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– Este imposibil så nu respiri!
çi-a dat seama Cipi. Acum
çtiu cå Dumnezeu nu må laså
niciun minut fårå duh de
viañå! Ce bine cå existå aer 
çi cå putem så-l respiråm!

Ilustrat de Elena CARTÇENCO

Ciprian a modelat
doi omuleñi din
lut.

S-a jucat un timp cu ei, apoi i-a venit o idee 
çi s-a dus la tatål lui:

– Tatå, aç vrea ca omuleñii mei
din lut så primeascå viañå, så
meargå çi så vorbeascå. Ce
zici?

– Nu se poate, Cipi, a
råspuns tata.

– Dar tu mi-ai citit din Biblie cå
Dumnezeu l-a fåcut pe Adam tot din 
lut çi cå apoi a suflat în el duh de viañå.
Am suflat çi eu peste ei,
çi-am tot suflat, dar nu
s-a întâmplat nimic.

Tatål a zâmbit:
– Oh, Cipi! Numai Dumnezeu poate så

insufle duhul de viañå lucrurilor create 
de El. El este Cel care a dat viañå tuturor

fiinñelor çi lucrul acesta nu poate fi
fåcut de niciun om de pe påmânt.

Ciprian a cåzut 
pe gânduri.

– Aha, se poate ca, prin 
inspiratul acela adânc, 

Dumnezeu så-mi fi dat duhul de 
viañå! Tatål nu s-a mai putut abñine, 

a început så râdå, çi-a luat fiul în
brañe çi i-a explicat: 

– Duhul de viañå l-ai avut deja
din burtica mamei. Odatå ce
te-ai nåscut, a început viaña

ta în aceastå lume, iar
Dumnezeu are grijå ca viaña

ta så continue în fiecare
secundå.

Mai târziu în acea zi, lui Cipi i-a venit o
idee. A inspirat cât a putut el de adânc,
apoi a încercat så-çi ñinå respirañia.

Dupå o jumåtate de
minut çi-a dat seama cå
nu va reuçi så stea mult
aça çi a început så

inspire
aerul din
nou.

de Elena MICULA

– Çi mie tot Dumnezeu
mi-a insuflat viaña? Ai
våzut tu cum a fåcut-o?

Tatål a zâmbit din nou:
– Nu, Cipi! Desigur cå nu am

våzut. Eu te-am våzut doar
în spital, la mama ta în
brañe. Când ai venit pe
lume ai inspirat mai întâi
foarte adânc, apoi ai
început så ñipi. Asta mi-
a povestit mama.

DEDE
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Ilustrat de Elena MICULA

Cum se numea cel
de-al treilea fiu al
lui Adam?
(Genesa 4:25)

Tatål
minciunii
(Ioan 8:44)

Cine a fost
prietenul lui
Dumnezeu?
(Isaia 41:8)

Ce a fåcut Moise când
a aflat cå Faraon
cautå så-l omoare? 
A _____ 
(Exodul 2:11-15)

Cine a fost vândut pentru
douåzeci de sicli de argint?

(Genesa 37:28-29)

Ce meserie avea Cain?
(Genesa 4:2)

Muntele unde a murit Moise
(Deuteronom 34:1-5)

Tatål lui Esau
(Genesa 25:20-26)

Realizat de Nadia MIZUC

4

7

6

9

2

3 10

11

Fiul cel mic al lui Isaac
(Genesa 25: 21-26)

Ce a creat Dumnezeu în
prima zi? (Genesa 1:3-5)
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Tatål regelui
David 
(1 Samuel 17:12)
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SENSUL 
VIET, II

Cine då 
oamenilor 

un sens 
în viañå? 

Vei afla råspunsul la 
aceastå întrebare în cåsuñele 

marcate ale integramei.
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Pavel s-a nåscut în oraçul Tars, într-o familie

destul de înståritå. El a avut cetåñenia romanå,

iar acest lucru era ceva foarte important pentru

vremea aceea. Pavel a primit o educañie aleaså

çi a dobândit cunoçtinñe superioare în Ierusalim,

capitala ñårii. Învåñåtorul lui a fost Gamaliel, unul

dintre cei mai renumiñi cårturari din vremea

aceea. Mai târziu, Pavel a fåcut parte din cea

mai însemnatå partidå religioaså care exista pe

atunci, cea a fariseilor. El çi-a apårat cu atâta

încåpåñânare credinña pe care o avea, încât îi per-

secuta chiar çi pe membrii propriei lui seminñii,

dacå aceçtia credeau cå Isus din Nazaret este

Mântuitorul lumii, promis de Dumnezeu cu sute

de ani în urmå. Într-o zi înså, Pavel L-a întâlnit pe

Isus çi a fost chemat în slujba de apostol.

El a devenit un slujitor al lui Isus Cristos, fapt care

nu i-a adus succes sau bunåstare în viañå. În

Epistola cåtre Filipeni, Pavel scrie: „Dar lucrurile,

care pentru mine erau câçtiguri, le-am considerat

ca o pierdere, de dragul lui Cristos. Chiar çi acum

privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, fañå de

valoarea nespus de mare a cunoaçterii lui Cristos

Isus, Domnul meu” (Filipeni 3:7-8). Tot Pavel scrie

în Filipeni 4:11-13: „M-am deprins så fiu mulñumit

cu starea în care må gåsesc. Çtiu så tråiesc smerit

çi çtiu så tråiesc în belçug. În totul çi pretutindeni 

m-am deprins så fiu såtul çi flåmând, så fiu în

belçug çi så fiu în lipså. Pot totul în Cristos, care må

întåreçte”. Pavel a renunñat la cariera çi la poziñia sa

înaltå din societate, la bunåstare çi la viaña pe care

o tråia. A câçtigat în schimb ceva mai important: pe

Isus Cristos ca Mântuitor! Pentru Pavel, viaña care

meritå tråitå este viaña cu Isus Cristos.

Oare poate så existe ceva mai bun pe acest påmânt? Probabil ai vrea så poñi spune çi

tu la fel de convins ca çi Pavel: „Cetåñenia noastrå este în ceruri” (Filipeni 3:20). Dacå

Domnul Isus este cel mai important în viaña ta, poñi så fii sigur cå vei fi çi în veçnicie

împreunå cu El. Domnul Isus Însuçi a spus: „Eu Må duc så vå pregåtesc un loc... çi Må voi

întoarce çi vå voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, så fiñi çi voi” (Ioan 14:2-3) çi „Unde

sunt Eu, acolo va fi çi slujitorul Meu” (Ioan 12:26).
de Waldemar ZORN

Ilustrat de Olga POPRIC

DOMNUL ESTE VIAT,A MEADOMNUL ESTE VIAT,A MEA
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Apostolul Pavel a scris bisericii din Filipi: „Cåci pentru mine a tråi este Cristos çi a muri este un câçtig” (Filipeni 1:21).
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Poporul Israel a tråit în Egipt çi a
fost sclav al poporului egiptean timp
de 400 de ani. Dumnezeu a hotårât
så-l scoatå din Egipt çi så-l ducå într-o
altå ñarå, unde så nu mai fie rob. Cu
ajutorul lui Dumnezeu, poporul a reu-

çit så ajungå pânå la Marea Roçie çi apoi så treacå prin mare ca
pe uscat. Astfel, poporul a ajuns în pustie. De acolo, pe israeliñi
îi mai açtepta un drum lung pânå în Canaan, ñara pe care le-o
promisese Dumnezeu. Dupå trei zile de cålåtorie prin pustiu, au
råmas fårå apå. Când au gåsit în sfârçit apå, çi-au dat seama cå
nu era potabilå. Dumnezeu i-a ajutat çi în aceastå situañie çi a
transformat apa în apå potabilå. Dupå câteva zile li s-au termi-
nat proviziile pe care le luaserå pentru drum. Poporul a început
atunci så se certe cu Moise çi cu Aaron, conducåtorii lor: „De
ce ne-añi scos din Egipt? Ce vom mânca acum? Ne-a uitat
cumva Dumnezeu?” Israeliñii nu înñelegeau cå acum erau de-
pendenñi numai de Dumnezeu care avea så Se îngrijeascå de ei
çi så le dea toate lucrurile de care aveau nevoie. Ei se îndoiau de
faptul cå vor supravieñui în pustiu çi cå vor ajunge în Ñara
Promiså.

