
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Tâmplarii fåceau sau reparau mobilå, unelte, scaune, cåruñe çi
uçi, çi îi ajutau pe zidari så înalñe casele ñåråneçti. De aceea, erau
indispensabili pentru viaña satului. Tâmplarii obiçnuiau så lucreze
în faña caselor lor, stând pe jos.

Viaña în
vremurile

biblice

Viaña în
vremurile

biblice

daltå cu
mâner din

lemn

MES,TES,UGARIIMES,TES,UGARII

topor cu tåiç din
bronz

feråstråu de mânå din fier

fir cu
plumb

ciocan 
din lemn

sfredel

cuie

sulå

Clådirile din calcar
Stâncile mari de calcar se

mårunñeau astfel: cu dalta çi

ciocanul se fåcea o linie subñire

de gåuri în piatrå. În gåuri se

introduceau apoi ñåruçi de lemn çi

peste piatrå çi ñåruçii de lemn se

turna apå. Ñåruçii de lemn se

îmbibau cu apå, se umflau, çi astfel

stânca de calcar se spårgea în

bucåñi. Fiecare bucatå de piatrå se

netezea cu pile, astfel încât så

poatå fi ziditå una peste alta fårå a

fi nevoie de mortar.

de Mark WATER

Ilustrat de 
Natalia ÑURACOVSCA

Casele
În mod obiçnuit, casele se fåceau din chirpici. Pentru

acoperiç, tâmplarul açeza stâlpi de lemn de-a curmeziçul

peste ziduri, iar spañiile libere le umplea 

cu vreascuri sau paie amestecate cu lut. Clådirile de piatrå
Pietrarii construiau zidurile oraçelor,

silozurile pentru provizii, fântânile,

bazinele (gåuri zidite, pentru colectarea

apei de ploaie), tunelurile çi alte

construcñii. Meseria de pietrar era grea

çi cerea multå iscusinñå.

Uneltele
Un tâmplar avea multe

unelte diferite. La tåiatul

copacilor se foloseau

topoare, ale cåror tåiçuri au

fost la început din bronz, iar

mai târziu din fier. Acestea

erau legate de coada

toporului. Din copac se tåiau

scânduri cu ajutorul

feråstråului. Pentru a bate

cuie se folosea probabil o

piatrå. Cuiele au fost la

început din bronz sau din

fier. Pentru a da o gaurå, se

folosea o unealtå numitå

sulå. Pe lângå acestea,

tâmplarii mai aveau dalte

çi rindele, pentru a da

formå çi pentru a gelui

lemnul. Zidarii foloseau

un fir cu plumb, pentru

a se asigura cå zidurile

sunt drepte.

topor cu tåiç din fier

prelucrarea
calcarului

Se construieçte
o caså

Iosif Îl învañå pe Isus meseria de
tâmplar
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Prietenia este cel mai frumos lucru care ñi se poate

întâmpla. Când ai prieteni, eçti fericit çi simñi cå çi altul

este fericit. Atunci când amicul tåu te iubeçte çi îñi aratå

dragostea lui fañå de tine, te simñi fericit, iar faña ta

inspirå pace çi bucurie.

Dar så nu uitåm cå existå posibilitatea ca unii dintre

prietenii noçtri så nu fie prieteni adevårañi. Trebuie så avem

grijå cum ne alegem prietenii.

Prietenia e cea mai frumoaså floare de pe câmpul
vieñii. Çi atunci când moare, dåinuieçte veçnic prin

parfumul ei, dåruind amintiri frumoase.

„Cum înveseleçte untdelemnul çi tåmâia inima, aça

de dulci sunt sfaturile pline de dragoste a unui prieten.”

„Nu este dragoste mai mare decât så-çi dea cineva

viaña pentru prietenii såi.”

Så ne iubim prietenii, så fim buni cu ei, så ni alegem
bine çi så nu-i påråsim când ei sunt în necazuri.

E I R U C U B V E Ç N I C
L C F O R M A L I S T I O
I P D Å I N U I E Ç T E N
R P R I E T E N I I Å H D
I A A I F R U M O S M B U
T C G S E L V I A Ñ A M L
N E O D R T O R F C I I C
I D S B I T E A P Ç A C I

M F T I C W Ñ N R K L Â N
A P E Y I A E P I E O M B
S F A T T C Q J O A E P D
G P T M A B E T Ç E B U I
R B M Z L F V R A O E L T
O A U N E E L E M N A V P
S R N C G P R P I M T I A
I D R N E Ç A O C K A E R
N F C R M R J P U X I Ñ F
I S F A T U R I L E G I U

M J U L M P S R F M L I M
A I L U N M E L E D T N U
K E T Ç E L E S E V N Î L

Creañie premiatå în cadrul
concursului „FELINARUL cautå
comori”

PPRRIIEETTEENNIIAA
de Raluca MORARU, jud. Covasna

Pe lângå acest mic text despre prietenie, puteñi rezolva urmåtorul joc. Cåutañi în careul de mai jos

cuvintele scrise îngroçat în text. 
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Încredinñeazå-ñi soarta în mâna
Domnului, încrede-te în El çi 
El va lucra.

