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Un fulg de nea e rece çi curat
Çi cristalin, uçor, imaculat.

Uçor så fiu ca çi un fulg de nea
Când altuia îi fi-voi sarcina.

Çi, ca çi albul lui, imaculat
Så-mi fie traiul tot mereu curat.

Cristale-n forme çi fañete mii
Sclipeascå-mi faptele printre copii.

Så råcoresc, precum un fulg de nea,
Un trup febril, dar... nu voi dispårea,

Ci împreunå cu ceilalñi copii,
Toñi „fulgi de nea çi proaspeñi pe câmpii”

Vom stråluci prin alb imaculat
Când soarele în zori e aråtat.

Så încântåm prin traiul cristalin
Toñi ochii triçti, spre noi privind. Amin

***

Çi-aça cum neaua vine-n fulgi, uçor,
Cu albu-i cristalin, de sus, în zbor,

Zbura-vom toñi, înså... de jos în sus,
„Imaculat” în Ñara lui Isus.

de Petricå PLEÇA

UN FULG 
DE NEA DEOSEBIT
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O, copilaç ce dormi senin, în pace,
Cu chipu-ñi gingaç, dulce, drågålaç,
Te våd zâmbind çi nu çtiu cum se face
Cå ai o fañå ca de îngeraç.

Ce-ai fi visând cu faña-nseninatå?
Cât aç dori ca visul så-ñi påtrund
Spre a visa çi eu, måcar o datå,
Ca tine så zâmbesc prin somn, în gând!...

Citind, am înñeles azi dimineañå
Cum îngeri påzitori celor micuñi
Våd pururea a Tatålui Sfânt fañå:
De ea, voi toñi cei mici sunteñi våzuñi.

Acu-mi explic eu faña-nseninatå
Çi zâmbitoare-n miez de noapte-n somn:
Ca çi cum îngeraçul ñi se-aratå,
Pe fañå-ñi stråluceçte al tåu Domn.

Çi sub protecñia feñei Sale sfinte,
O, copilaç ce dormi acum senin,
Privind la tine cu luare-aminte,
Adorm çi eu, visând zâmbind. Amin.

de Petricå PLEÇA

Ilustrat de Irina POMERANÑEVA

SSOOMMNN    DDUULLCCEE
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Ilustrat de Victoria DUNAIEVA

Cum te simñi când trebuie
så råmâi singur acaså seara

sau så dormi noaptea singur în
camerå? Îñi este fricå? 

Completeazå versetul biblic cu literele roçii
de pe drumul båiatului pânå acaså. Astfel
vei afla motivul pentru care poñi fi liniçtit. „EU MÅ CULC ÇI ADORM ÎN PACE, CÅCI

_____ __, ______, ___ ___ _______ _______ __

________ ___.” (Psalmul 4:8)
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Alerg cât pot de repede pe cårare. În
spatele meu aud câinii låtrând. Må
urmåresc! Nu am putere så må uit în spate.
Abia mai pot respira. Încå puñin çi voi ajunge
acaså. Voi închide uça grea în urma mea...
Atunci voi fi în siguranñå.

Dau buzna în caså çi trântesc uça în
spatele meu. Spaima din ultimele minute îmi
vâjâie încå în urechi, iar capul parcå îmi
plesneçte. Mama vine în grabå la mine çi må
liniçteçte. Câinii çi låtratul lor au råmas
afarå. Acum sunt în siguranñå!

Pericolele ne pândesc la tot pasul: câinii
råi, bolile grave sau faptele urâte ale altora
care se råsfrâng neplåcut asupra noastrå. Noi
apåråm speciile rare de påsåri împotriva
dispariñiei, grådinile împotriva buruienilor
çi pantofii împotriva umezelii, înså uitåm
adesea cå çi noi înçine trebuie så fim ocrotiñi.
Numai cine este prea mândru çi încrezut
poate så spunå: „Pot så må påzesc singur!” –

Dar cine ne poate ocroti, dacå nu putem face
lucrul acesta singuri? Dumnezeu! El ne-a
creat dupå chipul Såu çi ne-a oferit în dar
mântuirea çi ocrotirea Sa. 

În Psalmul 23, împåratul David Îl comparå
pe Dumnezeu cu un påstor, care-çi paçte oile
pe cele mai bune påçuni çi le påzeçte de orice
råu. Oile trebuie doar så aibå încredere în
acest påstor bun çi så-l urmeze.

Poate Dumnezeu så ne apere çi de råcealå?
Desigur cå poate! El este Domn çi peste
trupurile noastre! Poate El så ne påzeascå çi
de nota 5 la lucrarea de control çi de orice
alt pericol? Desigur! El este Domn peste
toate! Uneori înså poate så ne fie „de folos”
så primim nota 5, deoarece prin aceasta
înñelegem mai clar cât suntem de leneçi.
Råceala poate så fie çi ea o învåñåturå, ca så
nu mai ieçim iarna afarå din caså fårå o
cåciulå pe cap. Dumnezeu îngåduie câteodatå
ca în viaña noastrå så se întâmple çi lucruri
neplåcute. Astfel El ne påzeçte de mândrie
sau de greçeli mari cu urmåri grave.

Pentru Dumnezeu este nespus de
important så ne apere sufletul de råu. El Se
îngrijeçte de lucrul acesta mai bine decât
oricine çi nimeni nu poate s-o facå mai bine
decât El. În primejdii, în situañii grele çi în
mijlocul îngrijorårilor, El ne trimite pace în
inimå çi o minunatå liniçte divinå, care
învinge frica çi ne då putere. Noi ne putem
baza în totalitate pe ocrotirea lui Dumnezeu.
În Biblie este scris: „Cåci El va porunci
îngerilor Såi så te påzeascå în toate cåile tale”
(Psalmul 91:11). Dacå Dumnezeu este cu
noi, de ce så ne mai temem?

de Igor MARTINOV

Ilustrat de Ivan SULIMA

DOMNUL ESTE OCROTIREA MEADOMNUL ESTE OCROTIREA MEA
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Ñine minte: 
„Numele Domnului este un turn tare; cel neprihånit fuge în el çi stå la adåpost.”

(Proverbe 18:10)
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Raul, Nadia çi Beniamin se jucau în parc. Obosiñi dupå atâta alergåturå,
s-au açezat pe o bancå, lângå un om båtrân. Acesta ståtea sprijinit de umbrela
lui çi privea trist în depårtare.
Copiii au çuçotit ceva între ei, apoi s-au açezat mai aproape de el.
Nadia, mai îndråzneañå, i s-a adresat prima:
– Ne scuzañi, domnule, sper cå nu vå deranjåm!
– Nu, nu! Puteñi så stañi pe bancå. Nu må deranjañi deloc!
– Ce zi însoritå e azi, nu-i aça? a încercat Raul så lege o

conversañie.
– Vremea e aça cum e. La anii mei, indiferent cum ar fi vremea,

oasele tot sunt pline de dureri, a murmurat båtrânul.
Copiii au tåcut un timp. Båtrânul a început så tuçeascå. Nadia a sårit imediat:
– Vreñi så vå aducem un borcan cu gem de zmeurå? Face bine la tuse.
– Nu, mulñumesc! Nu vå deranjañi. Am çi eu acaså.
– Sau så vå aducem un ceai de tei? a continuat Nadia.
Båtrânul a zâmbit cu tristeñe în ochi:
– Nu, mulñumesc, fetiño! Dar nu din cauza tusei nu må simt eu bine.
– Atunci din ce cauzå? a întrebat Nadia.
– Sunt un om båtrân, iar viaña mea se apropie de sfârçit. Când eram copil,
må açezam în poala mamei çi tot ce mi se pårea greu, trecea mai uçor. Acum
înså nu mai am pe nimeni. Nu mai am la cine så må duc.
– Dar... pe Domnul Isus Îl cunoaçteñi? l-a întrebat Beni plin de curaj.
– Ce folos? Cum ar putea så må ajute El? Este prea departe, iar eu sunt aici, în aceastå
lume påcåtoaså. La El nu se poate ajunge aça, oricum.
– Nici nu trebuie så ajungem noi, pentru cå El este aici, chiar lângå noi! a spus Nadia
plinå de siguranñå.
Båtrânul a clåtinat din cap:
– Dar nu-L våd nicåieri!
– Nici nu trebuie så-L vedem. Trebuie doar så credem cå este aici, cå
ne ocroteçte de orice råu çi cå putem vorbi cu El oricând, 
a spus Raul.
– Vå rog, îmi dañi puñin umbrela dumneavoastrå? a
intervenit Nadia cu îndråznealå.
Nadia a deschis umbrela deasupra capului çi a zis:
– Isus må ocroteçte, exact aça cum aceastå umbrelå
må apårå de prea mult soare sau de ploaie.
Raul s-a ridicat de pe bancå çi s-a aplecat çi el sub
umbrelå. Beni a fåcut çi el la fel.
– Noi ståm toñi sub ocrotirea Domnului! 
au spus cei trei în cor.
Båtrânul a ezitat o clipå, apoi a spus:
– Ce mult mi-ar plåcea çi mie så stau
sub ocrotirea Lui... Vreñi så-mi spuneñi
mai multe despre Isus? Ce trebuie så
fac pentru a må afla çi eu sub ocrotirea
Lui?
– Cum så nu, vå spunem cu plåcere!
s-a bucurat Nadia din toatå inima.

