
4/2008 R E V I S T Å C R E Ç T I N Å copiilor

Domnul este 
Ajutorul çi Scutul 
nostru.

Psalmul 33:20b
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POVESTEA 2
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Poveste-serial începutå în nr. 03/08
Traducere din limba norvegianå

Într-o zi, Paul s-a dus din nou la Ionatan.

Fiindcå afarå ploua cu gåleata, ei s-au

jucat în caså. Deodatå, Paul a våzut în

camera de zi un tablou ciudat, care era

atârnat deasupra canapelei. Desigur cå

în viaña lui våzuse multe tablouri, înså

un tablou atât de ciudat ca cel de

deasupra canapelei nu mai våzuse

niciodatå.

Paul s-a uitat atent la tablou. Repre-

zenta un bårbat. Da, trebuie så fi fost un

bårbat, cåci femeile nu au barbå. Bårbatul

era îmbråcat într-o cåmaçå albå, lungå

pânå la glezne. Dar nu acesta era lucrul

cel mai ciudat, ci faptul cå bårbatul se

plimba pe apå, de parcå ar fi påçit pe un

drum absolut normal.

– Cine este bårbatul? întrebå Paul,

aråtând cu degetul spre tablou.

– Doar vezi çi tu, zise Ionatan, este

Isus!

– Cine? întrebå Paul încå o datå.

– Nu ai auzit niciodatå de Isus? zise

Ionatan, cu o expresie de nedumerire

pe fañå.

– Nu.

Ilustrañii de Victoria DUNAIEVA

Ce ai face dacå ai descoperi o gaurå în
gardul viu din grådinå? Ai trece prin ea? 

Ei, tocmai asta a fåcut çi Paul. Aça a ajuns 
el så-l cunoascå pe Ionatan, çi cei doi au
devenit prieteni. Iar de la Ionatan, Paul a
auzit pentru prima datå despre Prietenul

invizibil.
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– Dar despre îngeri ai auzit în mod sigur, nu?

Paul a dat din cap în semn cå nu.

– Nici despre Dumnezeu nu ai auzit niciodatå?

– Dumnezeu?

Ionatan a oftat doar, fårå så mai întrebe nimic.

Dar Paul nu renunñå prea repede.

– De ce umblå bårbatul acesta pe apå,

acest ...? întrebå el.

– Isus! îl ajutå Ionatan.

– Ei bine, Isus. De ce merge Isus pe apå?

– Isus poate så umble pe apå cât vrea, afirmå Ionatan.

– Ba nu, nu poate! protestå Paul. Nimeni nu poate så umble pe apå, cåci se scufundå

imediat.

– Dar Isus poate! El poate så facå tot ce vrea!

– Poate så umble çi pe nori? întrebå Paul curios.

Poate så pluteascå çi prin aer?

– Normal, zise Ionatan. Odatå a plutit prin

aer çi S-a înålñat la Dumnezeu.

– Nuu! spuse Paul neîncrezåtor. Çi ce

mai poate så facå?

– Poate så Se facå invizibil.

– Glumeçti! strigå Paul, cu ochii mari. Çi

ce mai poate så facå?

– Poate så opreascå vântul. Trebuie doar

så le vorbeascå valurilor, çi ele se liniçtesc

çi se întind pe oglinda apei, ca o plåcintå.

– Mai poate çi altceva? Ce mai poate så

facå? vru så çtie Paul.

– El poate ..., ei, acum nu-mi mai trece

nimic prin cap. Dar poñi s-o întrebi pe

mama mea, ea çtie totul despre Isus.
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Înainte ca Paul så se fi putut decide, Ionatan o çi chemase pe

mama lui. Doamna Nemeç, aça o cheamå pe mama lui Ionatan, a

venit în camera de zi. Era îmbråcatå într-un tricou cu dungi çi purta

ochelari. Paul nu o våzuse înainte prea bine çi de aceea i se pårea

acum foarte înaltå çi distantå.

– Båiatul åsta, zise Ionatan, aråtând spre Paul, vrea så çtie câte

ceva despre Isus.

Doamna Nemeç s-a uitat la Paul.

– Bunå! spuse ea prietenos. Tu eçti probabil

Paul, båiatul din vecini. Ce ai vrea så çtii? întrebå

doamna Nemeç cu glas vesel.

– Totul, zise Paul, plecându-çi privirea.

– Vrei så çtii totul despre Isus?

întrebå doamna Nemeç.

– Da, råspunse Paul.

– Totul de la început?

– Normal.

– Hmmm, zise doamna Nemeç. Din påcate

nu existå niciun om care så çtie totul despre

Isus. Ionatan are înså dreptate, eu îñi pot

povesti o mulñime de lucruri despre El, atât

de multe, încât nu mi-ar ajunge o singurå zi.

Dacå vrei, propuse ea, îñi voi povesti în fiecare zi câte ceva despre

Isus.
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Câte vase au 
fost umplute cu apå 

la nunta din 
Cana?
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Încercând så prindå fluturele, broscuña îñi dezvåluie un verset care îñi va
alunga teama. Vei afla pânå la al câtelea cerc trebuie så sarå de fiecare datå,
dacå vei råspunde corect la întrebare.
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În acest careu 
se ascund cei 12 fii 
ai lui Iacov 
(pe orizontalå, pe verticalå, 
pe diagonalå; înainte, 
cât çi înapoi). 
Reuçeçti så îi gåseçti?
(Geneza 35:23-26)

M
Ç
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Ajutor de rangul al treilea

6

Elena MICULA

ÎNTREBÅRI
1. De ce a fost tristå Ana?

2. De ce s-au bucurat bunica çi Florin?

3. Îñi place så-ñi ajuñi pårinñii, bunicii, frañii mai mari ?

4. De ce L-a numit Florin pe Dumnezeu 

„cel mai bun ajutor”?

Ajutor de rangul al treilea
Aceastå          este Ana. Pe        ei mai mic îl cheamå Florin. Vara, ei se duc împreunå la      . Ea 

locuieçte într-un                       mic.       are o                mare cu                 . Nu departe de               ei 

este un                            frumos. Dis-de-dimineañå, când råsare               ,          merge så mulgå              .

Miña,               cea roçcatå, açteaptå så i se toarne lapte în             ei.             çi            beau lapte çi 

månâncå              . Apoi,           îçi ia                çi se duce la                          , unde o açteaptå

ei. Ele înoatå împreunå, se joacå cu             , fac plajå çi citesc.        ia                 çi         çi se duce cu 

în grådinå. Acolo cresc            ,                  zemoase,                    verzi,                  uriaçi çi multe alte

legume. Lui        îi place foarte mult så ude plantele cu           . Vara                     puñin.         îl învañå pe

så-L roage pe Dumnezeu så trimitå                   . În sfârçit,                se ascunde în spatele unui 

çi începe så                    .          çi          se bucurå, dar sora lui Florin,        , este tristå. Pentru

masa de prânz,         pregåteçte                    fripñi, cu salatå de                 çi                      . Ea îl laudå 

pe       : – M-ai ajutat la plivit çi ai udat                     . Eçti ajutorul meu cel mai bun!

