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LUCEAFÅRUL DE DIMINEAÑÅ
de Petricå PLEÇA

„Îl våd”, vorbi Balaam, „dar nu acum.
Çi Îl privesc, dar totuçi... de departe;
O stea råsare la-nceput de drum;
Cel ce se naçte va domni... aparte.”

Se perindarå epoci, rând pe rând.
– „Cine-a crezut în ce ni se vestise?” –
Pårea cå totul se vorbise-n vânt...
Trecut-au regi... Exilul se sfârçise...

Dar iatå-n întunericul perfid
Deodat’apare-o falnicå luminå,
Iar magi privesc „de-aproape”-n Råsårit
O stea ce profeñitå fu så vinå.

Çi pe câmpia cea din Betleem
Un cor de îngeri cântå-n strålucire,
Vestind: „Azi s-a nåscut Cel din Etern
Poporului s-aducå Mântuire.”

***

Trecuñi sunt douå mii de ani de când
Se împlinise, iatå, profeñia...
... Azi açteptåm din nou, cât mai curând
Slåvitå revenirea lui Mesia.

***

„Îl våd”, tresaltå inimi chiar acum,
„Çi Îl privesc de-aproape: fañå-n fañå.”
O stea råsare pe al nopñii drum;
E El, Luceafårul de dimineañå!!!
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Îl våd, dar nu acum, 
Îl privesc, dar nu de aproape. 
O stea råsare din Iacov, 
Un toiag de cârmuire se
ridicå din Israel...
Cel ce se naçte din Iacov
domneçte ca ståpânitor.
(Numeri 24:17, 19)

Ilustrat de Elena
CARTÇENCO
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INTEGRAMÅ

1) Tatål påmântesc al Domnului Isus
2) Maria çi Iosif îndeplineau _____ lui Moise 

(Luca 2:22)
3) Fiinñå cereascå care le-a vestit påstorilor despre

naçterea Mântuitorului (Luca 2:9)
4) Denumirea sårbåtorii naçterii lui Isus Cristos
5) Numele lui Isus, care înseamnå Mântuitor 

(Ioan 1:41)
6) Cezar August a poruncit så se facå o ________,

deci Iosif çi Maria s-au dus la Betleem (Luca 2:2)
7) Maria L-a înfåçat pe Isus, Fiul ei întâi nåscut, 

în _______ (Luca 2:7)
8) Eveniment care marcheazå venirea pe lume a unui copil 
9) Numele bårbatului care L-a luat pe Pruncul Isus în brañe çi L-a binecuvântat 

în Templu (Luca 2: 25-35)
10) Locul unde erau påstorii cu turmele lor când li s-a aråtat un înger (Luca 2:8)
11) Dupå ce au fost så-L vadå pe Pruncul Isus, påstorii s-au întors, slåvind çi

________ pe Dumnezeu (Luca 2:20)
12) Betleem era numitå _________ lui David (Luca 2:4)
13) Îngerul le-a spus påstorilor o veste bunå care urma så fie o mare ________

pentru tot poporul (Luca 2:10)
14) Îngerului i s-a alåturat deodatå o __________ de oaste cereascå (Luca 2:13)

15) Oraçul în care s-a nåscut Isus Cristos (Luca 2:4)
16) Numele bårbatului care a propovåduit venirea Mântuitorului Isus 

(Luca 1:60)
17) Ñara în care S-a nåscut çi a tråit Isus Cristos

18) Oraçul în care au întrebat magii din Råsårit de împåratul 
de curând nåscut al iudeilor (Matei 2:1)
19) Pruncul Isus a fost înfåçat în scutece çi culcat într-o ______

(Luca 2:12)
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de Jella LEPMAN

David
Aç dori så vå povestesc despre un båieñel pe nume David. 

El poartå numele ciobånaçului din Biblie care l-a învins pe uriaçul
Goliat cu praçtia sa.

David era un båieñel vesel, blond çi cu ochi cåprui

ca douå castane. La fel ca ciobånaçul David, era un

båiat foarte curajos, care çtia så se apere. Avea o

inimå sensibilå. Îi ajuta pe cei din jurul lui atât cât

putea. Nu ajuta doar oamenii,

ci çi animalele çi plantele.

El locuia într-un sat mic.

Toñi se cunoçteau foarte

bine între ei. Era foarte

greu så ñii un secret,

deoarece såtenii aveau

atât de mare încredere

unii în alñii, încât

nici måcar

noaptea nu-çi

încuiau uçile.

– De ce så le încuiem? spuneau ei. Satul nostru este

departe de autostrada cea mare çi de oraçele zgomotoase çi

nu avem bogåñii, de aceea nu trebuie så ne temem de hoñi.

Într-adevår, în ciuda uçilor neîncuiate, nu se întâmpla

niciodatå nimic råu în satul acela. Era un sat deosebit,

datoritå oamenilor care locuiau acolo.

Când David a început så meargå la çcoalå, nu ståtea

deloc cuminte în bancå çi fåcea mereu zgomot cu sanda-

lele de parcå alerga pe stradå. Învåñåtoarea, cåreia îi era

foarte drag de el, îl låsa în pace. Ea îçi amintea cå atunci

când era fetiñå, fåcea çi ea aceleaçi zgomote, lovind po-

deaua clasei.

Se apropia Cråciunul. Copiii insistau ca învå-

ñåtoarea så le pregåteascå o scenetå, pe care s-o

poatå prezenta în faña pårinñilor.

m
icuñul hangiu

m
icuñul hangiu

4

02_11rum.qxd  18.09.2007  9:52 Uhr  Seite 4



– Ce-añi spune dacå am pregåti pentru serbare chiar ceea ce s-a întâmplat la

primul Cråciun? Este cea mai frumoaså povestire çi o çtiñi aproape pe de rost,

zise învåñåtoarea.

Copiii au sårit în sus de bucurie. Sceneta trebuia så fie o surprizå pentru

pårinñii lor, pânå în seara reprezentañiei - aceasta era promisiunea fåcutå

învåñåtoarei lor. Copiilor nu le-a fost uçor så påstreze secretul.

A doua zi, când învåñåtoarea a împårñit rolurile, în claså era foarte mare

neliniçte. Fiecare çi-a primit rolul. Un båiat a primit rolul lui Iosif, o fetiñå a primit

rolul Mariei, unii au fost påstorii, iar alñii au devenit cei trei magi din Råsårit.

– David, rolul tåu va fi cel al

hangiului care-i alungå pe

Maria çi pe Iosif de la uça

casei lui de poposire, zise

învåñåtoarea. Ai så te

descurci de minune! îl

încurajå ea.

David s-a speriat. Cum så joace el rolul unui

hangiu care îi alungå pe Maria çi pe Iosif? Era

ultimul rol pe care çi l-ar fi dorit. Era înså prea timid

ca s-o roage pe învåñåtoare så-i dea alt rol, aça cå

l-a acceptat pe acesta.

Când au început repetiñiile, copiilor nu le-a fost deloc uçor „så intre în pielea”

personajelor a cåror povestire o auziserå atât de des çi ale cåror ilustrate le

studiaserå de atâtea ori în Bibliile lor cu imagini. Ei erau copiii care

creçteau în epoca maçinilor çi avioanelor, a rachetelor çi roboñilor,

purtau jeançi çi pulovere cu fermoare. 

David a primit pentru scenetå o hainå

ca a unui hangiu din vremurile biblice.

Era confecñionatå dintr-un sac pentru

cartofi çi era vopsitå în albastru. Haina îi

atârna în jurul picioarelor çi de mai multe

ori s-a împiedicat în ea çi a cåzut. Atunci,

David ar fi vrut så råmânå jos, atât de

neplåcut se simñea în rolul lui de hangiu. 5
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„Totul este ocupat în Betleem, iar pentru oameni ca voi oricum nu am loc în hanul

meu. Plecañi de la uça mea!” Asta avea David de spus çi apoi trebuia så trânteascå uça

çi så o încuie.

David înså juca atât de prost, încât învåñåtoarea dådea mereu din cap.

– Nu eçti deloc atent! Ce pasåre çi-a fåcut cuib în capul tåu? Nu e mare lucru så

spui douå propoziñii! Copiii care au rolul Mariei çi al lui Iosif au de zece ori mai mult

de zis decât tine. Te rog så te concentrezi çi så fii atent!

David çi-a plecat ochii çi nu a spus nimic. Cum ar fi putut så-i explice

învåñåtoarei cå acesta era ultimul rol pe care çi-ar fi dorit så-l joace? Pur çi simplu

strigând:

– Vå rugåm, låsañi-ne så intråm çi dañi-ne un

adåpost, måcar pentru noaptea aceasta! Sunt

tâmplarul Iosif çi împreunå cu mine este Maria, soñia

mea, care trebuie så nascå. Vå rugåm, låsañi-ne så

intråm!

Glasul era atât de insistent, încât ar fi înmuiat pânå

çi o piatrå.

Cuvintele rostite l-au zåpåcit pe David. Totul a

devenit realitate pentru el. A deschis în grabå uça

6

nu-çi putea imagina så fie el însuçi hangiul

cel respingåtor.