Veniñi cu noi!

DOMNUL ISUS NE OCROTEÇTE

de Elena MICULA

Ilustrat de Victoria DUNAIEVA
6

02_9rum.qxd  11.12.2007  13:46 Uhr  Seite 6



7

Vreau så vå povestesc o întâmplare adevåratå din viaña mea.

Într-o zi, bunica Ana a venit în vizitå la noi. Ne-am dus împreunå la Oma, cealaltå

bunicå a mea, ca så-i ducem råsaduri de roçii çi de varzå. Oma înså nu era acaså.

Deoarece era o zi foarte cålduroaså, iar noi nu voiam så se ofileascå råsadurile, am

decis så le plantåm în grådinå. În timp ce bunica Ana aducea apå de la fântânå, eu 

m-am urcat pe terasa casei, ca så må uit dacå nu cumva vine Oma. Foarte aproape de

teraså treceau firele de curent. M-am întins ca så våd mai bine çi brusc am alunecat.

Instinctiv, am întins mâna, ca så må prind de ceva. Atunci s-a întâmplat ceva îngrozitor:

m-am prins chiar de cablul electric. Mi-am dat seama imediat de ceea ce am fåcut,

dar... nu mai puteam så-mi desfac pumnul çi nici så dau drumul cablului. În clipa aceea

mi-am amintit cå numai Dumnezeu ar putea så må salveze. Am strigat: „Doamne, Te

rog salveazå-må! Te rog, Doamne!”

Bunica Ana a auzit strigåtul meu çi s-a urcat repede pe teraså. M-a tras cu putere de

picioare. Am cåzut amândoi jos. Un timp am zåcut pe jos, fårå så realizåm dacå

mai suntem în viañå sau nu. Când mi-am revenit, i-am spus imediat bunicii: „Så çtii

cå numai Dumnezeu ne-a salvat! Trebuie så-I mulñumim, pentru cå mai suntem în

viañå!” Am coborât de pe teraså, plângând de bucurie, çi ne-am rugat împreunå. Toate

erau acum ca un vis! A fost într-adevår o salvare minunatå! Mâna mea era roçie çi

ardea ca focul. Aveam senzañia cå în mine arde un foc mare. Am båut foarte multå

apå çi mi-am ñinut mâna sub un jet de apå rece. În sfârçit a venit acaså çi Oma. Fusese

undeva prin apropiere. I-am povestit tot ce se întâmplase çi cum ne salvase Dumnezeu.

Când bunica Ana çi cu mine ne-am întors acaså, mama ne-a ieçit în întâmpinare. A

citit imediat pe feñele noastre cå se întâmplase ceva. Eu eram palid, iar mâna cu

care må ñinusem de cablu era roçie pânå la cot. Mama I-a mulñumit çi ea lui Dumnezeu,

pentru cå ne salvase de la moarte, pe bunica mea çi pe mine.

Nu voi uita niciodatå ziua în care Domnul m-a salvat! 

de Artur DERMAN

SALVATORUL MEU
DOMNUL,

O mårturie
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Odatå ajuns la Ierusalim, apostolul Pavel çi-a încheiat a treia cålåtorie misionarå. Acolo s-a bucurat
foarte mult så se întâlneascå cu ceilalñi apostoli ai lui Isus Cristos. Într-una din zile, când s-a dus

la Templu, apostolul Pavel a fost arestat çi acuzat cå ar fi råspândit învåñåturi false. Procesul såu a
durat foarte mult, iar Pavel a stat în închisoarea din Cezareea timp de doi ani de zile. Cezareea era
reçedinña guvernatorului roman din provincia Iudeea. Pavel i-a vorbit adesea guvernatorului Felix
çi soñiei sale, Drusila, despre Isus Cristos. De fapt, Felix açtepta ca Pavel så-i dea bani pentru a-çi
råscumpåra libertatea. Pavel înså nu a fåcut acest lucru. 

Într-o zi, el a cerut så fie trimis la Roma, ca så fie judecat de împårat. Pentru cå era cetåñean roman,
cererea i-a fost aprobatå. Sub paza unor soldañi romani, a plecat împreunå cu alñi deñinuñi spre Roma.

În cålåtoria lor, trebuiau så traverseze Marea Mediteranå. Era o cålåtorie foarte lungå çi, pe vremea
Noului Testament, o astfel de cålåtorie era pânditå de multe primejdii çi implica aventuri neaçteptate
çi periculoase. Trecând prin mai multe greutåñi, corabia a ajuns lângå insula Creta. Pavel a încercat
så-l convingå pe sutaçul Iuliu så råmânå peste iarnå acolo, dar Iuliu nu l-a ascultat, astfel çi-au continuat
drumul. Dintr-odatå s-a pornit o furtunå nåprasnicå. Corabia a început så ia apå çi a fost aruncatå
precum o coajå de nucå de pe un val pe altul. În prima zi, corabia a fost întåritå cu frânghii, ca så
nu se dezmembreze. A doua zi, oamenii au început så arunce din încårcåturå peste bord, iar în a treia
zi au aruncat tot echipamentul. Vijelia a ñinut multe zile çi oamenii çi-au pierdut orice speranñå de a
mai scåpa cu viañå. Atunci, Pavel a spus sutaçului, cåpitanului navei çi celorlalñi: 

APOSTOLUL PAVEL ÎN
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– Oameni buni, ar fi trebuit så ascultañi de sfatul meu. Dacå am fi råmas în Creta, am fi scåpat
de aceastå primejdie çi de aceastå pagubå. Acum ascultañi: niciunul din voi nu va pieri çi nu va fi altå
pierdere decât a corabiei. Un înger al Dumnezeului cåruia îi aparñin çi cåruia Îi slujesc mi s-a aråtat
azi noapte çi mi-a zis: „Nu te teme, Pavele! Tu trebuie så stai înaintea Cezarului. Nici tu çi nici cei ce
sunt împreunå cu tine nu veñi pieri”. De aceea, oameni buni, liniçtiñi-vå! Eu am încredere în Dumnezeu!
Çtiu cå se va întâmpla aça cum mi s-a spus. 

În apropierea insulei Malta, corabia s-a împlântat cu partea din fañå în påmânt, iar toatå partea din
spate a fost distruså de valurile puternice. Soldañii au fost de pårere så-i omoare pe deñinuñi, ca så
nu poatå scåpa vreunul prin înot, dar Iuliu nu a îngåduit acest lucru. El voia så-l ñinå pe Pavel în viañå.
Iuliu a poruncit ca toñi cei care çtiu så înoate så sarå primii în apå, iar ceilalñi så se salveze cu ajutorul
frânturilor din corabie. La bord au fost 276 de oameni çi nu s-a înecat niciunul. Ajunçi cu bine la mal,
naufragiañii au fost întâmpinañi de locuitorii insulei. Ei le-au dat ceva de mâncare çi au fåcut un foc
la care så se încålzeascå. 

Dumnezeu i-a spus lui Pavel: „Nu te teme, Pavele!”, iar Pavel le-a spus oamenilor: „Liniçtiñi-vå,
cåci am încredere în Dumnezeu!” Într-adevår, Dumnezeu l-a ocrotit pe Pavel çi pe cei din corabie,
chiar dacå ei au trecut prin atâtea primejdii çi greutåñi.

de Waldemar ZORN

Despre cålåtoria apostolului Pavel la Roma poñi citi în Biblie, în cartea Faptele Apostolilor 27:1-28:1.

Ilustrat de Ina COZINA

ÎN DRUM SPRE ROMA
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pårinñii lor le-au permis så meargå singuri în pådure
ca så culeagå ciuperci. Dar le-au interzis så meargå
mai departe de mlaçtinå.

Copiii çi-au dat întâlnire la marginea satului, fiecare
având un coç în mânå. Dar când så porneascå la drum,
a ieçit dintr-o curte o båtrânå, care o ñinea de mânå pe
micuña Silvia.
– Vai! Va vrea çi ea så vinå cu noi?! s-au gândit îngro-
ziñi copiii.

Silvia se juca foarte rar cu copiii din sat, dar îi
plåcea så meargå cu bunica la biserica din satul vecin.
Ea nu era o fetiñå prea îndrågitå, deoarece la çcoalå nu
avea rezultatele cele mai bune çi, în plus, era bolnavå
aproape tot timpul. Chiar çi acum purta ciorapi groçi
de lânå, deçi afarå era destul de cald. Ceea ce le dis-
plåcea cel mai mult copiilor era cå de fiecare datå
când se hotårau så facå vreo nåzbâtie – så intre în
grådina cuiva, så necåjeascå pe vreun båtrân sau så
facå glume proaste pe seama altora – Silvia le spunea
cå nu era frumos ceea ce fåceau.
– Ce pisåloagå! se gândeau copiii.