„Iatå, voi face så plouå pâine din cer. Poporul så iaså çi så
adune în fiecare dimineañå cât are nevoie pentru o zi... De
dimineañå så se sature cu pâine, iar spre searå cu carne”, aça i-a
spus Dumnezeu lui Moise. Çi într-adevår, seara au venit niçte
prepeliñe pe care le-au prins. Erau atât de multe, încât israeliñii
au putut mânca pe såturate carne. Dimineaña, dupå ce roua
dispårea, pustiul din jurul taberei se acoperea cu niçte boabe
rotunde çi mici, ca o gheañå albå. Când au våzut israeliñii acest
lucru, au întrebat: „Ce este asta?” Moise le-a råspuns: „Este
pâinea pe care Dumnezeu v-o då så o mâncañi”. Pâinea avea
gust de turtå cu miere. Poporul a numit-o manå.

Începând din ziua aceea, oamenii au ieçit în fiecare zi çi au
adunat mana care cådea din cer. Ei o gåseau în fiecare dimi-
neañå proaspåtå çi bunå de mâncat pentru o zi. În ziua de Sabat
înså nu cådea manå din cer, în schimb, cu o zi înainte cådea de
douå ori mai multå, iar aceastå manå se putea mânca timp de
douå zile. Astfel, poporul Israel a avut întotdeauna pâine în
cålåtoria lui prin pustiu. Dupå 40 de ani, când israeliñii au ajuns
în Ñara Promiså, nu a mai cåzut manå din cer. Mana a salvat
viaña poporului Israel în pustiu. Întâmplarea despre „pâinea”
din cer o gåseçti în Biblie, în cartea Exodul, la capitolul 16.

Çtiai cå mana este un simbol pentru pâinea spiritualå care ne
då în dar viaña veçnicå? Isus Cristos a spus: „Eu sunt Pâinea vie
çi cine vine la Mine nu va flåmânzi niciodatå” (Ioan 6:35).
Acest lucru înseamnå cå, prin Isus Cristos, Dumnezeu vrea så-i
mântuiascå pe toñi cei care cred în El çi så le dea în dar viaña
veçnicå.

de Waldemar ZORN

Ilustrat de Alexandru BASS

MANĂ DIN CERMANĂ DIN CER
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Urmåreçte linia cu care sunt legate
literele între ele çi vei afla o promisiune
minunatå pe care ne-o face Dumnezeu.

Realizat çi ilustrat de Elena MICULA
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Trecuserå douå såptå-
mâni de când murise bunica

lui, înså abia acum Sorin înñelegea
clar ce fiinñå preñioaså a pierdut. În

caså domnea o liniçte profundå. Tot „me-
canismul” din caså parcå ståtea pe loc. Casa
era acum atât de neprimitoare çi de rece!
Deçi era mereu prinså cu treburi, bunica avea
mereu câte o vorbå bunå pentru fiecare. So-
rin çi bunica lui au fost prieteni foarte buni.
Seara înainte de culcare, nepotul de nouå ani
se ducea adesea în camera bunicii. Ei stå-
teau de vorbå çi citeau împreunå din Biblia
pentru copii, dar acum bunica nu mai era...

Sorin çi-a îmbråcat pijamalele çi a ieçit
încet din camerå. Anita, sora lui de cinci ani,
era în patul ei çi dormea deja. Pårinñii lui
Sorin discutau în sufragerie. Sorin a deschis
uça de la camera bunicii, a påçit spre patul

frumos aranjat çi s-a açezat pe el. Ce mult
îçi dorea ca bunica så fi fost aici çi så
povesteascå cu ea! Sorin a iubit-o mult pe
bunica lui, dar nu a ascultat-o întotdeauna.
Acum îi pårea foarte råu. Bunica se întrista
de fiecare datå când nepotul ei era prea
leneç sau nu voia så meargå la bisericå, la
ora pentru copii. Sorin se fråmânta cu multe
întrebåri, la care încerca så gåseascå singur
un råspuns: Unde e bunica acum? Îi e oare
dor de mine? Oare cum aratå ea acum? Am
s-o revåd vreodatå? Sorin çtia çi nu se îndoia
de faptul cå bunica lui era acum în cer, doar
ea îi spusese cå toñi copiii lui Dumnezeu vor
merge odatå în cer. Dar oare avea så ajungå
çi el acolo? Aceastå întrebare îl neliniçtea
foarte mult.

Prin fereastra întredeschiså a påtruns o
boare caldå de aer primåvåratic. Sorin se uita

7

de Anatoli VALUIEVICIBunica lui Sorin
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apoi çi el spre scara în formå de spiralå.
Când era aproape de scarå, se izbi cu
capul de ceva. Pe frunte îi apåru un cucui
uriaç. Bunica îl privi cu dragoste çi con-
tinuå så urce. Sorin se våzu fårå så vrea în
oglindå. Dar... ce se întâmplase cu el?
Capul çi mâinile lui, atât cât se vedeau de
sub pijamale, erau acoperite cu niçte pete
negre. Sorin våzu în oglindå un båiat spe-
riat, cu un cucui uriaç pe frunte, al cårui
corp era plin de pete negre. Da, era chiar
el, Sorin. Dar... parcå mai era ceva. Se
uitå mai atent çi våzu cå peste tot corpul
avea niçte litere mici çi albe. Aceste litere
formau cuvinte, ba chiar propoziñii întregi.
Sorin începu så citeascå: „nu a ascultat
de pårinñii lui çi de bunica”, „a supårat-o
pe sora lui”, „a chiulit de la çcoalå”, „a
înjurat”, „a chinuit animale”, „a minñit”,
„nu s-a dus la bisericå, la ora pentru
copii”, „a fost leneç”...

pierdut în zare. Simñea cum îl copleçea
oboseala. Deodatå i s-a pårut cå vede în
depårtare o luminå. Se afla într-o încåpere
imenså, scåldatå de soare. Sorin se uita
curios în jur. Chiar în faña lui se afla un
perete acoperit cu oglinzi. Deasupra oglin-
zilor atârna un ceas mare. Ceasul înså nu
funcñiona. La stânga lui era o uçå închiså,
iar la dreapta vedea o scarå în formå de
spiralå. Scara ducea în sus. Era atât de
înaltå, încât capåtul ei nu se putea vedea.
În rest, camera era goalå.

Sorin era derutat. Deodatå, o våzu pe
bunica. Era îmbråcatå toatå în alb, iar faña
ei strålucea de fericire. Ea începu så urce
scara cu pas uçor, zâmbind. Se uitå în sus
çi lui Sorin i se påru cå bunica vorbeçte cu
cineva. Auzi o muzicå neobiçnuit de fru-
moaså, ale cårei sunete erau atât de atrå-
gåtoare, încât îñi doreai så laçi totul çi s-o
asculñi.

„Ce uçor umblå bunica! Dar oare nu o
mai dor picioarele?” se gândi Sorin. Alergå

8
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– Dar... acestea sunt påcatele mele! se
dezmetici Sorin. Oare de aceea nu pot så
må duc cu bunica în cer? Påcatele mele
må împiedicå oare de la aceasta?

Citi mai departe. Sorin ar fi vrut så-l
înghitå påmântul, aça de ruçine îi era. Se
uitå spre bunica. Ea se îndepårta tot mai
mult de el. Era gata-gata så izbucneascå
în plâns, îi era fricå çi nu voia så råmânå
singur. Începu så loveascå disperat cu
pumnii çi picioarele în zidul „invizibil” care
se afla în faña lui. Neputincios çi epuizat,
Sorin se pråbuçi pe podea. Dupå un timp
se gândi: „Trebuie så existe o soluñie! Oare
nu se pot spåla petele negre?”