A venit çi seara reprezentañiei. Sala era

plinå de oameni. Veniserå oameni çi din

satele învecinate. În rândul din fañå çedea

preotul alåturi de învåñåtoare. Curând s-a 

auzit un clopoñel care anunña începutul

serbårii. Pe fundalul scenei, copiii picta-

serå Betleemul vremurilor biblice. 

În spatele unei uçi din lemn a apårut

David. Maria çi Iosif mergeau cu paçi

mårunñi spre el. David tremura din cap

pânå în picioare. „Poc, poc!” s-a auzit un

ciocånit la uçå, iar glasul lui Iosif s-a auzit

hanului, çi-a întins mâinile spre cei doi çi a strigat:

– Intrañi, vå rog! Intrañi! Cum så nu fie loc pentru

voi în hanul meu?!
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Faña lui David strålucea çi în comportamentul lui nu

mai era nici urmå de timiditate. A luat din mâna lui Iosif

toiagul de cålåtorie çi apoi a adåugat:

– În satul nostru uçile sunt întotdeauna deschise, zi

çi noapte!

Çi cu aceste cuvinte i-a låsat pe Maria çi pe Iosif så

intre în hanul lui.

În salå s-a fåcut o liniçte profundå. Parcå era

tåcerea din „noaptea sfântå”. A durat câteva minute

bune pânå când învåñåtoarea s-a ridicat de la locul ei

pentru a readuce lucrurile la ordinea lor fireascå, astfel

încât sceneta så poatå continua. Maria çi Iosif au

apårut din nou pe scenå, iar Iosif a repetat emoñionat

ceea ce învåñåtoarea îi spusese pe moment:

– Acesta a fost un hangiu de treabå, dar cu toatå

bunåvoinña lui, nu a putut så ne ajute.

Sceneta a continuat apoi normal.

David a råmas în culise, foarte

tulburat de cele întâmplate. Nu se temea

cå va fi certat sau pedepsit. Acñionase ca

urmare a gândurilor care îl fråmântaserå såptåmâni întregi.

Fåcuse chiar mai mult decât îçi propusese, deschizând multor oameni

uça spre noaptea sfântå çi aprinzând în inimile lor lumina Cråciunului –

luminå care ardea puternic în inima lui.

Fotografii de Peter LUNICICHIN
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Ilustrat de Victoria DUNAIEVA

Ceea ce îñi voi spune este unul dintre adevårurile cele mai importante ale Bibliei. Tatål nostru din ceruri

este Dumnezeu, iar Domnul Isus çi Duhul Sfânt sunt tot Dumnezeu. Toñi trei sunt Dumnezeu. Çi totuçi nu

existå trei dumnezei, ci numai Unul singur. Aceasta se numeçte „Trinitate”.

Cum pot fi trei Persoane Dumnezeu, dacå existå numai un singur Dumnezeu? Este cumva „Isus”

numai un alt nume pentru Dumnezeu, çi nu o altå Persoanå? Nu! Tatål, Isus çi Duhul Sfânt nu sunt pur

çi simplu numai trei nume diferite pentru Dumnezeu. Ei au sarcini diferite. Isus çi Tatål au creat

påmântul çi toate lucrurile. Isus a spus: „Eu çi Tatål una suntem” (Ioan 10:30).

Domnul Isus a venit pe påmânt çi a luat chip de om. A fost la fel ca çi noi, aça ca så-L putem vedea.

Când Isus S-a înålñat de pe påmânt înapoi la cer, ca så fie cu Dumnezeu Tatål, ne-a trimis Duhul Sfânt -

care este çi El tot Dumnezeu. Iar Duhul Sfânt este cu noi çi acum. 

Cu toate acestea, existå numai un singur Dumnezeu. Putem încerca så ne imaginåm sau så descriem

în ce måsurå pot fi trei persoane un singur Dumnezeu. Gândeçte-te la o frunzå de trifoi cu trei foi. Are trei

foi çi totuçi este o singurå frunzå de trifoi. Sau gândeçte-te la apå. De obicei este lichidå çi putem så o

bem, uneori este solidå, atunci când îngheañå, iar alteori este abur. Cu toate acestea, apa, gheaña çi

aburul sunt aceeaçi substanñå. Aceste exemple ne pot servi ca explicañie, dar abia când vom fi la Isus

vom înñelege totul pe deplin. Totuçi çtim cå este adevårat, pentru cå ne-o spune Biblia.

Nu te îngrijora dacå nu înñelegi toate acestea! Te încurajez så-L asculñi pe Dumnezeu çi så-L iubeçti,

chiar dacå nu înñelegi încå totul despre El.

Råspuns de Kenneth N. TAYLOR

Când citim despre Moise, Noe sau apostolul Pavel, råmânem uimiñi de faptul cå Dumnezeu,

Creatorul universului, a stat de vorbå cu ei, iar ei I-au auzit glasul. Mulñi creçtini îçi doresc ca

Dumnezeu så le vorbeascå în acelaçi mod ca lui Samuel sau apostolului Pavel. 

Aståzi Dumnezeu vorbeçte prin Cuvântul Såu, Biblia. Ea este scrisoarea pe care ne-a låsat-o

Dumnezeu nouå, oamenilor. Când citim Biblia, observåm cu uimire cå versetele Sfintei Scripturi

se referå chiar la noi. De exemplu, dacå citim: „Aruncañi asupra Lui toate îngrijorårile voastre, cåci El

Însuçi îngrijeçte de voi” (1 Petru 5:7), putem într-adevår så ne încredem în Dumnezeu atunci când

trecem printr-o problemå. Noi avem un avantaj fañå de Noe çi de Moise. Isus Cristos tråieçte în inimile

mântuite. Noi putem vorbi direct cu Dumnezeu çi ne putem adresa lui ca unui tatå, datoritå Domnului

Isus Cristos. 

Roagå-te çi citeçte Biblia; astfel vei sta de vorbå cu Dumnezeu, iar El, prin Cuvântul Såu, te va

învåña ceea ce trebuie så faci! 

O altå cale prin care Dumnezeu ne poate vorbi este cu ajutorul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ne este

dåruit când Îl primim pe Isus Cristos în inima noastrå. Noi nu çtim exact cum så vorbim cu Dumnezeu

despre unele lucruri, dar Duhul Sfânt ne ajutå chiar çi så ne rugåm. El este cel care ne ajutå så

înñelegem çi Biblia când o citim.

Råspuns de Paula BORUGÅ

1. Înainte ca Isus Cristos så Se nascå pe påmânt, El a fost Dumnezeu în cer. În Noul
Testament citim cå Maria L-a nåscut pe Isus. Existå deci doi dumnezei. Creçtinii îmi
spun cå existå numai un singur Dumnezeu, eu înså nu pot så înñeleg cum poate så
existe doar un singur Dumnezeu, dacå atunci când S-a nåscut Isus a existat un
Dumnezeu pe påmânt çi unul în cer. (Sveta R., Uzbechistan)

2. Sunt preocupatå deja de mult timp de întrebarea aceasta: Dumnezeu mai vorbeçte
çi azi cu oamenii, aça cum a vorbit cu Noe sau cu Moise? (Inge K, 13 ani, Germania)
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Haideñi så ne imaginåm cå azi am primi vizita unei
persoane din secolul trecut. Så ne închipuim cum se
deschide uça çi intrå un bårbat înalt, cu o fañå blândå.
Se uitå la noi atât de prietenos, încât nu ne inspirå deloc
fricå, deçi aratå foarte ciudat. Poartå un veston demo-
dat, cu garnituri, çi are pårul lung, pânå la umeri. Se
pare cå iubeçte foarte mult copiii çi nu numai pe cei
cuminñi, ci çi pe cei neastâmpårañi, deoarece le zâm-
beçte tuturor la fel. Suntem foarte curioçi så aflåm cine
este acest bårbat çi îl întrebåm:

– De unde veniñi? Cum vå cheamå? Unde lucrañi?
Aveñi copii? 

– Dacå stañi cuminñi, am så vå povestesc, spune
bårbatul çi ne face cu ochiul, plin de veselie. Mulñi
dintre voi merg la çcoalå, începe el så povesteascå. Eu
înså de la vârsta de zece ani nu am mai putut merge la
çcoalå. Tatål meu mi-a spus: „Ai învåñat destul! Am
nevoie de tine ca ucenic!” A fost o veste îngrozitoare
pentru mine, deoarece îmi plåcea så citesc çi nu çtiam
încå atât de multe lucruri câte mi-aç fi dorit.

Aç fi råmas acaså dacå tata ar fi avut måcar o
ocupañie interesantå pentru mine! Dar nu avea, ci zi çi
noapte trebuia så pudrez peruci, så scutur haine pline
de pudrå çi så încålzesc fierul rotund, pentru ca tata
så poatå face bucle perucilor. Toñi domnii purtau
în vremea aceea o perucå albå pudratå, cu
coadå. Când tata le proba peruca, eu må
uitam cum ståteau atât de rigizi în timp ce
tata se învârtea în jurul lor. Nu-mi puteam
imagina nimic mai plictisitor decât så am o
astfel de meserie.