(Psalmul 37:5)
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În urmå cu mulñi, mulñi ani, poporul Israel çi conducåtorii lui au încetat så
mai asculte de Cuvântul lui Dumnezeu. Iar în sate çi oraçe erau numai
oameni råi la putere. Nimeni nu se mai temea de Dumnezeu. Atunci
Dumnezeu a chemat un tânår så devinå profet. Acesta se numea Ieremia.
El avea doar 20 de ani, când Dumnezeu i-a poruncit så spunå poporului çi
conducåtorilor så nu mai påcåtuiascå.
– Sunt încå prea tânår! Nu sunt un vorbitor bun! Nu pot så vorbesc întregului popor çi în nici un caz împårañilor!
a spus Ieremia.
– Nu te teme! Voi fi cu tine! i-a råspuns Dumnezeu.
„Dacå Dumnezeu este cu mine, nu mi se poate întâmpla nimic”, s-a gândit Ieremia. Çi aça a devenit el un profet al
lui Dumnezeu.
Indiferent de ce spunea Ieremia poporului despre Dumnezeu, era doar batjocorit çi båtut. Timp de 50 de ani s-a întâmplat
aça. A ajuns çi în închisoare çi a fost aruncat într-o fântânå cu noroi, unde a fost låsat så flåmânzeascå. 
Vorbele lui Ieremia sunt citite çi aståzi, dupå 2500 de ani, de cåtre noi, çi Dumnezeu l-a fåcut så fie un profet pentru
toate popoarele lumii.
În Biblie, cu greu se mai poate gåsi un bårbat atât de curajos, care så-L fi slujit pe Dumnezeu la fel de necondiñionat
ca Ieremia. Cum se explicå faptul cå a fost atât de curajos çi credincios? Chiar la
începutul slujirii lui, Dumnezeu îi spusese: „Voi fi cu tine”. Astfel Ieremia a avut
din tinereñe un prieten devotat în viañå, çi anume pe Dumnezeu, Domnul lui.
Acest Dumnezeu vrea så devinå çi prietenul tåu.

de Waldemar ZORN

PROFETUL 
S, I PRIETENUL LUI Eu må culc çi adorm în pace,

cåci numai Tu, Doamne, îmi
dai liniçte deplinå în locuinña
mea. 

Psalmul 4:8

PROFETUL 
S, I PRIETENUL LUI

Ilustrat de 
Larisa GOROÇCO
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„... ca så-ñi spun cine eçti.” Acest proverb are dreptate:
aça cum este prietenul tåu, cu care ai multe în comun,
aça eçti çi tu în inima ta, în gândurile tale çi în

comportamentul tåu. - Cine este prietenul tåu cel mai bun?
Un tânår, pe nume Joseph Scriven, avea o mamå foarte bolnavå. El îçi iubea
foarte mult mama çi voia s-o mângâie în vreun fel. Aça cå i-a compus o
poezie. În poezie era vorba despre Cel care era cel mai drag çi mai de preñ
pentru el çi mama lui. Joseph nu s-a gândit niciodatå cå poezia lui va fi puså
pe note çi cå va fi traduså în multe limbi. Titlul cântårii este: „Un prieten
bun çi-un frate”. Poate cå ai auzit-o çi tu cândva sau poate cå ai çi cântat-o. Cel mai bun prieten al acestui
tânår a fost Isus. Joseph a putut så-çi mângâie mama, iar Dumnezeu a mângâiat milioane de oameni
din lumea întreagå prin aceastå cântare.
Sfânta Scripturå ne învañå cå nu existå nimic mai important decât o relañie personalå cu Dumnezeu.
Pentru cei care nu cred în Dumnezeu sau care nu ascultå de El, Dumnezeu este Judecåtor. Înså pentru
cei care ascultå de El çi au zilnic pårtåçie cu El, prin faptul cå se roagå çi citesc Biblia, Dumnezeu este
Tatå çi Ocrotitor. Totul depinde de prietenul pe care ñi-l alegi aici, pe påmânt; cu el îñi vei petrece apoi
çi veçnicia.
Pe vremea când mergeam la çcoalå, era interzis ca oamenii så creadå în Dumnezeu. Înså prietenul meu,
Peter, çi cu mine am crezut în Dumnezeu çi nu am acceptat så fim fåcuñi pionieri. Când Peter a fost
întrebat la çcoalå - eram cam prin clasa a III-a sau a IV-a - de ce nu vrea så fie pionier, s-a ridicat din
bancå çi a spus tare çi clar: „Pentru cå eu cred în Dumnezeu!” Toñi au râs de el, dar eu am fost mândru
de el çi m-am bucurat cå Peter çi cu mine Îl avem prieten pe Isus, care ne påzeçte, çi cå nu trebuie så
ne temem de nimic. Acum este ceva obiçnuit ca oamenii så creadå în Dumnezeu. Dar este mult mai
important ca Isus så fie prietenul çi salvatorul tåu. Dacå este aça, atunci pot så-ñi spun cine eçti: faci
parte din familia lui Dumnezeu çi Isus va fi cu tine toatå viaña ta. El nu te va påråsi niciodatå. Într-o
zi te va duce la Tatål Såu ceresc çi atunci ne vom întâlni acolo, în cer.