îi råspunde: – Nu,      , ajutorul tåu cel mai bun este Dumnezeu, pe locul al doilea 

vine                    , iar eu sunt doar ajutorul tåu de rangul al treilea.
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Mai ñii minte cine a fost David? Exact, el este cel care

l-a biruit pe uriaçul Goliat. Çi cum a reuçit el så-l bi-

ruiascå? Prin simplul fapt cå nu s-a bazat pe sine însuçi,

pe puterea lui sau pe dexteritatea lui, ci pe Dumnezeu.

Existå oameni care se bazeazå numai pe ei înçiçi. Ei

cred cå nu au nevoie de niciun ajutor. Aceçtia sunt oameni

mândri. Biblia spune cå Dumnezeu nu-i ajutå pe oamenii

mândri çi încrezuñi, ci Îçi abate privirea de la ei, de parcå le-ar

spune: „Bine, atunci n-aveñi decât så încercañi singuri.” Dacå acestor oameni li se întâmplå

apoi o nenorocire sau nu le reuçeçte ceva, ei se supårå sau chiar ajung la disperare.

Înså oamenii care îçi pun încrederea în Dumnezeu au parte de o altå experienñå. Chiar

dacå nu le reuçesc toate, ei çtiu cå Îl au pe Dumnezeu de partea lor. El le poartå de grijå. Ei

pot så apeleze la El. Nu existå niciun om pe

lume care så nu aibå nevoie de ajutor. Înså nu

toñi oamenii çtiu la cine så apeleze atunci când

dau de necaz.

Poate crezi cå nu este chiar atât de uçor så-I

ceri ajutor lui Dumnezeu. Uneori cred çi eu la

fel: Dumnezeu este atât de mare, iar noi suntem

nevrednici så venim înaintea Lui. În realitate

înså, Dumnezeu Se bucurå dacå-L rugåm så

ne ajute. El Se bucurå când Îi recunoaçtem

måreñia çi dragostea cu care ne înconjoarå. El

ne iubeçte nespus de mult! Iar dacå iubim pe

cineva, atunci îl ajutåm cu plåcere, nu-i aça? La

fel face çi Dumnezeu. El ne iubeçte pe toñi çi

açteaptå doar så venim la El. Putem s-o facem oricând. Dumnezeu este dispus så ne

asculte oricând, atât ziua, cât çi noaptea. Dacå avem o problemå sau o întrebare, dacå ne

este fricå de ceva sau dacå suntem într-un pericol real, în orice situañie am fi, putem så

venim înaintea lui Dumnezeu în rugåciune. În cazul tåu, poñi fie så rosteçti o rugåciune pe

care o çtii pe de rost, fie så Îi spui lui Dumnezeu cu propriile tale cuvinte ce problemå ai sau

de ce ñi-e fricå. El te va asculta, negreçit.

Dacå tu crezi cå eçti slab çi cå nu eçti bun de nimic, cå nu poñi så vorbeçti prea bine çi cå

nu faci impresie bunå în faña oamenilor, atunci gândeçte-te cå çi David, çi Moise au fost

astfel de oameni. Çtii de ce nu trebuie så-ñi pierzi curajul? Pentru cå Domnul îñi spune çi ñie,

aça cum le-a spus lui David çi lui Moise: „Te ajut! Vino doar dupå Mine çi ascultå de Mine.

Atunci nu va trebui så te temi de nimic çi vei putea face tot ce te chem så faci.” Da, încrede-

te în Domnul din toatå inima ta!
Waldemar ZORN

Ilustrañii de Ivan SULIMA

DOMNUL ESTE AJUTORUL MEUDOMNUL ESTE AJUTORUL MEU

7

Împåratul David, care este çi

autorul multor psalmi, scrie

despre Dumnezeu: „Cåci Tu 

eçti ajutorul meu çi sunt plin de

veselie la umbra aripilor Tale” 

(Psalmul 63:7).
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– Nu am mai våzut niciodatå aça ceva! a exclamat
Moise uimit, atunci când în faña lui a apårut brusc un rug
de spini care ardea cu flacårå mare, înså fårå så se mistuie.
Oare ce este aceastå vedenie minunatå çi cum de nu se
mistuie rugul?

Moise lucra ca påstor la socrul lui, Ietro, care era preot
în Madian. În ziua aceea, Moise plecase departe în pustiu
pentru a cåuta o påçune bunå pentru oile lui. A ajuns pânå
la Muntele Horeb. Acolo a våzut el rugul aprins, apoi a
auzit brusc o voce:

– Moise! Moise!
S-a uitat în jur, dar nu a våzut pe nimeni. Atunci s-a

gândit cå, fårå-ndoialå, Dumnezeu este Cel care îi vor-
beçte, çi a råspuns:

– Iatå-må!
– Scoate-ñi încålñåmintea din picioare, cåci locul pe

care calci este un påmânt sfânt! i-a spus Dumnezeu. Apoi
a adåugat: Eu sunt Dumnezeul tatålui tåu, Dumnezeul lui
Avraam, Dumnezeul lui Isaac çi Dumnezeul lui Iacov.

Atunci Moise s-a înspåimântat foarte tare çi çi-a aco-
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perit faña, fiindcå i-a fost fricå så se uite. Dumnezeu i-a spus cå vrea så elibereze poporul Israel din robie.
Israeliñii erau deja de mult timp robi în Egipt, iar egiptenii îi exploatau fårå milå. Dumnezeu voia så le dea o
ñarå în care curge lapte çi miere, o ñarå bunå, aça cum le-o promisese ca moçtenire urmaçilor prietenului Såu,
Avraam.

Moise çi-a amintit cum a crescut la curtea lui Faraon çi cum încercase el însuçi så-i ajute pe israeliñi, când
våzuse cât de mult sufereau. Odatå omorâse chiar un om, care-i nedreptåñise pe israeliñi. Înså dupå acel
incident, el a trebuit så fugå din Egipt çi tråia deja de mulñi ani despårñit de poporul lui, care încå mai era rob
în Egipt. Dar acum, iatå cå Dumnezeu Însuçi voia så intervinå pentru poporul lui. Moise s-a bucurat de acest
lucru.

Dumnezeu i-a spus lui Moise så se ducå în Egipt la Faraon çi så-i spunå cå Dumnezeul lui Israel îi
porunceçte så-I elibereze poporul. Iudeilor, Moise trebuia så le spunå cå Dumnezeu l-a trimis la ei, så-i
scoatå din robie çi så-i ducå în ñara pe care Dumnezeu i-o promisese lui Avraam. Moise s-a speriat când a
auzit aceste cuvinte. Açadar, Dumnezeu voia ca el, Moise, så se ducå în Egipt?