Înainte så poatå gândi mai departe,
Sorin våzu în faña lui o chiuvetå, o vanå, o
gåleatå, o cheie, multe feluri de såpun,
geluri de duç çi bureñi. Se ridicå îndatå de
jos çi se puse imediat pe treabå. Când se
apropie de chiuvetå çi atinse robinetul,

observå cå deasupra oglinzilor, pe ceas
apåruserå niçte cifre: 4:00. Sorin înñelese
imediat cå nu era un ceas, ci un crono-
metru. Mai avea doar 4 ore la dispoziñie ca
så-çi spele petele.

– Am så reuçesc! Am timp suficient!
Båiatul împinse vana cât mai aproape

de zidul „invizibil”, puse apå în ea çi în-
cepu så se spele. Ståtea în vanå, cu spa-
tele spre scarå. Se privea în oglindå çi din
când în când se uita çi la ceas.

– Ce repede trece timpul! se mirå Sorin.
Luå un såpun, puñin gel de duç çi cel mai
aspru burete. Se frecå puternic pe tot cor-
pul. Dar... cu toate acestea, nu se produ-
cea nicio schimbare. Petele deveneau
doar ceva mai pale. Sorin se uitå din nou
la ceas.

9
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– Vai, ce puñin timp mai am! spuse el
îngrozit.

Sorin se uitå în sus, pe scarå. Bunica
abia se mai vedea. Silueta ei dispåru
treptat. În deznådejdea lui, Sorin îçi då-
du seama cå nu avea så reuçeascå ni-
ciodatå så-çi spele petele de pe spate,
dacå nu-l va ajuta cineva.

Se uitå încå o datå la ceas çi simñi
cum i se strânge inima. Mai avea doar...
un minut.

– Gata! Nu mai am timp! Nu må poate
salva nimeni? strigå Sorin, cuprins de
panicå.

Cu toatå puterea se ridicå din vanå,
se repezi spre zidul „invizibil” din faña lui
çi atunci... se trezi.

Sorin era culcat pe patul buncii. Cine-
va îl acoperise cu grijå. Tot corpul lui
ardea. Mâinile lui încå mai frecau pielea.

– Deci a fost doar un vis?! Nespus de
uçurat, Sorin a început så plângå çi a sårit
din pat. Lacrimile lui erau lacrimi de
bucurie. Era aça de bucuros cå totul fu-
sese doar un vis. Dumnezeu îi dåduse
încå o datå çansa de a deveni un båiat mai
bun.

Sorin a îngenuncheat acolo unde de
obicei îngenunchea alåturi de bunica lui.
Amintirile despre bunica îi erau din nou
foarte clare. Tot ce-i povestise ea despre
Isus Cristos era adevårat. Acum înñelegea
totul! Sorin çi-a împreunat mâinile pentru
prima rugåciune de pocåinñå din viaña lui:
„Îñi mulñumesc, Doamne Isuse! M-ai cu-
råñat de toate påcatele, spålându-må cu
sângele Tåu. M-ai mântuit pe crucea de
pe Golgota. Tu eçti Mântuitorul meu! Te
rog, iartå-mi toate påcatele! Amin”.
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Viaña noastrå
îi aparñine lui Dumnezeu çi nu çtim când se va

sfârçi. Dacå Îl slujim pe Dumnezeu çi Îi dåruim viaña noastrå,
vom petrece veçnicia împreunå cu El. Dumnezeu vrea ca noi så moçtenim
cerul împreunå cu El, nu iadul. Din nefericire, se întâmplå foarte des ca

oamenii så nu-L slujeascå pe Dumnezeu, så nu-çi predea viaña în mâna Lui çi så
nu-I încredinñeze lui Dumnezeu prezentul çi viitorul lor. Aceçti oameni îçi vor

petrece veçnicia în iad, çi nu în rai.
Cui îi aparñine viaña ta? Pe cine slujeçti? Cui i-ai încredinñat prezentul

çi viitorul tåu? Gândeçte-te la aceasta. S-ar putea ca într-o
zi så fie prea târziu.

Urmåtoarea zi, duminicå dimineaña, Sorin
s-a trezit devreme, s-a spålat pe fañå re-
pede çi s-a îmbråcat. A luat Biblia pentru
copii çi s-a dus în sufragerie, unde familia
lui mânca deja. S-a dus la pårinñii lui, i-a
îmbråñiçat, i-a sårutat pe amândoi çi le-a
spus:

– Vå iubesc foarte mult!
Pårinñii s-au uitat uimiñi unul la altul. Abia

dacå îçi recunoçteau fiul. Parcå era un copil
nou.

Sorin s-a întors spre Anita, a mângâiat-o
pe cap çi i-a întins binoclul lui, binoclu pe
care i-l dåruise bunica mai demult:

– Poftim, binoclul este acum al tåu!
Anita a råmas cu gura cåscatå de uimire.

Nici nu ar fi îndråznit så viseze la binoclul lui
Sorin.

– Mami, te rog så må ierñi, a mai zis Sorin
gråbit. O så månânc mai târziu. Dacå nu
plec imediat, nu ajung la timp la bisericå, la
ora pentru copii.

Sorin a dat buzna pe stradå. Soarele strå-
lucea cu putere. A tras adânc aer în piept çi
a gråbit pasul spre bisericå. Pe drum s-a
mai oprit de câteva ori çi çi-a privit zâmbind
mâinile çi brañele care erau „albe” çi „curate”.

Ilustrat de Ina COZINA
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Ilustrat de Elena MICULA

5. Cine s-a împotrivit cu atâta putere, încât s-a despicat
påmântul?
Core çi alñi câñiva israeliñi s-au certat cu Moise çi cu Aaron,
deoarece nu mai voiau ca ei så fie conducåtorii lor.
Dumnezeu s-a mâniat atunci atât de tare pe Core çi pe
oamenii lui, încât a poruncit påmântului så se despice çi så-i
înghitå. (Deuteronom 16:1-35)

1. De ce este Muntele Sinai un munte sfânt?
Moise a primit cele zece porunci de la Dumnezeu pe
muntele Sinai. Sinai este muntele pe care Dumnezeu S-a
coborât în toatå slava Lui. Pe acest munte nu putea urca
oricine. Deoarece Sinai era considerat un munte sfânt,
orice om sau animal care-l atingea, trebuia så fie ucis cu
pietre sau cu sågeñi. (Exodul 19:20, 23)

2. Cum a aråtat cea mai îngrozitoare zi din viaña 
prorocului Ilie?
El a trecut într-o singurå zi printr-o furtunå nåprasnicå, un
cutremur çi un foc îngrozitor! (1 Împårañi 19:11-13)

3. Dupå ce israeliñii au fost eliberañi din Egipt, le era
dor de ceva anume. Çtiñi despre ce este vorba?
Le era dor de mâncarea din Egipt! Israeliñii i s-au plâns
lui Moise, pentru cå nu mai aveau peçte, castraveñi,
pepeni, ceapå çi usturoi. (Numeri 11:4-5)

4. Cine a fost cel care L-a auzit pe Dumnezeu vobind 
dintr-un tufiç în flåcåri?
Moise. Dumnezeu i S-a aråtat lui Moise într-un tufiç aprins, dar
care nu a fost ars de foc. Atunci, El i-a spus lui Moise cå l-a ales
ca så scoatå poporul Israel din Egipt. (Exodul 3:1-10)

ÎN BIBLIEU RTN A

12

A
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Ionatan s-a nåscut cu un handicap fizic, dar are çi unele
probleme psihice. La vârsta de 12 ani, Ionatan a început çcoala.