de Waldemar ZORN

19
Ilustrat de Elena MICULA

Sunt prieten cu toñi cei ce
se tem de Tine, çi cu cei ce
påzesc poruncile Tale.

Psalmul 119:63

SPUNE-MI 
CU CINE TE 
ÎNSOÑEÇTI...

SPUNE-MI 
CU CINE TE 
ÎNSOÑEÇTI...
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Robert este elev în clasa a doua. Anul acesta, la fel ca
çi anul trecut, nimeni nu vrea så se împrieteneascå cu
el. Toñi îl strigå Plângåciosul çi Fricosul. Înainte, în

caz de urgenñå, se mai ducea la surorile lui. Acestea îi luau întotdeauna
apårarea, dar acum ele merg la o altå çcoalå, iar Robert trebuie så se apere
singur.

Aståzi, Cåtålin i-a fåcut un cucui çi i-a spus cuvinte urâte, pentru cå
Robert nu a oprit mingea çi aceasta a intrat în poartå.

„Lui Cåtålin mi-ar plåcea så-i...”, i-a trecut prin gând lui Robert în
drum spre caså. „Açteaptå numai, data viitoare nu te mai las så copiezi!”
Dar apoi çi-a amintit: „Dacå nu-l las så copieze, må bate din nou... Ah,
då-l încolo de Cåtålin! În plus, nu a fost corect så strige la mine. De fapt,
a fost vina lui Horia, care nu respectå regulile de joc... Çi cine a pus-o
pe Carmen aia så fie arbitru? M-a penalizat prea mult. Nu-i cinstit! Dar
pe mine nu må ascultå nimeni! Nimeni nu må înñelege!”

Robert mergea de-a lungul aleii çi se uita la frunzele galbene cu care
se juca vântul în timp ce cådeau la påmânt. Soarele îl orbea. Pe

deasupra capului lui treceau din când în când påsåri cålåtoare. În jur
era liniçte. Robert s-a açezat pe o bancå acoperitå cu frunze de pe

marginea drumului. Privea la ce se petrecea în jurul lui: în faña
lui tocmai a aterizat o coñofanå. 

S-a uitat în toate pårñile çi a început så ciuguleascå de pe jos.
Apoi a început så ciripeascå veselå çi a zburat pe copacul de
alåturi, pe care çedea o altå coñofanå.

„Cu siguranñå este prietena ei, s-a gândit Robert oftând. Eu nu
am pe nimeni! Sunt mereu singur! Ce bine e de surorile mele

gemene, Alma çi Adelina, ele nu se plictisesc niciodatå!” 
Deodatå, vântul a început så batå mai tare. Frunzele, care

pânå mai înainte au zåcut liniçtite pe påmânt, s-au

CEL MAI BUN
PRIETENde Xenia LARCOVA

CEL MAI BUN
PRIETEN
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învârtit în aer çi çi-au luat zborul. Printre ele, Robert a
descoperit o singurå frunzå albå, care reuçea cu greu så
zboare împreunå cu celelalte frunze. Parcå nimeni nu voia så
zboare cu ea, pentru cå era albå.

„Nici cu mine nu vrea nimeni så fie prieten!”, se gândi Robert.
În cele din urmå, frunza albå a råmas agåñatå într-un tufiç. Cu aceasta,
cålåtoria ei a luat sfârçit. Robert s-a gândit så o elibereze. Când a ajuns
la tufiç, a våzut cå frunza era de fapt o foaie dintr-un caiet de notiñe,
pe care era scris cu litere caligrafice: „Dragå prietene! Eçti singur? Nu
ai prieteni çi nimeni nu te înñelege? Existå Cineva care te iubeçte çi
care vrea så devinå prietenul tåu. Numele Lui este Isus. El te ajutå
så devii un alt om çi îñi då în dar o viañå complet nouå, plinå de bucurie
çi fericire. Vino, El te açteaptå! Adresa noastrå: str. Râului 2. În fiecare
duminicå de la ora 10”.