– Dar ei må vor întreba: „Care este Numele Lui? ...” Ce så le spun atunci? a întrebat Moise.
Dumnezeu i-a råspuns:
– Eu sunt Cel ce sunt. Aça så le spui israeliñilor: Cel ce Se numeçte „Eu sunt” m-a trimis la voi.
Moise a încercat så refuze sarcina primitå de la Domnul. El i-a explicat lui Dumnezeu cå se bâlbâie, cå nu

este un vorbitor bun çi cå aceasta este o sarcinå atât de mare çi de importantå, încât nu çtie dacå o va putea
duce la bun sfârçit. Deçi Dumnezeu i-a spus cå va fi cu el çi-l va ajuta, astfel încât nu trebuie så se teamå,
totuçi Moise L-a rugat så trimitå pe altcineva în Egipt în locul lui.

Domnul a mai stat de vorbå cu Moise destul de mult timp. A încercat så-i explice cå nu trebuie så-i fie
fricå çi nici så se îndoiascå. Trebuie doar så asculte çi så se ducå în Egipt, ca så-I scoatå poporul din robie.

În cele din urmå, Moise a ascultat de Domnul. Aça a devenit el prorocul lui Dumnezeu çi conducåtorul,
eliberatorul çi legiuitorul poporului Israel. Poñi citi în Biblie istoria chemårii lui Moise la slujire în cartea
Exodul, capitolele 2, 3 çi 4.

Waldemar ZORN

Ilustrañii de Alexander BASS
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Stefan ZAGORULKO

Isus e cu mine
Peste tot çi-n orice vreme,
Çtiu – Isus må însoñeçte;
Fie-n plâns ori bucurie,
El cu drag må ocroteçte.

Dimineaña må trezesc
Çi în rugå Îi zâmbesc.

E cu mine-n zi de çcoalå
Sau acaså când må joc.
Prieten bun îmi e Isus,
Må gåseçte-n orice loc.

Viaña mea de-I aparñine,
Sigur sunt cå-mi va fi bine.

Poezii traduse çi adaptate de Elena BRAUN
Ilustrañii de Irina POMERANÑEVA

Galina VESIKOVA

Eu çtiu
Deçi sunt mic, eu am aflat
Nespusa bucurie,
Când Dumnezeu, din ceru-nalt,
Îmi este sprijin mie.

De må-ntristeazå cineva,
Alerg la Domnul meu;
El îmi atinge inima,
Iar eu zâmbesc din nou.

De ce mi-aç face griji mereu,
Când çtiu cå må iubeçte?
Eu sunt al Lui, El e al meu,
De mine Se-ngrijeçte.

10
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Existå ceva mai minunat pentru copii, decât så se scalde vara în râu, când aerul
este fierbinte çi apåsåtor? Probabil de aceea merg copiii de pe strada noastrå în
fiecare zi cu bicicletele la marginea satului, acolo unde curge un râu lat, ai cårui
curenñi sunt foarte puternici. Costi este un înotåtor destul de bun, Uñu unul
mediocru, iar Marius aproape cå nu çtie så înoate. Dacå totuçi înoatå, o face doar
lângå mal.

Aståzi båieñii au ajuns foarte devreme la râu; abia dacå se mai zårea cineva pe
acolo.

– Ei, ce facem, båieñi? Construim o plutå? Acolo în fañå, am våzut ieri niçte
buçteni numai buni. Veniñi repede cu mine! ordonå Costi.

În spatele dunei, prietenii au gåsit câñiva buçteni de tei tineri, iar de jur împrejur
zåceau peste tot crengi.

– Ar trebui så ne ajungå! evaluå Uñu materialul gåsit.
– Atunci, la treabå! Marius, ai adus funie çi sârmå?
– Da, uite-le aici.
Båieñii au început så meçtereascå cu râvnå mare çi dupå scurt timp, a apårut o

plutå micå, fåcutå din buçtenii çi crengile din jur. Ca într-un film de aventuri! Nici
nu era de mirare, cåci Costi tocmai citise palpitanta carte a aventurilor lui
Robinson Crusoe. Båieñii ar fi putut så construiascå çi o barcå adevåratå, le
lipsea doar materialul pentru aceasta. Dar nici pluta nu era o idee rea, iar cea
construitå de ei ieçise chiar foarte bine. Aça cå au tras-o la apå.

Elena CEPILCA
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– Açteptañi puñin, nu vå gråbiñi! Mai trebuie så punem o umbrelå în mijloc. Aça am citit în carte. O så
arate super. Pânå çi Robinson ar påli de invidie! spuse Costi cu convingere.

Se uitå încå o datå cu atenñie la umbrela nouå a mamei lui:
– Ce-i drept, îmi pare puñin råu de umbrelå, dar n-am ce-i face. Çi, la urma urmei, ce i s-ar putea

întâmpla?
Au fixat umbrela, apoi au mai fåcut repede çi o cârmå. Cu asta, treaba era terminatå, iar pluta a fost

puså pe apå.
– Oare ne va ñine? întrebå Marius, puñin sceptic. Eu nu çtiu så înot prea bine.
– Ñi s-a fåcut cumva fricå, laçule? Poate de apa adâncå? Poñi så råmâi pe mal çi så alergi pe uscat,

paralel cu noi. Atunci vom avea çi noi un Vineri!
Dar Marius nu voia în niciun caz så fie Vineri, sålbaticul. Çi-a reprimat frica çi a urcat pe plutå alåturi

de ceilalñi doi.
– Gata! Pornim! ordonå Costi.
Într-adevår, mica plutå a început så alunece uçor de-a lungul malului. Bucuros, Costi

începu så fluiere vesel, iar Uñu scoase niçte sunete ca un çef indian.
Numai Marius se ñinea înñepenit de buçtenii plutei, tremurând de
fricå, dar chinuindu-se totuçi så zâmbeascå. În niciun caz nu
voia så fie batjocorit de ceilalñi doi mai târziu sau så i se spunå
cå este laç.
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La început totul merse bine, dar deodatå, pluta se îndepårtå de mal. Prinså de un curent, începu så se
clatine. Exact în locul acela, din apå ieçea un trunchi mare de copac. Costi nu reuçi så cârmeascå la timp.
Pluta se råsturnå çi båieñii cåzurå în apå. Costi ieçi imediat la suprafañå çi se prinse de plutå. Uñu ieçi din
apå ceva mai departe. Îngrijorat, se uitå în toate pårñile.

– Marius! Unde eçti? Marius! strigå Costi cât putu de tare.
Deodatå, de undeva se auzi:
– Doamne, iartå-må! Salveazå-må, Doamne! ... Marius striga cu toatå puterea. Doamne, må înec!

Ajutå-må!
Cei doi prieteni încercarå så înoate pânå la camaradul lor çi så împingå pluta în direcñia lui, ca acesta

så se poatå prinde de ea, dar fårå niciun rezultat! Marius fusese prins de un curent puternic. În timp ce
striga çi-L ruga pe Dumnezeu så-l ajute, îi veni brusc un gând: „Înoatå!” Çi începu så înoate încet çi
sigur, de parcå ar fi fost ajutat în clipele acelea de o mânå invizibilå. În faña lui, râul fåcea o cotiturå.
Curentul slåbi simñitor çi Marius reuçi så ajungå la mal. Prietenii lui venirå imediat la el.

