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STARTSTART

S

I
C

S

O
E

A
Ñ

I

U

A

V

E
R

P

U
Z

T

R

E
N Î

N

I

MU
N
U

LF

A
Å

C

D
A

E
A

M
T

O

A

S
T

T
U

R

Å

P
L

A

T

Å
L

U

I

R

A

P

L

A

T
A

L

D
I

L
E

T
S

M N U

LO
S

U
T

S
R

A

E

R

E

D

Å

E
E

Å

SU

D

N

TR

O

2_11rum.qxd  22.11.2006  15:00 Uhr  Seite 2



3

DUMNEZEU E CREATOR S, I DOMN

Când Domnul, Creatorul,
Rosti acel cuvânt:
„Så fie”, fost-a cerul
Çi fost-a çi-un påmânt.

Çi Univers cu stele,
La numår infinit,
La mare depårtare,
Creat-a din nimic.

Aça avem un soare
Pentru a despårñi,
Atunci când el råsare,
O noapte de o zi.

Frumoaså-i creañiunea,
Dar ce e mai frumos,
De-ntrece rañiunea,
E Domnul meu, Hristos.

El îmi cunoaçte gândul,
Tråieçte-n mine-acum;
Çi cerul çi påmântul
Doar Lui I se supun.

El e Mântuitorul,
El e Ståpânul meu.
Primindu-I aståzi harul,
Poñi fi copilul Såu.

de Petricå PLEÇA
Ilustrat de Ina COZINA
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ISUS ESTE DARUL LUI DUMNEZEU
Uneori, oamenii ajung så creadå cå tot ce existå în lume costå ceva. Întreabå-i pe adulñii
din jurul tåu çi-au så-ñi confirme acest lucru în mod sigur. Eu înså nu cred cå este aça.
Sunt multe lucruri în lume care nu costå nimic. Ai citit bine!

GRATIS

În lumea-aceasta-n toate
Çi-n toñi ai noçtri ani
Sunt daruri minunate,
Ce nu ne costå bani.

Ca un exemplu, iatå,
E soarele måreñ
Ce ziulica toatå
Nu cere niciun preñ.

La fel çi ploaia bunå
Ce totul creçte-n lan,
Chiar de-i o såptåmânå,
Nu cere niciun ban.

Iar când adie vântul
Prin frunze, liniçtit,
Cântându-çi astfel cântul,
O face gratuit.

De cântå påsårele
În zori cu-atâta har
Çi-alungå gânduri rele,
O fac fårå salar.

Înså cu mult mai mare
Ca cele de mai sus,
E mântuirea care
Ne-o då Domnul Isus.

În viañå-i cel mai mare
Cadou fåcut de El,
Mai scump ca vânt, ploi, soare:
El este Dumnezeu.

Da, tot ce primim de la Dumnezeu e important çi bun. Noi oamenii înså suntem påcå-
toçi prin felul nostru de a fi. Dumnezeu uråçte påcatul, dar îi iubeçte pe påcåtoçi, de
aceea ne-a dat mântuirea în dar. Cum? El a dåruit lumii tot ce a avut mai valoros çi
mai de preñ, pe singurul Såu Fiu. Dumnezeu a hotårât ca Fiul Såu, Isus Cristos, så
plåteascå pentru påcatele noastre, murind pe cruce pentru noi. Crezi cå putem så-I
råsplåtim lui Dumnezeu pentru cå ne iartå påcatele? Nu, nu putem. El nu are nevoie
de nimic. El ne vrea doar pe noi, inima noastrå çi gândul nostru. Noi nu mai trebuie
så facem nimic altceva, decât så primim cadoul mântuirii, prin care Dumnezeu ne-a
dovedit iubirea Sa nemårginitå pentru fiecare dintre noi.

ISUS ESTE DARUL LUI DUMNEZEU
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Întâmplarea biblicå, pe care vreau så ñi-o povestesc azi, e scriså în
primul capitol al Evangheliei dupå Luca. O poñi citi çi singur, dar mie
îmi face plåcere så ñi-o povestesc, pentru cå este o întâmplare
uimitoare.

În Nazaret, un oraç din Galilea, locuia o fatå pe nume Maria. Ea
era fecioarå çi era logoditå cu Iosif. Ei urmau så se cåsåtoreascå.
Iosif era tâmplar çi locuia în acelaçi oraç. El nu era un om bogat
çi, la fel ca Maria, era din neamul împåratului David.

Într-o zi, pe când Maria se afla în caså, i s-a aråtat îngerul Gavril. Însuçi
Dumnezeu îl trimisese la Maria. Îngerul trebuia så-i aducå o veste incre-
dibilå.

– Plecåciune ñie, cåreia ñi s-a fåcut mare har; Domnul este cu tine, binecu-
vântatå eçti tu între femei! i-a spus îngerul.

Maria s-a tulburat la auzul unui asemenea salut. Cum putea
îngerul s-o numeascå cea mai binecuvântatå dintre femei?!

Îngerul a continuat:

– Nu te teme, Maria; cåci ai primit îndurare înaintea lui Dum-
nezeu. Çi iatå cå vei råmâne însårcinatå çi vei naçte un fiu,

cåruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare çi va fi numit Fiul
Celui Preaînalt, çi Domnul Dumnezeu Îi va da tronul tatålui Såu

David. Va domni veçnic peste casa lui Iacov çi Împåråñia Lui
nu va avea sfârçit.

Maria nu s-a îndoit nicio clipå cå Dumnezeu avea puterea så facå
acest lucru. Numai cå nu çtia cum avea så se întâmple aceasta.
Ea a prins curaj çi l-a întrebat pe înger:

– Cum se va face lucrul acesta, fiindcå eu nu sunt cåså-
toritå?

Îngerul i-a råspuns cå fiul, pe care îl va naçte, avea så ia fiinñå
la Cuvântul lui Dumnezeu, exact aça cum a luat fiinñå universul.

Pentru Dumnezeu, aceasta nu era o problemå. Maria a råspuns:

– Sunt roaba Domnului, Dumnezeului meu; facå-mi-se dupå
cuvintele tale.

Apoi îngerul a dispårut.

Aça începe viaña Domnului nostru Isus Cristos
aici, pe påmânt. Dumnezeu L-a trimis pe Fiul
Såu în aceastå lume påcåtoaså pentru ca
oricine crede în El så nu piarå, ci så
aibå viaña veçnicå.

Nu este acesta un lucru nemaipo-
menit?

5

Ilustrat de Ina COZINA

Maria
GavrilS,I ÎNGERUL

Maria
GavrilS,I ÎNGERUL

de Waldemar ZORN
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La începutul secolului trecut, insulele

din Marea Sudului erau bântuite de vânå-

tori sålbatici, care tråiau în triburi. Unul

dintre acele triburi înfricoçåtoare locuia

pe o insulå aproape de Ecuator. Pielea

acestor oameni era neagrå ca smoala. Çi

la fel de negre le erau çi inimile.

În canoe mici, aceçti oameni fåceau

incursiuni pentru a jefui insulele înveci-

nate. Ei îçi omorau çi îçi mâncau vic-

timele. Atacurile lor veneau de fiecare

datå pe neaçteptate. Numai cine reuçea

så se ascundå la timp, scåpa cu viañå.

Soarele dimineñii råsårea peste insula

Santa Izabel. Micul sat de pe malul Paci-

ficului dormea liniçtit. Un vânt uçor adia

printre frunzele palmierilor. Apa, de un

albastru închis, îçi arunca valurile cu

zgomot pe mal. Acolo, unde în locul fâçiei

de nisip se înålñau stânci, valurile se

spårgeau de mal într-o cascadå de spumå.

Câñiva pescari îçi întinseserå nåvoadele çi

açteptau în bårci un pescuit bogat.

Deodatå, au zårit la mare depårtare douå puncte

negre, care se apropiau rapid. Erau niçte bårci, care

se îndreptau spre insulå. Pescarii au început så se neli-

niçteascå. A urmat un schimb de cuvinte agitate. Apoi çi-au

strâns în grabå nåvoadele çi au început så vâsleascå cu toatå puterea spre

mal. Încå înainte så fi ajuns bårcile la mal, au sårit în apa linå, gråbindu-se så ajungå cât mai

repede la ñårm.

– Vin negrii! au strigat îngroziñi prin sat. Acuçi vor ajunge aici! Ascundeñi-vå în junglå! Repede!

6

Printre 
canibali
Printre 
canibali

din Papua Noua-Guinee
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Frica çi groaza s-au dezlånñuit. Satul s-a pus imediat în miçcare. Fiecare fugea så-çi scape

viaña. Femeile çi-au înçfåcat copiii. Bårbañii çi-au umplut tolbele cu sågeñi, au pus mâna pe

suliñe çi ciomege çi s-au ascuns, fiind gata de atac. Dupå câteva minute, satul pårea pustiu.