Mâinile lui Robert au început så tremure, inima îi båtea cu putere:
– Cum a ajuns foaia asta aici? De ce am gåsit-o tocmai eu? Cine este
oare acest Isus, care vrea så devinå prietenul meu?
În mintea lui Robert au început så se adune tot felul de întrebåri fårå
råspuns.
– Isus - ce nume ciudat! Nu cunosc niciun båiat cu numele acesta. Îmi
amintesc cå bunica mi-a povestit uneori despre un Isus, dar acesta a
murit cu mult timp în urmå çi acum poate fi våzut doar în tablourile din
biserici. Dar acest Isus tråieçte, are chiar çi o adreså. Oare vrea cu
adevårat så devinå prietenul meu, dacå må duc la el? Ce bine cå poimâine
este duminicå. De-abia açtept så må duc la el.

Robert a împåturit foaia de hârtie, a pus-o în ghiozdan çi a luat-o la fugå
spre caså. Spre surprinderea lui, în ziua aceea s-a adunat toatå familia la
maså.
– De ce ai venit atât de târziu, Robert? Ai mai fost undeva dupå çcoalå?
l-a întrebat mama, când l-a våzut intrând pe uçå.
– Nu, mami! Am mai jucat fotbal cu båieñii.
– Çtii bine cå trebuie mai întâi så-ñi schimbi hainele çi så månânci ceva!
Hai så te våd! Sigur te-ai murdårit!

Când a våzut cå fiul ei este destul de curat, mama a zâmbit numai çi a spus:
– Bine, spalå-te pe mâini çi hai la maså!

Robert a mâncat azi çi supa çi salata, un lucru pe care-l fåcea foarte rar.
Era bine dispus çi vesel. Pårinñii lui çi-au dat seama cå s-a întâmplat ceva
cu el. Înså Robert nu a povestit nimånui ce gåsise. A açteptat toatå ziua
momentul în care så fie singur, ca så aibå timp så mediteze çi så
viseze.
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Seara, când familia s-a adunat la cinå, tatål le-a spus
copiilor såi:

– Pentru cå añi fost atât de cuminñi toatå såptåmâna, am så vå
duc duminicå la bunica çi veñi putea petrece toatå ziua acolo.
– Uraaaa! au strigat surorile lui Robert în cor, îmbråñiçându-l de

bucurie pe tatål lor. Tati, eçti cel mai grozav!
– Cum, poimâine la bunica?! Robert s-a speriat. Poimâine
este duminicå, çi eu vreau så... Tati, eu nu pot så plec la

bunica. Am o întâlnire cu un prieten.
– Nu vrei så te duci la bunica? Dar ce fel de prieten este

acesta? a întrebat mama miratå.
– Este prietenul meu cel mai bun. Este foarte cumsecade çi må

înñelege întotdeauna. Mai mult decât atât, este foarte puternic çi...
Surorile lui Robert au izbucnit în râs, pentru cå çtiau cå Robert nu are
prieteni. Robert s-a blocat çi s-a înroçit tot.
– Nu fiñi råutåcioase! Gata, plecañi în camera voastrå! le-a spus mama

categoric. Apoi s-a dus la fiul ei çi l-a strâns la piept.
Tata i-a låsat pe cei doi singuri.

– Ce-i cu tine, Robert? Nu plânge! Mama l-a strâns pe Robert la
pieptul ei, mângâindu-l çi alintându-l.

Când Robert s-a oprit din plâns, mama l-a prins blând de bårbie
çi l-a privit în ochi.

– Vrei så-mi povesteçti acum ce s-a întmplat? l-a întrebat ea.
– Da!

Robert çtia cå mama îl ascultå întotdeauna çi cå îl înñelege
çi mai ales cå nu avea så râdå niciodatå de el. Dupå

câteva minute, mama a aflat tot, iar acum ñinea în
mânå foaia albå de hârtie, privind-o lung. Când 
çi-a ridicat privirea, Robert a våzut lacrimi în
ochii ei.
– Ce-i, mami? De ce plângi?
– Nu plâng. Mi-a intrat ceva în ochi, s-a scuzat
mama. Dupå un timp a zis: Nu trebuie så te
duci poimâine la bunica. Du-te liniçtit acolo,

ca så-L cunoçti pe Isus. Cred cå va deveni
cu adevårat prietenul tåu cel mai

bun. Acum du-te, spune-i
tatålui tåu „Noapte

bunå” çi pe urmå så te
duci la culcare.
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Robert nu a putut så adoarmå mult timp. Inima
îi båtea puternic çi era neråbdåtor. Duminicå urma
så-L cunoascå pe Isus. În cele din urmå, oboseala a
învins çi Robert a adormit adânc.

Ziua mult açteptatå a sosit çi promitea så fie caldå çi
însoritå. Alma çi Adelina se jucau vesele în grådinå cu
Senta, câinele lor, iar tata pregåtea maçina pentru cålåtorie.
Robert privea pe geam çi se gândea cå, de fapt, çi lui i-ar fi
plåcut så se ducå la bunica. Înså dorinña de a avea un prieten
foarte bun era mult mai mare. S-a uitat la ceas çi a våzut cå
era abia ora 9 çi 5 minute. Mai era aça mult! Robert a luat un
bloc de desen çi a început så deseneze. Aceasta era activitatea
lui preferatå. De obicei desena caricaturi ale colegilor de claså çi
ale profesorilor. Înså aståzi Robert a desenat pomii, soarele,
påsårile çi lângå ele un båiat fericit, care râdea. Ceasul indica
aproape ora 10.
– Trebuie så plec, a zis Robert. 