Acum, bunica avea probabil de gând så-i roage s-o
ia çi pe Silvia în pådure... çi chiar aça s-a çi întâmplat!
– Copii, eu sunt prea båtrânå så mai merg în pådure
så culeg ciuperci. Luañi-o cu voi çi pe nepoata mea, îi
rugå ea çi apoi mai adåugå: Dumnezeu så vå ocroteascå!

Afarå ninge, iar în caså focul trosneçte în sobå. Bunica
Silviei pune mâncarea de ciuperci pe masa în jurul
cåreia stau câñiva copii. Copiii vin des s-o viziteze pe
Silvia çi întotdeauna primesc ce le place mai mult –
mâncare de ciuperci. Dupå ce månâncå, copiii se
joacå, iar mai târziu bunica le spune povestiri
palpitante, despre împårañi çi proroci, despre påstori çi
pescari, çi desigur, despre Dumnezeu.
– Vå mai amintiñi ziua în care ne-am gândit pentru
prima datå la Dumnezeu? întreabå Cålin.

Copiii zâmbesc çi îçi amintesc de ziua în care

10

de Natalia VOITENCO

Dumnezeul
Silviei
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– Cum adicå „Dumnezeu så vå ocroteascå”? Vine
cumva çi El cu noi... så culeagå ciuperci? glumi
Cålin çi toñi izbucnirå în râs.
– Ei, nu! Dar El are så vå ocroteascå, råspunse
bunica Silviei.
– Påi, nu avem nevoie de nimeni så ne ocroteascå!
În pådurile noastre nu sunt animale periculoase,
doar veveriñe çi ñânñari, zise Cålin batjocoritor çi,
din nou, toñi copiii au izbucnit în râs.

Båtrâna s-a uitat în urma copiilor, urmårind cu
privirea ciorapii roçii de lânå ai nepoatei, pânå
când au dispårut dupå deal. Silvia fusese råcitå, iar
bunica îi dåduse ciorapii de lânå ca så nu-i fie frig
în pådure. Acum, bunica se gândea: „Poate nu ar fi
trebuit så-mi las nepoata så meargå cu ei. Dar
trebuia s-o trimit, cå altceva nu am de gåtit, decât
o mâncare bunå de ciuperci”. Ele o açteptau pe
mama Silviei, care venea de la oraç. 

Când soarele era spre asfinñit çi copiii tot nu se
vedeau pe culmea dealului, pårinñii s-au neliniçtit
çi au plecat cu maçinile pânå aproape de pådure.
– Le-am spus doar cå cel târziu seara la ora 7
trebuie så fie acaså! a zis mama lui Cålin.
– Oare s-au dus mai departe de mlaçtinå? a spus
înspåimântatå mama unui alt copil.
Bunica Silviei era undeva mai la o parte çi se ruga:
– Doamne, påzeçte-i çi ocroteçte-i, Te rog!

Ce s-a întâmplat de fapt? Dupå ce Cålin îçi um-
pluse coçul pe jumåtate cu ciuperci, dådu ordinul:
– Cine nu este un iepure fricos, så intre cu mine în
mlaçtinå! Acolo trebuie så fie multe ciuperci.
– Dar pårinñii au spus... a vrut så-l contrazicå

Silvia. Dar nu a fost låsatå så vorbeascå. Ceilalñi
copii au înconjurat-o, iar Cålin a zis, privind fetiña
de sus în jos:
– Ascultå aici, sfânto! Pårinñii noçtri nu vor afla
nimic, doar dacå ne pâråçti tu. Çi dacå ai så pâråçti,
o så-ñi parå råu! Vom gåsi noi calea de întoarcere.
O vom recunoaçte dupå dealuri çi copaci.
Aça cå au luat-o cu toñii înspre mlaçtinå. Silvia a
råmas în urmå, lângå un mesteacån. Dincolo de
mlaçtinå, copiii au luat-o în direcñii diferite çi se
auzea când ici, când colo, cum strigau:
– O, ce ciupercå uriaçå!
– Uau, ce multe sunt aici!
Simona a fost prima care a observat cå soarele
cobora spre apus:
– Am cules destule. Trebuie så pornim spre caså!
Dar când s-au uitat în jur, copiii çi-au dat seama cå
s-au råtåcit.
– Asta-i numai vina ta, Cåline! În ce direcñie o
luåm acum? Copacii de aici aratå toñi la fel! Mai
bine-aç fi råmas cu „sfânta”! a spus Simona.
– Dar stañi, eu n-am råmas în urmå, am venit cu
voi!

11

10_17rum.qxd  11.12.2007  17:43 Uhr  Seite 11



Abia atunci au observat-o copiii pe Silvia, care culesese
ciuperci în tåcere, alåturi de ei.
– Ai devenit cumva çi tu o påcåtoaså? Vai, ce greçealå
ai fåcut! Acum ai så råmâi toatå noaptea cu noi în
pådure, a zis Cålin batjocoritor.
– Nici eu çi nici voi nu veñi råmâne în pådure. Am
însemnat drumul de întoarcere.
Atunci copiii au observat cå Silvia mai purta doar un
singur ciorap roçu, iar din celålalt mai ñinea în mânå
doar jumåtate.
– Mi-am deçirat ciorapul çi am legat fire de lânå de
copaci, le-a explicat Silvia.
– Uau, ce idee ai avut! au strigat copiii çi au luat-o
imediat în direcñia primului copac de care era legat un
fir roçu.
– Aici!
– Çi aici! strigau acum copiii pe rând.

Astfel, de la un copac la altul, copiii au ajuns în cele din
urmå la mlaçtinå. De acolo drumul le era cunoscut.
Soarele asfinñise deja când copiii au ajuns pe culmea
dealului. De acolo au våzut maçinile care luminau ço-
seaua cu farurile.
– Îñi mulñumesc, Doamne! a spus Silvia cu glas tare.
Copiii nu au putut decât så o aprobe çi så repete
cuvintele de mulñumire ale Silviei. Nimeni nu s-a mai
gândit la pedeapså sau la faptul cå nu vor mai avea voie
så meargå în pådure. S-au gândit numai la Dumnezeul
Silviei, care-i ocrotise cu adevårat de o mare nenoro-
cire.

12

Ilustrat de Iulia PRAVDOCHINA
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Realizat de Mirela LEFTER,
jud. TIMIÇ

Ilustrat de Olga POPRIC

1. Marea unde S-a aråtat Isus ucenicilor
Såi (Ioan 21:1) 

2. Biblie sau ... (Ioan 19:37) 
3. „Dacå Må iubiñi, veñi påzi ... Mele.”

(Ioan 14:15) 
4. Loc în care a fost culcat pruncul Isus

(Luca 2:7) 
5. Bårbatul de la Templu care avea fricå

de Dumnezeu (Luca 2:25) 
6. Unul dintre darurile aduse de magi

(Matei 2:11) 
7. Isus a fost dus de Duhul în pustiu

pentru a fi ... (Matei 4:1) 
8. Irod cåuta så omoare un ... 

(Matei 2:13) 
9. Cuvântul ebraic pentru scaunul de

judecåtor pe care a çezut Pilat 
(Ioan 19:13) 

10. Dacå facem ce ne-a poruncit Isus,
suntem ... Lui (Ioan 15:14) 

11. „Cåci oricine se înalñå va fi ...” 
(Luca 18:14)

12. Isus çi pårinñii Lui mergeau în fiecare
an la praznicul ... (Luca 2:41) 

13. Mama lui Ioan Botezåtorul 
(Luca 1:57) 

14. Cine au fost cei care au primit 
vestea naçterii Mântuitorului în
câmp? (Luca 2:8) 

15. Tatål ceresc al Domnului Isus 
(Matei 4:6) 

16. Cea mai cunoscutå predicå 
a Domnului Isus este cea 
cunoscutå cu numele de 
„Predica de pe ...” (Matei 5:1) 

17. Despre Isus este scris: „El este ...,
Alesul lui Dumnezeu” (Luca 23:25) 

18. Lacul unde Domnul Isus l-a întâlnit
pe Simon (Luca 5:1) 

19. Tatâl påmântean al Domnului Isus
(Matei 1:19)
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14

COPIII VORBESC
DESPRE ÎNGERII

PÅZITORI 

„Îngerii existå pentru a le transmite oame-
nilor ceva din partea lui Dumnezeu çi pentru
a-i ajuta”, ne scrie Iulia C. Aproape acelaçi
lucru îl afirmå çi Nataça S. (15 ani): „Dum-
nezeu Îçi trimite îngerii Såi påzitori pentru a-i
apåra pe oameni. Aça cum a fost, de exem-
plu, cazul lui Daniel. Când a fost aruncat în
groapa cu lei, împåratul i-a spus: 
– Dumnezeul tåu, cåruia Îi slujeçti, så te
scape! 
A doua zi, împåratul s-a dus în mare grabå la
groapa cu lei. Daniel era în viañå çi i-a spus: 
– Dumnezeul meu a trimis pe îngerul Såu çi
a închis gura leilor çi ei nu mi-au fåcut niciun
råu.”