Råzboinicii temuñi au ajuns la ñårm. Au nåvålit în sat cu urlete cumplite de råzboi. A început

o luptå încrâncenatå. Sågeñile zburau prin aer. Vânåtorii sålbatici loveau, fiind siguri de

izbândå. Niciodatå nu veniserå în zadar în acest sat. Oare avea så fie altfel de data aceasta?

Bårbañii de pe insulå se apårau curajoçi, dar råzboinicii negri au început curând så domine

lupta. Unii dintre localnici au reuçit så scape fugind, alñii au fost prinçi çi legañi. Vânåtorii au

început apoi så caute în colibe.

– I-auzi! Ce-a fost asta? Nu seamånå cu scâncetul unui copil?

Într-adevår! În spatele unui çir de lemne se ascundea un båiat. Cum a ajuns acolo? De ce

nu era cu mama lui? Så se fi jucat pe undeva, atunci când l-a strigat? Cine çtie! Ochii lui erau

plini de lacrimi. Douå mâini mari l-au prins deodatå cu putere, l-au tras afarå din ascunzå-

toare çi l-au ridicat în aer.

– Ce båiat fain! a zis bårbatul batjocoritor.

Båiatul a våzut o fañå urâtå çi neagrå. Cu cât ñipa çi se zbåtea mai mult, cu atât mai strâns

îl ñineau mâinile puternice. Apoi a fost legat alåturi de ceilalñi prizonieri.

Vânåtorii çi-au privit satisfåcuñi victimele. S-au ales cu o pradå bogatå.

– Înapoi la canoe! a strigat apoi unul dintre ei, care pårea a fi çeful lor. Pe cei prinçi i-au

mânat înaintea lor – bårbañi, femei, copii. Unii erau råniñi çi abia reuçeau så meargå. De îndatå

ce se opreau, erau loviñi. Au fost înghesuiñi în canoe. Ultimul a fost adus båiatul.

Cålåtoria a început. Dupå mai multe ore au ajuns la o insulå, tocmai când apunea soarele.

Tot satul açtepta pe mal. Vânåtorii au fost salutañi cu strigåte

puternice de izbândå. Ei au aråtat cu mândrie prizonierii 

çi au fost låudañi de båtrânii satului. Vânåtorul care

gåsise copilul l-a ridicat pe acesta triumfåtor în

aer. Din nou a råsunat tot satul de strigåte

de bucurie.
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– La treabå, oameni, încingeñi „umu”-urile (cuptoarele)! i-au îndemnat

råzboinicii pe oamenii din sat.

Umu-urile sunt gropi fåcute direct în påmânt, în care se pun pietre încinse.

Pe aceste pietre se pun carnea çi legumele çi apoi se acoperå cu frunze de

bananieri.

Prizonierii au fost omorâñi. Oamenii açteptau acum ca masa så fie gata. Ei cre-

deau cå din carnea de om ieçeau puteri ascunse, care intrau în ei odatå cu mân-

carea, fåcându-i puternici.

Mulñimea era în culmea bucuriei cå aveau un ospåñ pe cinste. Numai soñia

çefului de trib avea o fañå tulburatå. Se uita întruna la båiat. Ceva la acest copil

o atrågea.

– Ce copil frumos!, se gândi ea.

Pentru prima datå în viaña ei, simñea ceva în inimå, ce nu mai cunoscuse

înainte. Era un sentiment cald çi minunat – mila. Trebuia så-l salveze! Dar cum?

I-a venit o idee: în tribul ei se considera cå alimentele peste care umbla o

femeie deveneau necurate. – Da, asta era soluñia! Trebuia så facå ceva, pentru

ca båiatul så fie considerat necurat.

L-a apucat repede pe båiat çi l-a împins, aparent întâmplåtor, sub coliba ei.

Nimeni nu a bånuit nimic, nimeni nu a våzut ceva suspect. Ca toate colibele din

sat, çi coliba ei era construitå pe niçte stâlpi, la înålñime, ca protecñie împotriva

animalelor sålbatice çi a inundañiilor.
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Femeia a intrat apoi în colibå. S-a învârtit încolo çi-ncoace, exact deasupra copilului, pre-

fåcându-se cå-çi face de lucru. Acum copilul era necurat. Nimeni nu mai avea curajul så punå

mâna pe el.

Când çeful tribului a descoperit cå propria lui soñie l-a påcålit, s-a înfuriat. A båtut-o foarte

tare, apoi a scos copilul de sub colibå.

– Vai de capul tåu, dacå te atingi de el! a strigat la el femeia. La ce te-ajutå dacå-l omori?

Çeful tribului a dat drumul copilului, scuipând dispreñuitor. Apoi s-a întors din nou în

mulñimea gålågioaså, care tocmai începuse så månânce.

Între timp, soñia çefului de trib a strâns båiatul cu drag în brañe.

– Totul va fi bine, micuñule. Nu mai trebuie så te temi, i-a spus prietenoaså çi l-a mângâiat.

Acum eçti al meu. Vreau så fiu mama ta. Te bucuri? Dar micuñul plângea çi mai tare.

– Mama! Vreau la mama mea! spunea el printre lacrimi. Femeia l-a strâns çi mai duios în

brañe.

– Nu înñelegi? Acum eu sunt mama ta. Crede-må, o vei duce bine la noi, foarte bine. Apoi

l-a luat cu ea în caså çi i-a pus numele Malas, care înseamnå „lemn tare”. L-a îngrijit cu

dragoste, aça cum i-a îngrijit çi pe copiii ei.

Malas s-a împrietenit repede cu ceilalñi copii din sat. Curând nimeni nu s-a mai gândit cå

acest båiat råpit fusese odatå la un pas de o moarte sigurå.

Anii au trecut. Båiatul a devenit adult. Mama lui a gåsit acum cu cale så-i spunå despre

råpirea lui çi despre cum ea îl salvase în ultima clipå. Malas mergea cu bårbañii la vânåtoare

çi glasul lui se alåtura strigåtelor de bucurie ale råzboinicilor.
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Într-o zi au îndråznit så vinå primii misionari pe insulå. Ei çtiau cå va fi foarte periculos. Avea

oare så sfârçeascå çi viaña lor în unul din acele „umu”-uri? Nu era exclus. Au fost urmåriñi çi

supravegheañi pas cu pas. Din spatele fiecårui copac, din fiecare colibå îi pândeau ochi negri,

mâini care se încleçtau pe mânerul suliñei, gata så loveascå în orice moment.

Nu o singurå datå s-a întâmplat ca o sågeatå så treacå razant pe lângå unul dintre misionari.

Predicatorii albi înså nu au renunñat. Ei au continuat så proclame Vestea Bunå, så-i trateze

pe cei bolnavi çi så încerce pe diferite cåi så le câçtige prietenia.

Încet, încet, Vestea Bunå prindea rådåcini în câte-o

inimå. Çi în inima lui Malas çi a mamei lui adoptive s-a

întâmplat acest lucru.

– De ce añi venit la noi? l-a întrebat Malas odatå

pe unul dintre misionari. De ce v-añi påråsit pårinñii

çi patria?

– Deoarece cåpetenia noastrå ne-a trimis cu un

mesaj important, i-a råspuns misionarul.

– Cåpetenia voastrå? Malas a cåzut pe gânduri.

Vorbeçti cumva despre Isus?

Misionarul a dat din cap. Ochii lui stråluceau. În sfârçit unul

care înñelege despre ce este vorba!

– Çi care este mesajul? a vrut så çtie Malas.

– Mesajul este cå Dumnezeu vrea så te salveze. El te iubeçte atât de mult, încât L-a dat

pe singurul...

– Minñi, albule, îl întrerupse Malas. Zeii nu pot så iubeascå... sau este zeul tåu altfel decât

zeii noçtri?

– Exact aça este. Dumnezeul meu este altfel. Ascultå-må cu atenñie!

Misionarul a început så povesteascå: Dumnezeu se gândise så le ofere oamenilor cele mai

frumoase lucruri, un Paradis minunat cu multe plante çi animale, çi så aibå o relañie de prie-

tenie cu ei. Între Dumnezeu çi oameni s-a format înså o pråpastie datoritå neascultårii

oamenilor. Adam çi Eva au ascultat de glasul Satanei, care li s-a aråtat sub forma unui çarpe,

çi l-au nesocotit pe Dumnezeu. Astfel, ei au devenit prizonierii diavolului. Nu mai puteau fi

prietenii lui Dumnezeu. Aceasta a fost cea mai tristå zi din lume. Çi Dumnezeu Însuçi a fost
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cel mai trist. Aça cå El a chibzuit, cum så gåseascå o cale, prin care så-i elibereze pe

oameni din mâna celui råu. Dumnezeu L-a trimis pe singurul Såu Fiu, Isus Cristos, pe acest

påmânt. Numai El, cel care nu fåcuse nici un påcat, a putut så plåteascå råscumpårarea, pentru

a-i elibera pe prizonieri din mâna diavolului. Dumnezeu l-a înfrânt pe diavol çi a devenit iar

prieten cu oamenii. Aceasta a fost cea mai frumoaså zi din univers.