Învåña cu mare dificultate. Adesea o aducea în pragul disperårii pe
învåñåtoarea lui, doamna Doris, când se foia pe scaunul lui, se uita în

gol çi scotea sunete ciudate. Uneori înså vorbea clar çi limpede. Dar de
cele mai multe ori, doamna Doris era foarte nemulñumitå cå Ionatan era

elevul ei.
Într-o zi, învåñåtoarea i-a sunat pe pårinñii lui çi i-a rugat så vinå la çcoalå

pentru o discuñie. Pårinñii au venit la çcoalå çi au ascultat în tåcere ce avea så
le spunå doamna Doris:

– Çtiñi, locul lui Ionatan este într-o çcoalå specialå. Nu este drept ca el så fie
obligat så fie într-o claså de copii cu trei ani mai mici decât el.

Mama lui Ionatan a început så plângå încet, iar soñul ei zise timid:
– Doamnå Doris, nu existå aici în apropiere o astfel de çcoalå, iar pentru

Ionatan ar fi un çoc dacå ar trebui så-l scoatem din mediul pe care deja îl cunoaçte.
Çtiñi çi dumneavoastrå cât de mult îi place så vinå aici la çcoalå!

Doamna Doris a mai råmas mult timp uitându-se pe fereastrå, dupå ce pårinñii
lui Ionatan au plecat. Råcoarea de afarå parcå încerca så-çi facå loc în inima ei.
Pe de-o parte, îi era milå de pårinñii lui Ionatan. Ei îl aveau doar pe el, iar
Ionatan... Pe de altå parte, nu era bine ca Ionatan så råmânå în aceastå claså. Pe
lângå el, doamna Doris mai avea alñi 14 copii, cårora trebuia så le predea çi
pentru care prezenña lui Ionatan însemna doar o permanentå distragere a
atenñiei. În plus, Ionatan nu avea så înveñe niciodatå så scrie çi så

citeascå. De ce så se mai chinuie ea atunci çi så-çi piardå timpul cu el?
În timp ce doamna Doris medita în felul acesta la întreaga situ-
añie, fu nåpåditå brusc de un sentiment puternic de vinovåñie.

– O, Doamne! spuse ea cu jumåtate de gurå. Stau aici
çi må våicåresc, în timp ce problemele mele sunt

o nimica toatå în comparañie cu proble-
mele acestei biete familii!

IONATAN
ÇI  OUL DE 
PAÇTE
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Te rog, Doamne, ajutå-må
så am mai multå råbdare cu Ionatan.

Începând din ziua aceea, çi-a dat toatå
silinña så ignore zgomotele çi privirile lui

Ionatan.
Într-o zi, Ionatan se repezi brusc spre catedrå,

trågându-çi piciorul bolnav dupå el.
– Vå iubesc, doamnå Doris! a strigat Ionatan, suficient de

tare încât så poatå fi auzit de toatå clasa.
– Oh, deci aça zici, se bâlbâi ea. Asta este foarte frumos din partea

ta, Ionatan. Acum du-te çi açazå-te, te rog, din nou la locul tåu!
A venit primåvara. Copiii se bucurau de apropierea sårbåtorii de Paçte.

Doamna Doris le-a povestit atunci despre învierea lui Isus. Pentru a subli-
nia ideea vieñii noi, a dat fiecårui copil câte un ou mare de plastic, format din

douå pårñi.
– Fiñi atenñi! a zis ea. Vreau så luañi fiecare oul acaså çi så-l aduceñi mâine

înapoi. Vå rog så puneñi fiecare ceva înåuntru, care så reprezinte o viañå nouå. 
M-añi înñeles?

– Desigur, doamnå Doris! au strigat toñi copiii entuziasmañi – toñi, în afarå de
Ionatan, care asculta atent, cu ochii pironiñi spre învåñåtoare.

Så fi înñeles el oare ce a spus ea despre moartea çi învierea lui Isus? Çi oare a
înñeles el ce temå le-a dat ea elevilor? Poate ar fi mai bine så-i sune pe pårinñii lui çi så
le explice lor tema, s-a gândit doamna Doris.

Dupå-amiazå când a ajuns acaså, doamna Doris a observat cå se înfundase chiu-
veta de la bucåtårie. L-a sunat pe proprietarul casei çi a açteptat apoi o orå întreagå
pânå când acesta a venit çi a reparat defecñiunea. Dupå aceea s-a dus la cumpåråturi,
apoi a început så calce niçte haine çi så pregåteascå un test pentru a doua zi. Astfel,
a uitat complet så-i sune pe pårinñii lui Ionatan în legåturå cu tema.

Dimineaña urmåtoare, cei 15 elevi ai doamnei Doris au nåvålit agitañi în claså
çi cu neråbdare au umplut coçul mare de pe catedrå cu ouåle de jucårie. Aces-

tea au fost deschise dupå ora de matematicå. În primul ou era o floare.
– O, a zis doamna Doris. Da, o floare este într-adevår un semn al unei
vieñi noi. Când apar primele fire verzi de sub påmânt, çtim cå vine

primåvara.
O fetiñå din prima bancå a ridicat mâna.

– Acela este oul meu, doamnå Doris! a strigat
ea tare.
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În urmåtorul ou era un
fluture de jucårie, care pårea viu.

Doamna Doris l-a ridicat sus, så-l vadå
toñi elevii:
– Çtim cu toñii cå o omidå urâtå se transformå

într-un fluture frumos. Da, çi acesta este un semn
pentru o viañå nouå.
Micuña Judith a zâmbit mândrå çi a spus:

– Eu l-am adus, doamnå Doris.
În urmåtorul ou, doamna Doris a gåsit o piatrå, acoperitå cu

muçchi. Ea a explicat elevilor cå çi muçchiul este o dovadå a unei vieñi
noi. Willi, din ultima bancå, a ridicat mâna.

– Tata m-a ajutat så gåsesc piatra, a spus el bucuros.
Doamna Doris a deschis apoi al patrulea ou çi a inspirat adânc. Oul era gol!

„În mod sigur este al lui Ionatan”, s-a gândit ea. „Desigur cå nu a înñeles ce
trebuie så facå. Ce bine era dacå nu aç fi uitat så-i sun pe pårinñii lui!”

Nu voia så-l întristeze, aça cå a pus oul la o parte fårå så spunå niciun cuvânt çi
a întins mâna dupå altul.

Atunci Ionatan a strigat deodatå:
– Doamna Doris, nu vreñi så vorbiñi çi despre oul meu?
Doamna Doris a råspuns tulburatå:
– Dar Ionatan, oul tåu este gol!
Ionatan s-a uitat în ochii ei çi a spus încet:
– Da, dar çi mormântul Domnului Isus a fost tot gol!
Câteva momente nimeni nu a spus niciun cuvânt. Dupå ce învåñåtoarea çi-a

revenit, l-a întrebat pe Ionatan:
– Ionatan, çtii de ce a fost mormântul gol?
– Cum så nu! a råspuns el. Domnul Isus a fost råstignit, a murit çi a fost pus

într-un mormânt. Apoi, Tatål Lui L-a înviat!
Clopoñelul s-a auzit sunând, vestind pauza. În timp ce copiii au nåvålit în

curtea çcolii, doamna Doris a råmas la catedrå, având lacrimi în ochi.
Acest båiat puñin diferit a înñeles cu adevårat Adevårul Învierii, mai

bine decât ceilalñi copii.
Trei luni mai târziu, Ionatan muri. Oamenii care au venit la
cimitir råmaserå uimiñi când våzurå pe capacul sicriului

15 coji de ouå goale.

de Ida KEMPEL
Folosit

cu permisiunea:
Lydia Verlag GmbH

Asslarer Weg 8
35614 Asslar-Berghausen

Germany

Ilustrat de Klotilda POMERANÑEVA
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1. Ia o bucatå de carton colorat, format A3, çi tai-o în douå,

pe lungime. Ia una dintre fâçii çi îndoai-o la mijloc (ca în

imaginea nr. 1).