Eugenia S. ne scrie: „Da, este adevårat cå
Dumnezeu ne ocroteçte çi ne påzeçte, dar El
face lucrul acesta cu ajutorul îngerilor. Fiecare
om are îngerul lui påzitor”.
Slavik I. (12 ani) crede cå îngerii sunt
slujitorii lui Dumnezeu çi cå El îi då fiecåruia
în parte o sarcinå, iar ei o îndeplinesc. Tania
S. (14 ani) crede çi ea cå Dumnezeu ne ocro-
teçte cu ajutorul îngerilor. Ina M. este convin-
så de faptul cå ocrotirea lui Dumnezeu çi
ocrotirea îngerilor påzitori este unul çi acelaçi
lucru, deoarece îngerii sunt slujitorii lui
Dumnezeu. Dumnezeu Îçi trimite îngerii pe
påmânt atunci când oamenii Îl roagå så-i
ocroteascå çi så-i binecuvânteze.

Împårtåçindu-ne 
pårerile lor despre îngerii 

påzitori, un grup de copii din 
Rusia ne-a ajutat la alcåtuirea

acestui articol. Totul a început de
la întrebarea Katiei O. 

„De ce avem nevoie de îngeri
påzitori, dacå suntem 

ocrotiñi de Dumnezeu?” 

Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre îngeri?   În cartea Evrei, în capitolul 1, versetul 14, este
scris cå îngerii sunt „duhuri slujitoare, trimise så îndeplineascå o slujbå pentru cei care vor moçteni
mântuirea”. Îngerii sunt fiinñe cereçti, care-L slujesc pe Dumnezeu çi îi ajutå pe oameni dupå cum le
spune Dumnezeu. Îngerii îi apårå pe oameni de primejdii, îi salveazå çi îi mângâie pe cei care sunt
întristañi (Psalmul 34:8). Dumnezeu ne preñuieçte atât de mult, încât ne trimite ajutoarele Sale, îngerii.
Aceçtia ne ajutå în orice situañie çi ne ocrotesc.
Domnul Isus Cristos a avut çi El parte de slujirea îngerilor. În grådina Ghetsimani „I s-a aråtat un
înger din cer, ca så-L întåreascå” (Luca 22:43). Din Biblie çtim cå îngerii le-au adus oamenilor atât
veçti bune, cât çi veçti rele. Douå dintre cele mai importante çi minunate veçti aduse de îngeri au fost
cea despre naçterea Mântuitorului (îngerul Gavril çi corul de îngeri) çi cea despre învierea Domnului
nostru Isus Cristos (Matei 28:5). Biblia ne mai spune çi cå îngerii se bucurå atunci când un påcåtos se
întoarce la Dumnezeu de pe calea cea rea (Luca 15:10).
O altå slujbå importantå a îngerilor o gåsim în Biblie, în cartea Isaia, capitolul 6, sau în Apocalipsa
7:11. Ei stau înaintea tronului lui Dumnezeu çi-L laudå. Ei preamåresc puterea, dragostea çi
înñelepciunea lui Dumnezeu. Ca ei, çi noi putem så-L slåvim pe Creatorul, pe Domnul çi Tatål nostru
iubitor çi Atotputernic din cer, råspunzând cu dragostea noastrå la grija Lui minunatå fañå de noi.

Realizat de Ina STOROÇUC çi Marina CUZNEÑOVA

COPIII VORBESC
DESPRE ÎNGERII

PÅZITORI 
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El s-a dus în

pustie unde, dupå un

drum de o zi, ... s-a

culcat çi a adormit

sub un ienuper. Çi 

iatå, l-a atins un înger

çi i-a zis: „Scoalå-te

çi månâncå.” El s-a

uitat çi la cåpåtâiul lui

era o turtå coaptå pe

niçte pietre încålzite

çi un ulcior cu apå. 

(1 Împårañi 19: 4-6)

_______ a zis

împåratului: „Veçnic

så tråieçti, împårate!

Dumnezeul meu a

trimis pe îngerul 

Såu çi a închis gura

leilor, care nu mi-au

fåcut nici un råu,

pentru cå am fost

gåsit nevinovat 

înaintea Lui. Çi nici

înaintea ta, împårate,

n-am fåcut nimic

råu!”

(Daniel 6: 21-22)

Apoi S-a

depårtat de ei ca la o

aruncåturå din piatrå,

a îngenuncheat, çi a

început så Se roage, 

zicând: „Tatå, dacå

voieçti, depårteazå

paharul acesta de la

Mine! Totuçi, facå-se

nu voia Mea, ci a

Ta.” Atunci I s-a

aråtat un înger din

cer, ca så-L

întåreascå.

(Luca 22, 41-43)

Atunci un înger

al Domnului I s-a

aråtat çi a stat în

picioare la dreapta

altarului pentru 

tåmâiere. ______ s-a

înspåimântat, când 

l-a våzut... Dar

îngerul i-a zis: „Nu te

teme; fiindcå 

rugåciunea ta a fost

ascultatå. Nevastå-ta

Elisaveta îñi va naçte

un fiu.”

(Luca 1: 11-13)

Împåratul ______

çi prorocul Isaia au

început så se roage

pentru lucrul acesta

çi au strigat cåtre

cer. Atunci Domnul a

trimis un înger care a

nimicit în tabåra

împåratului Asiriei pe

toñi vitejii, domnitorii

çi cåpeteniile.

(2 Cronici 32: 20-21)

Îngerul a intrat la

ea çi a zis: „Plecå-

ciune, ñie, cåreia ñi 

s-a fåcut mare har;

Domnul este cu tine

... Nu te teme, _____

cåci ai cåpåtat

îndurare înaintea lui

Dumnezeu. Çi iatå cå

vei råmânea 

însårcinatå çi vei

naçte un fiu,

cåruia îi vei pune

numele Isus.”

(Luca 1: 28-31)

În acest joc sunt numite 6 persoane din Biblie, care fie au primit un mesaj de la
Dumnezeu transmis de un înger, fie au fost ajutate la necaz de un înger.

ZA
H

AR
IA

ILIE

EZECHIA

DANIEL

MARIA
ISUS

1

2 3 4
5

6

1 2 3 4 5 6

Gåseçte
pentru

fiecare
im

agine çi pentru fiecare text biblic de mai jos numele persoanei corespunzåtoare

DESPRE ÎNGERI ÇI OAMENIDESPRE ÎNGERI ÇI OAMENIIlustrat de Natalia 
ÑURACOVSCA

Realizat de 
Elvira ZORN
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Gladys s-a nåscut în anul 1902 în Anglia, într-o familie
de muncitori. Ea a avut marea dorinñå de a merge ca
misionarå în China, dar cei din conducerea organiza-

ñiei China Inland Mission nu au considerat-o suficient de
calificatå. Gândul cå Dumnezeu o chema ca misionarå în China
nu-i dådea pace. Când Gladys a auzit cå Jennie Lawson, o mi-
sionarå în vârstå din China, cautå o colaboratoare, a econo-
misit suficienñi bani, din cei pe care-i câçtiga muncind ca
menajerå, pentru a-çi finanña drumul spre ñara mult doritå. În
luna noiembrie a anului 1932 a ajuns la Yangcheng.

Misionara Jennie Lawson conducea „Hanul celei de-a çasea
fericiri”, care era deschis pentru caravanele care traversau
munñii. Cele douå misionare le ofereau cålåtorilor pe lângå
mâncare çi un loc de dormit çi o ambianñå plåcutå, po-
vestindu-le din Biblie. La câteva luni dupå sosirea lui Gladys,
Jennie Lawson a murit, iar tânåra misionarå Gladys a trebuit
så continue singurå lucrarea. 

Mai târziu, ea a adoptat câñiva copii, iar
în anul 1938, când Yangcheng a fost
bombardat de cåtre japonezi, au venit
çi mai mulñi copii orfani pentru a locui
la han. Japonezii o considerau pe Gla-
dys o spioanå. Viaña ei nu mai era în
siguranñå în Yangcheng. În martie 1940,
Gladys a fugit împreunå cu o sutå de
copii peste munñi, în provincia în-
vecinatå. Cålåtoria a durat o lunå.
Ea ajuns cu bine çi fårå så piardå
nici måcar un copil.

Dupå tot acest efort, Gladys çi-a pier-
dut din putere çi s-a îmbolnåvit. Un
prieten american a ajutat-o în 1942 så se
întoarcå în Anglia, pentru a-çi revedea fami-
lia. În timpul çederii ei în ñara natalå, comu-
niçtii au închis graniñele Chinei pentru toñi
stråinii.

În 1957, când graniñele au fost redeschise pentru
stråini, Gladys a plecat cu vaporul în China, dar de
data aceasta la Formasa. Acolo a înfiinñat orfelinatul care
avea så-i poarte numele çi în curând au ajuns så locuiascå
acolo alñi o sutå de copii. 