– Înñelegeñi acum de ce vå spun cå Dumnezeu ne iubeçte? a întrebat misionarul. Vreñi så

råmâneñi mai departe prizonierii diavolului sau vreñi så credeñi în Isus Cristos çi så fiñi mân-

tuiñi? Trebuie så vå decideñi acum dacå vreñi så ajungeñi în Rai sau în Iad.

Malas s-a ridicat brusc. Toñi ochii s-au añintit asupra lui.

– Te rog, omule alb, ajutå-må så cred în Isus! Nu vreau ca El så fi murit zadarnic pentru

mine.

Apoi s-a ridicat mama lui Malas. Çi ea voia så-i aparñinå lui Isus. Aça au devenit Malas çi

mama lui primii creçtini din sat. Mai putea acum Malas så se ducå cu ceilalñi bårbañi så ia

prizonieri din alte triburi? Porunca lui Dumnezeu era: „Så nu ucizi!” Mai avea voie mama lui

Malas så încingå „umu”-ul, atunci când soñul ei îi poruncea?

Nu le-a fost uçor, dar Malas çi mama lui I-au råmas credincioçi lui Isus. Cu timpul li s-au

alåturat çi alñii, care çi-au predat viaña lui Isus Cristos. Curând a ajuns så creadå tot satul în

Isus. Chiar çi çeful tribului çi-a predat viaña lui Isus. Cålåtoriile råzboinice au încetat. Vânå-

torii sålbatici au devenit ucenici ai lui Isus.

Cu fiecare an care trecea, în Malas creçtea dorinña de a se întoarce acaså, pe insula Santa

Izabel. Da! El dorea så se întoarcå acolo, pentru a le spune celor din satul lui despre Isus çi

despre calea spre cer. Acum dorea så câçtige oameni pentru Cristos.

Ziua aceea a sosit. Soarele råsårea deasupra insulei Santa Izabel. Pe mal a acostat o barcå.

Din ea a coborât Malas împreunå cu prietenii lui. În mâini nu aveau arcuri cu sågeñi, nici

ciomege sau suliñe – ci Biblia.

Ilustrat de Elena MIHAILOVA-RODINA
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Numele acestui proroc înseamnå „Dumnezeu este judecåtorul
meu”. A crescut la curtea împåratului din Babilon. Dumnezeu
l-a ajutat så afle çi så interpreteze visul împåratului Nebucad-
neñar. Câñiva ani mai târziu, Dumnezeu l-a ajutat så explice
scrisul care a apårut pe perete în timpul unui ospåñ dat de
împåratul Belçañar. A fost cel mai înalt dregåtor de la curtea
împåratului Dariu. Oamenii de la curtea împåratului, care l-au
invidiat pentru aceastå poziñie, au pus la cale un complot
împotriva lui. El obiçnuia så îngenuncheze de trei ori pe zi çi så
se roage lui Dumnezeu. A fost aruncat într-o groapå în care
erau lei, dar Dumnezeu l-a salvat.

Numele ei înseamnå „albinå”. A fost prorociñå çi singura
femeie judecåtor din Israel. L-a însoñit pe Barac la locul
unde acesta urma så se lupte cu Sisera çi a dat semnalul
pentru atac. Dupå luptå, a cântat împreunå cu Barac o
cântare de laudå lui Dumnezeu pentru victoria obñinutå.

Este ultimul profet al Vechiului Testament. S-a nåscut cu
câteva luni înainte de Isus Cristos. Tatål lui a fost preotul
Zaharia çi mama lui s-a numit Elisabeta. El a tråit mult timp
în pustiu. S-a îmbråcat cu haine din pår de cåmilå çi s-a
hrånit cu låcuste çi cu mierea albinelor sålbatice. Î-a che-
mat pe oameni la pocåinñå çi a vestit venirea lui Mesia.

Numele ei înseamnå „oaie”. Ea a fost o femeie frumoaså. A
fost soñia lui Iacov, cea pe care el a iubit-o çi pentru care a
slujit tatålui ei, Laban, în total 14 ani. Mult timp ea nu a avut
copii, dar dupå mai mulñi ani de açteptare, Dumnezeu i l-a
dåruit pe Iosif. Mai târziu l-a nåscut çi pe Beniamin, înså la
naçterea lui ea a murit. A fost îngropatå în apropierea
Betleemului. Este una dintre femeile din care se trage
poporul Israel.

Realizat de Lubov SCHOLL
Ilustrat de Larisa GOROÇCO

S, TII CUM ÎI CHEAMĂ?S, TII CUM ÎI CHEAMĂ?

Råspuns: A 27-a carte a Vechiului Testament

Råspuns: Judecåtori 4-5Råspuns: Luca 1-3
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Råspuns: Genesa 29-35
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Stråmoçii noçtri au tråit cândva în sålbåticie, la fel ca stråmoçii

tuturor animalelor domestice. Ultimii dintre aceçtia au dispårut cu aproxi-

mativ 300 de ani în urmå. Erau foarte mari: aveau o înålñime de pânå la 2 m çi

cântåreau în jur de 800 kg. Tråiau în pådurile cu frunzå latå çi în stepa împådu-

ritå din Eurasia çi erau vânañi de oameni. Înainte ca omul så-i domesticeascå,

stråmoçii noçtri tråiau liberi în ñinuturi nemårginite. Se çtie cå ei au fost domes-

ticiñi pentru prima datå în India.

În prezent existåm aproape peste tot în lume. Noi suntem foarte folositoare oame-

nilor, printre altele pentru laptele nostru. Recordul de lapte pe an îl deñine aça-numita

raså „Friese” (11.000 l/an). Nu suntem pretenñioase çi ne adaptåm uçor la condiñiile

în care tråim. Dintre toate animalele domestice, noi deñinem recordul în

privinña numårului de rase (pânå la 970). Tråim în grajduri sau paçtem

libere pe påçuni. Suntem rumegåtoare çi ne hrånim numai cu plante.

Stomacul nostru mare çi foarte complex este format din patru „camere”

çi poate så digere o cantitate mare de hranå: iarbå, fân, furaje, fructe etc.

Greutatea noastrå corporalå este în medie de 600 kg; unele dintre

noi cântåresc çi 1000 kg sau chiar mai mult. Puii noçtri cântåresc între

18 çi 60 kg, în funcñie de raså. În medie, atingem vârsta de 20 de

ani. O datå pe an putem avea pui. Dupå ce se naçte, puiul se

ridicå în picioare. El aratå foarte nostim când face primii paçi çi

merge împleticindu-se în urma mamei lui. Timp de nouå luni

bea lapte. 

Nu avem ochi deosebit de buni, în schimb Creatorul nostru ne-a

înzestrat cu un simñ dezvoltat al mirosului, cu un auz bun çi cu o

memorie excelentå. Când ne întoarcem acaså de la påçunat,

cunoaçtem drumul spre grajd, la locul nostru.

Tråim în cirezi. Între noi ne înñelegem prin sunete specifice çi

prin gesturi. De exemplu, ne avertizåm de un pericol lovind de

mai multe ori cu copita în påmânt sau întorcându-ne într-o

parte çi aplecând capul. Muçtele çi insectele le alungåm

cu coada noastrå lungå, care are la capåt un smoc. Sun-

tem animale paçnice, deçi avem coarne. De

obicei numai masculii le folosesc, atunci

când sunt atacañi.

Sigur ne-am întâlnit vreodatå, poate

când ai fost pe undeva pe la ñarå, çi

în mod sigur çtii deja cine sunt eu.

Corect, sunt          .

de Elvira ZORN

CINE SUNT EU?CINE SUNT EU?
vaca

Ilustrat de Iulia PRAVDOCHINA

13
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1

2

1. 
ce-ñi doreçte inima 

Så-ñi dea çi så-ñi toate planurile
împlineascå tale 

(din Psalmul 20)

2. 
Cåci lui Dumnezeu 

au påcåtuit de slava çi sunt
lipsiñi toñi
(din Romani 3)

3. 
vine din inimå Ce iese din 

gurå pe om spurcå çi aceea
(din Matei 15)

Realizat de Mirela LEFTER,
12 ani, jud. Timiç

Recunoaçteñi autorii urmåtoarelor afirmañii? 

1. „Iatå omul!”
2. „Ce am scris, am scris!”
3. „Femeie, iatå fiul tåu!”
4. „Alegeñi aståzi cui vreñi så slujiñi!”
5. „Dar çtiu cå Råscumpåråtorul meu este viu!”
6. „Domnul så fie cu voi!”

Realizat de Carina SIMINIC-RUS, 
9 ani, jud. Arad

DIN COMORILE 
BIBLIEI

DIN COMORILE 
BIBLIEI

Aranjañi cuvintele de mai jos, astfel încât 
så descoperiñi versetele biblice corecte!
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AFACERI PROFITABILE
În jurul anului 600 î.H., Babilonul a fost

cel mai important centru comercial din

lume. În timpul exilului lor în Babilon,

iudeii au ajuns så cunoascå lumea afa-

cerilor çi economia bancarå. Arheolo-

gii au gåsit registrele contabile ale unor

negustori iudei foarte bogañi.