2. Îndoaie cartonul încå o datå cam pânå la 3/4 din mårimea

lui (vezi imaginea nr. 2).

3.Acum îndoaie cealaltå parte spre spate (imaginea nr. 3).

4.Desfå toatå fâçia çi îndoai-o apoi la loc, dar ai grijå ca

atunci când o îndoi, så capete forma unui evantai.

5.Deseneazå cu creionul pe prima fañå a pliantului forma

unui ou (poñi folosi çablonul de mai jos). Marginile

çablonului trebuie så depåçeascå puñin marginea hârtiei

(la dreapta çi la stânga).

6.Decupeazå acum forma oului, fårå så desfaci evantaiul çi

fårå så tai marginile laterale, deoarece marginile sunt cele

care vor lega ouåle unul de celålalt, ca în modelul de mai

jos.

7.Acum decupeazå „ouåle de Paçte” de pe pagina

urmåtoare çi lipeçte-le în ordinea corectå. Imaginea 12 så

fie spate-n spate cu imaginea 1. Bineînñeles, poñi colora

imaginile dupå cum îñi place.

Ilustrat de Iulia PRAVDOCHINA

Lucru manual

Dupå o idee a
Barbarei SKIERA

Çablon

Model

Indicañii:

1/3

prima îndoiturå

prima îndoiturå

prim
a îndoiturå

a doua îndoiturå

a doua îndoiturå
a treia îndoiturå

1
2

3
4

5
6

29 x 10 cm

pânå la
jumåtate

formå de
evantai

decupeazå

deseneazå

1 2 3 4 5 6

7lipeçte

spre spate

UUNN  
AALLTTFFEELL  DDEE  OOUU  
DDEE  PPAASS,,TTEE
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1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

Cine este 
cel care 

duce în spate
crucea grea 

de lemn?

Este Isus 
Cristos, Fiul lui
Dumnezeu. El a 

fost condamnat la
moarte, chiar dacå
a fost nevinovat.

Dumnezeu 
ne iubeçte atât de

mult, încât L-a dat
pe Fiul Såu så

moarå pentru noi.

Isus a purtat
pedeapsa pentru

påcatele noastre –
acestea sunt

gândurile, faptele çi
vorbele noastre rele.

Isus a fost pus 
într-un mormânt.

La intrarea în
mormânt a fost

rostogolitå o piatrå
mare. Oare a fost
acesta sfârçitul lui

Isus?

Nu, cåci la trei 
zile dupå moartea
Lui, Dumnezeu 

L-a înviat. Femeile
au descoperit

mormântul gol.

Isus S-a 
întâlnit de mai
multe ori cu
ucenicii Lui. 

Ei s-au convins
personal cå El

tråieçte.

Isus Cristos 
tråieçte cu 
adevårat! 

Încrede-te în El çi
El îñi va da în dar

viaña veçnicå.

a înviat!
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E VIU ÎN REALITATE!
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„Nu este aici; 
a înviat! 
Veniñi de vedeñi…”

Era spre seara zilei „Pregåtirii”
A pregåtirii pentru sårbåtoare:
Alt Paçte-apare-n firul amintirii
Despre miraculoasa Liberare...

Pe Golgota o cåråruie duce
Çi-un trist tablou stârneçte consternare:
Cei råstigniñi pe fiecare cruce
Stau neînsufleñiñi în atârnare…

Palatul lui Pilat, guvernatorul,
E deranjat târziu, în fapt de searå,
Când Iosif, cel ce sfåtuia Soborul
Venise, Trupul lui Isus så-L cearå;

Venise tocmai din Arimateia
Çi pânze-avea-n fâçii de in subñire;
Dorea så-çi facå sfântå datoria,
Simñind în suflet clocot de iubire.

Pilat chemase pe sutaç îndatå
Çi întrebându-l, iatå se convinse
Dar se mirå de fapta-i vinovatå:
Cåci Cel Neprihånit c u r â n d murise…

* * *

de Petricå PLEÇA

Plecase-n grabå Iosif sus la cruce;
Femei îl însoñirå bunåoarå…
Aloe, smirnå, Nicodim aduce
Çi Sfântul Trup în pânze-mbålsåmarå.

Acolo, tocmai în apropiere
Fusese o grådinå minunatå…
Un vânt doar fredona prin adiere
O melodie încå necântatå

Çi în acordul cel de vânt, funebru,
În nou mormânt ce fu såpat în stâncå
Coboarå întunericul cel negru
Çi-un Trup Preasfânt în groapa cea adâncå.

Apoi intrarå-n ziua de odihnå…
O ceatå de ostaçi påzea mormântul…
Întreg Ierusalim dormea în tihnå,
Se odihnea în pace tot påmântul.

Dar iatå cå-ntunericul cel mare
Se-mpråçtie-n vii raze de luminå,
Deçi nu råsårise încå soare:
Un înger, iatå, fu våzut så vinå:

Påmântul se cutremurase-ndatå…
Stråjeri se pråbuçirå-n agonie…
Smeritele femei vin så revadå
Pe Cel ce n-au crezut c-o så învie.

Privesc uimite piatra råsturnatå
Çi din mormânt, el, îngerul, vorbeçte:
„De ce cåutañi sub lespedea de piatrå
Pe Cel ce de-azi în veci de veci tråieçte?”

Femeile plecarå-n mare grabå
La „frañii” lor descumpåniñi de fricå,
Dar iatå, le-a fåcut întâmpinare
Chiar El Cel viu, chiar El så le trimitå

Spre-a se vesti la oriçice fåpturå:
Hristos e viu! A înviat din moarte
Chiar azi „a treia zi dupå Scripturå”:
Hristos e viu! E viu în realitate!
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În cartierul în care locuiesc eu, toatå lumea çtie cå familia mea este creçtinå.
Cei de-o vârstå cu mine çtiu cå çi eu sunt un copil al lui Dumnezeu. Din aceastå
cauzå, unii ne trateazå cu prietenie, alñii nu prea.

Într-o zi, mama mi-a dat voie så ies afarå, så må dau cu såniuña, cât timp frañii
mei mai mici dormeau încå. Eugen, vecinul nostru, a ieçit çi el afarå. În faña
blocului era o femeie. Eugen s-a dus la ea çi i-a spus cu glas tare:

– Maxim este pocåit!
Dintr-odatå mi s-a fåcut ruçine çi am spus:
– Nu! Nu este adevårat.

Eugen a râs de mine çi s-a dus çi la
prietenii lui så le spunå acest lucru
despre mine. Eu m-am simñit foarte prost
çi m-am dus acaså.

Am uitat destul de repede ce s-a întâmplat în ziua aceea. Trecurå câteva luni,
iar Paçtele se apropia cu paçi repezi. În timp ce fåceam curåñenie, ascultam la
radio o scenetå. Era vorba despre Domnul Isus care a murit pentru toñi oamenii.
Când sceneta a ajuns la pasajul în care Petru s-a lepådat de Domnul Isus, mi-am
amintit de incidentul petrecut cu câteva luni în urmå.

Am dat buzna în camera unde mama fåcea curåñenie çi bineînñeles asculta çi
ea radioul. I-am spus:

– Mami! Çi eu m-am lepådat de Domnul Isus, exact ca Petru. Oare må va
ierta çi pe mine Dumnezeu?

Mama a fost foarte miratå çi m-a întrebat cum s-a întâmplat de fapt. 
I-am povestit totul. Mama mi-a spus apoi cå Dumnezeu må iartå, dacå Îi cer

iertare în rugåciune, dar pe viitor så nu mai fac aça ceva. Mi-a mai spus cå
Dumnezeu este cu mine tot timpul çi cå El sigur må va ajuta så nu-L mai

dezamågesc niciodatå. M-am dus imediat så må rog. Sunt sigur cå
Dumnezeu m-a iertat!