Ce bine era înså cå locuiam în Danzig,
la Marea Balticå, nu departe de çantierele

navale! Må duceam adesea pe malul mårii çi må uitam
cum pleacå marile vase cu pânze, mânate de vânt spre
toate ñårile lumii. Cu cât creçteam mai mare, cu atât må
simñeam mai atras de locuri îndepårtate.

Acaså viaña era asprå. Tata dorea så tråim corect,
fårå så ne irosim timpul preñios. Nu a putut så ne dea
mulñi bani, ne-a învåñat înså cum så ne rugåm lui
Dumnezeu çi cum så citim Biblia. Pentru aceasta îi sunt
foarte recunoscåtor pânå în ziua de azi. Un lucru înså
nu l-am înñeles niciodatå: de ce nu ne-a permis tata så
citim çi altceva în afarå de Biblie. Mi-ar fi plåcut atât de
mult så studiez scrierile marilor poeñi!

Mi-am dorit så devin un poet care så-i cucereascå pe
oameni cu versurile lui çi care în acelaçi timp så-i poatå
învåña lucruri bune. Înså cine voia så devinå un poet
bun, trebuia så citeascå foarte mult. Trebuia chiar så
studieze la universitate. Eu eram înså mult prea sårac
pentru aceasta. Çi asta må fåcea foarte nefericit. În
oraçul meu existau profesori care au dorit så må ajute.
Ei au intervenit ca så mi se permitå din nou så învåñ.
Astfel am putut frecventa Çcoala Petri çi mai târziu
gimnaziul, fårå ca tata så fie nevoit så plåteascå un ban
pentru çcolarizarea mea.

Era aça de frumos la çcoalå, dar îmi plåceau
çi vacanñele, mai ales cele de iarnå, când

aveam voie så merg la patinoar. Într-un
an, în a doua zi de Cråciun, eram cu

fratele meu çi alunecam amândoi ca
fulgerul pe gheaña tare a râului
Vistula. Deodatå, am descoperit
în faña mea o spårturå în gheañå.

9

UN OM SCHIMBATUN OM SCHIMBAT

02_11rum.qxd  18.09.2007  9:53 Uhr  Seite 9



Disperat, am încercat så må opresc, înså a fost prea
târziu. Dacå nu aç fi fost scos din râu la timp, în mod
sigur aç fi degerat în apa îngheñatå. A trebuit så stau
câteva zile în pat. În acest timp am primit multe vizite.
A venit çi o doamnå în vârstå la mine, care çi-a pus
încet mâna pe capul meu çi a spus:

– Dumnezeu a fost cu tine! Nu te va påråsi, dacå nu-L
vei påråsi nici tu. Sunt sigurå cå Domnul te-a ales så
intri în slujba Lui.

M-am simñit dintr-odatå foarte bucuros. N-am uitat
niciodatå cuvintele ei.

Am ajuns astfel la convingerea cå ar trebui så må
fac pastor. Îmi fåceam planuri ca dupå absolvirea
çcolii så må înscriu la Universitatea din Halle. Înainte
så må duc acolo, am primit de la autoritåñile din Danzig
promisiunea cå se vor îngriji de fondurile necesare
pentru studii. Am fost invitat la primårie, deoarece
primarul a dorit så-çi ia personal råmas bun de la mine.
Plin de recunoçtinñå çi respect am stat înaintea lui, în
timp ce îmi ura de bine pentru cålåtoria care må açtepta.

Când må gândeam la studenñie, întotdeauna eram
foarte bucuros. La universitate înså, lucrurile au decurs
altfel decât îmi imaginasem eu. Sperasem cå voi putea
învåña acolo multe lucruri bune. Am descoperit cu
dezamågire cå unii profesori tratau Cuvântul lui
Dumnezeu cu neseriozitate, iar alñii se agåñau atât de
tare de principiile vechi, încât înlåturau cu teamå orice
idee nouå, fårå så le pese prea mult de pårerea mea.
Må aflam parcå într-o caså scuturatå atât de puternic
din toate pårñile, încât exista pericolul så se pråbu-
çeascå în orice clipå.

Mi-am amintit în acest context de poezie. Da! Så
scriu poezii a fost întotdeauna dorinña çi bucuria mea.
Am renunñat la studiile mele teologice çi am început så
studiez limbile vechi çi literatura modernå. Nu am
scris mari piese de teatru, în schimb am fost foarte
priceput la povestiri çi piese scurte çi comice. Cât au
mai râs prietenii mei când le citeau! Unii oameni au
fost de-a dreptul çocañi când le cådea în mânå vreo
lucrare scriså de mine. Ceea ce scriam eu nu era în
nici un caz fårå sens, ci întotdeauna conñinea un mic
sâmbure de adevår. Pentru cei înfumurañi, adevårul
era foarte neplåcut. În cele din urmå, am reuçit så fac
cunoçtinñå cu marii scriitori, ale cåror cårñi le citisem
pe ascuns. Autoritåñile din Danzig nu mi-au mai
trimis bani, deoarece renunñasem la studiile teologice.
Eram sårac lipit påmântului. Fel de fel de întrebåri må
fråmântau: Din ce så tråiesc? Ce voi face mâine?
Când aveam så må cåsåtoresc în sfârçit cu Carolina?
Nu mi-a fost deloc uçor så tråiesc cu aceste griji.

Într-o zi, ajutorul a venit de la un cavaler renumit.
Christoph Martin Wieland mi-a propus så må mut la
Weimar, ca så lucrez acolo ca scriitor independent. În
sfârçit puteam så må mut în localitatea în care tråiau
oamenii învåñañi, pe care-i admiram deja de ani de zile!
Am scris cårñi întregi de poezii comice, iar oamenii le
cumpårau çi se amuzau de minune citindu-le.

Împreunå cu Carolina, care între timp devenise soñia
mea, am mers la teatrul de la curtea regalå, unde, dupå
reprezentañiile unor piese mari, teatrul de påpuçi pre-
zenta scenetele mele comice. Spectatorii se pråpådeau
de râs chiar çi atunci când observau cå påpuçile de pe
scenå le scoteau în evidenñå greçelile. Domnul
Goethe – unii dintre voi añi auzit în mod sigur deja
acest nume – a cerut de douå ori så fiu alungat din
oraç, deoarece provocam multe probleme.

A urmat apoi o perioadå în care priveam cu teamå
spre viitor. Franña çi Germania erau în råzboi. Prin ñarå
mårçåluiau çiruri nesfârçite de soldañi stråini. Peste tot
au început så se audå nemulñumiri. Oamenii îçi pier-
deau averile, casele erau în flåcåri, iar frica çi groaza
deveniserå ceva obiçnuit.

Dupå råzboi am putut tråi câñiva ani în liniçte çi
pace. Apoi a izbucnit din nou råzboiul. Problemele se
înmulñeau, cåci oamenii erau ameninñañi nu numai de
arme, ci çi de epidemii. Patru dintre copiii mei au
murit la scurt timp, unul dupå altul. 
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Soñia mea çi cu mine eram disperañi. Chiar çi noi am
fost afectañi de boalå çi am tråit såptåmâni întregi într-o
stare de inconçtienñå. Când mi-am revenit în cele din
urmå, m-am întrebat: „Ce sens are de fapt viaña mea?”
Råzboiul må fåcuse så cad serios pe gânduri. A trebuit
så våd mulñi oameni suferind, fårå så-i pot ajuta. Am
fost tulburat în special de suferinña copiilor. Am våzut
cum mulñi råtåceau singuri, pentru cå pårinñii lor nu
mai erau în viañå. Mulñi dintre ei au devenit cerçetori,
pentru a-çi face rost de câñiva bånuñi.

Mi-am amintit un lucru pe care l-am våzut în timp ce
zåceam bolnav în pat. Fusese oare doar un vis? Så fi
fost ceva mai mult decât un vis? Ce semnificañie så fi
avut? Dorea oare Dumnezeu så-mi vorbeascå? În timp
ce zåceam bolnav în pat, s-a produs în mine o
transformare profundå. Deçi eram încå în doliu dupå
propriii mei copii, am înñeles de ce nu murisem çi eu.
Din clipa aceea, mi-am privit viaña cu alñi ochi. Cât de
folositoare au fost cårñile mele pentru oameni? Am fost
un prost. Mi-am tråit viaña numai pentru mine çi nu
pentru Dumnezeu. Acest lucru trebuia så se schimbe
acum. Dumnezeu îmi dåruise viaña pentru cå çtia cå am
o inimå plinå de dragoste fañå de semenii mei. Aceastå
dragoste trebuia s-o dedic acum copiilor care-çi
pierduserå pårinñii.

Cât de bun era Dumnezeu cu mine så-mi încredinñeze
o lucrare atât de importantå! Må bucuram deja de ea, în
ciuda durerii mari datorate pierderii copiilor mei. Am
decis så-mi pun viaña la dispoziñia lui Dumnezeu.

Am început så-i adun pe copiii orfani în casa mea.
Când intrau în caså, îi curåñam mai întâi de påduchi. Nu
i-am putut primi pe toñi în familia mea, dar ce bine cå
am gåsit mulñi prieteni care au fost dispuçi så må ajute!
Croitori, dulgheri çi mulñi alñi meseriaçi au fost gata så-i
ia pe orfanii mai mari ca ucenici în atelierele lor.