În timp ce se îndrepta spre strada Râului, inima îi båtea foarte
puternic, gata så-i sarå din piept. Când a ajuns, s-a oprit în faña
casei, întrebându-se:
– Oare cum aratå Isus? Ce så-i spun? Çi cum så må comport cu el?

În mintea lui Robert se învârteau atâtea întrebåri... Deodatå 
s-a auzit scârñâitul unei porñi. Robert s-a întors çi a våzut în faña
lui un tânår.
– Hei, båiete, de ce nu intri? l-a întrebat tânårul, întinzându-i
mâna.

„Ce bårbat amabil!, s-a gândit Robert... Oare så fie Isus?”
– Cum te cheamå? a întrebat Robert.
– Må cheamå Paul. Çi pe tine? Ai venit pentru prima datå?
– Da, pentru prima datå. Må cheamå Robert. Am aflat
întâmplåtor cå aici locuieçte Isus çi mi-ar plåcea så-L
cunosc.

Paul a zâmbit.
– Ce bine cå ai venit! Isus te açteaptå deja!
– Må açteaptå? A çtiut cå voi veni? s-a mirat Robert.
– Sigur cå a çtiut! El çtie tot. Hai så intråm, a zis Paul,
conducându-l pe Robert înåuntru.

Când au intrat, Robert a simñit imediat o atmosferå
deosebitå. Era atâta pace çi liniçte acolo; s-a simñit
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imediat ca acaså. Dintr-una din
camere Robert a auzit glasuri de
copii. Când au intrat acolo, Robert
a våzut båieñi çi fete de vârste
diferite, care aråtau fericiñi çi
mulñumiñi. O tânårå le povestea ceva

interesant. Paul çi Robert s-au açezat încet pe ultimul rând,
ascultând cu atenñie. Tânåra povestea despre minunile pe care

le fåcuse Isus. Robert era foarte impresionat de måreñia çi
puterea Lui. 

„De ce nu mi-a povestit nimeni pânå acum despre Isus?
Pe aça un om deosebit trebuie så-l cunoçti! Dar unde este El,
de fapt?”, s-a întrebat Robert.

Când povestea a luat sfârçit, Paul le-a fåcut copiilor
cunoçtinñå cu Robert, apoi au cântat cu toñii cântece creçtine.
Robert nu s-a simñit mult timp stråin în mijlocul lor, iar dupå
alte câteva minute le povestea deja copiilor despre el. Timpul
a zburat mult prea repede, programul s-a sfârçit çi toñi au
plecat acaså. Numai Robert a råmas tåcut pe scaunul lui,
uitându-se la poza de pe perete: un påstor, care ducea pe
umeri un miel. Robert era atât de adâncit în gânduri, încât
nu a observat când Paul s-a açezat lângå el.
– Ñi-a plåcut aici, Robert?
– Da, foarte mult, a råspuns Robert, fårå så-çi ia ochii de

la poza de pe perete. Am gåsit mulñi prieteni aici. Mihai, Alin,
Sara çi mulñi alñii. Dar nu L-am våzut încå pe Isus. Ai spus cå

må açteaptå! De ce nu a venit azi? Oare este bolnav?
– Dar Isus a fost aici çi S-a bucurat foarte mult cå ai venit.

– Çi de ce nu L-am våzut çi eu? a întrebat Robert derutat.
– Deocamdatå nu-L poate vedea nimeni.

– Ce vrei så spui? Este cumva invizibil? Robert era din ce în ce mai
uimit.
– Stai så-ñi explic. Deci: Isus este Fiul lui Dumnezeu çi a tråit în
urmå cu 2000 de ani aici, pe påmânt. Aståzi ai auzit câteva dintre
minunile pe care le-a fåcut în vremea aceea. Dar acum am så-ñi povestesc
de ce a venit El pe påmânt.

– Dar Paul, 2000 de ani, asta a fost tare demult. Isus mai tråieçte çi
acum?