PIEÑELE
Oamenii mergeau la piañå în localitåñile

mari atunci când doreau så cumpere

ulei de måsline, peçte, smochine, stru-
guri, vin, animale, îmbråcåminte çi vase

de ceramicå. Supraveghetorii pieñelor

aveau sarcina så verifice cântarele ne-

gustorilor çi så se asigure cå aceçtia

aveau preñuri accesibile.

MAGAZINELE
Pe vremea lui Isus, nu existau maga-

zine în satele mici, ci doar în oraçele

mari. Acolo, acestea se aflau unele lân-

gå altele, pe stråzi înguste.

SCHIMBÅTORII DE BANI
Oamenii veneau din lumea întreagå în

Palestina, astfel schimbåtorii de bani

aveau mult de lucru. Ei cereau o taxå,

de aproximativ 10% din valoarea ba-

nilor pe care-i schimbau.

Toñi iudeii trebuiau så plåteascå im-

pozit la Templu. Din nefericire, schim-

båtorii de bani îi înçelau adesea pe

clienñii lor de la Templu. Din aceastå

cauzå, Isus a numit Templul o „peçterå

de tâlhari”.

Schimbåtorii de bani dådeau bani çi

cu împrumut. Masa, pe care-çi puneau
banii, se numea „bancå”. Ei îi împru-

mutau cu bani pe oamenii care doreau

så înceapå o afacere nouå, pe proprie-

tarii de vapoare sau pe negustorii din

alte ñåri.

de Mark WATER

Ilustrat de 
Natalia ÑURACOVSCA

Viaña
în vremurile

biblice

Viaña
în vremurile

biblice NEGUSTORI S,I COMERCIANT, INEGUSTORI S,I COMERCIANT, I

O bancå

Comerñul cu ñårile îndepårtate

Verificarea cântarului
unui negustor

Magazine în Ierusalim

Împåratul Solomon s-a îmbogåñit prin comerñul cu ñårile îndepår-
tate. Exemplul lui i-a încurajat pe negustorii din Ierusalim çi Sama-
ria så facå çi ei comerñ. Prorocul Amos a relatat cå negustorii erau
atât de lacomi de bani, încât desconsiderau toate sårbåtorile,
deoarece în zilele acelea trebuia întreruptå orice muncå.
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Ilustrat de Victoria DUNAIEVA

Dumnezeu este atotputernic çi îi iubeçte pe toñi oamenii. El a çtiut ce probleme

aveau så aibå oamenii datoritå påcatelor lor. Toñi oamenii sunt påcåtoçi din fire

(pentru cå Adam a påcåtuit, luând decizia så tråiascå fårå Dumnezeu) çi prin

aceasta toñi oamenii sunt morñi spiritual. Biblia spune despre fiecare om, care nu

crede în Cristos, cå este mort în greçelile çi påcatele lui (Efeseni 2:1).

Conform planului lui Dumnezeu, Isus a fost menit så fie Mielul de jertfå (1 Petru

1:20). Înainte de naçterea Sa aici pe påmânt, Domnul Isus a acceptat så-Çi dea

viaña pentru påcatele noastre.

Deci, dacå ne imaginåm cå Isus nu ar fi venit pe påmânt, atunci oamenii ar fi

fost condamnañi så sufere veçnic. Ei ar fi fost alungañi de Dumnezeu çi nu ar mai

fi avut nicio speranñå de salvare. Dar acum putem avea pace cu Dumnezeu çi

viañå veçnicå prin sângele jertfei, pe care l-a vårsat Domnul Isus pentru noi pe

cruce.

1. Ce s-ar fi întâmplat dacå Isus nu ar fi venit pe påmânt?
(Ina N., 12 ani)

Råspunsuri de Marina CUZNEÑOVA

Oamenii nu se pot schimba de la sine. Numai Duhul Sfânt, adicå Dumnezeu Însuçi,

poate så lucreze la inimile oamenilor çi så le schimbe vieñile. Duhul Sfânt le

deschide oamenilor ochii, dovedind „lumea vinovatå în ce priveçte påcatul, drep-

tatea çi judecata”, spune Biblia (Ioan 16:8). Prin exemplul tåu personal çi prin

ascultarea ta fañå de Dumnezeu çi de pårinñii tåi, printr-o relañie bunå cu prietenii tåi

çi prin cuvinte pline de adevår, tu poñi så-i ajuñi så Îl cunoascå pe Dumnezeu.

Câteva explicañii despre adevårul biblic:

– Fiecare om este vråjmaçul lui Dumnezeu; este înclinat spre fapte rele (Colo-

seni 1:21; Romani 5:10) çi îi uråçte pe ceilalñi (Tit 3:3).

– Dumnezeu este sfânt. El nu poate så lase påcatul nepedepsit. El uråçte påca-

tul, dar îl iubeçte pe påcåtos çi vrea så-l ierte.

– Dumnezeu L-a trimis pe Isus Cristos, Fiul Såu, ca så ia asupra Lui pedeapsa

pentru påcatele tuturor oamenilor.

– Prin credinña personalå în Cristos, ca Domn çi Mântuitor, omul are parte de

împåcarea cu Dumnezeul cel Sfânt. Atunci, el este nåscut din nou de Duhul lui

Dumnezeu çi poate så aducå roade bune.

2. Mulñi copii de pe strada mea folosesc cuvinte „murdare”. Eu le spun
cå nu este bine ce fac, dar degeaba. Cum pot så-i ajut så scape de
acest obicei råu? (Lilia R.)

Scrie-ne çi tu întrebårile tale legate de Biblie sau 
de viaña de creçtin! Vrem så te ajutåm så înñelegi din punct de

vedere biblic fråmântårile tale.

16
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EFES
În Antichitate, frumosul çi bogatul oraç Efes era situat în locul unde râul
Kaystros se vårsa în Marea Egee. În acest oraç exista templul zeiñei
Diana, care se numåra printre cele çapte minuni ale lumii. Strada, care
ducea din port la amfiteatrul imens (26.000 de spectatori), trecea pe
lângå piaña în care negustorii din toate ñårile Imperiului Roman îçi ofe-
reau mårfurile spre vânzare. Apostolul Pavel a vizitat Efesul pe vremea
când acesta mai era încå un oraç înfloritor. Timp de trei ani, Pavel le-a
predicat Evanghelia çi mulñi oameni din Efes au crezut în Isus Cristos. Au
încetat så se mai închine idolilor çi så mai aducå ofrande zeiñei Diana.
Înså oamenii, care fåceau bani din comerñul cu tot felul de obiecte idola-
tre, s-au supårat pe Pavel. Atunci, ei au pus la cale o adevåratå revoltå
împotriva credincioçilor çi s-au adunat în amfiteatru, strigând: „Mare
este Diana Efesenilor!” Ei au protestat împotriva învåñåturii lui Pavel,
conform cåreia închinarea la obiecte fåcute de mâini omeneçti este
greçitå. Conducåtorul oraçului Efes a fost un om înñelept, altfel Pavel ar fi
putut avea o soartå nefastå.

Ceva mai târziu, în Efes a tråit çi a lucrat apostolul Ioan. Aici çi-a scris
Evanghelia, Epistolele çi Revelañia pe care a primit-o de la Domnul Isus
pe insula Patmos, unde fusese exilat, drept pedeapså pentru cå propo-
våduise Cuvântul lui Dumnezeu.

Acest oraç mai existå çi azi çi este situat pe teritoriul Turciei. Am vizi-
tat oraçul Efes cu ceva timp în urmå, împreunå cu un grup de turiçti
credincioçi. Am mers pe strada care duce de la fostul port la amfiteatru
çi mi-am imaginat cum a mers çi apostolul Pavel pe aici. Am stat îm-
preunå în mijlocul amfiteatrului, privind locurile din marmurå pentru
spectatori çi m-am gândit la mulñimea de oameni care i-a insultat pe
apostoli. Ce bine cå aceçtia nu au cedat çi cå nu s-au supus! Altfel cine
ar fi råspândit Vestea Bunå în lumea întreagå, încât s-o aflåm çi eu çi tu?
Entuziasmañi de cele amintite çi de minunea pe care a fåcut-o Dum-
nezeu, am strigat cu toñii: „Mare este Domnul nostru Isus Cristos!” Acus-
tica dintr-un asemenea amfiteatru este excelentå, iar strigåtul nostru s-a
auzit pânå departe. În apropiere de amfiteatru am våzut ruinele unei
vechi cetåñi. În zidul acesteia se vede o piatrå funerarå çi se spune cå
aici este îngropat apostolul Ioan.