Împreunå cu soñia mea am avut mult de lucru. Lupta
nesfârçitå cu påduchii, cu puricii, cu râia, cu pojarul çi
febra, necesita intervenñia noastrå permanentå. Uneori
simñeam nevoia så må retrag în camera mea çi så scriu.
Am compus cântåri simple çi scurte pentru copiii „mei”.

Duminica, în camera mare din casa noastrå se
adunau mulñi copii. Çedeau unul lângå altul çi açteptau
curioçi så audå o istorisire biblicå. Îçi împreunau
mâinile cu venerañie, închideau ochii çi erau foarte
cuminñi în timpul rugåciunii. Le plåcea în mod deosebit
så cânte çi învåñau repede cântårile noi. Unul dintre
cântecele care le plåcea foarte mult vorbeçte despre
sårbåtoarea Cråciunului çi faptul cå Domnul Isus S-a
nåscut pentru a salva omenirea. A trebuit så li-l cânt
doar de douå ori çi l-au çtiut pe de rost: 

O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit.
Welt ging verloren, Christ ist geboren,
freue, freue dich o Christenheit.

Så nu uitañi niciodatå cå Dumnezeu v-a dat çi vouå
ochi, urechi, mâini çi picioare. El m-a învåñat så le
folosesc pe toate cu îndråznealå în slujba Lui. Îi
mulñumesc mai ales pentru faptul cå mi-a dåruit o viañå
nouå. Acum, în loc så scriu cårñi nefolositoare, adun
copiii de pe stråzi, îi mângâi çi încerc så-i ajut. Acesta
nu este meritul meu, ci harul lui Dumnezeu.

– Dar nici måcar nu ne-ai spus cum te cheamå! îl
întrerupem noi neråbdåtori pe bårbat.

El zâmbeçte çi spune:
– Numele meu este Johannes Falk.

de Annegret PRACHT

Ilustrat de Alexander BASS

Johannes Daniel Falk (1768-1826) a fost teolog çi scriitor. 
El este considerat fondatorul lucrårii de asistenñå socialå 
pentru tineri. 
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Maimuñica s-a gândit dacå nu cumva
ar putea så plece pur çi simplu de aici
çi så se întoarcå la Kolk, pe Marele
Molid. De fapt, aça l-a sfåtuit çi Bobo-
cica atunci când l-a vizitat çi i-a adus
de mâncare.

Nu i-a mai råmas timp så culeagå
cåpçuni ca så-çi potoleascå foamea. 
Îi era tare dor de corbul Kolk çi de aripa
lui, sub care avea voie så stea.

Pentru Fips conta foarte mult pårerea
corbului çi nu çtia dacå Kolk nu ar fi
considerat acest lucru o dovadå de
laçitate sau o fugå de greutåñile vieñii.

Fips çi-a ridicat privirea în sus.

Acolo, pe cer, l-a våzut pe prietenul
lui drag. Era atât de sus, încât abia
putea så-l vadå, atât de sus, încât nici
Ñeava Morñii a Omului Verde nu l-ar fi
putut lovi.

Ziua urmåtoare a fost la fel ca cea
anterioarå. Fips a trebuit så munceascå
din nou. A adus de mâncare, a lustruit
copite çi coarne çi a stat de pazå...

„Ce bine ar fi fost dacå aç fi fost
corb”, s-a gândit mica maimuñå. Kolk
çi-a schimbat direcñia de zbor çi a
dispårut în spatele stâncilor.
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Corbul înså nu s-a întors. Când s-a
låsat seara, familia regalå a ieçit la
plimbare. Fips a primit porunca så sarå
între coarnele cerbului çi så stea de
pazå. Pårea cå avea så fie o plimbare
paçnicå.

Fips s-a întrebat ce putea så însemne
acest lucru. Doar nu avea prietenul lui de
gând så plece çi så-l lase singur în
aceastå pådure înspåimântåtoare. Nu,
Kolk nu putea så facå aça ceva! Fips 
s-a uitat la cer toatå dupå-amiaza.

Nimic nu dådea de bånuit în jur. Pe
câmpie, animalele se zbenguiau çi se
jucau. Prinñul moçtenitor îçi fåcea çi el
de cap, exersând sårituri çi alergarea în
galop.

Regele ståtea maiestuos pe câmpia
scåldatå de razele lunii çi adulmeca aerul
din toate pårñile. Deodatå, la marginea
pådurii a început o ceartå. Regele s-a
îndreptat într-acolo ca så facå pace. Se
pare cå iepurii aveau o problemå.

Prinñesa Piele-de-Catifea çi regina 
s-au molipsit çi au fåcut çi ele concurs
cu prinñul moçtenitor. 

Împingeau un iepuraç negru pe câm-
pia deasupra cåreia zburau în cerc
bufniña çi huhurezul.

– Ce se întâmplå aici? a întrebat
cerbul.

Are doar o ureche çi este çi negru pe
deasupra. Aça ceva nu s-a mai våzut
niciodatå la noi, iepurii de câmp. Este o
ruçine! Noi suntem o raså nobilå! El nu
are voie så råmânå în mijlocul nostru!

Abia atunci au observat iepurii cå
regele venise la ei.

– Plecåciune! a zis Iepurilå, care era
cel mai mare dintre iepuri. Micuñul åsta
este handicapat.

Regele çi-a ridicat capul falnic dea-
supra iepurilor çi a mugit atât de puter-
nic, încât Fips çi-a astupat urechile.
Apoi a zis:

– Alungañi-l repede pe câmp.
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Atunci, regele l-a aruncat cu o lovi-
turå puternicå de copitå prin aer direct
pe câmp. 

În pådurea mea existå numai animale
nobile çi perfecte!

Iepurii nu reuçeau så alunge iepuraçul
negru, deoarece se ñinea tare cu låbu-
ñele de iarbå. 

Fips a trebuit så fie martor la toate
acestea, deoarece se afla între coar-
nele regelui. I s-a zbârlit blana pe el de
fricå. Nu mai voia så slujeascå acestui
animal nicio clipå în plus, cåci nu era
rege, ci doar un cerb mare çi puternic.

Fips înså a ajuns la trunchiul aspru al
unui stejar çi s-a cåñårat pânå în vârful
lui.

Cu o såriturå lungå, Fips a sårit peste
capul regelui çi a luat-o la fugå peste
câmpie.

– Ce faci? Cum îñi permiñi?! Asta se
numeçte dezertare! Vei plåti pentru
asta! Întoarce-te imediat înapoi!

Acolo s-a ascuns printre crengile
dese. Când inima a început så-i batå
din nou regulat, s-a gândit cå cerbul nu
putea så-i facå nimic aici sus.

Luna a coborât spre råsårit în spatele
copacilor. Cåprioarele, cerbii çi mistreñii
s-au întors pe rând în vågåunile lor.

El putea doar så mugeascå, dar nu så
se çi cañere. Inima i s-a umplut de
bucurie. Fips s-a simñit din nou liber. Nu
mai slujea unui prostånac, care nu avea

deloc milå de animalele mici.

Råpitorii çi-au dus prada în vizuinile
çi cuiburile lor pentru a-çi hråni puii.
Mica maimuñå nu mai era un musafir în
pådure.
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Va urma

Fips a pornit foarte prudent spre
Marele Molid. Îi era atât de dor de
båtrânul corb! 

Çtia cå bufniñele erau periculoase
acum. Pe ele nu le puteai auzi, iar dacå
trecea vreuna în zbor, tot ce simñeai era
doar o adiere rece.

Uitându-se atent în toate pårñile,
maimuñica s-a cåñårat din copac în
copac, pânå când a ajuns la Marele
Molid. Dintr-o såriturå a ajuns pe una
din crengile lui çi s-a urcat pânå în vârf.

Fips era pierdut. Fårå protecñia cor-
bului, råpitorii aveau så-l vâneze prin
pådure, pânå aveau så-l prindå çi så-l
târascå înaintea regelui mânios.

Pe Kolk înså nu l-a gåsit acolo. Mai-
muñica a fost copleçitå de fricå. Corbul
plecase deci într-adevår! Fårå så-çi ia
råmas bun! Fårå un cuvânt de dragoste!

De îndatå ce avea så se lumineze de
zi, Fips trebuia så se ascundå, altfel
uliul urma så-l culeagå de pe aceastå
creangå, ca pe un con de brad. Fips a
adormit epuizat. A dormit adânc çi fårå
vise.

1. Ce credea Fips despre pårerea lui Kolk?

2. De ce nu i-a plåcut lui Fips ce a fåcut regele? Tu cum te
comporñi cu cei care nu aratå aça cum aråñi tu?

3. Crezi cå Fips a procedat corect, când a fugit de la cerb?

4. Ce atitudine ai tu fañå de prietenii tåi care se poartå urât
çi nedrept cu cei mai slabi decât ei? Mai råmâi prietenul
lor?