Så çtiñi copii, cå pårinñii noçtri se roagå pentru noi ca så
fim, încå de mici, copiii lui Dumnezeu.

de Maxim, 9 ani

O mårturie

Ilustrat de Ivan SULIMA

ÎNTÂMPLAREA
DIN FAÑA BLOCULUI
ÎNTÂMPLAREA
DIN FAÑA BLOCULUI
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CARE ESTE 
RĂSPUNSUL CORECT?
CARE ESTE
RĂSPUNSUL CORECT?

a) unei case
b) unei grådini
c) unui munte

Ghetsimani este numele
a) Ioan
b) Petru
c) Iuda

Dupå ce Domnul Isus a fost prins,
unul dintre ucenici s-a lepådat de El
de trei ori. Cine a fost acel ucenic?3

a) împårat roman
b) soldat roman
c) guvernator roman

Pilat din Pont a fost5

a) deal
b) locul cåpåñânii
c) scaun de judecatå

Cuvântul ebraic
„Golgota” înseamnå6

a) Nicodim
b) Natanael
c) Iosif din
Arimateea

Ucenicul care L-a coborât pe
Isus de pe cruce çi L-a pus în
propriul lui mormânt se numea7

a) un soldat
b) un grådinar
c) un paznic

Maria Magdalena a crezut cå 
Isus cel înviat, care i S-a aråtat în
dimineaña zilei de Paçte, este8

a) în timpul cinei pascale
b) în Templu
c) pe Muntele Måslinilor

Cu puñin timp înainte de a fi prins, Domnul
Isus a spus cå Iuda Iscarioteanul este cel
care L-a trådat. El a spus aceasta ucenicilor:2

a) un guvernator roman
b) marele preot
c) un soldat

Caiafa a fost:4

Ilustrat de Olga POPRIC
21
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Cea mai såracå ñarå din Europa
În zorii zilei
Aurica s-a trezit foarte devreme, chiar înaintea

bunicii. Soarele abia se vedea din spatele dealului.
Aerul era proaspåt çi în jur era liniçte. Påsårile din
grådinå erau singurele care erau trezite la acea orå.
Aurica a îngenuncheat lângå pat çi s-a rugat. I-a
mulñumit lui Isus pentru cå azi era ziua în care
pårinñii ei, care plecaserå în Portugalia pentru a
câçtiga bani, urmau så se întoarcå acaså. Ei au
plecat în urmå cu trei ani, pentru cå în oråçelul lor
nu gåsiserå nimic de lucru.

Aurica a ajutat-o ieri toatå ziua pe bunica la
pregåtiri. A måturat curtea, a pregåtit gutuile pen-
tru pråjiturå çi a fåcut curat în caså. Ea s-a stråduit
în mod special ca în „casa mare”, cea mai fru-
moaså camerå în care se aduna toatå familia de
sårbåtori, så fie cel mai curat.

Republica Moldova este cea mai såracå ñarå din
Europa. La fel ca multe alte familii din Moldova,
familia Auricåi avea o micå gospodårie çi tråiau
din ceea ce cultivau. Moldovenii sunt oameni
foarte harnici çi îçi învañå copiii încå de mici så fie
gospodari. Aurica çtie çi ea så mulgå oile, så facå
brânzå de oaie çi så gåteascå. Ieri a fåcut sårmåluñe
împreunå cu bunica. Ea a låudat-o pe Aurica:

– Bravo, fata mea! Ai mâini foarte pricepute.
Nici eu nu reuçesc så împåturesc atât de repede
sarmalele! Îi mulñumesc Domnului pentru tine în
fiecare zi!

Serviciu religios pentru copii
Bunica Maria îi iubeçte foarte mult pe Aurica çi

pe fratele ei, Ivo. El studiazå la facultatea de
inginerie din Chiçinåu, capitala Moldovei. Când
Ivo vine acaså în vacanñå, merg cu toñii împreunå
la bisericå. De la Chiçinåu, Ivo aduce întotdeauna
cårñi creçtine noi pentru bunica, iar pentru Aurica
revista „FELINARUL copiilor”. În biserica micå
pe care o frecventeazå Aurica nu existå niciun
serviciu religios pentru copii. De aceea, Aurica îi
adunå pe toñi copiii la ea acaså çi le citeçte din
„FELINARUL copiilor” în fiecare duminicå. Ivo
repetå cu ei cântåri çi îi ajutå så rezolve cuvintele
încruciçate çi alte integrame. Aurica viseazå la ziua
în care Ivo se va întoarce acaså dupå terminarea
studiilor. Atunci vor avea çi ei în biserica lor o
çcoalå duminicalå adevåratå pentru copii!

MOLDOVAMOLDOVA
Moldova

Çtiai cå...
... Republica Moldova are
graniñe comune în nord, est
çi sud cu Ucraina çi în vest
cu România?

22

Ilustrat de Larisa GOROÇCO
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Rugåciune pentru pårinñi
Aurica çi-a îmbråcat jacheta çi s-a dus în grådinå. A påçit pe

cårarea îngustå pe lângå straturi, pe lângå vie çi pe lângå
porumb. Între timp soarele råsårise, iar påsårile întâmpinau noua
zi cu ciripitul lor vesel. La marginea lanului de porumb creçteau

albåstrele, florile preferate ale ma-
mei. Aurica a cules un bucheñel de
albåstrele çi alte flori de primåvarå,
iar apoi s-a rugat: „Doamne Isuse,
Îñi mulñumesc pentru toatå frumuse-
ñea pe care ai creat-o! Îñi mulñumesc
cå am pårinñi. Îmi doresc atât de mult
så se întoarcå acaså çi så locuim iar
toñi împreunå. Te rog, ajutå familia
noastrå. Ajutå-l çi pe tata så-çi
gåseascå un loc de muncå în oraçul
nostru, ca så nu mai plece de acaså”.

Aurica s-a întors cu buchetul de
flori în caså. Totul era curat çi

plåcut. Pe masa rotundå din „casa mare” era puså o fañå de maså
albå, cusutå chiar de bunica. Buchetul a creat o atmosferå de
sårbåtoare. Aurica a pus o Biblie lângå buchetul de pe maså çi 
s-a rugat: „Dragå Doamne Isuse, îmi doresc atât de mult ca çi
pårinñii mei så creadå în Tine çi så afle cât de mult îi iubeçti. Te
rog, då-mi curajul så le povestesc despre Tine!”

de Elena MICULA

Çtiai cå...
... „Mårñiçorul” este consi-
derat o sårbåtoare tradiñio-
nalå în Moldova, çi anume,
sårbåtoarea primåverii?
Toñi moldovenii îçi prind 
în piept simbolul sårbåtorii,
adicå un çnur din fire albe
çi roçii, care semnificå
renaçterea naturii. Aceastå
sårbåtoare este asemånå-
toare cu cea cunoscutå la
noi, în România.

Poñi så te rogi pentru
moldoveni!

23

Doamne Isuse!

1. Te rog, ajutå Republica Moldova
så iaså din situañia economicå grea
în care se aflå. Då poporului harnic
al acestei ñåri posibilitatea så
munceascå çi nu-l låsa så tråiascå
în såråcie.

2. Te rog, ajutå-i pe creçtinii din
Moldova så nu-çi piardå curajul în
aceste vremuri grele, ci så Te
slujeascå çi så vesteascå Cuvântul
Tåu celor care nu cred în Tine.

3. Te rog, binecuvânteazå lucrarea
creçtinilor din bisericile mici. Då-le
copiilor posibilitatea så afle despre
Tine în cadrul serviciilor religioase
pentru copii.