De-a lungul secolelor, marea s-a retras cu câñiva kilometri, iar portul
din Efes este aståzi plin de mâl çi de nisip, semånând cu o mlaçtinå
mare. Aståzi, oraçul aratå ciudat. Din templul Dianei se mai våd doar
câteva coloane çi plåci de marmurå. Strada principalå, care odinioarå
era iluminatå çi pavoazatå, este o fundåturå care se terminå la fostul
ponton. Din oraçul propriu-zis nu au mai råmas decât ruinele. Înså cårñile

din Biblie scrise aici de Pavel çi de Ioan sunt la fel de vii aståzi, ca odinioarå.
Cine se mai roagå azi Dianei din Efes? În Domnul nostru Isus Cristos

înså cred çi aståzi milioane de oameni din lumea întreagå çi I se închinå.
Nu-i aça cå çi noi facem parte dintre aceçtia?

de Waldemar ZORN

Oraçul apostolilor
EFES

Aici s-a aflat templul zeiñei Diana

Amfiteatrul

Ruinele zidurilor vechi

Diana 
din Efes

EFES

M
area

Egee

Marea Mediteranå IS
RA

EL
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Cartea naturii

Noi, oamenii, ne obiçnuim repede cu unele lucruri.
Tråim într-o lume cu nenumårate feluri de zgo-
mote, înså adesea nu le percepem cu adevårat. Nu
suntem atenñi la zgomotul pe care-l fac paçii noçtri
sau la foçnetul paginilor pe care le råsfoim, la
bârâitul frigiderului din bucåtårie sau la clipocitul
apei de la robinet. Selectåm inconçtient zgomotele
care ne înconjoarå, într-o ordine preciså. Auzim ce
este important pentru noi, iar ceea ce nu este im-
portant nici nu sesizåm. Devenim atenñi abia când
un zgomot ne deranjeazå brusc. De multe ori nu

mai auzim ce explicå profesorul în
faña clasei din cauzå cå Anton,

vecinul de bancå, muçcå
cu poftå din mårul pe
care-l ñine ascuns. Da-
cå cineva de lângå noi
desface o pungå cu
seminñe sau o bom-

boanå, abia mai per-
cepem ce se întâmplå în

fañå, pe scenå. Dacå în cel
mai nepotrivit moment începe

så ne chioråie stomacul, avem impresia cå doar un
concert de muzicå rock ar putea så fie mai zgo-
motos.

Zgomotele sunt printre primele lucruri pe care le
percepe, dar çi pe care le produce un nou-nåscut.

Pentru copilul mic, sunetele încep så dobândeascå
o semnificañie cam dupå vârsta de un an. La în-
ceput, ele sunt doar un gângurit mulñumit, un oftat
de såturare sau un ñipåt provocator. Pårinñii încear-
cå så înñeleagå sensul sunetelor scoase de copilul
lor. Tatål susñine cå fiul lor tocmai încearcå så pro-
nunñe cuvântul „tata”, iar mama recunoaçte în ace-
laçi gângurit cuvântul „mama”.

Copiilor le place så facå experimente cu zgo-
mote çi sunete. Ei iau apå în gurå çi fac gargarå cu
ea, producând sunete vesele, cu sonoritåñi diferite.
Ce se aude, este foarte nostim. Añi încercat çi voi
deja?

La vârsta de çapte ani am inventat un instrument
muzical „genial”. Era destul de mare çi destul de
primitiv. Era alcåtuit din caloriferul de lângå patul
meu çi un fir de måtase. Un capåt al firului l-am
legat de calorifer, celålalt capåt îl ñineam în gurå.
Astfel a luat fiinñå un fel de chitarå cu o singurå
coardå. Tonul depindea de cât de întins ñineam
firul de måtase çi de miçcarea buzelor mele. Capul
meu era cutia de rezonanñå a acestui instrument
muzical neobiçnuit. Må simñeam cu totul legatå de
muzica produså de „chitara mea calorifericå”.

În copilåria mea am mai avut parte de ceva, la
care unii s-ar putea doar så viseze: o moarå veche
çi påråginitå, care se afla lângå pârâul nostru. Era
formatå dintr-o clådire mohorâtå, cu niçte gåuri în18
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loc de ferestre, çi dintr-un ståvilar pe jumåtate dis-
trus. Acest ståvilar transforma pârâul liniçtit într-o
cascadå asurzitoare. Partea din mijloc a ståvilaru-
lui era stricatå, dar pårñile laterale erau într-o stare
bunå. Apa cådea cu zgomot mare de la o înålñime
de câñiva metri. Din aceastå cauzå, curentul din
spatele morii era foarte puternic. Doar cu greu
reuçeam så-mi ñin echilibrul, cålcând pe pietrele
alunecoase çi rotunde, pentru a ajunge pânå în
mijlocul pârâului. Må açezam pe o piatrå mai mare
çi începeam så cânt. Apa fåcea o gålågie atât de
mare, încât vocea mea nu se putea auzi. Dar apoi 
s-a produs minunea: cascada a început så cânte
împreunå cu mine! Era de parcå aç fi dirijat un cor
întreg, care må asculta. Dar în acelaçi timp era cân-
tul cascadei. Experienña aceasta era mult mai
intenså çi mai clarå decât cea cu „chitara calorife-
ricå”. Simñeam cå sunt una cu muzica acelei cas-
cade. Cântam împreunå acelaçi cântec solemn.

Când am crescut, m-am mutat în alt oraç. Acolo
nu exista nicio cascadå în compania cåreia så pot
cânta. Aça cå am încercat så cânt în timp ce fåceam
duç, dar nu era acelaçi lucru. Am cåutat „cântul
cascadei” în huruitul roñilor, atunci când cålåto-
ream cu trenul, în duduitul motorului, când çedeam
în autobuz çi în zgomote çi sunete care mai de care
mai diferite. Çi så vå spun ceva: Am regåsit acest
cântec!

În fiecare duminicå må duc så cânt împreunå cu
aceastå cascadå cântåtoare. Ea este de fapt cântatul
din biserica mea, cåruia må alåtur. Cântåm cântåri
prin care-L låudåm pe Domnul nostru. Vocea mea
se uneçte cu vocile frañilor mei çi ale surorilor mele
çi må simt de parcå aç sta din nou în mijlocul unei
cascade cântåtoare. Må simt una cu acest cântec çi
cu acest cor. Må dedic în întregime muzicii, deoa-
rece cânt din toatå inima. În Biblie, în cartea Apo-
calipsa, capitolul 5, gåsim cuvintele acestei cân-
tåri: „Vrednic este Mielul care a fost înjunghiat så
primeascå puterea, bogåñia, înñelepciunea, tåria,
cinstea, gloria çi lauda!” În timp ce biserica mea Îl
laudå pe Domnul, toate cascadele din lume cu
vuietul lor, toate påsårile cu trilurile lor çi iarba cu
foçnetul ei confirmå: „A Celui care stå pe tron çi a
Mielului så fie lauda, cinstea, gloria çi puterea în
eternitate!” Înñeleg cå Dumnezeu a dat creañiei
Sale un glas, pentru ca ea så-L laude. El a creat
sunetele, tonurile çi zgomotele, pentru ca toate så
se uneascå în acest cor måreñ, care-L laudå pe El,
Creatorul. Numai El este vrednic så fie låudat. El
este Domn peste tot ce tråieçte. Tot ce are suflare
så-L laude pe Domnul!

de Elena MICULA

Ilustrat de Ivan MIHAILOV

19
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Låudañi pe Domnul! Voi låuda pe Dom-
nul din toatå inima mea, în tovåråçia
oamenilor fårå prihanå çi în adunare.

Ilustrat de Elena MICULA

Mari sunt lucrårile Domnului, 
cercetate de toñi cei ce le iubesc.

Strålucire çi måreñie este lucrarea Lui, 
çi dreptatea Lui ñine în veci.

20
El a låsat o aducere aminte a minunilor Lui, Domnul este înduråtor çi milostiv.
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Frica Domnului este începutul înñelep-
ciunii; toñi cei ce o påzesc, au o minte

sånåtoaså, çi slava Lui ñine în veci.

A trimis poporului Såu izbåvirea, a açezat
legåmântul Såu în veci; Numele Lui este

Sfânt çi înfricoçat.

Lucrårile mânilor Lui Sunt credincioçie çi
dreptate; toate poruncile Lui Sunt adevårate,

întårite pentru veçnicie, fåcute cu
credincioçie çi neprihånire.

El a dat hranå celor ce se tem de El; 
El Îçi aduce pururea aminte de

legåmântul Lui.