Î
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Biblia spune:
„Ochii Domnului sunt peste cei

fårå prihanå çi urechile Lui iau

aminte la strigåtele lor... Domnul

îçi întoarce Faña împotriva celor

råi. Când strigå cei fårå prihanå,

Domnul aude çi-i scapå din toate

necazurile lor. Domnul este

aproape de cei cu inima înfrântå 

çi mântuieçte pe cei cu duhul

zdrobit... Nici unul din cei ce se

încred în El, nu este osândit.”

(Psalmul 34:15-18+22)

Biblia spune:
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Ñara unde ziua de Cråciun este
numitå „Ziua Familiei”

Ziua Familiei
Uruguay este penultima ñarå, ca mårime, din

America de Sud çi se aflå între Brazilia çi Argen-
tina. Plajele frumoase çi clima temperatå îi atrag
pe turiçtii din alte ñåri ale Americii de Sud çi din
Statele Unite.

Majoritatea locuitorilor din Uruguay sunt urma-
çii coloniçtilor din Spania çi Italia. La începutul
secolului al XX-lea, ei au întors spatele Bisericii
Romano-Catolice. Pentru mulñi Dumnezeu a înce-
tat så mai existe. Oamenii au devenit agnostici.
Chiar çi ziua de Cråciun çi-a pierdut denumirea
iniñialå çi acum este numitå „Ziua Familiei”.
Oamenii din Uruguay au considerat cå o educañie
bunå, un venit bun çi o pensie bunå sunt mai
importante decât Dumnezeu. Aproape fiecare
copil merge la çcoalå, iar mulñi se înscriu mai
târziu çi la universitate. Tinerii sunt siguri cå în
marile oraçe vor putea så câçtige mai mulñi bani
decât în agriculturå. Între timp înså, oamenii au
început så înñeleagå cå toate aceste lucruri nu pot
så umple golul din sufletul lor.

Aståzi, aproape în fiecare oraç existå biserici
creçtine. Creçtinii vor så vorbeascå despre credinña

lor çi så le spunå oamenilor despre Isus. Pe lângå
creçtinism, existå foarte multe alte religii care vor
så-i câçtige pe uruguayeni de partea lor.

Dumnezeu ascultå rugåciunile
Gonzalo avea doisprezece ani când un grup de

creçtini a organizat o conferinñå într-un cort, nu
departe de casa lui. Dupå ce l-a ascultat pe
evanghelist predicând, Gonzalo a înñeles cå trebuie
så-L roage pe Domnul Isus så-i ierte påcatele. În
urmåtorii doi ani, Gonzalo a frecventat întâlnirile
unui grup creçtin de tineret. A vrut så afle cât mai
multe despre Dumnezeu, despre Isus Cristos çi
despre Biblie.

Tatål lui Gonzalo fåcea parte dintr-un alt grup
religios, care practica un fel de vråjitorie, numitå
Macumba. Într-o zi, tatål lui s-a råstit la el:

– Så nu te mai duci la biserica aia!
Gonzalo a trebuit så asculte de tatål lui, chiar

dacå nu-i plåcea s-o facå. Båieñii din grup s-au
rugat pentru Gonzalo. Trei såptåmâni mai târziu,
tatål lui çi-a schimbat dintr-odatå pårerea. Båieñii
au fost foarte bucuroçi, pentru cå Dumnezeu le
ascultase atât de repede rugåciunile.

URUGUAYURUGUAY
Uruguay
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Ziua de naçtere
Ana, o studentå la una din universitåñile din

oraçul Montevideo, s-a gândit cum ar putea så le
vorbeascå prietenilor ei despre dragostea lui
Dumnezeu. I-a venit ideea så-i invite la ziua ei de
naçtere. Toñi au acceptat invitañia! Spre sfârçit,
Ana le-a povestit cum a devenit creçtinå. Curând,
çi alñi tineri creçtini au urmat exemplul Anei.

Cårñi creçtine
– Çtii doar cå este interzis prin lege så vorbeçti

despre Dumnezeu la çcoalå sau la universitate. Cum
aç putea så le spun prietenilor mei de la çcoalå
despre Domnul Isus? l-a întrebat Maria pe tatål ei,
care era pastor într-o micå bisericå de la ñarå din
Uruguay. 

– Am o idee, råspunse tatål. Carlos ar trebui så
vinå curând la noi cu maçina CLC-ului (Cruciada
Literaturii Creçtine) çi sunt sigur cå poate så ne
ajute.

La fiecare douå luni, Carlos vizita bisericile çi
grupurile mici de creçtini, care erau råspândite în
toatå ñara. Creçtinii se bucurau de venirea lui çi
açteptau întotdeauna cu neråbdare så cumpere cårñi
creçtine de la el.

Când a auzit de dorinña Mariei, Carlos a venit cu
o propunere.

– Uite aici câteva creioane çi pixuri! Pe fiecare
este scris câte un verset biblic. Ia-le cu tine la çcoalå
çi dåruieçte-le prietenilor tåi. Noi ne vom ruga ca
Dumnezeu så le vorbeascå prietenilor tåi çi
familiilor lor prin Cuvântul Såu. Poate cå mai târziu
vor dori så vorbeascå cu tine despre Dumnezeu. 

Educañia, banii çi o pensie bunå nu pot så umple
golul din viaña oamenilor. Ei trebuie så-I facå loc
în viaña lor lui Dumnezeu. Mii de oamenii s-au
îndreptat spre vråjitorie çi spiritism. Alñii aleg
învåñåturile New Age, ale Martorilor lui Iehova
sau ale mormonilor.

Aceçti oameni nu çtiu cå golul din vieñile lor
poate fi umplut cu adevårat numai de Domnul Isus.

de Daphne SPRAGGETT

Çtiai cå...
... deçi Uruguay este penultima
ñarå ca mårime din America de
Sud, este una dintre ñårile cu cel mai
ridicat nivel de trai de pe continentul
sud-american?

Poñi så te rogi pentru Uruguay:

Doamne Isuse!

Ilustrat de Elena MIHAILOVA-RODINA

1. Ajutå-i pe creçtini så gåseascå moduri noi çi

interesante prin care så le poatå povesti

oamenilor despre credinña lor în Tine.

2. Ajutå-i pe tinerii creçtini så-i poatå învåña pe

cei de-o vârstå cu ei så Te urmeze.

3. Mulñi oameni sunt nemulñumiñi de golul din

viaña lor. Få-i så-çi dea seama cå Tu eçti

„Calea, Adevårul çi Viaña”.

4. Fii alåturi de echipele de evanghelizare din

Brazilia çi Argentina, care le vorbesc uru-

guayenilor despre Tine.

5. Aratå-le oamenilor din Uruguay care se

ocupå cu spiritismul çi cu vråjitoria cå aceste

lucruri nu sunt bune çi cå vin de la Diavol.

6. Prin cårñi creçtine çi broçuri, aratå-le oameni-

lor cå numai Tu le poñi da cu adevårat bucu-

rie çi pace.

7. Ajutå ca emisiunile creçtine de la radio så-i

conducå pe oameni la o viañå nouå împreunå

cu Tine.
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ÎMPÅRATUL ÎMPÅRAÑILOR

Pe drumul care duce, în urcuç,
Înspre Ierusalim, Cetatea Sfântå,
Venea cålare pe un mågåruç,
Întâmpinat de omenire multå,

Ce-I pregåtea original covor
Din ramuri çi veçminte-n sårbåtoare.
Iar din mulñimea mare de popor
I se cântau întruna osanale:

„În veci så fie binecuvântat
Cel ce-n al Domnului Sfânt Nume vine!
El este noul nostru Împårat.
Så ne-nchinåm precum I se cuvine!”

***

O Doamne, intrå-n inimioara mea
Ca çi-altådatå în Cetatea Sfântå!
Çi curåñeçte-o spre a-Ñi putea cânta
Cum îñi cântase omenirea multå:

„În veci så fie binecuvântat
Cel ce-n al Domnului Sfânt Nume vine!”
Tu-mi eçti de azi al inimii-mpårat
Çi må închin precum Ñi se cuvine...

Iar în Cetatea Veçnicå, ce-o fi
În strålucirea slavei Tale sfinte,
Cu stråzi de aur, ziduri stråvezii,
Cu temeliile din pietre scumpe,

Cu porñile ca cele de cristal
Ce-s ridicate pentru Împåratul;
Cu El çi eu, ca un mårgåritar,
Intra-voi, så-I admir pe veci „Palatul”.

de Petricå PLEÇA
(Poezie inspiratå din Matei 21:1-9 
çi Apocalipsa 21:10-14, 18-21)

Ilustrat de Irina POMERANÑEVA
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Soarele apunea peste Ierusalim. Era frumos så priveçti cum lumina soarelui
de la apus se oglindea în ornamentele aurite ale Templului. 