– Añi våzut cum m-a ajutat Dumnezeu? întrebå Marius gâfâind, înså plin de bucurie.
– Da, am våzut, confirmå Costi. Dar unde ai învåñat så te rogi aça?
– Bunicul m-a învåñat. El spune cå nu se poate tråi fårå Dumnezeu, nici în bucurie, nici în necaz, çi cå

Dumnezeu poate så ne ajute în orice situañie. Înñelegeñi?
– Da. Poñi så-mi scrii çi mie rugåciunea ta, Marius? îl rugå Costi.
– Çi mie, adåugå Uñu.
– Da de unde, nu trebuie scriså! Trebuie så vå rugañi cu propriile voastre cuvinte, care vin din inima

voastrå!
– Aha! zise Costi dupå ce înñelese ideea.
Cei trei prieteni se întoarserå pe jos acaså. Au mers pe lângå biciclete, fiindcå mergând pe jos, puteau

sta de vorbå mai mult. Aveau câteva lucruri de discutat. Nu, nu numai despre aventura lor cu pluta.
Tinerii Robinsoni au vorbit azi despre Dumnezeu. Çi çi-au propus ca mâine, în loc så meargå la râu, så se
ducå la bunicul lui Marius.

Ilustrañii de Elena Cartçenco
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1.  În Biblie este scris: „Ce seamånå omul, aceea va
secera.” Dar så presupunem cå un om a semånat
råul çi apoi a murit. Cine va secera, copiii lui?

(Ina N., 12 ani, Ucraina)

În Biblie gåsim scris cå fiecare om va da socotealå pentru
faptele lui înaintea lui Dumnezeu: „Sufletul care påcåtuieçte,

acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatålui såu çi tatål nu va
purta nelegiuirea fiului såu! Neprihånirea celui neprihånit va fi peste el çi
råutatea celui råu va fi peste el” (Ezechiel 18:20). Asta înseamnå cå Dumnezeu
nu trece vina unui om asupra copiilor acestuia. Înså uneori, copiii ajung så
simtå urmårile faptelor fåcute de pårinñii lor. Dacå pårinñii nu çi-au învåñat
copiii så creadå în Dumnezeu çi în Isus Cristos, atunci çi copiii tråiesc în
duçmånie cu Dumnezeu çi nu au înñelepciunea lui Dumnezeu. Dacå pårinñii,
în loc så cearå ajutorul lui Dumnezeu, au apelat la cine çtie ce vraci, despre
care se spune cå „ajutå” cu minunile lui la rezolvarea unei anumite probleme,
atunci prin aceasta, ei l-au invitat în familia lor pe Satan, permiñându-i så
acñioneze çi så facå råu familiei.

Prin urmare, rezolvarea oricårei probleme începe cu rezolvarea problemei
påcatului nostru. Biblia spune cå toñi oamenii sunt påcåtoçi. De aceea, avem
cu toñii nevoie de Isus Cristos, care S-a jertfit în locul nostru, din cauza
påcatelor noastre. Açadar, este important så credem în Cristos çi så-I cerem
în rugåciune så devinå Mântuitorul çi Domnul nostru personal.

2. Pot så ajute cu adevårat rugåciunile rostite înaintea examenelor?
(Maça S., Ucraina)

Rugåciunile dinaintea unui examen pot çi trebuie fåcute, ca înaintea
oricårui lucru pe care trebuie så-l facem, fiindcå viaña noastrå depinde de
Dumnezeu çi de grija pe care El ne-o poartå. Dumnezeu este Cel care ne då
înñelepciune çi care ståpâneçte întreaga lume cu tot ce se întâmplå în ea.

Înså nu rugåciunea în sine ne ajutå, ci Cel cåruia Îi este adresatå, çi anume
Domnul. De aceea este important nu doar så-I cerem ceva lui Dumnezeu, ci
çi så ne încredem în El çi så-L cunoaçtem mai bine prin intermediul Bibliei.
Este important ca Domnul så fie Mântuitorul nostru personal. Doar atunci
facem parte dintre copiii Lui çi putem så fim siguri cå El ne ajutå.

Pentru a deveni un copil al lui Dumnezeu, trebuie så te împaci cu El.
Aceastå împåcare cu El are loc prin pocåinñå çi prin credinña perso-
nalå în Isus Cristos. De ce în Isus Cristos? Deoarece Dumnezeu
ne iartå doar datoritå faptului cå Isus Cristos a murit pentru
påcatele noastre.
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Ilustrañii de Elena CARTÇENCO
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de Elvira ZORN Ilustrañii de Larisa GOROÇCO

S,TII CUM ÎI CHEAMĂ?

Numele lui înseamnå „ajutorul lui Dumnezeu”. A tråit în

casa lui Avraam, fiind slujitorul lui cel mai important çi ar fi

moçtenit toatå averea lui Avraam, dacå acesta ar fi råmas

fårå copii. Avraam l-a trimis în Mesopotamia, ca så caute o

soñie pentru fiul såu, Isaac.

RÅSPUNS: Geneza 15:2 çi capitolul 24

RÅSPUNS: Cårñile 15 çi 16 din Biblie RÅSPUNS: 2 Împårañi, capitolele 22-23

RÅSPUNS: A noua carte din Biblie, capitolele 1-25

Numele lui înseamnå „Dumnezeu a ascultat”. Cåci Domnul

a ascultat rugåciunea mamei lui, care fusese mult timp

stearpå, neputând så aibå copii, çi care Îi promisese lui

Dumnezeu cå I-l va închina pe fiul ei, în cazul în care va

avea unul. El a slujit din fragedå copilårie în Templu. Într-o

noapte, a auzit glasul lui Dumnezeu. Începând din noaptea

aceea, Dumnezeu a vorbit mereu cu el. A fost ultimul

judecåtor al lui Israel çi i-a uns pe primii doi împårañi israeliñi.

Numele lui înseamnå „Dumnezeu este ajutorul meu”. A tråit

în secolul al V-lea înainte de Cristos, a fost preot çi urmaç al

lui Aaron. Fiind cårturar, a cunoscut foarte bine Legea lui

Moise. Dupå ce israeliñii s-au întors din robia babilonianå,

le-a citit Legea lui Dumnezeu pe locul din faña Porñii Apelor.

Pe vremea împåratului Artaxerxe, a deñinut probabil postul

de ministru pentru rezolvarea problemelor iudeilor. A scris

douå din cårñile Bibliei.