El a aråtat poporului Såu puterea 
lucrårilor Lui, cåci le-a dat moçtenirea

neamurilor.
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Rugåciunea unei mame
Învelitå într-o påturå mare çi cålduroaså, Oksana stå
çi se uitå pe fereastrå. Afarå totul este alb, iar copiii
se dau cu såniile. Câñiva dintre ei tocmai coboarå în
mare vitezå dealul, dupå ce çi-au legat såniile, for-
mând un „trenuleñ”. Jos, såniuñele se råstoarnå unele
peste altele, iar copiii cad în zåpadå. Oksana izbuc-
neçte în râs, la fel ca çi copiii de afarå. Nu se poate
juca încå împreunå cu ei. Dar în curând va fi iar sånå-
toaså çi atunci va putea så se dea çi ea cu sania prin
zåpadå. Sigur anul viitor, dacå nu anul acesta. Ea s-a
întors de curând de la Kiev, de la Clinica Amosov,
unde a suferit o operañie la inimå. Kievul este un oraç
foarte mare çi frumos, cu case înalte çi stråzi foarte
late. Oksanei i-a plåcut foarte mult acolo. Ea tråieçte
într-un sat mic din Transcarpatia. Çi aici este foarte

frumos. În jurul satului
sunt munñi çi påduri,

iar printre dealuri
curge un râu. Râul
este acum îngheñat,

iar oamenii pot trece
peste gheañå pânå în
satul vecin. Acolo
existå o bisericå, un-
de Oksana çi mama ei

au fost iarna trecutå.
În bisericå, atmosfera era li-
niçtitå çi solemnå. Mama 
se rugase lui Dumnezeu ca

s-o vindece pe fiica ei. Acum, micuña Oksana se
simñea mult mai bine.

Bisericile în Ucraina
Kiev, capitala Ucrainei, mai este numitå çi „mama
oraçelor ruseçti”. Aici s-a nåscut civilizañia slavå din
råsårit çi de aici s-a råspândit creçtinismul în Rusia.
În secolul al X-lea, Vladimir, primul mare principe al
Kievului, a declarat creçtinismul religie de stat în
regatul såu numit „Rusia kieveanå”. Acest regat se
întindea de la Carpañi pânå la Novgorod. La porunca

lui Vladimir, toñi oamenii din oraç au pornit pe
strada principalå din Kiev spre Nipru, unde au fost

botezañi. În amintirea acestui eveniment important,
aceastå stradå este numitå de peste 1000 de ani Stra-
da Botezului. Mulñi nu au vrut så renunñe la credinña
stråbunilor lor. Ei erau pågâni çi se închinau zeului
pågân Perun. Principele Vladimir a distrus toate lo-
curile de închinare pågânå çi a poruncit så se cons-
truiascå biserici. Aça au apårut peste tot în Ucraina
catedrale minunate çi biserici, care au cupole aurite.

În estul Ucrainei existå biserici ortodoxe, iar în
vest predominå cele catolice.

Independenña
Întreaga istorie a Ucrainei este o istorie a luptei ucrai-
nenilor pentru independenñå. Ñara bogatå, pådurea
deaså çi poziñia geograficå favorabilå au fost dintot-
deauna o atracñie pentru alte popoare. Timp de 240
de ani, Ucraina a trebuit så îndure domnia violentå a
tåtarilor çi mongolilor. A rezistat atacului Imperiului
Austro-Ungar, Poloniei çi celor 70 de ani în care a
fåcut parte din Uniunea Sovieticå. Abia la 24 august
1991 a fost proclamatå independenña Ucrainei.

Cernobîl
În urmå cu 20 de ani, Ucraina era puñin cunoscutå în
lume. La 26 aprilie 1986 înså, întreaga lume a aflat
numele unui oråçel ucrainean: Cernobîl. În apropie-
rea acestei localitåñi, într-o centralå nuclearå s-a pro-
dus cea mai mare catastrofå tehnicå de pânå atunci:
explozia unui reactor nuclear. Întreaga lume a putut
viziona la televizor cum pompierii çi-au riscat viaña
pentru a stinge focul produs la centrala nuclearå.
Atunci au murit sute de oameni, iar alte mii mai târ-
ziu çi încå çi azi mor oameni ca urmare a acestei cata-

UCRAINAUCRAINA Ucraina
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strofe. Radiañiile radioactive puternice au contaminat
frumosul peisaj cu påmânt negru al Ucrainei, grådinile
roditoare çi râurile cu apå cristalinå.

De la acest accident au trecut 20 de ani, înså
oamenii mai suferå çi azi datoritå urmårilor catastro-
fei. În Ucraina, rata mortalitåñii este de 3 ori mai mare
decât rata natalitåñii. Astfel, numårul populañiei a scå-
zut în ultimii trei ani cu trei milioane. Populañia
Ucrainei este acum de aproximativ 49 de milioane.

Trezirea spiritualå
S-ar putea crede cå nenorocirea înfricoçåtoare çi greu-
tåñile economice çi politice nu favorizeazå tocmai vre-
muri bune. Înså tocmai dupå aceste evenimente oame-
nii au simñit cå au nevoie de Dumnezeu çi au fost
flåmânzi dupå Cuvântul lui Dumnezeu. De îndatå ce 
s-au putut cumpåra peste tot Biblii çi a apårut posibi-
litatea de a proclama Cuvântul lui Dumnezeu, mulñi
oameni din Ucraina s-au întors la Dumnezeu. Mii de
biserici noi çi-au deschis larg porñile pentru mulñimea
de oameni nemângâiañi çi disperañi. Adulñii çi copiii
sunt deschiçi pentru Evanghelie çi recunosc cå au
nevoie de Dumnezeu, de iertarea påcatelor çi de mân-
tuire. În ultimii 10 ani, în Ucraina au fost înregistrate
aproximativ 12.000 de noi biserici creçtine.

Vestea Bunå pentru toñi
Guvernul ucrainean nu interzice proclamarea Evan-
gheliei. Cuvântul lui Dumnezeu este predicat în spita-
le, închisori, orfelinate çi internate. Se tipåreçte multå
literaturå creçtinå, iar Bibliile pot fi cumpårate în orice
librårie. La revista „Felinarul copiilor” în limba ucrai-
neanå sunt abonañi 32.000 de copii din Ucraina. În
capitala Kiev existå deja de 10 ani „Sårbåtoarea Feli-
narului”, în cadrul cåreia mii de copii aud despre Isus
Cristos.

Bucurie pentru micuña Oksana
Oksana se mai uitå o datå pe fereastrå çi vede cå cineva deschide uça de la grådinå.
În curte intrå poçtaçul. În mânå are un plic galben. Oksana bate din palme de bucu-
rie: „A sosit Felinarul!” Poçtaçul i-a adus în sfârçit revista pentru copii!

Cât timp a stat în spital, Oksana a fost vizitatå adesea de måtuça Nadia. Ea i-a
povestit despre Isus Cristos çi i-a dåruit câteva numere ale revistei. Între timp,
toate prietenele Oksanei au citit aceste numere, iar acum, Oksana primeçte regulat
revista „Felinarul”.

de Elena MICULA

Doamne Isuse!

1. Îñi mulñumesc pentru cå

poporul din Ucraina Te

cautå çi pentru cå orice

ucrainean poate så ci-

teascå Cuvântul Tåu. Te

rog ca acest lucru så fie

posibil încå mult timp.

2. Ajutå-i pe ucraineni så

råzbeascå prin vremuri

grele. Fie ca ñara çi

oamenii, care suferå din

cauza urmårilor catastro-

fei nucleare, så se înså-

nåtoçeascå.

3. Binecuvânteazå-l pe

preçedintele ñårii çi bine-

cuvânteazå guvernul

ucrainean. Då-le înñelep-

ciune çi întoarce-le inimi-

le spre Tine, ca så vadå

nevoile oamenilor.

4. Binecuvânteazå-i pe toñi

misionarii care le vestesc

copiilor çi adulñilor Ves-

tea Bunå.

5. Binecuvânteazå-i pe

micii pacienñi ai Clinicii

Amosov. Ajutå-i så se

însånåtoçeascå çi då bu-

curie familiilor lor. Amin!

POÑI SÅ TE ROGI ACUM
PENTRU OAMENII DIN
UCRAINA

Ilustrat de Ina COZINA
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Fips a pornit hotårât peste vârfurile copacilor
çi s-a ascuns într-un brad de la marginea
pådurii. Înaintea lui se întindea pajiçtea verde.
Dincolo de aceasta se înålñau Stâncile As-
cuñite.

Micuña maimuñå voia så recupereze cu orice
preñ pana de zbor. Kolk îl salvase de jder. Nu
voia çi nu putea så mai açtepte, altfel exista
pericolul ca pana så nu se mai prindå la loc în
aripa rånitå a corbului.

Era încå în primele ceasuri ale dimineñii, când
cerbii, cåprioarele çi iepurii îçi duceau puii pe
pajiçte ca så se poatå hråni cu ierburile grase çi
så se poatå juca puñin. Tañii ståteau atenñi, cu

urechile ciulite, asigurând paza în toate
direcñiile. Sub bradul în care se ascun-
sese Fips îçi dåduserå întâlnire un iepu-
re çi o iepuroaicå.

Aveau foarte multe så-çi povesteascå. Din
când în când, iepurele se ridica pe picioarele
din spate, ca så se asigure cå nu existå niciun
pericol. Mintea lui era numai la iepuroaicå. A-
ceasta a început så plângå.