Aici a lucrat Gladys Aylward, femeia micå de staturå,
pânå la moartea ei, în anul 1970. Aici L-a slujit pe
Dumnezeu cea despre care s-a spus cå nu este suficient

de bine pregåtitå pentru a fi misionarå.
de Dave çi Neta JACKSON

GLADYS 
AYLWARD
Femeia micå 

de staturå

GLADYS 
AYLWARD
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Cineva lovea cu putere în poarta „Hanului
celei de-a çasea fericiri”.
– Doamnå Gladys, veniñi cu mine acum! 

Gladys ieçi din caså çi îl urmå pe bårbatul
trimis så o cheme. Curând auzi ñipete
puternice care veneau din interiorul închisorii
locale. Pårea så fie vorba de o revoltå. Tulbu-
ratå, englezoaica elegantå fåcu o plecåciune
în faña directorului închisorii.
– Ce bine cå añi venit! zise directorul,
ridicând mâinile în sus. Trebuie så intrañi çi
så puneñi capåt revoltei dinåuntru!

Gladys råspunse çocatå:
– Eu? Påi, de ce nu trimiteñi soldañii?
– Imposibil! strigå bårbatul. Aceçti deñinuñi
sunt criminali çi hoñi! Ei i-ar omorî în mod
sigur pe soldañi.
– Dar..., ezitå Gladys, dacå am så intru acolo,
må vor omorî.
– O, nu! råspunse directorul. Categoric nu!
Dumneavoastrå ne-añi spus cå Dumnezeu
locuieçte în dumneavoastrå. Dacå 
într-adevår spuneñi adevårul, acest
Dumnezeu vå va ocroti când veñi
intra în închisoare.

Gladys se uitå uimitå la
cei doi bårbañi. Oare îçi
båteau joc de ea? Dar
nu..., ei vorbeau
foarte serios. Îçi
dådu imediat
seama cå trebuia
så se încreadå în
Dumnezeu cå o va
ocroti çi în aceastå
situañie. 

Apoi zise încet:
– Bine, deschideñi poarta!

Îi era fricå çi îi tremurau genunchii. În cur-
tea închisorii våzu o scenå cumplitå. Deñinu-
ñii se urmåreau unii pe alñii, având cuñite în
mâini çi urlând ca nebunii. Peste tot zåceau
morñi çi råniñi. Çi iatå... tocmai în direcñia ei
venea în goanå un bårbat masiv, care ñinea un
topor deasupra capului!

Gladys încremeni de groazå. Când bårbatul
ajunse la doar câñiva metri în faña ei, se opri
ca lovit de tråsnet. Ceilalñi bårbañi se oprirå çi
ei pe rând. Cine era aceastå femeie micå de
staturå çi ce cåuta aici?
– Dañi-mi toporul! ceru ea cu asprime,
întinzând mâna.

Fårå niciun comentariu, bårbatul îi înmânå
toporul.

Ilustrat de 
Alexander BASS

åìÜÖëíÇéCURAJUL
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Gladys se uitå la deñinuñi. Erau îmbråcañi în
zdrenñe murdare çi erau atât de slabi, încât le
puteai numåra coastele. Aråtau jalnic. O cu-
prinse mila çi brusc îi dispåru frica de aceçti
oameni.
– Am fost trimiså aici de cåtre directorul
închisorii ca så aflu de ce vå luptañi.

Dupå un moment de tåcere deplinå, un
deñinut tânår påçi în fañå.
– Numele meu este Feng, zise el. Nici noi nu
çtim de ce ne luptåm de fapt. Suntem flå-
mânzi çi nu avem nimic de lucru.

Fruntea misionarei se încreñi. Aceçti bår-
bañi erau închiçi ca animalele, fårå så primea-
scå destulå mâncare çi fårå så aibå vreo
ocupañie. 
– Dacå promiteñi så puneñi capåt luptei çi så
vå ocupañi de cei råniñi, voi vorbi cu
directorul în numele vostru, se oferi ea.

Deñinuñii cåzurå de acord. Când Gladys
ieçi afarå, directorul se înclinå cu respect în
faña ei. Gladys îi comunicå directorului în-
chisorii cå deñinuñii aveau nevoie de muncå,
astfel încât så-çi poatå câçtiga hrana cea de zi
cu zi. 

Ea, Gladys Aylward, avea så viziteze zilnic
închisoarea, ca så se asigure personal cå erau
luate toate måsurile necesare!

de Dave çi Neta JACKSON

Curaj înseamnå så çtii cå
Dumnezeu te poate ajuta, chiar

çi atunci când ñi-e fricå.

Cåci Dumnezeu nu ne-a dat un duh
de fricå, ci de putere, de dragoste

çi de chibzuinñå. (2 Timotei 1:7)

1.De ce a fost Gladys de acord så
intre într-o închisoare în care
deñinuñii începuserå o revoltå?

2.Poñi så fii în acelaçi timp plin de
teamå, dar çi de curaj? 

3.Care este diferenña dintre „o probå
de curaj”, la care vrei så dovedeçti
cå nu ñi-e fricå, çi o sarcinå, de
care te poñi achita numai având
curaj, deçi îñi este fricå?

ÎNTREBÅRI
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Ruine ale cetåñii Lachis

Zidul cetåñii 

Lachis în zilele noastre

LACHISLACHIS
O cetate veche

Dacå ne uitåm pe harta Israelului din vremurile Vechiului
Testament, gåsim la sud-vest de Ierusalim oraçul Lachis. În
vremurile acelea, Lachis nu era un simplu oraç, ci o adevåratå
cetate. Scopul såu era de a apåra cåile de acces spre Ierusalim,
capitala ñårii.

Lachis a fost cucerit pentru prima datå de israeliñi, atunci
când aceçtia au luat în ståpânire Ñara Promiså, sub conduce-
rea lui Iosua. Mulñi ani mai târziu, împåratul iudeu Roboam,
fiul lui Solomon, a transformat Lachisul în cetate. Biblia rela-
teazå cå cetatea era înconjuratå de un zid dublu, avea turnuri
înalte çi porñi duble, neobiçnuit de late, iar în cetate era o
fântânå adâncå de 44 de metri care asigura oraçul cu apå
potabilå.

În anul 701 î.H. s-a întâmplat înså ceva îngrozitor. Pe
vremea împåratului Ezechia çi a prorocului Isaia, Sanherib,
împåratul Asiriei, a intrat în Iuda, pe teritoriul Împåråñiei din
Sud. El voia så cucereascå Ierusalimul, înså pentru a ajunge
acolo, îi ståtea în drum cetatea Lachis. Armata împåratului
Sanherib a asediat oraçul, apoi l-a atacat. Apåråtorii cetåñii au
aruncat cu pietre çi cu fåclii aprinse în duçmani. Asirienii,
adicå duçmanii, au atacat la rândul lor cu o „ploaie” de sågeñi
çi de pietre. Ei au încercat, de asemenea, så distrugå zidul
cetåñii cu echipamente puternice de asediu, dar nu au reuçit.
Våzând aceasta, împåratul Sanherib le-a poruncit soldañilor så
ridice un deal de påmânt, peste care asirienii au reuçit så intre
în cetate. Astfel a fost cucerit oraçul Lachis.

Asirienii înså nu au putut cuceri çi oraçul Ierusalim, deçi
au ajuns destul de aproape de zidurile lui. Împåratul Ezechia
s-a rugat çi, prin credinñå, a implorat îndurarea çi ocrotirea lui
Dumnezeu. Dumnezeu a ascultat aceastå rugåciune çi Ierusa-
limul a reuçit så se apere, iar armata împåratului Sanherib a
fost nimicitå. (2 Împårañi, capitolele 18 çi 19)

Detaliile despre istoria oraçului Lachis au fost fåcute
cunoscute în urma såpåturilor care au fost efectuate în palatul
împåratului Sanherib din Ninive. A fost descoperitå çi o tablå
de piatrå, pe care sunt gravate cu multå måiestrie çi cu o exac-
titate impresionantå scenele cuceririi oraçului Lachis. Când
arheologii au fåcut såpåturi pe dealul Tell-Lachis, unde se
afla cetatea biblicå Lachis, au fost uimiñi de felul în care se
potriveau toate detaliile. Relatårile biblice despre Lachis,
imaginile din piatrå çi informañiile obñinute în urma såpå-
turilor coincideau. Oamenii de çtiinñå çi oamenii din lumea
întreagå s-au convins încå o datå cå Biblia este adevåratå. 

de Pavel MINAIEV

Ierusalim

Lachis
Marea
Moartå

Io
rd

an
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Sergiu çi Alex au petrecut toatå ziua în pådure.
S-au plimbat pe cåråri, s-au cåñårat în copaci çi
au mâncat mure. Când au obosit, Sergiu a venit

cu propunerea så facå un foc.
– Nu se poate! a zis Alex. Nu vezi ce scrie acolo pe
tåbliñå? Nu e voie så faci foc aici! Este foarte
periculos!
– Ah, nu trebuie luat în serios tot ce scrie peste tot.
Haide, o så avem noi grijå! Oricum nu ne vede ni-
meni aici. Hai så adunåm lemne pentru foc! a råspuns
Sergiu.