Numele lui înseamnå „Dumnezeu vindecå”. Dupå dezbina-

rea împåråñiei, a preluat tronul de la tatål lui çi a devenit

împårat în Iuda la vârsta de numai opt ani. A domnit între

anii 640-609 înainte de Cristos çi a fost ultimul împårat din

seminñia lui David care a fåcut ce este bine înaintea lui

Dumnezeu. În timpul domniei lui s-au fåcut multe reforme

importante, de exemplu, a fost reintroduså sårbåtorirea

Paçtelui.
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Portul din Iaffa

Casa tåbåcarului Simon

Uliñå din vechea cetate Iaffa

Poñi så gåseçti oraçul Iaffa foarte uçor pe hartå, fiindcå este açezat

direct pe malul Mårii Mediterane; aståzi se numeçte Tel Aviv-Iafo. Iafo

este numele ebraic pentru Iaffa. Vechiul oraç-port Iaffa are o istorie

veche de aproape 3.600 de ani. Conform Vechiului Testament (Iosua

19:46), Iaffa a fost la început o cetate a filistenilor çi a canaaniñilor; în

anul 144 î.d.Cr. a trecut sub ståpânirea iudeilor, iar în anul 63 î.d.Cr.,

sub cea a romanilor. Portul, foarte important în Antichitate, este unul

din cele mai vechi din lume. Oraçul Tel Aviv a fost întemeiat abia în anul

1909, ca un cartier-grådinå pentru Iaffa. În 1949, Tel Aviv çi Iaffa au fost

reunite, formând ceea ce azi cunoaçtem drept oraçul Tel Aviv-Iafo.

Oraçul de pe malul mårii a ajuns så „rivalizeze” tot mai mult cu

Ierusalimul, oraçul sfânt din munñi. Ierusalimul este capitala Israelului,

înså centrul economic çi cultural al ñårii este azi Tel Aviv-Iafo, acesta

fiind al doilea oraç ca mårime din Israel çi numårând în prezent în jur

de 371.000 de locuitori.

În timpul cålåtoriei noastre de studiu biblic, am vizitat çi Iaffa,

oraçul vechi. Am fost foarte curioçi så aflåm unde gåsim în Biblie

denumirea acestui oraç çi ce ni se relateazå despre el. În Vechiul

Testament aflåm cå deja pe vremea împåratului Solomon lemnul de

cedru era adus din Liban prin portul Iafo (2 Cronici 2:16). În plus,

prorocul Iona a vrut så fugå din Iafo spre Tars (Iona 1:3).

În Noul Testament întâlnim oraçul în cartea Faptele Apostolilor,

sub numele grecesc Iope. Aici ni se relateazå despre învierea Tabitei,

fåcutå prin apostolul Petru (Fapte 9:36-43). În capitolul urmåtor,

aflåm despre o altå istorisire impresionantå, care s-a petrecut tot în

Iope. Pe când se afla în casa lui Simon tåbåcarul, apostolul Petru a

primit în timpul rugåciunii cålåuzirea de la Dumnezeu så-i primeascå

çi pe pågâni în bisericå. Ne putem imagina foarte bine vedenia avutå

de Petru în timpul rugåciunii „de pe acoperiçul casei”, deoarece çi

aståzi casele de pe stråzile idilice din Iaffo sunt împodobite cu

balcoane minunate, amenajate pe acoperiçuri.

Citind toate acestea, am înñeles çi mai bine cå Dumnezeu Îçi

împlineçte toate promisiunile. Pentru aceasta, El are nevoie chiar çi în

zilele noastre de oameni, ca odinioarå de Petru, care så fie gata så

lucreze împreunå cu El la planul Lui de mântuire. Eçti çi tu dispus så

te laçi folosit de Dumnezeu ca un mic misionar?

Poñi så te rogi pentru ñara Israel çi poporul evreu, çi poñi så o

binecuvântezi, deoarece Dumnezeu mai are çi azi planuri mari cu

aceastå ñarå çi cu poporul ei, deçi, din punct de vedere politic,

lucrurile par foarte încurcate.

Pe mine personal, aceastå cålåtorie de studiu m-a ajutat så våd

relatårile biblice într-o luminå cu totul nouå, fiindcå am putut så våd çi

så vizitez oraçe çi locuri biblice, printre care çi extrem de frumosul

port vechi Iaffa!

Margret ENGENHART

IAFFA
Marea
Moartå

Iaffa

Ierusalim

Io
rd

an

Unul dintre cele mai vechi oraçe ale lumii
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Ilustrañii de Victoria DUNAIEVA

Paginå realizatå de
Viaceslav ZIOMCHIN

Care este răspunsul 
corect ?
Care este răspunsul
corect ?

1 Câñi ucenici a avut Isus
Cristos?

a) zece

b) doisprezece

c) cincisprezece

2 De ce boalå a suferit
soacra lui Petru?

a) leprå

b) febrå

c) a fost oarbå 3 Câñi fii a avut 
Noe?

a) trei

b) cinci

c) zece 4 Pe ce munte 
a murit Moise?

a) Hor

b) Sinai

c) Nebo5 Care a fost numele
fratelui lui Moise?

a) Iosua

b) Eliezer

c) Aaron6 Care a fost numele
mamei lui Samuel?

a) Ana

b) Rut

c) Rahela7 Cine a fost 
al doilea împårat 
al lui Israel?

a) Saul

b) David

c) Solomon 8 Care a fost numele
tatålui lui David?

a) Isai

b) Saul

c) Samuel 9 În care râu a fost
vindecat Naaman?

a) Nil

b) Eufrat

c) Iordan
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Cine ne poate ajuta?
– Ce este de fåcut? În sat sunt mulñi bolnavi. Çi

boala aceasta aduce întotdeauna moartea. Unii au
murit deja, iar alñii sunt foarte slåbiñi. Am fost çi la
vraci. S-a rugat la spirite çi le-a adus jertfe, dar se
pare cå prin aceasta, situañia doar s-a agravat. De
ce ne trateazå spiritele aça? Ce am mai putea face?
Cine ne poate ajuta?

– Poate ar trebui så-i întrebåm pe creçtini çi pe în-
våñåtorii lor, propuse cineva. Ei spun cå Dumnezeul
lor ar fi mai puternic decât toate celelalte spirite.
Poate ar putea El så opreascå aceastå boalå.

Oamenii din Satul Leului s-au dus la misionar.
– Ne puteñi ajuta? l-au întrebat.
– Da, a råspuns misionarul indi-

an. Am så må rog pentru voi çi la fel
vor face çi creçtinii din sat. Dumnezeul
nostru este mai mare decât oricare
alt zeu sau spirit. El promite cå dacå
ne rugåm Lui, ne va auzi çi ne va
asculta rugåciunile. El poate så
vindece aceastå boalå.

În urma rugåciunii misionarului indian çi a creç-
tinilor, Dumnezeu a vindecat zece oameni din
Satul Leului.

– Acum çtim cå Dumnezeul creçtinilor este mai
puternic decât spiritele, au spus oamenii din sat.
Vom asculta de El!

Un sat în pådure
Satul Leului se aflå în adâncul pådurilor din

centrul Indiei. Såtenii fac parte din tribul Gond. În
India existå multe triburi, înså tribul Gond formea-

zå cea mai mare grupare. Majo-
ritatea membrilor tribului sunt ani-
miçti.

Aceçti oameni se tem de spiritele
rele. Ei cred cå spiritele stau la
pândå pe câmpiile çi în pådurile
din jurul açezårilor lor çi abia
açteaptå så prindå ocazia de a le
produce pagube. Gonzii aduc

jertfe acestor spirite. Ei sperå cå astfel spiritele îi
vor låsa în pace çi ei vor putea tråi în liniçte.