Corbul era foarte obosit din cauza exerciñiilor
de zbor. Nici nu a observat când Fips a ieçit de
sub aripa lui çi a pornit spre Stâncile Ascuñite,
unde locuia uliul.

Apoi l-a låsat pe iepure så-i çteargå douå la-
crimi de pe fañå. Celelalte animale s-au retras
la adåpost în pådure. Sus pe cer a apårut uliul,
zburând în cerc, în cåutare de pradå.
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Poveste serial 
începutå în nr. 1/06

de Werner LUTZ Ilustratå de 
Iulia PRAVDOCHINA
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Fips învåñase de la Kolk cå uliul avea acum o
ñintå çi cå urma så atace curând. Fips a scos
un ñipåt puternic, înså iepuraçii de sub brad nu
auzeau ce se întâmplå în jurul lor.

Iepuraçii cei prostuñi nu l-au observat. Nu
aveau ochi decât unul pentru celelalt. Çi-au în-
nodat chiar çi urechile. Atât de mult se iubeau!
Uliul a început så traseze cercuri tot mai mici
în zborul lui pe cer.

Dacå uliul trecea acum la atac, erau pierduñi.
Fips a rupt un con de brad çi i-a lovit pe iepu-
raçi cu el. Iepurele a tresårit speriat çi pentru
cå avea înnodate urechile cu cele ale prietenei
lui, a smucit-o çi pe ea cu el, în fugå.

Inimioara lui tremura de fricå, dar Fips nu a
luat-o la fugå, ci a råmas pe poziñie. Ore-n çir,
puiul de maimuñå a açteptat clipa în care nicio
pasåre de pradå så nu zboare peste câmpie.

Uliul a atacat, înså ghearele lui ascuñite s-au
înfipt în påmânt. Mânios, s-a uitat în jur, ca så
descopere cine avertizase prada. Fips s-a
ascuns înså între crengile bradului. De acolo
putea så-l urmåreascå perfect pe duçman.

Dar tot mereu zburau fie uliul, fie eretele, fie
chiar gaia roçie pe deasupra câmpiei. Fips nu
putea så traverseze câmpia. Când soarele era
la amiazå, Fips a început så se descurajeze.
Dacå lucrurile aveau så continue aça, trebuia
så açtepte pânå la cåderea nopñii.

În timpul captivitåñii sale fusese transportat
foarte des cu astfel de vehicule, încât nu-i mai
era fricå de acestea. În cabinå çedea un om
albastru, nu unul verde, çi acesta nu avea la el o
„ñeavå a morñii”. Fips çi-a fåcut repede un plan.

Atunci aveau så aparå råpitorii de noapte:
bufniñele çi coñofana, nevåstuica çi vulpea. Ce
så facå? Zgomotele stridente ale unui tractor
le-au speriat pe animale, care au fugit în adân-
cul pådurii, în afarå de Fips, care a råmas
neclintit.

A coborât din brad, a açteptat pânå când trac-
torul a trecut pe lângå el, a sårit çi s-a agåñat de
o barå de sub remorcå. Tractorul a traversat
câmpia, cårându-l pe pasagerul clandestin.
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Fips a descoperit în peretele stâncos o cråpå-
turå îngustå. Dupå ce l-a våzut pe uliu plecând
de la cuib, Fips a fåcut o såriturå pânå la cråpå-
turå çi a început så se cañere.

La poalele Stâncilor Ascuñite, Fips a dat drumul
barei çi s-a ascuns într-un tufiç des. A început
så supravegheze atent Stâncile Ascuñite. Ver-
santul era abrupt. Direct deasupra lui se afla
cuibul familiei Nas Coroiat.

Cåñåratul nu era o problemå pentru el, dar tre-
buia så fie foarte atent, ca så nu facå niciun
zgomot, care så-i trådeze prezenña. Çtia cå
poate så ia pana numai dacå înçealå vigilenña
doamnei Nas Coroiat.

În împletitura cuibului era înfiptå pana neagrå.
Fips nu avea de ales. Tata uliu era acum plecat,
dar cu siguranñå mama uliu nu avea så pårå-
seascå niciodatå cuibul. Fårå så facå nici cel
mai mic zgomot, micuña maimuñå s-a furiçat
pânå la cuib çi a scos pana. Inima îi båtea aça
de tare, încât era gata så-i sarå din piept.

Ajuns sus, Fips s-a uitat atent împrejur. Cuibul
mare, împletit din crengi cu spini, era chiar în
faña lui. Masiva doamnå uliu era în cuib çi-çi
hrånea cei trei pui. Era cu spatele la el.

Iute ca fulgerul, a dispårut cu comoara ei în crå-
påtura stâncii çi a început så coboare. De acolo
pânå la tufiç mai erau doar trei paçi. Fips a sårit
în tufiç çi s-a ascuns.

Poate atunci avea så gåseascå o posibilitate så
traverseze câmpia. În tot acest timp, corbul
Kolk îçi fåcea griji în Marele Molid. Când se
trezise, nu-l mai gåsise pe Fips çi de atunci
acesta nu se întorsese. Porumbelul îi adusese
hranå.

Strângea pana la piept. Tremura de emoñie,
gândindu-se la ciocul fatal al doamnei uliu. Ce
bine cå nu-l observase! Fips voia så açtepte
pânå când avea så se întunece, deoarece sus

pe cer se roteau acum påsårile råpitoare.

Kolk ar fi vrut så-l întrebe dacå çtia ceva despre
Fips, dar a preferat så n-o facå. Dacå Fips avea
så se cañere într-adevår pânå la cuibul uliului,
era mai bine så nu çtie nimeni. Se întâmpla rar
ca cineva så-çi poatå ñine gura.
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(Va urma)

1. Cum i-a avertizat Fips pe iepuraçi de pericol?

2. Cum a traversat Fips pajiçtea verde?

3. A gåsit micuña maimuñå pana corbului?

4. Suntem noi dispuçi så råspundem la dragostea
pårinñilor noçtri, iubindu-i çi noi la rândul
nostru?

Kolk se uita peste vârfurile copacilor, ca så-l
zåreascå pe Fips întorcându-se. Dar nu vedea
nimic. Fips nu venea cu pana nepreñuitå, sårind
peste vârfurile copacilor, aça cum îçi imagina
Kolk.

Kolk a açteptat çi çi-a fåcut griji. Din când în
când zbura în recunoaçtere. Dar îi era ruçine de
celelalte påsåri, pentru cå acum doar fâlfâia din
aripi. A venit noaptea, luna a råsårit, înså Fips
tot nu s-a întors.

Fips se furiçase foarte încet peste câmpie, apoi
sårise din creangå în creangå printre copaci,
mereu atent, mereu vigilent. Cu cât se apropia
mai mult de Marele Molid, cu atât inima îi båtea
mai puternic. Vedea deja silueta neagrå a cor-

bului, care çedea pe creanga lui. Cu un
ñipåt de bucurie, Fips såri pe Marele

Molid çi începu så urce spre corb.

Penajul era acum din nou complet. Cu ciocul lui
greoi, Kolk îl alintå pe Fips.
– Ai reuçit, zise el. Ai reuçit!
Kolk ridicå aripa ca de obicei çi-l låså pe Fips
så intre sub ea.
– Povesteçte, îl rugå Kolk pe Fips.

Cu amândouå mâinile îi înmânå prietenului såu
pana de zbor. Kolk îçi miçcå ciocul, dar nu reuçi
så scoatå niciun cuvânt. Ridicå apoi aripa dreap-
tå çi spuse:
– Înfige pana la locul ei. Împinge-o cu toatå
puterea.
Çi Fips fåcu întocmai cum îi spuse Kolk.

Dar Fips adormise deja. „Este încå copil, dar
este mai curajos decât mine”, se gândi Kolk.
Douå zile avea så stea liniçtit, pânå când pana
se va fi vindecat de tot. Apoi avea så zboare din
nou. Så zboare!
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Biblia spune:
„El då izbândå celor fårå prihanå, då un 

scut celor ce umblå în nevinovåñie.”

(Proverbele 2:7)

„Bunåtatea Ta, Doamne, ajunge pânå la

ceruri çi credincioçia Ta pânå la nori...

Doamne, Tu sprijineçti pe oameni çi pe

dobitoace! Cât de scumpå este bunåtatea 

Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale

gåsesc fiii oamenilor adåpost... Cåci

la Tine este izvorul vieñii; prin lumina

Ta vedem lumina.” (Psalmul 36:5-9)

Biblia spune:
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– Dacå aç fi mai înalt!

Aça se plângea adesea tânårul licean Wilhelm

Busch. El locuia în oraçul Frankfurt am Main, fiind

al doilea dintre cei opt copii ai familiei. Tatål lui era

pastor. Surorile lui îl întreceau în înålñime, chiar dacå

erau mai mici. Çi la çcoalå era cel mai scund din

claså. Mama îl mângâia deseori pe fiul ei disperat:

– Çi ciobånaçul David a fost cândva foarte mic

de staturå. Çi pe seama lui au râs adesea. Dumnezeu

a fåcut înså din micul David un om mare. Wilhelm,

zilnic må rog pentru tine, så devii un om al lui

Dumnezeu, pe care El så-l poatå folosi!