4. Te rog, binecuvânteazå toate
revistele çi cårñile creçtine, pentru
ca mulñi oameni så le citeascå çi så
afle despre dragostea Ta.
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Odatå, pe când ståteam lângå ia-
zul din grådinå, bucurându-må de razele blânde ale soarelui
çi savurând cafeaua de dupå-amiazå, m-a vizitat un musafir
ciudat. Era o insectå uriaçå care mi s-a açezat pe brañ çi m-a
înfricoçat. Mi-am dat seama curând cå teama nu-çi are
rostul, deoarece era o libelulå. Libelulele sunt absolut inofen-
sive. Ele nu muçcå çi nu înñeapå. Dacå aç fi çtiut lucrul
acesta de la bun început, nu m-aç mai fi speriat, ci aç fi
început så o admir imediat.

Libelula de pe brañul meu
îmi oferea acum ocazia s-o
studiez. Ochii mari, cu mii
de fañete multicolore må
priveau parcå insistent.
Ochii ei acoperå aproape
douå treimi din cap. La o
privire mai atentå am ob-
servat un model hexagonal
foarte fin pe suprafaña lor,
asemånåtor fagurelui de
miere. Fiecare hexagon în
parte reprezintå câte un
ochi, iar o libelulå mare poa-
te avea pânå la 30.000 de
astfel de hexagoane. Acest
fapt îi permite o perspec-
tivå largå asupra spañiului
de zbor.

Deodatå, libelula de pe
brañul meu çi-a luat zborul.
Am urmårit-o cu privirea çi
am våzut cå çi-a luat zbo-

Haideñi så admiråm frumuseñea, 
arta uimitoare a zborului çi
comportamentul libelulelor.
Cercetåtorul Jens KÄHLERT relateazå:

MAEÇTRI AI
ZBORULUI

Çtiai cå...

... libelulele sunt cele mai
rapide insecte din lume? În
timp ce urmåresc alte insecte
în zbor, libelulele pot atinge pe
distanñe scurte chiar çi o vitezå
de 80 km/h.

24

18_25rum.qxd  04.02.2008  11:08 Uhr  Seite 24



Libelulele se pot opri în aer în timpul zborului
çi pot chiar zbura cu spatele.

rul spre un punct mic, pe care l-a apucat çi
cu care s-a întors pe brañul meu. Ce demon-

strañie impresionantå a calitåñilor ei vizuale! Îçi
reia locul pe brañul meu, fapt care îmi demon-

streazå cå acesta a devenit locul ei preferat.
Deodatå, cleçtii din partea inferioarå a capului încep

så se miçte încoace çi-ncolo. Între ei este prinså o in-
sectå micå. Libelulele sunt adevårañi monçtri zburåtori

puternici pentru insectele mici, precum muçtele çi ñânñarii.
Cu cele çase picioare ale ei, libelula formeazå un „coç”, în

care prinde nemilos ori-
ce pradå care îi iese în
cale.

Adevårañi acrobañi
Impresionante sunt çi

cele patru aripi ale libe-
lulei. Aripile din fañå çi
cele din spate nu bat în
acelaçi ritm, ci pot fi co-
ordonate çi individual.

Prin urmare, nu este de mirare cå libelulele sunt niçte
zburåtoare unice, care ståpânesc perfect orice acrobañie.
Startul fulgeråtor, zborul pe loc båtând din aripi, tumbele çi
zborul cu spatele fac parte din repertoriul lor. Ele sunt
„câçtigåtoarele medaliei de aur” çi la zborul pe distanñe
lungi. Un grup de libelule americane imperiale a traversat în
anul 1998 Oceanul Atlantic în diagonalå, pânå în Anglia.

„Coada” libelulei seamånå cu un ac çi este un ajutor
important în timpul zborului. Din aceastå cauzå, çi poate çi
din cauza privirii lor „ameninñåtoare”, libelulele au fost
denumite acul-dracului çi ochi-sågetåtori.

Transformarea miraculoaså
Fiecare libelulå îçi începe viaña într-un ou. Ouåle sunt

depuse de femelå în apå. Unele specii de libelulå se scu-
fundå adânc în apå çi îçi depun ouåle pe tulpinile plantelor.
Din ou iese o larvå, care poate så pescuiascå mormoloci çi
chiar peçti mici. Dupå un timp, larva se cañårå pe o tulpinå çi
se transformå într-o insectå zburåtoare. În imaginea 1, o
libelulå tocmai sparge carapacea larvei çi în imaginea 2,
noua libelulå îçi întinde aripile.

Çtiai cå...

... la unele specii de libelulå,
deschiderea aripilor måsoarå
chiar çi 20 cm?
... înainte de a-çi lua zborul,
libelulele trebuie så se
încålzeascå? Pentru aceasta
unele fâlfâie puternic din aripi,
în timp ce altele se laså
încålzite de soare.

1

2

25
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de Werner LUTZ
Ilustratå de Iulia PRAVDOCHINA

Poveste-serial începutå în nr. 1/06

Fips s-a trezit spre searå, din cauza unui
zgomot. A scos capul printre frunzele de
arñar din jurul lui çi s-a uitat în toate
direcñiile. Çi-a dat seama cå zgomotul
venea de undeva de jos.

În acel moment, frunzele uscate au
foçnit sub låbuñele lui, iar capul çi
picioarele Ariciului au dispårut brusc sub
acele care pe loc au format un ghem
ameninñåtor.

Fips s-a minunat. I-a plåcut ce a våzut.
Çi-a dat seama cå acesta era un mod de
apårare al Ariciului.

Cunoscuse doar animale gata de luptå
sau animale gata de fugå. Înså acest
animal nici nu lupta, nici nu fugea.

S-a aplecat cu grijå printre frunze ca så
poatå vedea ce se petrece. Un animal
gri, plin de ace, påçea, legånându-se
uçor printre frunzele uscate de arñar, în
direcñia pådurii.

Så fie oare acesta Ariciul? În cele din
urmå, Fips s-a decis så se prezinte
acestui „domn” çi a coborât de pe arñar.

ÇI MICUL LUI PRIETEN FIPS
POVESTEA 14
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Fips a cercetat ghemul de ace din toate
pårñile. Se pårea cå acele îl protejau pe
arici în cel mai eficient mod.

Dupå un timp, Fips a spus:
– Må scuzañi, vå rog! Nu am vrut så vå
deranjez! Numele meu este Fips çi îl
caut pe iepuraçul negru cu o singurå
ureche. Çtiñi cumva unde este?

Dintre ace înså nu a venit niciun råspuns.
Oare era surd Ariciul? Sau capul era
cumva ascuns sub burtå çi de aceea nu
auzea prea bine?

Fips a vorbit mai tare, iar apoi chiar a
început så ñipe. „Ghemul” înså a
continuat så tacå. Ñipetele lui Fips s-au
auzit pânå departe în pådure. Vulpea 
le-a auzit çi ea.

Vicleanå cum este, ea s-a furiçat cu
grijå, cu foarte mare grijå, pânå când a
ajuns atât de aproape, încât putea så
priveascå în mod nestingherit maimuña.
Vulpea çi-a dat seama cå a sosit
momentul favorabil pentru atac,

aça cå a sårit cu elan spre maimuñå.
Fips înså a reuçit så vadå la timp
animalul de pradå nåpustindu-se asupra
lui. A sårit într-o parte, s-a prins de
trunchiul unui copac çi s-a cåñårat cu
mare vitezå pânå în vârf.

Vulpea a sårit dupå Fips, dar saltul ei a
fost prea scurt. Urlând de furie, privea
cum maimuña se cåñåra spre vârful
bradului, pânå la creanga cea mai de
sus. Tâlharul roçcat a putut doar så-çi
descarce mânia urlând în urma pråzii pe
care tocmai o scåpase.

Speriat, Fips a avut nevoie de ceva timp,
pânå când a putut så gândeascå din
nou limpede. Se uita de sus çi vedea
cum vulpea îçi descårca furia asupra
ariciului.

A încercat så-l întoarcå pe spate, înså
ori de câte ori lovea cu botul sau cu
labele în ghemul de ace, se retrågea
urlând de durere.