Mulñi dintre aceçti gonzi, care tråiesc în påduri,
sunt ñårani. Ei cresc animale çi cultivå mei, porumb,
grâu çi fasole.

În general, casele lor sunt fåcute din bambus çi
lemn, iar acoperiçurile sunt din paie. Sunt foarte
simple, având doar una sau douå încåperi. Într-una
din încåperi se aflå câteva scaune de lemn çi tot
acolo atârnå un hamac. În bucåtårie – cea de-a
doua încåpere – se aflå câteva oale.

Mulñi dintre oamenii mai în vârstå nu çtiu nici
så citeascå, nici så scrie, fiind astfel deseori
înçelañi când îçi vând mårfurile în oraç. Guvernul
indian vrea så-i ajute. Existå deja câteva çcoli în
care învañå copii gonzi.

18

GONDGOND
Locuitori ai pådurii din India centralå
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Oceanul Indian
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GOND

A
F

R
IC

A

Çtiai cå ...?
Gonzii au doi zei principali.
Ei cred cå unul s-a nåscut
cu çase luni înainte de crea-
rea lumii, iar celålalt la çase
luni dupå crearea lumii.

Ei mai au mulñi alñi zei çi
fiecare familie îçi are propriul
zeu.
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Satul Leului
Un numår mare de locuitori din Satul Leului

sunt creçtini. Ñi-ar plåcea så-i vizitezi împreunå
cu misionarul? Nu existå stråzi pentru maçini. Ca
så ajungi la ei, trebuie så mergi o zi întreagå cu un
car cu boi. Cåruñele nu au arcuri sau scaune con-
fortabile. Prin urmare, nu te vei simñi prea comod
când cåruña va merge încet pe drumul denivelat.
Chiar dacå drumul este lung, poate ar fi mai bine
så mergi pe jos!

Vei avea mult timp så te uiñi în jur. Pe drumul
prin pådure, vei vedea poate chiar vreun urs sau
vreun tigru. Când vei ajunge în Satul Leului, vei fi
salutat de creçtini çi de misionarul indian. Ei se
vor bucura så te vadå çi vor face tot posibilul så te
simñi bine la ei.

Creçtinilor gonzi le place så cânte despre Isus çi
despre dragostea Lui pentru ei. De fapt, le place
foarte mult så cânte! Çi sunt dornici så afle cât mai
multe despre Isus.

Ei îñi vor povesti cå Isus le-a schimbat viaña. El
a fåcut din ei oameni noi. Isus le-a dat pace çi
bucurie.

Çi alñi gonzi trebuie så afle cå nu au de ce så
tråiascå mereu cu teama de spirite. Creçtinii din
Satul Leului çtiu acest lucru, cåci numai Isus a avut
puterea så-i ajute când au fost bolnavi.

Ajutå-i pe gonzi så se schimbe!
Existå multe alte sate de gonzi ai cåror oameni

nu au auzit niciodatå despre Isus. Vrei så te rogi
pentru aceçtia?

ROAGÅ-TE PENTRU GONZI!

Daphne SPRAGGETT

Ilustrañii de 
Elena MIHAILOVA-RODINA

Doamne Isuse!
1. Te rog, umple-i pe creçtinii din Satul Leului cu

bucuria Ta. Få-i så se gândeascå mereu la

faptul cå Tu îi iubeçti.

2. Ajutå-i så le arate çi altor gonzi cå Tu eçti mai

puternic decât toate spiritele de care se tem

ei.

3. Få-i pe creçtinii din Satul Leului så înñeleagå

faptul cå sunt bogañi, pentru cå Îñi aparñin,

chiar dacå nu au multe averi.

4. Få ca mulñi alñi gonzi så afle cå Tu-i iubeçti çi

cå eçti întotdeauna gata så-i ajuñi.

5. Îñi mulñumesc pentru misionarii indieni care

lucreazå printre gonzi. Te rog, ocroteçte-i

când cålåtoresc spre satele din påduri.

6. Laså ca Duhul Tåu Sfânt så-i ajute pe

misionari så vesteascå în mod clar Cuvântul

Tåu, ca mai mulñi gonzi så aibå dorinña de a

Te urma.

7. Binecuvânteazå-i pe toñi cei care traduc Biblia

în limba gonzilor.
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Vera MELNIC

Au trecut trei ani de la acel incident emoñionant, memorabil, care s-a întipårit
adânc în mintea çi în inima bunicii. Încå çi azi îi mai dau lacrimile când îçi
aminteçte ce s-a întâmplat atunci.

– Ai un loc aparte în inima mea! Câte griji mi-am fåcut pentru tine! îi spune
ea adesea nepotului ei.

Ziua operañiei a fost într-o zi de marñi. Andrei, nepoñelul de nouå ani, a fost
pregåtit pentru operañie. Bunica era cu el la spital, fiindcå mama lui nu putea så
fie alåturi de el, nevoitå fiind så råmânå acaså cu frañii çi surorile lui. Asistenta
a intrat în salon, cu o seringå în mânå. S-a apropiat zâmbind de patul lui Andrei
çi i-a spus:

– Andrei, trebuie så-ñi fac o injecñie. Te rog så te întorci.
Lui Andrei nu i-a fost prea uçor så accepte aceastå procedurå,

dar a inspirat adânc çi s-a întors ascultåtor pe burtå pentru a fi înñepat.
Çtia ce-l açteaptå. Cu exact çase luni în urmå fusese operat pentru

prima datå, iar acum era pregåtit pentru a doua operañie.
Asistenta i-a injectat medicamentul. Apoi Andrei a avut voie så se

întoarcå din nou pe spate. Ochii lui mari çi cåprui s-au umezit brusc.
Lacrimile au început så-i curgå pe obraji.

– Så nu plângi, Andrei. Eçti un båiat atât de cuminte! l-a
consolat asistenta.

Dar era greu så-çi opreascå lacrimile.
Andrei a råmas întins pe pat, plângând în

tåcere. Bunica era lângå el. Aplecatå
deasupra patului, ea se uita mereu la

båiat. Deodatå, pleoapele cu gene
lungi îi acoperirå ochii, de
parcå båiatul ar fi adormit.

Dar bunica observå cå
faña i se albåstreçte.

„Cheamå-Må 

çi-ñi voi råspunde.”

(Ieremia 33:3)
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– Nu mai respirå! a ñipat ea speriatå.
Asistenta s-a repezit imediat la båiat. A dat påtura de-o parte çi a început så-i facå respirañie artificialå.
– Andrei! Andrei! N-ai voie så-mi faci una ca asta, trezeçte-te! l-a implorat ea încet.
– Doamne, ajutå-ne! s-a rugat bunica cu buzele tremurând. A alergat pe coridor, ca så cheme medicul.