Aceastå rugåciune a fost ascultatå de Dumnezeu.

Wilhelm Busch a glumit pe seama înålñimii lui

pânå în ceasul morñii sale:

– Pentru un evanghelist înalt ca Billy Graham,

îmi mai lipsesc cel puñin 15 centimetri! Toatå viaña

mea înså poate fi rezumatå prin cuvintele lui David:

„Så mi se laude sufletul în Domnul! Så asculte cei

nenorociñi çi så se bucure”.

Printre aceçti nenorociñi se numårau çi minerii

care ieçeau negri din minele marelui oraç industrial,

Essen. Wilhelm Busch a fost pastor în cel mai sårac

cartier din centrul acestui oraç. Comunismul îi

întårâtase pe cei nenorociñi în ura lor fañå de bise-

ricå çi fañå de pastori. Wilhelm Busch nu s-a låsat

intimidat. Mergea din caså-n caså, vizitând fami-

liile din parohia lui. Oamenii spuneau adesea:

– Am fost påcåliñi! Aça o dragoste, ca cea a pas-

torului Busch, nu am mai pomenit!

CINE PRIVES, TE LA ISUS,

ESTE ÎNVIORAT
Rolf SCHEFFBUCH

Amintiri despre pastorul Wilhelm Busch (1897-1966)
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Când Busch auzea aceste afirmañii, spunea doar

atât:

– Dragostea çi råbdarea mea nu sunt chiar atât

de mari! Înså dragostea çi råbdarea lui Isus sunt de

neîntrecut! De ele am nevoie çi eu în fiecare zi!

Busch avea darul så vorbeascå în aça fel încât 

så-l înñeleagå oricine. Odatå a spus:

– Aç vrea så pot vorbi în aça fel despre Isus cel

råstignit, încât orice adolescent de 14 ani så înñe-

leagå cå Isus cunoaçte toatå mizeria din viaña lui,

dar cå vrea så-l ajute så scape de ea, aça cum l-a

ajutat pe tâlharul de pe cruce.

Domnul Isus i-a împlinit lui Busch aceastå do-

rinñå. El a primit darul de a vorbi în aça fel încât så

fie înñeles atât de tineri, cât çi de båtrâni. Vorbea

pe înñelesul fiecåruia. Curând a devenit lider de

tineret în Essen. În inima marelui oraç a construit

pentru tineri o clådire cu terenuri de sport, o bi-

bliotecå çi un demisol cu încåperi pentru muzicå.

A organizat cursuri speciale pentru çomeri. A vrut

så le ofere tinerilor tot ce le putea aduce bucurie.

Înså pentru el cel mai important lucru a fost ca

tinerii så afle cå Isus Cristos dorea så devinå

prietenul lor cel mai bun!

Wilhelm Busch çtia så povesteascå în aça fel

încât sute de båieñi så-l asculte fårå så clipeascå.

Înså cu totul altfel ascultau atunci când pastorul

lor le vorbea despre Isus. Se spune cå atunci pu-

teau simñi pe buze praful de pe uliñele Galileii çi

fiecare se simñea de parcå ar fi fost chemat direct

de Isus:

– Vino, urmeazå-Må!

Pentru adepñii lui Adolf Hitler, toate acestea erau

ca un ghimpe în ochi. Dupå pårerea lor, Hitler tre-

buia så fie prietenul çi conducåtorul tinerilor, nu

Isus Cristos! Wilhem Busch a fost deseori aruncat

în închisoare, din cauza pasiunii lui pentru Isus çi

pentru adevårul lui Dumnezeu. Mulñi oameni s-au

rugat atunci pentru el. Când a fost eliberat, le-a

spus:

– V-añi fåcut griji pentru mine?! Eu mi-am fåcut

griji pentru voi! Grija mea a fost cå s-ar putea ca

Isus så devinå mai puñin important pentru voi,

decât îngrijorårile cu privire la banii sau copiii

voçtri. Celula mea din închisoare a fost întotdeauna

plinå de prezenña Domnului Isus.

Wilhelm Busch a fost un creçtin plin de bucurie.

Bucuria lui izvora din cuvintele îngerilor: „Iatå, vå

aduc o veste mare: vi S-a nåscut un Mântuitor!”

La vârsta de 64 de ani, Wilhelm Busch mai era

încå lider de tineret plin de pasiune, scriitor çi

evanghelist. I se spunea „episcopul tainic al evla-

vioçilor din Germania”. În ciuda bolii de inimå de

care suferea, nu ståtea liniçtit acaså nici atunci când

a ieçit la pensie.

A murit la vârsta de 69 de ani, pe când se în-

torcea de la o evanghelizare de pe insula Rügen (în

fosta RFG). Se afla în sala de açteptare a gårii din

Lübeck çi era, fårå så çtie, pe drum spre „ade-

vårata patrie”. 29
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Emanuela ILAÇ, 13 ani, jud. Botoçani
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iFELINARUL doreçte så vinå în continuare la tine acaså.
Dacå încå nu te-ai înscris, aboneazå-te ACUM!!

Nume, Prenume __________________________________________

Strada, Nr. _______________________________________________

Bloc ____________ Sc. __________ Et. _________ Ap. _________

Cod______________ Localitate ____________________________

Judeñ _________________________________________________

Ñara __________________________________________________

Tel. __________________________________________________

e-mail _______________________________________________

Data naçterii _________________________________________

Trimite-ne scrisoarea ta pe adresa

noastrå:

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

direct la:

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

www.luminalumii.ro

FELINARUL 

poate fi comandat

GRATUIT. Dacå vrei, 

ne poñi ajuta 

trimiñându-ne timbre

poçtale o datå pe an 

(6 timbre a câte 0,50 Lei).

Mulñumim çi pentru 

eventualele donañii pentru

finanñarea revistei.

Dragå FELINARULE, am învåñat din

revistå poezia „Råspuns la între-

bare”. Într-o duminicå am recitat-o

pe de rost la adunare. Le-a plåcut

la toñi. Îñi trimit articolul „Alege!”,

scris de mine. Sper så-ñi placå.

Daniela Irina CÅLIN, 

13 ani, jud. Satu Mare

Denisa MIHUÑ, 

12 ani, jud. Arad

Vasilica Mihaela GABOR, 

14 ani, jud. Bacåu
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Beniamin DOGARU, 

14 ani, jud. Bacåu

Dragå FELINARULE, eu niciodatå

nu obosesc så-ñi împlinesc do-

rinñele. Mi-ai cerut så-ñi desenez

sau så-ñi scriu povestiri cu titlul

„Prietenia”. De data aceasta

vreau så-ñi povestesc o poveste

adevåratå. 

PRIETENIA
Într-o zi, pe când må plimbam cu

bicicleta, am virat cu vitezå çi am

cåzut într-un çanñ foarte adânc.

M-am speriat. Pe stradå nu era
nimeni så må ajute så må ridic – în afarå de cel mai bun

prieten al meu. El a venit, m-a ridicat, m-a ajutat så-mi

scot bicicleta din çanñul adânc çi m-a însoñit pânå acaså.

Nu mi se întâmplase absolut nimic.

Dragå FELINARULE, çtii cine a fost acel prieten? Domnul

Isus Cristos. Estera SIMINA, 9 ani, jud. Timiç

Pe paginile 28 çi 29 ai putut citi despre pastorul Wilhelm Busch. 
Iatå câteva volume de povestiri, scrise de el, pe care le poñi 

comanda la redacñia Felinarul:
Asociañia LUMINA LUMII · OP 1, CP 68 · 550179 Sibiu

Tel./Fax: 0269 218511

88 pag.
4 lei

84 pag.
4 lei

83 pag.
4 lei

90 pag.
4 lei
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Realizat de Manuiela ILAÇ, 13 ani, jud. Botoçani

Il
us

tr
at

 d
e 

Iu
lia

 P
ra

vd
oc

hi
na

DESCOPERĂ
NUMELE PRIETENILOR MEI!

AB
1. Sinonim cu „vino!”
2. ... pe copii iubeçte!
3. Antonimul cuvântului „da”
4. Carte din Biblie, care are mulñi autori.

1

3

4

2

1

3

4

2

5

6

7

8

9

1.Antonimul cuvântului „urât”
2. Împårateaså care a urmat dupå Vasi la tron.
3.„Dumnezeu va çterge orice ... din ochii lor. Çi moartea nu va mai fi.”

(Apocalipsa 21: 4)
4. ... trebuie så i-o dåruim

Domnului.
5. Mama mamei mele
6. Ce înseamnå „ava”?
7. Ce spunem çi înainte de

culcare?
8. ... are 24 de ore.
9. Ucenic al lui Isus Cristos.
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