– Uite! Ce frumos! au spus ucenicii Domnului Isus.
Domnul Isus înså le-a råspuns cu tristeñe în glas la aceastå afirmañie:

– Nu va råmâne aici piatrå peste piatrå, care så nu fie dårâmatå!
Apoi au urcat împreunå pe Muntele Måslinilor, iar acolo ucenicii L-au întrebat pe

Domnul Isus când aveau så se întâmple lucrurile despre care vorbea El. Domnul Isus
le-a spus cå pentru ei çi pentru toñi cei care-L urmeazå, cel mai important lucru este så
nu se lase amågiñi de oameni. Va veni vremea, a spus Isus, când mulñi vor spune despre
ei înçiçi: „Eu sunt Cristosul”. Så nu-i credeñi pe aceçti oameni, chiar dacå vor face
minuni, chiar dacå vor vindeca bolnavi sau vor face diferite semne! Dacå vå vor zice
„iatå-L în pustiu”, så nu vå duceñi acolo! Dacå vå vor spune „iatå-L în cåmåruñe
ascunse”, så nu-i credeñi! Cåci dupå cum iese fulgerul de la råsårit çi se vede pânå la
apus, aça va fi çi venirea Fiului omului, le-a spus Isus ucenicilor Såi. El Îçi va trimite
îngerii cu trâmbiñe råsunåtoare çi ei îi vor aduna pe aleçii Lui din cele patru puncte
cardinale, de la o margine a cerurilor pânå la cealaltå. (Inspirat din Evanghelia dupå
Matei, capitolul 24)

La aceste vorbe, ucenicii au cåzut pe gânduri. 
– Çi totuçi, când se vor întâmpla toate acestea? au insistat ei.
Ucenicii au vrut så çtie lucrul acesta cu exactitate. Dar Domnul Isus le-a

spus din nou cå nu este important pentru ei så çtie vreo datå exactå,
deoarece nici chiar îngerii din cer nu çtiu lucrul acesta.

– Adevårat vå spun cå cerul çi påmântul vor trece, dar cuvintele
Mele nu vor trece! a mai adåugat Domnul Isus.

Îmi imaginez cum S-a mai uitat Isus încå o datå cu
tristeñe la Ierusalim, deoarece locuitorii lui nu au vrut

så primeascå vestea mântuirii.

DESPRE
VREMURILE DIN

URMÅ

DESPRE
VREMURILE DIN

URMÅ

de Waldemar ZORN

Ilustrat de Larisa GOROÇCO

DESPRE
VREMURILE DIN

URMÅ
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ISUS CRISTOS VINE IAR!
În Sfânta Scripturå existå foarte multe texte

profetice. În total sunt peste patru sute. Existå profeñii

despre locul unde trebuia så se nascå Isus Cristos,

despre ce avea så facå çi så spunå El, despre

minunile pe care urma så le facå çi chiar despre

modul cum avea så moarå. Existå profeñii çi despre

învierea Lui dintre cei morñi, înså cele mai multe

profeñii vorbesc despre a doua Sa venire, despre

biruinña Sa asupra puterii celui råu çi despre începutul

Împåråñiei veçnice a lui Dumnezeu. Aceste profeñii

vorbesc çi despre faptul cå Domnul Isus ne va lua pe

toñi la El în cer çi despre pårtåçia veçnicå a lui

Dumnezeu cu toñi cei care-L iubesc pe Isus Cristos çi

care L-au primit ca Mântuitor al lor.

Cu mult înainte ca Isus så Se nascå în Betleem, au existat mulñi oameni care au açteptat venirea

Lui cu neråbdare. Ei çi-au pus toate speranñele în venirea Domnului Isus çi au crezut cå El va fi cel

care îi va elibera. Contrar açteptårilor lor, El S-a nåscut într-un grajd såråcåcios çi a crescut în

familia unui simplu tâmplar. De mic copil era plin de înñelepciune çi harul lui Dumnezeu era peste El.

A devenit apoi un rabin (învåñåtor iudeu) foarte cunoscut, care a vorbit mult despre iertarea

påcatelor, despre mântuire çi viaña veçnicå. A fost råstignit pe o cruce çi a murit la vârsta de 33 de

ani. Acum çtim cu toñii cå nu a murit din cauza påcatelor Sale, ci a murit pentru vina mea çi pentru

vina ta.

Oamenii, care au crezut ceea ce a spus El çi au açteptat cu neråbdare så se împlineascå toate

profeñiile Scripturii, au fost dezamågiñi de faptul cå nu s-au împlinit toate pânå la moartea lui Isus. Ei

nu çtiau cå unele dintre ele aveau så se împlineascå abia dupå 3 zile, când Domnul Isus avea så

învieze çi så se înalñe apoi din nou la cer. Alte prorocii despre Isus urmau så se împlineascå abia

dupå o lungå perioadå de açteptare.

Noi tråim acum într-o vreme în care întreaga omenire – conçtient sau inconçtient – açteaptå ca

Domnul Isus så revinå. Atunci când va reveni Isus, puterea celui råu çi forña påcatului vor lua sfârçit.

Biblia spune cå Dumnezeu îi va råsplåti cu bucurie pe toñi oamenii care-L iubesc pe Domnul Isus çi

care açteaptå venirea Lui. Noi nu trebuie så ne temem de „sfârçitul lumii”, aça cum îl numesc

oamenii, deoarece noi nu açteptåm altceva decât sfârçitul

întunericului çi începutul unei Împåråñii, în care domneçte lumina

çi în care vom fi veçnic împreunå cu Isus Cristos. Toate aceste

lucruri ni le-a promis Însuçi Domnul Isus. El a spus: „Acum

sunteñi plini de întristare; dar Eu vå voi vedea iaråçi, inima vi se va

bucura çi nimeni nu vå va råpi bucuria” (Ioan 16:22).

de Waldemar ZORN

ISUS CRISTOS VINE IAR!

Rugåciune

Doamne Isuse, mulñumesc cå ne-ai promis cå vei reveni çi cå ne
vei lua la Tine. Chiar dacå nu çtiu când se va întâmpla acest lucru,
ajutå-må så fiu întotdeauna gata çi så açtept venirea Ta cu
neråbdare. Mulñumesc pentru bucuria minunatå care ne açteaptå
atunci când Te vom vedea. Amin.22

Ilustrat de Ina COZINA
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– Vezi, Matei! Nici mama nu-çi poate imagina aça ceva. 
Matei såri atunci de pe scaun.
– Dar, mami! Dacå scrie în Biblie, atunci trebuie så fie adevårat.

Dumnezeu nu poate så mintå! 
Mama întrebå atunci mult mai atentå:
– Spuneñi-mi, despre ce este vorba, de fapt?
Timo încercå så-i explice mamei, dar Matei i-o luå înainte.
– Stai så-ñi spun eu, mami! Învåñåtorul nostru ne-a spus cå

Domnul Isus va reveni în curând. Atunci se va auzi sunetul
puternic al unei trâmbiñe çi se va auzi un strigåt tare. Toñi cei care
sunt ai Domnului Isus çi care au murit crezând în El vor ieçi din
morminte, iar toñi cei care sunt ai Domnului Isus çi care vor mai fi
în viañå, vor fi transformañi într-o clipå. Învåñåtorul nostru a citit
asta din Biblie çi tot ce este în Biblie este adevårat, nu-i aça?

Matei se opri puñin ca så tragå aer în piept, iar Timo profitå de
aceastå întrerupere.

– Mami, cum se poate aça ceva? Pot så înñeleg cå oamenii
se ridicå în aer cu avionul, dar aça fårå vreun ajutor... cum

emenii se înñelegeau bine de obicei, înså aståzi nu erau
deloc de acord unul cu celålalt. Matei çi Timotei veniserå

acaså de la çcoalå, iar pe drum se certaserå tot timpul. Au apårut
amândoi în faña mamei lor, cu feñele îmbujorate.

– Ascultå-må cu atenñie, mami! strigå Matei. Ar fi mai bine ca
învåñåtorul nostru så nu mai spunå nimic, dacå oricum nu crede
ceea ce spune!

– Tu mai bine så taci! ñipå Timo. Nici tu nu poñi så demonstrezi
tot ce spui. Mama îi privi uimitå pe cei doi certåreñi.

– Terminañi cu cearta! Spålañi-vå pe mâini çi haideñi la maså.
Povestiñi-mi apoi çi mie ce s-a întâmplat. 

Mama îçi dådu seama cå era greu så-i liniçteascå pe cei doi
båieñi. Abia au terminat de mâncat çi cearta a început din nou.

În întâmpinarea
Domnului de Ruth FREY

23

– Mami, poñi så-ñi imaginezi cå oamenii pot zbura pur çi simplu
prin aer, fårå så aibå aripi sau fårå så stea într-un avion? strigå
Timo uitându-se cu ochi strålucitori la mama lui, care tocmai se

întorcea din bucåtårie.
– Nu, zise mama zâm-

bind, nu pot så-mi imaginez
aça ceva.
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este posibil? Cum pot så ajungå la Domnul Isus numai cei
care sunt ai Lui? Cum se poate întâmpla aça ceva?
Învåñåtorul nostru a mai citit çi cå din douå femei care vor
lucra împreunå, una va continua så munceascå, iar cealaltå
va dispårea brusc. Ar fi trebuit så fii acolo så auzi cum au
comentat toñi din claså! Nu se poate aça ceva! Cum se va
întâmpla? Chiar çi învåñåtorul a spus cå nici el nu poate 
så-çi imagineze cum se vor întâmpla aceste lucruri. Ce-i
drept, este scris în Biblie, dar nimånui nu i s-a întâmplat
aça ceva pânå acum.