A intrat dintr-un salon în altul, dar nu a gåsit pe nimeni. Apoi a våzut la capåtul coridorului o altå
asistentå. Bunica a alergat spre ea, strigând disperatå:

– Repede, repede, veniñi! Nu mai respirå!
– Cine nu mai respirå? a întrebat asistenta tulburatå.
– Andrei al meu! Nu mai respirå! ... Bunicii nu i-a fost deloc uçor så rosteascå

aceste cuvinte.
Asistenta s-a gråbit spre salon. Cele douå asistente au pus båiatul pe o targå çi l-au

dus cât au putut de repede în sala de operañii. Acolo, o altå operañie era în curs çi
toñi medicii erau adunañi laolaltå.

Între timp, bunica a råmas plângând lângå fereastrå. Çi-a împreunat mâinile
pentru rugåciune, çi-a ridicat ochii plânçi spre cer, murmurând cu glasul stins:

– Doamne, te rog, ajutå-ne! Salveazå-l pe micuñul meu Andrei! Te rog!
Au trecut minute chinuitoare. Dar într-un târziu, anestezista a ieçit din sala de

operañii. A mers la bunica lui Andrei, a cuprins-o cu brañul pe dupå umeri çi i-a
spus:

– Fiñi liniçtitå! Andrei respirå din nou!
Dupå un timp a apårut çi asistenta:
– Nu mai plângeñi! Andrei este sub anestezie çi tocmai îl opereazå.
Dar bunica nu putea så-çi opreascå lacrimile. Acum înså nu mai erau

numai lacrimi de îngrijorare, ci çi lacrimi de bucurie çi de recunoçtinñå
fañå de Dumnezeu, Cel care-i auzise rugåciunea
çi i-o împlinise atât de repede. Gândurile
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ei erau acum preocupate de altceva: se ruga ca Domnul så binecuvânteze mâinile medicului çi så-l ajute
pe Andrei så reziste cu bine în timpul operañiei. L-a rugat pe Dumnezeu så-i dea çi ei putere în trup, cåci
trebuia så fie tare pentru nepoñelul ei.

Operañia era aproape gata, dar bunica era încå pe coridor, mergând dintr-un capåt în altul çi rugându-se.
Cât de mult ar fi vrut så-çi vadå acum nepotul!

Dupå un timp, Andrei a fost adus în salon çi a fost pus în pat. Bunica s-a açezat pe marginea patului.
L-a mângâiat blând pe cap çi l-a sårutat. Treptat, båiatul çi-a revenit. A deschis ochii, rostind cu glas

slab:
– Må doare, bunico, am dureri mari!

– Andrei, ce-a fost mai råu a trecut. În curând ai så te simñi mai bine! Cu ajutorul lui
Dumnezeu, te vei însånåtoçi çi apoi plecåm amândoi acaså, l-a încurajat bunica.

Dupå douå zile, bunica a pus o pernå în spatele lui Andrei, iar el s-a apucat så deseneze
ceva pe un bloc de desen. Asistenta care-l pregåtise pentru operañie a intrat în salon.
Våzându-l în poziñie semiçezândå, s-a apropiat de el:

– Cum te simñi, Andrei?
– Bine, a råspuns båiatul zâmbind.

Andrei era încå palid, dar era vesel.
– Slavå Domnului! a suspinat asistenta. Cum ai putut så ne sperii atât de tare, pe

bunica çi pe mine?
Apoi i s-a adresat bunicii:

– Pentru prima datå în experienña mea profesionalå mi-a fost dat så våd un
copil care så nu respire atât de mult timp çi så råmânå totuçi în viañå.

– Da, pentru aceasta Îi suntem recunoscåtori lui Dumnezeu.
Numai El a putut så facå aceastå minune çi så-l readucå pe

Andrei la viañå! a råspuns bunica, având lacrimi de bucu-
rie pe obraji.

Ilustrañii de Ina COZINA
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O mårturie

Prietena meaPrietena mea
Î

n sfârçit a venit vara mult doritå. Am açteptat-o cu neråbdare,
anticipând bucuria de a pleca din nou în tabåra de copii. Îi
povestisem prietenei mele Alisia multe despre Dumnezeu: cå

El ajutå pe oricine çi cå-i iubeçte pe toñi oamenii din lume. Dar ea
nu voia så må creadå. Atunci m-am gândit cå ar fi bine dacå Alisia
ar veni cu mine într-o tabårå creçtinå. Ea nu a avut nimic
împotrivå, ba chiar s-a bucurat.

În seara dinaintea plecårii noastre, m-am rugat çi I-am cerut lui
Dumnezeu s-o ajute pe Alisia çi s-o conducå pe calea cea bunå.

În tabårå, am avut o vreme foarte frumoaså. Totul era numai
floare çi parfum. Alisia çi cu mine ne-am fåcut mulñi prieteni çi nu
ne-am plictisit deloc. Ceilalñi copii i-au povestit Alisiei despre
dragostea lui Dumnezeu. Dar ea dådea numai din mânå çi spunea:
„Pårinñii mei nu cred poveçtile astea! Cum poñi så iubeçti pe
cineva çi så-i mulñumeçti cuiva, pe care nici nu-l vezi?” Alisia pur
çi simplu nu înñelegea cå Dumnezeu tråieçte în inimile noastre.

Într-o zi, grupa noastrå s-a dus la râu, la scåldat. Dupå ce ne-am
rugat, am sårit toñi în apå, ca så ne bålåcim. Alisia a înotat pânå la
mijlocul râului lat. Când m-a våzut, a strigat: „Ina, vino çi tu,
vreau så înot pânå la celålalt mal!” M-am scufundat çi am înotat
cât de repede am putut spre ea. Când am ridicat din nou capul, nu
am mai våzut-o pe Alisia. M-am uitat în jur çi m-am uitat atentå la
toñi copiii din apå çi de pe mal. Dar nu o vedeam nicåieri pe
prietena mea. Deodatå, am observat ceva la suprafaña apei. Am
înotat mai aproape. De spaimå, am råmas fårå suflu. În faña mea,
Alisia dispårea în adânc, fårå så se miçte. Am prins-o pe prietena
mea de subsuoarå çi am tras-o cu toatå puterea în sus. Când ceilalñi
copii çi conducåtorii grupului nostru au våzut ce se întâmplå, 
mi-au sårit repede în ajutor. Alisia a fost scoaså la mal çi a primit
primul ajutor. Eu am stat lângå ea çi m-am rugat, cerându-I lui
Dumnezeu så-mi salveze prietena. O iubeam atât de mult! Dupå
un timp, Alisia çi-a revenit.

Seara, înainte de culcare, am discutat cu Alisia despre incidentul
de la râu. Cum s-a putut întâmpla ca prietena mea så se afunde în
adânc? Doar era o înotåtoare de excepñie! Da, înså din cauza ploii,
apa râului se råcise puñin. Când Alisia a ajuns înot în mijlocul
râului, a simñit brusc un cârcel în picior. Mi-a povestit cå în acele
momente grele s-a rugat çi I-a cerut lui Dumnezeu s-o ajute çi så 
n-o lase så disparå în adânc. Din ziua aceea, Alisia a început så
creadå în Dumnezeu. De atunci, Îi mulñumeçte în fiecare searå lui
Dumnezeu pentru salvarea ei.