Sergiu çi Alex s-au apucat de adunat lemne çi de
fåcut focul. Erau atât de preocupañi, încât nu au
observat cå pådurarul s-a apropiat de ei. Acesta i-a
privit pe båieñi în tåcere de dupå un tufiç. Când Ser-
giu a vrut så aprindå chibritul, pådurarul a påçit în
luminiç çi s-a îndreptat spre ei:
– Ce anume añi dori voi så faceñi aici? Cumva un
foc?
– Ups! Sergiu s-a ridicat imediat. De unde añi
apårut? Nici måcar nu v-am auzit.
– Mi-am dat seama. Treceam întâmplåtor pe aici.
Voi çtiñi cå aça izbucnesc incendiile în pådure? Pe
cåldura asta chiar çi o scânteie este mult! Copacii

s-ar aprinde imediat çi gândiñi-vå la animalele
care tråiesc în pådure…

Båieñii l-au ascultat tåcuñi. Acum le era cu ade-
vårat ruçine çi çtiau cå nu au respectat ce au våzut
scris pe tåbliñå.
– Ia açezañi-vå aici, lângå mine, pe trunchiul acesta
de copac, ca så ståm puñin de vorbå! a propus
pådurarul.

Sergiu çi Alex s-au açezat lângå pådurar. În faña
lor zåcea o gråmadå de trunchiuri de copac. 
– Uitañi-vå la acest butuc, a început pådurarul.
Cândva acesta a fost trunchiul unui copac, care a fost
tåiat. Butucul ne poate povesti istoria copacului. Un
copac este într-adevår o creañie uimitoare! 

Sergiu çi Alex au ascultat cu mare atenñie. Era
foarte interesant ce le povestea pådurarul!

Nu se mai gândiserå niciodatå înainte la viaña
copacilor.
– Dar cum se poate aça ceva? a întrebat Alex curios.
Cum recunoaçtem, de exemplu, istoria acestui
copac? Puteñi så ne explicañi?
– Da, cu plåcere. Uitañi-vå aici! Pe aceastå suprafañå
tåiatå vedeñi multe cercuri, parcå trasate cu un com-
pas. Fiecare cerc reprezintå un an din viaña acestui
copac. Acest cerc mic, chiar din mijlocul butucului,
marcheazå o vârstå de circa patru ani. Ei, ce ziceñi?
Puteñi acum så-mi spuneñi ce vârstå a avut acest
copac? Cine numårå mai repede cercurile?

Cartea naturii

de Edith MORRISON
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Alex çi Sergiu au acceptat imediat
provocarea. Fiecare a pus câte un
deget pe suprafaña tåiatå a copa-
cului çi a început så numere.
– 16! 16 cercuri! a strigat
Sergiu.
– Da! Corect! Çi eu am
numårat tot 16! a confir-
mat Alex.
– Çi atunci câñi ani a
avut copacul?

Sergiu, cåruia îi plå-
ceau problemele de mate-
maticå, a råspuns primul:
– 16 cercuri sunt 16 ani,
dar cum añi spus cå cercul
din centru reprezintå circa 4
ani, sunt 4 plus 16, deci 20.
Copacul are 20 de ani! Ce intere-
sant! Nu m-aç fi gândit niciodatå la
asta! Foarte interesant! 
– Çi eu cred la fel, a confirmat pådurarul. Dar hai så
vå mai spun un lucru! Viaña unui om poate fi
comparatå cu cea a unui copac. Dumnezeu nu ne
evalueazå viaña dupå felul cum aråtåm în exterior, ci
se uitå la „suprafaña tåiatå” din viaña noastrå. Când
noi vedem un om pentru prima datå, ne este greu så
spunem ceva despre el. Dacå o persoanå aratå bine
în exterior, poate så arate cu totul altfel în interior.
Înñelegeñi ce vreau så spun?
– Da, în clasa mea este un båiat..., a råspuns Alex.
Toñi spun cå aratå foarte bine çi este întotdeauna
îngrijit, dar toñi çtiu cå este un mincinos çi cå
niciodatå nu spune adevårul.

Pådurarul s-a uitat gânditor la Sergiu
çi la Alex, apoi a spus:

– Exact, ai înñeles Alex. Çtiñi,
vine o zi când firul vieñii

noastre va fi tåiat – aça cum
a fost tåiat acest copac. 
– Vå referiñi la faptul
cå vom muri? a întrebat
Sergiu.
– Da, exact! Iar apoi va
trebui så ståm înaintea
lui Dumnezeu. El ne va
aråta desluçit toatå viaña

noastrå, aça cum çi noi
putem så vedem acum

istoria acestui copac cu aju-
torul butucului. Dumnezeu va

numåra câñi ani L-am slujit. Nu
va fi important câñi ani am tråit, ci

totul va depinde de câñi ani L-am slujit
pe Domnul. Viaña noastrå pentru Dumnezeu

începe în ziua în care ne dåruim inima lui Isus çi
mårturisim cå El este Domnul vieñii noastre. În acel
moment începe så se dezvolte copacul vieñii noastre
spirituale. 

Pådurarul a scos o Biblie micå din buzunar çi a
deschis-o la Psalmul 1:
– Ascultañi! Am så vå citesc un psalm. Este scurt,
dar plin de semnificañii.

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor råi,
nu se opreçte pe calea celor påcåtoçi çi nu se açazå
pe scaunul celor batjocoritori! Ci îçi gåseçte plå-
cerea în Legea Domnului çi zi çi noapte cugetå la
Legea Lui! El este ca un pom sådit lângå un izvor de
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apå, care îçi då rodul la vremea lui çi
ale cårui frunze nu se veçtejesc:
tot ce începe, duce la bun sfâr-
çit. Nu tot aça este cu cei råi:
ci ei sunt ca pleava pe care
o spulberå vântul. De
aceea cei råi nu pot ñine
capul sus în ziua jude-
cåñii, nici påcåtoçii în
adunarea celor nepri-
håniñi. Cåci Domnul
cunoaçte calea celor ne-
prihåniñi, dar calea på-
cåtoçilor duce la pieire.

Copiii au dorit så afle
tot mai multe de la pådurar,
atât despre copac, cât çi despre
viaña lor.
– De ce are mijlocul butucului o
culoare mai închiså decât restul? a între-
bat Alex.
– Aceastå parte a butucului este numitå inima co-
pacului, a explicat pådurarul. Este partea cea mai
importantå a copacului çi, de asemenea, çi cea mai
tare. Din aceastå parte a copacului se fac traversele
pentru calea feratå. Acestea trebuie så ñinå toatå
greutatea trenurilor de persoane sau de marfå. Nici o
altå parte a copacului nu ar putea rezista la o aseme-
nea greutate. Fiecare copac are o astfel de „inimå”. 
– Ce interesant! a zis Alex gânditor.

– Da, aça este! Înså eu cred cå çi mai
interesant este så recunoaçtem cå çi

noi, oamenii, suntem la fel.
Fiecare om are o inimå, iar

inima este cel mai important
organ, dar este çi acea parte
din noi care simte, gân-
deçte, viseazå... Dacå ini-
ma noastrå Îi aparñine lui
Dumnezeu, atunci cåutåm
så facem ceea ce-I place
lui Dumnezeu. Printr-o
relañie strânså cu Dumne-

zeu noi devenim tari, exact
ca miezul unui copac. Ni-

meni nu poate så ne distrugå
inima, dacå aceasta îi aparñine

lui Dumnezeu. Nimeni çi nimic!
Aça scrie çi în Biblie. Dumnezeu i-a

spus prorocului Ieremia: „... ei se vor
råzboi cu tine, dar nu te vor birui; cåci Eu voi fi

cu tine, ca så te scap çi så te izbåvesc, zice Domnul”
(Ieremia 15:20). În Noul Testament, apostolul Pavel
vorbeçte despre siguranña minunatå pe care o pot
avea copiii lui Dumnezeu. El spune: „Dacå Dum-
nezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastrå?
El, care nu L-a cruñat nici chiar pe Fiul Såu, ci L-a
dat pentru noi toñi, cum nu ne va da fårå platå,
împreunå cu El, toate lucrurile? … Cåci sunt bine
încredinñat cå nici moartea, nici viaña, nici îngerii,
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nici ståpânirile, nici puterile, nici lu-
crurile de acum, nici cele viitoare,
nici înålñimea, nici adâncimea,
nici altceva din toatå creañia
nu vor fi în stare så ne des-
partå de dragostea lui Dum-
nezeu, care este în Isus
Cristos, Domnul nostru”
(Romani 8:31-32, 38-39).
– Nu am mai auzit nici-
odatå aça ceva, a spus
Sergiu. 