27
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Çi mai çi ñipase atât de tare încât toatå
pådurea îl auzise. Tot din cauza lui,
Ariciul se afla acum într-o mare
primejdie. Fips trebuia så salveze
situañia. I-a venit o idee!

Era conçtient cå aståzi a fåcut numai
greçeli. I-a divulgat prietenei lui,
Bobocica, ascunzåtoarea iepuraçului cu
o ureche çi vulpea era deja pe urmele lui.

Exista înså riscul ca vulpea så reuçeascå
så întoarcå „ghemul de ace” çi atunci
Ariciul ar fi fost în mare pericol. Fips çtia
cå era vinovat de aceasta.

Tuçind çi urlând, vulpea a cåzut la
påmânt. S-a dat båtutå çi a påråsit
câmpul de luptå cu coada între picioare.

Vulpea a sårit pe trunchiul bradului
pentru a prinde maimuña. Fips s-a ferit
de ea. Înfuriatå la culme, vulpea a
început så urle. Atunci, Fips i-a aruncat
din nou un con tare çi verde care s-a dus
direct în gâtul ei.

Bradul în care se cåñårase era plin de
conuri. Fips a coborât pe creanga cea
mai de jos çi a aruncat cu un con în
vulpe. Aceasta s-a uitat în sus. În acel
moment, Fips a nimerit-o în cap cu al
doilea con.

Påsårile de pe cer aveau cuiburi, Ariciul
avea vizuina lui, dar el... nu avea nimic.
Brusc fu stråbåtut de un fior, deçi era o
zi cålduroaså. Çtia cå trebuie så se
ascundå din nou în arñar, dar a råmas
pur çi simplu pe loc.

A dispårut într-o deschizåturå micå de
sub rådåcina groaså. Fips l-a urmårit cu
privirea tristå. Toñi aveau un cåmin...

Mult timp dupå aceea nu s-a mai auzit
nimic. Ariciul çi-a scos capul mic de sub
ace çi s-a întors repede spre trunchiul
arñarului.
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Îi trecu prin minte så råmânå pe loc pânå
când avea så-i vinå sfârçitul. Fluieratul
ascuñit al Ariciului îl scoase înså din
starea lui de descurajare. Botul ascuñit çi
ochii negri ai animalului cu ace se zåreau
la intrarea în vizuinå.

Nu mai putea så tråiascå aici, unde toñi
se omorau unii pe alñii çi mereu câçtiga
cel mai tare sau cel mai iute. Corbul îçi
luase zborul. Acesta era cel mai råu
lucru. Acum nu mai avea prieteni, ci doar
duçmani. Açtepta så-l înçface ghearele
uliului.

Îi era totuna dacå s-ar fi furiçat acum
jderul sau dacå l-ar fi atacat uliul. Nu mai
putea; era istovit çi se simñea atât de
singur...

– Aça, murmurå el. Nu te speria. Nu
trebuie så te temi de nimic aici. Stai
liniçtit. Dupå ce ochii ñi se vor obiçnui cu
întunericul, vei putea vedea ceva pe aici.

Va urma

– Hai odatå! porunci el.
Fips intrå în vizuinå. Înåuntru era
întuneric. Mirosea ciudat. În urma lui,
Ariciul închise intrarea, rostogolind un
bolovan.

– Vino jos, måi, cap påtrat! strigå Ariciul.
Ce faci? Stai acolo sus ca o ñintå sigurå
pentru orice vânåtor?
Fips coborî imediat ce auzi glasul hotårât
al Ariciului. Acesta se dådu la o parte, aça
încât maimuña så poatå intra în vizuinå.

1. Cum a fåcut cunoçtinñå Fips cu Ariciul?

2. Cum a reuçit Fips så alunge vulpea?

3. De ce s-a simñit Fips singur?

4. Cui i s-a fåcut milå de maimuñicå?

5. Tu cum te porñi cu cei care nu au pe

nimeni?
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Biblia spune:
„Nu vå îngrijorañi de viaña voastrå,

gândindu-vå ce veñi mânca, sau ce

veñi bea; nici de trupul vostru,

gândindu-vå cu ce vå veñi îmbråca…

Cåutañi mai întâi Împåråñia lui

Dumnezeu çi dreptatea Lui, çi toate

aceste lucruri vi se vor da pe

deasupra. Nu vå îngrijorañi dar de

ziua de mâine; cåci ziua de mâine se

va îngrijora de ea însåçi. Ajunge zilei

necazul ei.”  (Matei 6:25, 33-34)

Biblia spune:
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Emanuela LECU, 
jud. Hunedoara

Adrian DÅRÅBAN, 
clasa a IV-a, L.T.B.
Emanuel, Oradea

Aurelia STÅMOIU, 
12 ani, jud. Argeç

Eliza BOÑ, jud. Vaslui
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Trimite-ne scrisoarea 
ta pe adresa noastrå:
Asociatia LUMINA LUMII
OP 9 / CP 938
550 068 Sibiu
România
Sau poñi comanda FELINARUL 
direct la:

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

FELINARUL 
poate fi comandat
GRATUIT. Dacå vrei, ne poñi
ajuta trimiñându-ne timbre
poçtale 
(a câte 0,80 Lei). Mulñumim 
çi pentru eventualele donañii
pentru finanñarea revistei.
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Estera SIMINA, 10 ani, 
jud. Timiç

Roxana Adriana SALCÅ, 
jud. Alba

Maria JARDA, jud. Bistriña-Nåsåud

Dumnezeu så vå binecuvânteze çi
så vå råsplåteascå toate eforturile
pe care le faceñi. Må bucur foarte
mult de aceastå revistå. Må rog
pentru voi.

Aniela MOLDOVAN, jud. Mureç

Bianca BULC, clasa a IV-a,
L.T.B. Emanuel, Oradea
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Pag. 3: 1 lumina, 2 Iosif, 3 plugar, 4 Set, 5 Iacov, 6 Avraam, 

7 diavolul, 8 Isai, 9 a fugit, 10 Nebo, 11 Isaac. 

Rezolvare: Isus Cristos.

Pag. 6: „Cine crede în Mine, chiar dacå ar fi murit, va tråi.” 

(Ioan 11:25)

Pag. 21: 1b (Marcu 14:32), 2a (Matei 26:17-25), 3b (Ioan 18:15-27),

4b (Matei 26:57), 5c (Matei 27:2), 6b (Ioan 19:17), 

7c (Matei 27:57-60), 8b (Ioan 20:15).

Pag. 32: 1 judecåtor, 2 påzitorul, 3 fericirea, 4 påstorul, 5 stânca, 

6 soare, 7 sprijinitorul, 8 lumina, 9 tåria, 10 ajutorul, 11

izbåvitorul, 12 mântuirea, 13 împårat. 

Rezolvare: Cristos a înviat!
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Dora FRÎNC, clasa a IV-a, 
L.T.B. Emanuel, Oradea
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Realizat de Anatoli LEPP

SA
LUTUL PASCAL

SA
LUTUL PASCAL

SA
LUTUL PASCAL

Numår Psalmul Versetul

1. 7 11
2. 121 5
3. 16 2
4. 23 1
5. 71 3
6. 84 11
7. 27 1
8. 27 1
9. 118 14

10. 62 2
11. 19 14
12. 27 1
13. 10 16

Când citeçti în Biblie, în Cartea

Psalmilor, vei observa cå scriitorul

îl numeçte pe Dumnezeu în diferite

moduri. Dacå notezi corect în

integrama de mai jos denumirile

gåsite, vei descoperi în cåsuñele

colorate tradiñionalul salut de

Paçte al creçtinilor.

Adaptat din limba germanå de Petra BÅCILÅ

Echipa FELINARUL COPIILOR vå salutå din inimå cu

tradiñionalul salut de Paçte:

_ _ _ _ _ _ _   _   _ _ _ _ _ _
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