Domnul aude 
când strig 

cåtre El. 
Psalmul 4:3b
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– Da, tråieçte. Dar este la
Tatål Lui, în cer, de aceea nu
putem så-L vedem.
– În cer? Înseamnå cå a murit.
– Nu! Acum 2000 de ani,
oamenii L-au råstignit. El a
murit, dar a treia zi a înviat çi apoi S-a înålñat la cer. A trebuit
så moarå pe cruce. Totul a fost dupå planul lui Dumnezeu.
Aståzi putem fi iertañi de toate påcatele noastre, dacå Îl låsåm
pe Isus så intre în inima noastrå. Pe fiecare om, care vine la El,
Isus îl scrie în Cartea Vieñii. Ce-i drept, nu-L putem vedea pe Isus,
înså El ne aude çi ne vede întotdeauna.
– Asta-i grozav! Eçti trecut çi tu în cartea aceasta?
– Da, çi numele meu este scris în Cartea Vieñii. Isus este
prietenul meu cel mai bun. Vrei så fie çi prietenul tåu cel mai
bun?
– Da, doar cå nu çtiu cum så-I spun lucrul acesta.
– Este foarte simplu. Dacå vrei, putem så ne rugåm
împreunå lui Isus. Paul çi-a împreunat mâinile, plecându-çi
capul. Robert i-a urmat exemplul. Rosteçte dupå mine
rugåciunea pe care am s-o spun eu acum: „Dragå Isuse!
Cred cå eçti Fiul lui Dumnezeu. Cred cå Ñi-ai dat viaña
pentru mine. Te rog, iartå-mi påcatele. Scrie-mi numele
în Cartea Vieñii. Intrå în inima mea çi fii prietenul meu
cel mai bun. Amin.”
Dupå rugåciune, Paul l-a îmbråñiçat pe Robert çi i-a
spus:
– Acum eçti copilul lui Dumnezeu, Robert, iar Isus
este prietenul tåu cel mai bun.
– Da, sunt atât de fericit cå Isus este prietenul meu
cel mai bun! a spus Robert.
De atunci, Robert merge în fiecare duminicå la
slujba religioaså pentru copii. Nu mai este singur,
ci are mulñi prieteni. Dar cel mai important
lucru este cå Isus este prietenul lui cel mai
bun!

Ilustrat de Ina COZINA

Dumnezeu va fi pururea
stânca inimii mele çi
partea mea de moçtenire.
Psalmul 73:26b
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Îi promise lui Kolk cå îi va aduce de mâncare

de fiecare datå când îi va aduce çi soñiei sale,

cåci îi era profund îndatorat micuñei maimuñe.

Pe cât de mândru refuza corbul de obicei

darurile, pe atât de bucuros acceptå gråunñele

aduse de porumbel, cåci îi era foarte foame.

Poveste serial începutå în nr. 1/06

– Çççt! îl avertizå corbul. Mai doarme încå.

Porumbelului nu i-a fost uçor så renunñe la

gurluitul lui, dar o fåcu totuçi de dragul lui Fips.

Ca nici un bob så nu cadå pe påmânt, îçi goli

guça într-o micå scobiturå. 

Fips se trezi. Plini de recunoçtinñå, mâncarå

împreunå toate gråunñele. Spre marea lor uimire,

påsårile cântåtoare s-au întors deja dupå douå

ore çi s-au adunat pe vârful unui brad, fapt

care l-a neliniçtit foarte mult pe Kolk.

Dacå micuñele cântåtoare ar fi gåsit pana, ar fi

zburat imediat la el. Fiecare ar fi vrut så fie

prima care så aducå vestea cea bunå. Ståteau

acolo, atât de tåcute, fårå så cânte, ceea ce nu

putea så însemne nimic bun. În cele din urmå,

Botgros veni la ei în zbor.

Soarele råsårea din nou peste pådure. Corbul

observå cå påsårile cântåtoare îçi luaserå zborul

de pe Teiul Rotund, împråçtiindu-se în cele

patru zåri, ca så caute pana. Porumbelul veni

apoi çi se açezå lângå Kolk, pe creangå.

Un timp îçi curåñå cu ciocul penele roçii de pe

piept çi le aranjå pe cele gri de pe aripi.

Evident, voia så câçtige timp. Apoi zise:

– Noi, påsårile cântåtoare am cåutat pana, dar

n-am gåsit-o.
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ÇI MICUL LUI PRIETEN FIPS
POVESTEA 6
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Dar el çtia deja unde se aflå pana.

– Unde?

– Acolo de unde nu o poate lua nimeni. În

cuibul uliului. Nas Coroiat a gåsit-o çi i-a 

dus-o triumfåtor soñiei lui. Pe frumoasa ta

panå neagrå de zbor stau acum puii de uliu.

Am fi continuat desigur s-o cåutåm, dar ne-am

întâlnit cu låstunul. Îl cunoaçteñi?

– Da, zise corbul. Este probabil cea mai rapidå

pasåre çi locuieçte pe stâncile ascuñite.

– Da, continuå Botgros. L-am întrebat dacå

vrea så caute pana împreunå cu noi.

Båtrânul corb îçi låså ciocul greu în jos, pânå la

ghearele de pe creangå. Nu, de acolo nu putea

nimeni så ia pana. Doamna Nas Coroiat era mai

mare decât soñul ei çi dacå avea pui, se lupta

cu çi mai multå îndârjire. Nu, de acolo nu putea

nimeni så ia pana.