Pådurarul a continuat
dupå o scurtå pauzå:
– Da, acestea sunt cuvinte
minunate! Dacå biruim påca-
tul prin credinña în Domnul Isus
çi prin puterea Lui, ne vom întåri
în interiorul nostru, iar råul nu ne va
mai putea influenña inima. Iar atunci când
viaña noastrå de pe påmânt se va sfârçi, vom tråi
veçnic cu Dumnezeu în cer. Mai aveñi întrebåri?
– Da! a sårit de data aceasta Alex. De ce distanña
dintre cercuri este mai mare spre mijloc? 
– Aceçtia au fost anii în care copacul a crescut mai
repede. Mai aproape de scoarñå, distanña dintre cer-
curi este mult mai micå. Aceasta înseamnå cå în anii
aceia copacul a crescut mult mai încet. Puteñi så vå
imaginañi de ce existå aceste diferenñe în viteza de
creçtere a copacului?

Alex çi Sergiu au ridicat din umeri,
neçtiutori.

– Atunci am så vå dezvålui
încå un secret din istoria

vieñii acestui copac, a zis
pådurarul zâmbind. Este
vorba despre competiñie
çi concurenñå. Am så vå
explic îndatå la ce må
refer. Când au fost
plantañi puieñii, au avut
toñi o coroanå foarte
micå. Fiecare pomiçor

primea suficient de multå
luminå çi hranå. Copacul

nostru a crescut la început
repede çi a devenit puternic.

Exact la fel au crescut înså çi
copacii din jurul lui. Apoi copacul

nu a mai crescut atât de repede,
deoarece copacii din jurul lui aveau o coroanå

mult mai mare, iar copacul nostru nu mai primea
suficient de multå luminå. Ceilalñi l-au întrecut çi de
aceea existå o distanñå mai micå între cercurile din
exterior. 
– Existå vreo paralelå la viaña noastrå? a întrebat
Sergiu.
– La fel ca acest copac, mulñi copii cresc repede la
început. Îçi predau vieñile lui Isus Cristos çi îçi dau
silinña så tråiascå pe placul lui Dumnezeu. Citesc
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Biblia çi se roagå lui Dumnezeu în fiecare zi. Mai
târziu înså încep så fie preocupañi de lucruri care-i
împiedicå så mai citeascå Biblia çi så se mai roage.
S-ar putea så citeascå unele cårñi nepotrivite sau så-çi
piardå timpul în faña televizorului sau a calcula-
torului. Dacå se întâmplå lucrul acesta, ei sunt ca un
copac care creçte foarte, foarte încet.
– Ce rol are scoarña copacului? a mai întrebat
Sergiu.
– Scoarña? Scoarña este foarte importantå. Ea pro-
tejeazå copacul, aça cum ne protejeazå pielea noastrå
pe noi. Fårå scoarñå, copacul s-ar usca. La fel este çi
în viaña spiritualå. Scutul nostru este Domnul Isus.
El ne ajutå så spunem „Nu!” atunci când suntem la
un pas de a face ceva råu, ca de exemplu când vrem
så facem foc undeva unde nu este permis...

Pådurarul a zâmbit çi le-a fåcut båieñilor semn cu
ochiul.

– Vå mulñumim mult! a spus Sergiu. Nu vom uita
niciodatå ceea ce ne-añi povestit azi despre viaña
copacului. Ne vom aminti mereu cå viaña noastrå
poate fi ca viaña unui copac. Eu îi voi povesti toate
aceste lucruri tatålui meu; în mod sigur va fi çi el
interesat de aceste informañii. Çi çtiñi ceva? Mie 
nu-mi place deloc când sunt „certat”, dar aça cum
ne-añi „certat” dumneavoastrå pe noi azi, nu a fost
chiar atât de råu... Îmi pare råu cå am vrut så facem
foc în pådure. Am învåñat o lecñie bunå.

La aceste cuvinte, pådurarul a zâmbit mulñumit, 
s-a ridicat de pe butuc çi le-a zis båieñilor:
– Acum trebuie så-mi continui inspecñia prin
pådure. Gândiñi-vå la discuñia noastrå, când veñi veni
data viitoare în pådure, bine?
– Da, aça vom face! au promis båieñii. Lecñia de azi
nu o vom uita prea repede.

Pådurarul çi-a luat råmas bun, a dat mâna cu
båieñii çi çi-a continuat drumul prin pådure.

Ilustrat de Elena CARTÇENCO
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Tråiesc în special în Australia, dar unele rude ale mele tråiesc çi în Tasmania, în Noua
Guinee sau pe insulele mai mici dintre Asia çi Australia. În funcñie de zona în care se aflå,
unele dintre rudele mele tråiesc în câmpie, altele în ñinuturi stâncoase, iar altele în
pådure. În mod normal, convieñuiesc în turme mici, înså unde terenul este deschis çi
bogat în vegetañie, se pot aduna chiar çi 50 sau 100 de animale într-o familie. Cele
mai mari rude ale mele au o coadå lungå de 90 cm. Pot ajunge astfel la o
lungime totalå de pânå la 3 m çi la o greutate de pânå la 150 kg.

Ca så-ñi fie mai uçor så ghiceçti cine sunt, ar mai trebui så çtii cå fac parte din
familia marsupialelor. În familia mea, puii se nasc fiind încå embrioni. Ei sunt
complet orbi, fårå pår çi foarte mici. Au 1-3 cm lungime çi cântåresc doar 1 g. Pe
parcursul a câtorva såptåmâni, ei continuå så se dezvolte în marsupiul de pe burta
mamei lor. La început, puiul atârnå la pieptul mamei lui, dar nu are suficientå putere så
sugå. Laptele îi este stropit direct în gurå prin miçcarea unui
muçchi special. Puii sunt purtañi în marsupiu pânå la opt luni çi,
chiar çi dupå aceastå vârstå, ei se mai ascund acolo în caz de
primejdie pânå la vârsta de aproximativ un an. Acolo se simt
protejañi çi apårañi. În cazuri extreme, de exemplu dacå mama
fuge de urmåritori çi simte cå nu are scåpare, ea îçi aruncå
puiul din fugå în vreun tufiç sau în cråpåtura vreunei stânci.
Dacå reuçeçte så scape, se întoarce så-çi caute puiul. 

Sunt vegetarian çi månânc iarbå, frunze, rådåcini, scoarñå
de copaci çi muguri. Pasc numai dimineaña çi seara. Labele
mele din fañå sunt scurte çi pot så må folosesc de ele foarte
uçor; cele din spate sunt lungi çi må ajutå foarte bine la
sårituri. Pot så stau doar pe labele din spate, iar labele
din fañå le folosesc ca pe niçte mâini, ca så rup
frunze çi så îndoi crengi. Modul meu normal
de deplasare este såritul. Pot såri pânå la o
distanñå de 13 m çi la o înålñime de 3 m. În
timpul såriturii îmi folosesc coada pentru
a-mi påstra echilibrul. În pofida greutåñii
mele, må deplasez destul de repede.

Creatorul meu mi-a dåruit o vedere bunå
çi un auz fin. Pot så-mi miçc urechile
lungi, destul de mari, independent
una de cealaltå. În felul acesta pot
så aud chiar çi sunetele cele mai
slabe. Sunt creat cu adevårat
într-un mod unic!

Sunt sigur cå acum çtii deja
cine sunt. – Corect, sunt un 

.
de Elvira ZORN

CINE SUNT EU?CINE SUNT EU?

Ilustrat de 
Iulia PRAVDOCHINA
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Påsårile din Teiul Rotund nu au uitat
cå Fips le salvase cuiburile cu ouå de
låcomia jderului. Ele au fost prietenoase
cu micuña maimuñå, dar totuçi destul de
rezervate.

În timp ce se cåñåra, a salutat veve-
riñele çi porumbeii çi s-a açezat pe
creangå, alåturi de Botgros.

Puiul de maimuñå a fost mirat de
acest lucru. Fips l-a întrebat pe Botgros
dacå çtia cumva încotro zburase corbul.
Domnul Botgros çi-a aranjat penele roçii

de pe piept çi çi-a curåñat aripile
cenuçii înainte de a råspunde
încet:

– Nu! Niciunul nu çtim încotro a zburat.
Çtim doar cå a zburat deja de trei ori în
sus, spre nord, pânå ce nu l-am mai putut
vedea, dar de fiecare datå s-a întors
dupå vreo douå zile.

Când primele acorduri ale påsårilor
cântåtoare au vestit începutul unei noi
zile, Fips s-a adåpostit în Teiul Rotund.

L-am vizitat, ca så-l mângâi çi så-l
încurajez. Suferea cumplit, pentru cå ai
ajuns slugå la rege. Îçi fåcea reproçuri.
Spunea despre sine cå este un corb
båtrân, nefolositor çi o descosea pe
Bobocica, pentru a afla cum îñi merge.26

de Werner LUTZ
Ilustratå de 

Iulia PRAVDOCHINA

Poveste-serial 
începutå în nr. 1/06

ÇI MICUL LUI PRIETEN FIPS
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– Oare de ce îi era fricå? a întrebat Fips.
– L-am întrebat çi eu acelaçi lucru, a
råspuns Botgros. Spunea doar atât: „Vine!”
Acum çi mie mi-e fricå de acest ceva
care vine.