Matei continuå:
– Tocmai asta este, mami! Învåñåtorul nu trebuie så ne

spunå ceva ce nu crede nici måcar el. Ar putea så ne
citeascå din Biblie çi atât. Fiecare trebuie så creadå pentru
el, nu-i aça?

– Dacå añi terminat, aç vrea så vå explic eu acum ceva.
Vedeñi voi, copiii mei, noi, oamenii, nu ne putem imagina
tot ce face Dumnezeu. El este nesfârçit de mare. El ne spune
prin Cuvântul Såu care sunt intenñiile Lui. Noi nu înñelegem
toate minunile pe care le face El. Oamenii nu au putut så
priceapå cå Domnul Isus a fost Fiul lui Dumnezeu. Nici noi
nu putem înñelege marea minune pe care Domnul Isus o face
tot mereu, când cheamå båieñi çi fete, bårbañi çi femei, le
iartå påcatele çi le
înnoieçte inimile.

Gemenii se uitarå surprinçi unul la altul. Amândoi tråiserå deja
aceastå experienñå, dar nu meditaserå niciodatå asupra ei. Era
adevårat cå nici ei nu puteau så înñeleagå. Mama zise mai
departe:

– Nici eu nu pot så pricep cum se vor întâmpla toate aceste
lucruri scrise în Biblie. Înså Dumnezeu îi cunoaçte pe toñi cei
care sunt ai Lui çi numai pe aceia îi va lua la El. Imaginañi-vå
acum cå aç avea o gråmadå mare de rumeguç çi cå în acest
rumeguç aç amesteca multe bucåñele de fier. Dacå iau un magnet
çi îl plimb deasupra gråmezii, va fi atras rumeguçul de magnet?

– Nu, mami, nu rumeguçul, ci fierul.
– Înñelegeñi acum? Fierul nici måcar nu se poate vedea în

gråmada de rumeguç. La fel de puñin se poate recunoaçte din
afarå cine este al Domnului Isus çi cine nu. Numai Dumnezeu
çtie acest lucru. Toñi cei care sunt ai lui Dumnezeu vor fi ridicañi
la cer la o singurå chemare, ca så iaså în întâmpinarea Domnului.

Doar când vom tråi aceste lucruri le vom înñelege. Acum este
important så ne încredem în Cuvântul lui Dumnezeu, aça cum

este scris. Hai så ne bucuråm cå Domnul Isus va veni în curând!

Ilustrat de Victoria DUNAIEVA
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Ilustrat de Iulia PRAVDOCHINA

... mangustele se uitå mereu
spre cer? 
Mangustele (suricata suricatta) sunt niçte rozåtoare care tråiesc în
stepå. Pot fi våzute adesea stând încremenite la intrarea în vizuina
lor. Asemenea unor coloane sau statui, vedem mangustele stând
pe låbuñele din spate çi observând cerul. De îndatå ce pe cer apare
un uliu sau un vultur, se aude un fluierat de avertizare çi „statuile”
dispar imediat în vizuinile lor subterane.

... nu toate påsårile 
cålåtoare folosesc acelaçi traseu pentru a se întoarce
primåvara în patria lor?
De exemplu, ploierul auriu american (pluvialis apricaria)
porneçte din Alaska çi nordul Canadei, zburând spre sud
peste Atlantic, pentru a ierna în America de Sud. Când
se întoarce primåvara, foloseçte un alt traseu. Atunci, el
zboarå aproape tot timpul deasupra uscatului, spre nord.

... mama çi puiul de focå 
(din familia focilor cu urechi – otariidae) se recunosc dupå glas?
La numai câteva zile dupå naçterea puiului de focå, mama lui îl laså
singur çi pleacå så înoate timp de una-douå såptåmâni în ocean, ca så
vâneze. Înainte de asta, pe parcursul mai multor zile, ea se ocupå de
puiul ei, pentru a-l învåña s-o recunoascå dupå glas. Cât timp nu este
sigurå de succesul strådaniilor ei, mama îçi amânå plecarea în ocean.
Este foarte important ca puiul ei s-o recunoascå, cåci dacå nu distinge
glasul mamei lui de cel al rudelor sale çi dacå nu poate så råspundå la
glasul mamei, este posibil så moarå de foame.

... boul-de-mare se uitå mereu în sus?
Boul-de-mare (uranoscopus scaber) este un peçte care tråieçte în
plancton. El are un corp alungit çi solzi foarte mici. Acest peçte se
uitå mereu în sus, deoarece are ochii în partea superioarå a capului.
Ascuns în mâlul nisipos de pe fundul mårii, boul-de-mare pândeçte
peçtii mici, pe care-i ameñeçte cu un mic çoc electric. Pentru aceasta

are niçte organe speciale açezate
pe cap, în spatele ochilor.

... masculul
pinguinului
imperial este
considerat un tatå
dedicat?

Deoarece femela, dupå ce a depus oul, se întoarce în ocean,
masculul este cel care cloceçte oul. El pune oul pe labele sale çi
îl ñine tot timpul sub burta lui caldå. Nouå såptåmâni pinguinul
imperial nu månâncå nimic. Pentru ca ouåle så nu se råceascå,
mii de masculi se adunå pe gheañå çi formeazå un grup compact,
înghesuindu-se strâns unul în altul çi stând nemiçcañi unii lângå
alñii.

25
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tåpânul a plecat într-o cålåtorie çi
nimeni nu çtia exact unde çi de
ce. Slujitorii erau extrem de tul-
burañi çi aveau multe de discutat
pe tema aceasta.

Ståpânul era tânår çi necåså-
torit, de aceea unii se gândeau cå a plecat så-çi
caute o nevastå. Alñii erau convinçi cå a plecat într-o
cålåtorie de afaceri, poate chiar peste hotare. Dar
un lucru era sigur: ståpânul urma så lipseascå
destul de mult. Îi dåduse administratorului indicañii
precise pentru tunsul oilor çi pentru strânsul recoltei,
deci, în mod evident, plånuia så fie plecat toatå
vara. Cu viticultorul discutase chiar çi despre repa-
rarea presei de struguri çi despre depozitarea butoa-
ielor, lucruri care se reglau, de obicei, toamna. Prin
urmare, avea så se întoarcå cel mai devreme la
începutul toamnei. Çi personalul din caså primise
indicañii precise. Fiecare çtia ce avea de fåcut çi
trebuia så-çi continue treaba, întocmai ca în pre-
zenña ståpânului.

Ståpânul a plecat în cålåtorie într-o dimineañå
frumoaså de primåvarå çi a promis cå se va întoar-
ce curând. Slujitorii l-au urmårit cu privirea çi au
våzut cum a traversat valea cålare, dar în inimå
aveau sentimente amestecate. Era un ståpân simpa-
tic çi drept pe care îl respectau profund. Înså
ståpânul punea mare preñ pe lucrul fåcut temeinic

çi rapid, aça cå unii dintre ei se bucurau cå puteau
în sfârçit så lucreze ceva mai lejer. 

PAÇI ÎN
NOAPTE
PAÇI ÎN
NOAPTE

de Patricia St. John
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Chiar çi administratorului îi plåcea så lene-
veascå atunci când ståpânul nu era acaså çi nu se
prea interesa de cum munceau ceilalñi. Aça cå
slujitorii s-au întors la munca lor mult mai încet
decât de obicei.

Un singur slujitor a urmårit cu lacrimi în ochi
statura înaltå çi puternicå a ståpânului, pânå când
chiparoçii falnici au ascuns-o de privirea lui.
Fidelis se nåscuse sclav çi crescuse la un ståpân
aspru. Acesta îl punea så munceascå de dimineaña
devreme pânå noaptea târziu çi adesea poruncea så
fie biciuit îngrozitor. Din lipsa hranei, a fost chiar
la un pas så moarå de foame. Într-o zi înså, în casa
unde slujea Fidelis intrase actualul lui ståpân, ca så
încheie o afacere, çi îl våzuse pe båiatul cu trupul
însemnat de cicatrici çi cu ochii plini de groazå.
Fidelis nu a uitat niciodatå cum l-a privit atunci
musafirul în ochi, cu un amestec de milå çi mânie.
S-a oferit imediat så-l cumpere pe båiat çi a plåtit
un preñ fantastic pentru eliberarea lui. Deoarece
Fidelis era tânår çi aråta bine, fusese cotat drept un
sclav preñios. Apoi noul ståpân l-a urcat cu grijå pe
tânårul sclav pe calul lui, l-a încurajat çi l-a
consolat. Cât de recunoscåtor i-a fost Fidelis acestui
bårbat care-l salvase. Odatå cu trecerea anilor,
dragostea lui pentru noul ståpân a crescut çi mai
mult. Trebuia så facå o muncå pe care unii o
considerau ca fiind munca de jos. El trebuia så
måture curñile, så dea hranå câinilor de pazå, iar de
dormit, dormea lângå poarta cea mare, ca så se
trezeascå imediat dacå veneau cålåtori în timpul
nopñii. Fidelis muncea din dragoste pentru ståpâ-

nul lui çi nu exista altå bucurie mai mare pentru el,
decât så-l slujeascå çi så se afle în apropierea lui.
De aceea Fidelis era un om fericit.