Pot så te las så te duci singur prin pådure. Îñi

cunoçti duçmanii?

– Da! råspunse Fips bucuros. Îmi cunosc

duçmanii.

– Numeçte-i!

– Pe påmânt vulpea, bursucul çi jderul. În aer

uliul, gaia roçie, vindereul, vânturelul çi ciorile.

– Îmi pare råu, zise Botgros. Îmi pare foarte råu.

S-a aplecat apoi în faña corbului çi çi-a luat

zborul. 

Dupå mult timp, Kolk îi spuse lui Fips:

– Desigur, este foarte plictisitor så stai mereu

cu båtrânul corb. L-ai biruit pe Martes.

Noaptea bufniñele çi huhurezul.

– Eçti un elev bun! îl låudå Kolk. Dar ai uitat de

cei doi mari duçmani pe care îi ai.

Fips se concentrå så çi-i aminteascå. Unul îi

veni în minte:

– Omul Verde çi Ñeava Morñii, zise el.

Dacå strig de trei ori, înseamnå cå Omul Verde,

împreunå cu cei doi câini mari ai lui, este în

pådure. Sunt atât de puternici, încât pot så

omoare cu o singurå muçcåturå. Nimeni nu se

poate lupta cu ei. Så te fereçti din calea lor.

– Da. Omul Verde nu vede bine, dar are un ochi

la Ñeava Morñii. Când se uitå prin el, te

nimereçte chiar dacå ai fi la celålalt capåt al

pådurii. Trebuie så fii atent la avertizårile mele

çi la ale gaiñei.

– Am înñeles, corbule.

– Çi cine este al doilea duçman?

– Nu çtiu.

– Regele. Amândoi tråim acum ilegal în

pådure. Lucrul acesta îl supårå tare.

– Ce înseamnå ilegal? întrebå Fips. 

– Ceva ce este împotriva legii, îi explicå

corbul.

27
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Întoarce-te înainte så se întunece, cåci pe

Martes nu-l vei mai birui a doua oarå.

Fips îl sårutå pe Kolk pe cioc çi såri pe

urmåtorul vârf de brad, entuziasmat de ceea ce

avea så descopere.

Oricine are voie så ne omoare. Tot ce fac

porumbelul çi påsårile cântåtoare pentru noi

este ilegal. S-ar putea så li se facå fricå çi så nu

ne mai ajute. Du-te çi învañå så te descurci în

pådurea duçmånoaså.

Nu mai coborî jos, pe påmânt. Aici sus era

puternic. Fericit, såri de pe o creangå pe alta.

Corbul îl urmåri cu privirea. „A învåñat deja

multe”, se gândi Kolk.

Dådu din aripi çi aterizå în final pe påmânt.

Dacå ar fi apårut acum vulpea sau jderul, ar fi

fost pierdut. Câteva vråbiuñe au râs de el. Kolk

le aruncå o privire mânioaså, dar continuå så

se antreneze.

„Acum çtie cå sus printre crengi este mai în

siguranñå. Va învåña çi lucrul cel mai important:

så nu cedeze în faña fricii. Îçi va câçtiga prin luptå

un loc în pådure.” Apoi Kolk îçi luå avânt pentru

un prim zbor, chiar dacå îi lipsea pana.

Când soarele indicå miezul zilei, Kolk învåñase

o nouå tehnicå de zbor: cu aripa stângå

împingea aerul în jos çi cu dreapta plutea.

Când soarele coborî la asfinñit, Kolk se afla din

nou pe vârful Marelui Molid.

Cel mai mare duçman nu era Omul Verde, ci

frica din inimå. Oricum, putea så mai zboare,

chiar dacå nu prea sus çi nu prea departe, çi

putea så-çi caute hrana. Ciorile aveau så râdå

de el, iar cu Nas Coroiat era mai bine så nu mai

dea ochii.

Corbul era epuizat. Acum era sigur cå zborurile

lungi erau de domeniul trecutului. Nu va mai

putea niciodatå så zboare aproape de nori. Era

foarte descurajat.

„Nu voi renunña!”, se gândi Kolk. Fips avea

nevoie de el. Atunci våzu puiul de maimuñå

sårind gråbit printre vârfurile brazilor. Kolk îçi

ridicå aripa obositå, iar Fips se vârî sub ea.

28

26_33rum.qxd  05.10.2006  11:14 Uhr  Seite 28



(Va urma)

Biblia spune:
Cel încet la mânie preñuieçte mai mult
decât un viteaz, çi cine este ståpân pe sine
preñuieçte mai mult decât cine cucereçte
cetåñi. 
Proverbele 16:32
Bunåtåñile Domnului nu s-au sfârçit,
îndurårile Lui nu sunt la capåt, ci se
înnoiesc în fiecare dimineañå. Çi
credincioçia Lui este atât de mare!
„Domnul este partea mea de moçtenire”,
zice sufletul meu; de aceea
nådåjduiesc în El. Domnul este bun
cu cine nådåjduieçte în El, cu
sufletul care-L cautå. Bine este så
açtepñi în tåcere ajutorul Domnului.
Plângerile 3:22-26

Biblia spune:

Må aflam pe un fag de la marginea pådurii.