Dar cred cå nu din aceastå cauzå a
început så facå zborurile lungi spre nord.
Când se întorcea, în ochi i se putea citi
frica. Nu am mai våzut niciodatå atâta
fricå în ochii lui.

Fips nu putea så-çi imagineze cå lui
Kolk i-ar fi fricå de altceva decât de
Ñeava Morñii a Omului Verde. Dacå îi era
totuçi fricå de altceva, atunci acel lucru
trebuia så fie ceva cumplit.

Ar asedia çi ar ataca Teiul Rotund. Nu
am voie så pun în pericol toate vieñui-
toarele care locuiesc aici.

– Pot så må ascund aici, în Teiul Ro-
tund, pânå când se întoarce Kolk? a
întrebat Fips. 
– N-ar fi bine, a zis Botgros. Aproape
toate animalele vor så te vâneze çi så te
ducå la rege pentru recompenså.

Trebuie så påråseçti imediat Teiul
Rotund. Îmi pare råu! Îmi pare foarte råu!
Fips a întrebat atunci disperat:
– Çi... unde så må duc?

– Am så încerc, a promis Fips. 
– Ascultå, atunci! Iepuraçul negru este
încå în viañå. Când cerbul l-a azvârlit cu
copita în aer, este adevårat cå a råmas
în iarbå ca mort, dar bufniña nu l-a
mâncat.

Fips îçi amintea acum cå, atunci când
iepuraçul a cåzut pe câmpie, nu a scos
niciun ñipåt de moarte.

Botgros i-a råspuns:
– Acolo unde se aflå micul iepure negru
cu o ureche.

Fips s-a uitat îngrozit la pasåre, deoa-
rece se vorbea cå iepuraçul ar fi murit.
Botgros l-a mai întrebat: 
– Eçti în stare så påstrezi un secret?
Poñi så-ñi ñii gura?

– Mai târziu, a continuat Botgros, a tre-
cut pe acolo Ariciul çi l-a luat pe iepuraçul
rånit în vizuina lui. Poate Ariciul te va
primi çi pe tine. Aricii sunt animale ciu-
date, dar foarte miloase. Ei locuiesc
la marginea mlaçtinilor, printre rå-
dåcinile unui arñar foarte mare.
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Se cåñåra tåcut în direcñia pe care i-o
aråtase Botgros. Deodatå, s-a trezit cu
Bobocica lângå el.
– Vrei så te însoñesc? a ciripit ea.

Puiul de maimuñå s-a cåñårat printre
coroanele copacilor çi printre vârfurile
brazilor, spre Mlaçtinile Mari. Nu cu-
noçtea drumul, dar nu voia så întrebe pe
nimeni, cåci de acum çtia cå orice vorbå
sau întrebare de-a lui putea fi o povarå
pentru celelalte animale.

– Te rog mult! a zis maimuñica. Dar nu
vreau så fiu o povarå pentru tine. Dacå
te vede cineva cu mine...
Fips s-a oprit pe o creangå så se odih-
neascå. Bobocica s-a açezat lângå el.

– Vreau så caut vizuina Ariciului. Poate
cå må vor primi çi pe mine acolo, aça
cum l-au primit çi pe iepuraçul negru.

Dupå ce a spus aceste cuvinte, Fips
s-a speriat, deoarece i-a promis lui
Botgros så tacå. Acum çtia çi micuña
pasåre secretul.

– Acum chiar cå ai dat de bucluc, a
constatat ea. Dar cred cå este un lucru
bun cå ai plecat de la rege. Este un
nemernic. Ce ai de gând så faci acum?

– Trebuie neapårat så ñii acest secret,
auzi? Trebuie så-ñi ñii gura! a spus Fips
speriat. Pe cuvântul tåu de onoare!

Fips s-a avântat alåturi de ea, de pe o
creangå pe alta, pânå când în faña lor a
apårut un luminiç, acoperit în întregime
de tufiçuri joase. Pe ele sclipeau mii de
boabe albastre.
– Ce sunt astea? a întrebat Fips.

– Bine, pe cuvântul meu de onoare, a
zis ea solemn, dând de trei ori din aripi.
Cu toate acestea, Fips a simñit cå i se
face råu de la stomac. 

– Am ceva bun pentru tine, a zis
Bobocica, zburând mai departe.

– Mure! Poñi så månânci câte vrei, dar în
acest timp så te ascunzi sub tufiçuri, ca
så nu te vadå cineva. Eu råmân aici sus
çi te atenñionez dacå apare vreun animal
de pradå.
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Va urma

A mâncat çi a tot mâncat, pânå când
burta i s-a fåcut mare çi rotundå. Când
nu a mai putut så månânce, çi-a umplut
låbuña cu fructe çi i le-a dus Bobocicåi
sus, pe creangå. Micuña a mâncat bucu-
roaså ceea ce i-a adus Fips.

– Ce dråguñ din partea ta! a strigat Fips
bucuros. I-a dat Bobocicåi un pupic pe
cioc, apoi a coborât din copac. S-a
ascuns sub tufiçuri çi a început så må-
nânce boabele dulci.

I-a aråtat apoi drumul spre arñar.
Ajuns acolo, Fips s-a ascuns în spatele
frunzelor late. Voia så açtepte acolo
pânå când Ariciul va ieçi din vizuinå, ca
apoi så i se prezinte politicos.

Burta lui prea plinå îl fåcea så se simtå
atât de obosit! Çi-a încolåcit coada în
jurul crengii çi a adormit. Între timp,
Bobocica a zburat mai departe, pentru 
a-çi cåuta alñi tovaråçi de joacå, de a

Fips nu mai întâlnise niciodatå un
arici. Era foarte curios så vadå cum aratå
animalul care se îngrijea de iepuraçul
rånit. Încet-încet, Fips a început så resim-
tå oboseala.

cåror atenñie era sigurå, de îndatå ce
avea så le spunå secretul din vizuina
Ariciului. Desigur, tot ceea ce le spunea
trebuia så råmânå strict secret çi fiecare
trebuia så-çi dea cuvântul de onoare...

1. Cum l-au primit påsårile pe micuñul Fips pe Teiul

Rotund?

2. Ce sfat a primit micuña maimuñå de la Botgros?

3. Cine l-a condus pe Fips la vizuina Ariciului?

4. Tu eçti în stare så påstrezi un secret?

Î
N
T
R
E
B
Å
R
I

Î
N
T
R
E
B
Å
R
I

Biblia spune:
„Omul neastâmpårat stârneçte certuri çi pârâ-
torul dezbinå pe cei mai buni prieteni.” 

(Proverbe 16:28)

„Îngerul Domnului tåbåråçte în jurul celor ce
se tem de El çi-i scapå din primejdie. Gustañi
çi vedeñi ce bun este Domnul! Ferice de omul
care se încrede în El!” (Psalmul 34:7-8)
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Må bucur så încep un an nou împreunå cu voi, dragi
cititori! Vå mulñumesc pentru scrisorile voastre, pen-
tru desenele, poeziile çi jocurile pe care mi le-añi trimis
pânå acum. Çi doresc så vå mulñumesc çi pentru cele
pe care mi le veñi trimite anul acesta. Så çtiñi cå cel mai
mult må bucurå faptul cå suntem prieteni! Dumnezeu

så vå binecuvânteze!
Cu drag, FELINARUL

UN AN NOU BINECUVÂNTAT! 

Dan

Rebeca POPA, jud. Suceava

Alexandra ZORZOANÅ, 
Bucureçti

Paul BUZINCU, 
jud. Iaçi

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 trimi-
ñându-ne timbre poçtale 
(a câte 0,80 Lei). Mulñumim 
çi pentru eventualele donañii
pentru finanñarea revistei.

Gabriela ÑEPUÇ, 
jud. Bihor

Sorin ABOTEZÅTOAE, 

jud. Botoçani

Viorica SCHIPOR, jud. Suceava

Eliza BOÑ, 

jud. Vaslui
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Povestire biblicå 
în imagini

Ilustrat de Victoria DUNAIEVA

Dumnezeu a trimis un potop pe påmânt, deoarece oamenii erau råi çi duceau o viañå påcåtoaså. Noe çi
familia lui au fost singurii care au ascultat de Dumnezeu çi care au fost salvañi într-o arcå, pe care Noe a
construit-o la porunca lui Dumnezeu. Numeroteazå imaginile în ordinea corectå, astfel încât ele så redea
povestirea biblicå despre Noe în imagini. Ca så verifici dacå ai fåcut corect numerotarea, citeçte în Biblie,
din cartea Genesa, capitolele 6-10.

CUM A FOST SALVAT NOE ÇI FAMILIA SACUM A FOST SALVAT NOE ÇI FAMILIA SA
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