Acum, ståpânul plecase în cålåtorie! Dar el tot
mai putea så-l slujeascå. Timpul avea så treacå mai
repede, dacå avea så munceascå din greu. Când
avea så se întoarcå ståpânul, Fidelis dorea ca el så
gåseascå curñile strålucind de curåñenie çi câinii
îngrijiñi çi vigilenñi. Fidelis çi-a suflecat mânecile
de la cåmaçå çi s-a pus cu atâta avânt pe treabå,
încât bucåtåreasa a izbucnit în râs.

– Ia uitañi-vå la båiatul acesta! zise ea. Ai putea
crede cå ståpânul s-ar întoarce la noapte.

Timpul a trecut într-adevår ca în zbor. Oile au
fost tunse, recolta a fost strânså de pe câmp çi
vinul a fost tras în butoaie. Vara aproape trecuse,
iar Fidelis fåcea adesea plimbåri lungi în josul våii.
Se putea oricând ca ståpânul... În mod sigur avea
så se întoarcå curând! În zilele acelea Fidelis nu
zåbovea prea mult timp în camerele slujitorilor.
Acolo oamenii nu fåceau decât så se certe, så fie
nemulñumiñi çi tråncåneau despre câçtigurile enor-
me pe care administratorul çi le vârâse în buzunar
în absenña ståpânului. Oamenii îl vedeau rar pe
administrator dupå încetarea lucrului çi se vorbea
cå acesta s-ar fi mutat în locuinña ståpânului, unde-çi
ospåta prietenii cu vinul vechi al acestuia.

Cu timpul, frunzele plopilor au început så se
îngålbeneascå çi a cåzut prima ploaie peste ñarina
pustie, dar ståpânul tot nu a venit. Atunci au
început zvonurile. Unii afirmau cå ar fi plecat
peste ocean çi cå niciun om cu înñelepciune nu 27
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ar pleca pe mare acum toamna, când furtunile
fåceau ca valurile så fie uriaçe. Alñii spuneau cå ar
fi fost atacat de tâlhari la drumul mare. Astfel,
speranña ca ståpânul så se întoarcå pierea încetul
cu încetul. S-a tras repede concluzia cå ståpânul nu
avea så se întoarcå înainte de sosirea primåverii –
dacå avea så se mai întoarcå vreodatå. 

Acum, dupå ce via fusese culeaså çi vinul
fermenta în butoaie, lucråtorii din vie erau leneçi çi
mai tot timpul beñi. Fiecare fåcea ce voia çi
muncea pentru propriul buzunar. Numai Fidelis se
gândea la ståpânul lui çi muncea cu dragoste.

Într-o zi a venit o veste care i-a fåcut pe toñi så-çi
ciuleascå urechile. Administratorul i-a invitat pe
toñi slujitorii la un ospåñ în sala cea mare. Trebuia
sårbåtorit ceva. Nimeni nu çtia ce, dar se presu-
punea cå aveau så afle curând. 

„Poate cå ne va anunña întoarcerea ståpânului!”
se gândi Fidelis, aça cå s-a dus plin de speranñå la
ospåñ.

A våzut cu uimire o maså plinå cu bucate.
Fuseserå tåiate douå oi ale ståpânului, care apoi
fuseserå gåtite, iar gråmezile de dulciuri pro-
veneau în mod sigur tot din cåmara ståpânului. În
clipa aceea, administratorul s-a ridicat în picioare
çi a lovit cu pumnul în maså. În liniçtea deplinå
care s-a låsat, a anunñat cå ar fi primit vestea cå
ståpânul a murit çi prin acest ospåñ el devenea noul
ståpân. Apoi i-a invitat pe toñi så-l sårbåtoreascå
drept noul ståpân çi så-l slujeascå aça cum îl
slujiserå în trecut pe vechiul ståpân.

Cât de mult s-a bucurat Fidelis cå se afla la
capåtul mesei printre sclavii cei mai neînsemnañi.

Aça nu a observat nimeni când s-a strecurat afarå.
A alergat la micul lui pat de paie de la poarta cea
mare çi a plâns, pânå când nu a mai avut lacrimi.
Câinii mari de pazå i-au simñit tristeñea çi au venit
så-i lingå lacrimile. Aceasta l-a mângâiat. Cu cât
timpul înainta mai mult în noapte, cu atât gålågia
din sala cea mare creçtea tot mai mult. Slujitorii
goleau sticlele de vin una dupå alta. Fidelis înså
zåcea pe påmânt çi se gândea la ce ar fi trebuit så
facå mai departe. Så jure credinñå altcuiva decât
ståpânului såu iubit? Nu, aceasta nu avea s-o facå
niciodatå!

Deodatå, câinele de lângå el çi-a încordat toñi
muçchii, iar cel de la picioarele lui çi-a ridicat
capul, mârâind. Fidelis s-a ridicat în picioare çi a
ciulit urechile, dar nu a auzit nimic, în afarå de
ñipetele çi râsetele slujitorilor beñi din sala mare.

Apoi câinii au început så latre înnebuniñi çi s-au
nåpustit spre poartå. Fidelis i-a prins de zgardå çi a
încercat så-i ñinå în frâu, dar nu a avut destulå
putere. Câinii auziserå pasul ferm, pe care-l
cunoçteau prea bine. Au pornit în goanå în lumina
lunii çi în clipa urmåtoare erau lângå acea persoanå
înaltå, care venise cu un cal. Fidelis a çtiut atunci
imediat cine venise. A alergat cât l-au ñinut
picioarele çi s-a oprit în faña ståpânului såu. L-a
privit în tåcere, cu inima prea plinå ca så mai poatå
vorbi.

– Culcat! Culcat! le porunci ståpânul câinilor.
Câinii s-au liniçtit, dând puternic din coadå.

Apoi ståpânul a privit faña scåldatå de lacrimi a
båiatului çi a observat cå ceva nu era în regulå.28
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– Cum se face, Fidelis, întrebå el prietenos, cå
numai tu îmi urezi bun venit acaså? Çi de unde
vine gålågia aceasta? Çi de ce este aprinså lumina
în sala mare? Unde sunt ceilalñi slujitori?

– Sunt la ospåñ, ståpâne, çopti Fidelis. Au
presupus cå ai murit. – Çi båiatul a cåzut în
genunchi înaintea ståpânului såu, ascunzându-çi
faña în mâini.

Glasul ståpânului råsunå trist çi grav, când îl
întrebå pe Fidelis:

– Cum se face, båiete, cå numai tu nu eçti la
ospåñ?

Båiatul prinse atunci curaj.
– Nu ai plåtit tu preñul acela uriaç pentru mine,

ståpâne, çi m-ai fåcut slujitorul tåu? Çi nu ai
promis cå te vei întoarce? Cum aç fi putut atunci
så jur credinñå altui ståpân? Nu sunt eu al tåu,
ståpâne? Nu sunt eu slujitorul tåu pentru
totdeauna?

Fidelis a crezut cå unul dintre câini çi-a pus
botul pe capul lui, dar apoi a observat cå pe capul
lui se odihnea mâna ståpânului.

– Nu mai eçti slujitor, Fidelis, ci pentru
totdeauna fiul meu, zise ståpânul. Vino, så intråm
în caså!

Trducere din limba germanå

Ilustrat de Ina COZINA

Isus a spus:

„Çi dupå ce Må voi duce çi vå voi
pregåti un loc, Må voi întoarce çi vå voi
lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu så fiñi
çi voi.” (Ioan 14:3) 

„De aceea, çi voi fiñi gata; cåci Fiul
omului va veni în ceasul în care nu vå
gândiñi.” (Matei 24:44) 

29
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a) ca så participe la o serbare
popularå

b) ca så participe la o sårbåtoare
religioaså

c) ca så participe la un recensåmânt

De ce s-au dus Iosif çi Maria la
Betleem înainte de naçterea
Domnului Isus?1

a) în Galilea
b) în Iudea
c) în Samaria

În ce regiune a Israelului
se aflå oraçul Betleem?2

a) Fiul lui Dumnezeu
b) Dumnezeu este cu noi
c) Lumina lumii

Ce înseamnå numele
Emanuel?3

a) Baltazar
b) Zaharia
c) Simeon

Cine a fost bårbatul drept çi evlavios
cåruia Duhul Sfânt i-a spus cå nu va muri
înainte så-L vadå pe Isus Cristos?4

a) ebraica
b) aramaica
c) persana

Ce limbå a vorbit
Domnul Isus când a
tråit pe påmânt?6

a) învåñåtor
b) frate
c) rob

Ce înseamnå cuvântul
ebraic „rabuni”?7

a) pe toñi oamenii
b) numai pe aceia care au suferit pe

påmânt pentru El
c) pe toñi cei care çi-au deschis

inimile pentru El çi L-au urmat

Pe cine va lua Domnul Isus la
Sine în cer, când va reveni?8

Illustrat de Ivan SULIMA

a) pânå la 2 ani
b) pânå la 3 ani
c) pânå la 4 ani

Ce vârstå aveau copiii care trebuiau så
fie uciçi la porunca lui Irod?5

CARE ESTE RĂSPUNSUL 
CORECT?

CARE ESTE RĂSPUNSUL
CORECT?
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