Atunci a venit el, era mare çi verde. Avea douå

Ñevi ale Morñii: una era în mânå, una pe spate.

Cele douå animale, care-l slujesc, erau cu el.

Respira neregulat çi inima îi båtea cu putere.

Corbul îl låså så se liniçteascå. Apoi îl întrebå:

– De ce te temi, fiule?

– L-am våzut. L-am våzut, zise Fips.

– Pe cine?

– Pe Omul Verde!

M-am gândit la ceea ce mi-ai spus çi m-am

ascuns dupå fag. Nu am fugit. Abia dupå ce a

trecut mai departe am pornit spre tine. 

– Eçti un elev bun, fiule, zise corbul. 

– Fips! zise corbul cu asprime. Îñi interzic

categoric så te apropii de cuibul uliului! Nu

poñi så iei pana! Pot så zbor çi fårå ea! M-am

antrenat azi toatå ziua. Nu vreau så mori pentru

mine!

Dacå nu te miçti, nu te vede. Pe iepuri poate 

så-i omoare atât de uçor, pentru cå ei o iau la

fugå. Dar spune-mi, ce ai cåutat la marginea

câmpiei de sub Stâncile Ascuñite?

– Am vrut så våd unde este cuibul uliului,

råspunse Fips.

Fips nu råspunse nimic. Era hotårât så ia pana.

Kolk o pierduse atunci când îl salvase. Mâine

dorea så încerce din nou så ajungå la Stâncile

Ascuñite de dincolo de Câmpia Verde. Îl iubea

pe Kolk. Inima lui micå era plinå de dragoste

çi curaj.

29
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1. Au gåsit påsårile cântåtoare pana de zbor 

a corbului?

2. Ce i-a spus Botgros corbului?

3. Cum a reacñionat Kolk la pierderea penei?

4. Cine sau ce era pentru Kolk cel mai mare duçman?

5. Au putut duçmanii cei mulñi ai micuñei maimuñe 

s-o opreascå så-çi ajute prietenul?

6. Eçti çi tu gata så-ñi ajuñi prietenul dacå este la

necaz?
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Dacå rezolvi corect integrama, vei

gåsi în cåsuñele marcate un mesaj

pentru tine.

1. Capitala Israelului

2. Situañii, pe care Dumnezeu le

îngåduie, pentru a ne întåri

credinña. (Iacov 1:2) 

3. „ ... çi mulñi se vor bucura de

________ lui.” (Luca 1:14)

4. Prima cetate în care a locuit

împåratul David. (2 Samuel 2:1-

11)

5. Cine a alergat înaintea fiului

pierdut? (Luca 15:20)

6. Sårbåtoarea mântuirii

7. Insula pe care Ioan a scris cartea

Apocalipsa. (Apocalipsa 1:9)

8. Împårat care a poruncit uciderea

pruncilor în vremea lui Isus.

(Matei 2:16)

9. Ñara în care israeliñii au fost sclavi

timp de 430 de ani. (Exodul

12:40)

10. Împårat care a tråit pentru un

timp cu animalele çi care a

mâncat iarbå. (Daniel 4:25-28)

11. Unul dintre profeñii mici care au

proorocit despre naçterea lui Isus

Cristos. 

12. În nimeni altul nu este ________

decât în Numele lui Isus Cristos.

(Faptele Apostolilor 4:12)

13. Ce i-a condus pe magii de la

råsårit pânå la Betleem? (Matei

2:7-12)

14. Unul dintre ucenicii care s-a aflat

cu Isus Cristos pe muntele

schimbårii la fañå. (Marcu 9:2)

15. În ce clådire s-a nåscut

Isus Cristos? (Luca 2:7)

16. Simbolul pentru sângele

lui Isus Cristos. (Marcu

14:22-25)

17. „La început era ...” (Ioan

1:1)

18. Oraçul în care Isus

Cristos a înviat fiul unei

våduve. (Luca 7:11-17)

19. Ce trebuiau så aducå

israeliñii Domnului?

(Leviticul 23:37)

20. Mama lui Iosif çi al lui

Beniamin. (Genesa

29:30)

21. Ce era Luca de meserie?

(Coloseni 4:14)

22. „Veñi gåsi un Prunc înfåçat în

scutece çi culcat într-o ________”

(Luca 2:12)
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Uli çi podul morñii, 
Andreas Schwantge, 

126 pag., 5 lei

Uli çi pârjolul roçu, 
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57 pag., 4 lei
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Andreas Schwantge, 

65 pag., 4 lei
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