Ina CERIOMUCHINA, 14 ani, Rusia
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... existå o anumitå specie de rañe care-çi cautå
hrana în cele mai sålbatice râuri din Munñii Anzi?
Ele au gheare foarte ascuñite, cu care se pot prinde

de pietrele de sub apå, ca så nu fie luate de curent.

Cu ajutorul cozii lor puternice, aceste rañe 

pot så înoate chiar çi contra celor mai puternici

curenñi de apå.

Ilustrañii de Ina PRAVDOCHINA

... în momentul în care puii corcodelului mare
obosesc så mai înoate, se urcå pe spatele unei
påsåri adulte çi se odihnesc acolo? Când existå

vreun pericol, puii se ascund imediat sub penele

mamei lor, ca så scape de animalul de pradå. Fårå

mama lor, puii, care înoatå încå destul de încet, 

ar fi lipsiñi de orice apårare.

... în sudul Australiei, în deçertul din jurul lacului
Eyre, temperatura aerului poate atinge 60 de grade
Celsius? Aici tråieçte o çopârlå micå, ale cårei

pleoape sunt foarte proeminente. Prin poziñia lor, ele

apårå ochii çopârlei de razele fierbinñi 

ale soarelui, asemenea unei umbrele.

... balenele pot så-çi menñinå temperatura
corpului în apå rece? Aceasta datoritå unui

strat de gråsime, care la unele specii poate

atinge o grosime de pânå la 50 cm.

... masculul eretelui vânåt predå femelei mâncarea
pentru pui în timpul zborului? Femela zboarå sub

mascul, se întoarce preñ de o clipå pe spate çi prinde

cu ghearele prada cåreia masculul îi då drumul în

momentul respectiv. Femela se întoarce apoi cu prada

la cuib çi îçi hråneçte puii.
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– Så încercåm! strigå Fips, plin de
speranñå.

Dar Erinaceus zise:
– Nu prea are sens, cåci hârciogul çi

cârtiña se culcå iarna lângå provizii çi,
pentru a nu consuma prea mult, abia
dacå se miçcå.

Dar iepurii sunt mari alergåtori, iar maimuñele
mari gimnaste. Nu veñi rezista mult timp în
peçterå. Añi muri în final, din lipså de spañiu.
Aceasta este problema.

Într-adevår, aceasta era problema. Dupå
câteva zile, Fips l-a rugat pe arici:

– Laså-må afarå! Te rog, te rog! Laså-må
doar så fac puñinå gimnasticå în arñar! Doar
puñin!

Înså Erinaceus a dat energic din cap:
– Afarå pândeçte jderul! zise el. Tare aç

vrea så çtiu de unde au aflat toate aceste
bestii cå voi doi sunteñi aici.

Ochii maimuñei se obiçnuiserå deja de-
mult cu întunericul coridoarelor çi al
încåperilor de sub påmânt. Fips se gândea
adesea la viitorul lui çi vorbea çi cu
Erinaceus despre aceasta. Poate cå va reuçi
totuçi så ierneze aici, sub påmânt.

Ariciul i-a spus:
– Problema hranei s-ar putea rezolva. 

I-am rugat pe prietenii mei, Lopatå-Latå,
cârtiña, çi Cap-Isteñ, hârciogul, så-mi explice
cum fac ei cu hrana. Toamna ei adunå cu
gråmada ciuperci, nuci, seminñe, mere çi
mure çi le depoziteazå în peçteri uscate.

Noi, aricii, nu putem så facem lucrul acesta.
Noi avem aceastå vizuinå frumoaså doar
pentru cå a påråsit-o bursucul. Pentru
iepuraç ar trebui så uscåm iarbå, aça cum
fac oamenii. Poate cå añi putea supravieñui
amândoi.
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de Werner LUTZ
Ilustrañii de Iulia PRAVDOCHINAPoveste-serial începutå în nr. 1/06

ÇI MICUL LUI PRIETEN FIPS
POVESTEA 16
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Devine tot mai greu så adunåm hrana.
Trebuie mereu så ne facem ghem. Dacå
vrem så ieçim printr-unul din coridoare,
dåm cu ochii de labele jderului. Ce bine cå
vizuina are mai multe ieçiri!

Iar cât timp nici uneia dintre påsårile
prådåtoare cu ochi ageri, care pândesc din
copacii din jur, nu-i vine ideea så må
întoarcå pe spate cu ciocul ei insensibil,
reuçesc mereu så scap.

Oare de unde çtiu cå sunteñi aici?
Fips ar fi vrut så intre în påmânt de

ruçine, pentru cå-i spusese Bobocicåi unde
era ascuns Bumb. Nu putea avea încredere
chiar în nimeni?

Ba da, în båtrânul arici Erinaceus
Europeus çi în corbul Kolk. Nu putea så-çi
explice de ce nu se întorcea acesta din
urmå în pådure. Cuprinså de teamå,
maimuñica începu så tremure.

– Nu te înspåimânta, micuñule! mormåi
Erinaceus, savurând o ciupercuñå. Avem
hranå aici jos pentru cel puñin douå
såptåmâni. Atât de mult nu vor rezista cei de
afarå cu asediul. Numai de s-ar întoarce
corbul!

Dar fii atent, acuçi îl vom vedea sus în brad!
– Lui Botgros i-a spus: „VINE!”, relatå

Fips.
Faña lui Erinaceus s-a întunecat. Dacå ar

fi spus altcineva acest cuvânt, ariciul nu l-ar
fi bågat în seamå.

În pådure circulau multe vorbe, de când
învåñase el så se facå ghem. Dar dacå o
spunea corbul, era cu totul altceva. Trei zile
la rând nu a avut voie nimeni så iaså din
vizuinå. Apoi au auzit de departe strigåtul
corbului. Pe faña lui Erinaceus s-a putut citi
mulñumirea.

– Na, v-am spus eu, zise el. S-a întors!
A împins prudent piatra de la intrarea în

vizuinå, adulmecând cu botul. Corbul a
zburat imediat pe o creangå joaså,
salutându-l vesel:

– Bunå ziua, dragå Erinaceus Europeus.
Am venit så må interesez de Fips.

– De unde çtii cå este aici? întrebå
Erinaceus.

– Bobocica mi-a povestit, mie çi tuturor
celor care au vrut s-o asculte, sub
juråmântul celui mai mare secret, zise
Kolk. 27
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– Çi de unde çtia prostuña lucrul acesta?
– De la nu mai puñin prostuñul meu Fips,

råspunse Kolk. Nu v-a fåcut prea multe
neplåceri?

– Nu, zise Erinaceus, doar aça, cum sunt
båieñii.

De maturizat, se maturizeazå singuri. Dar noi
nu mai întinerim. Care este situañia pe afarå?

– Påsårile de pradå au plecat, raportå
Kolk. Ne-am certat puñin, pânå au
recunoscut cå altundeva le-ar fi mult mai
bine.

Animalele de pradå s-au plictisit. Poñi så-i
laçi afarå pe Fips çi pe Bumb.

Cei doi au nåvålit afarå cu chiote de
bucurie.

Fips s-a cocoñat din creangå în creangå
pânå în vârful arñarului. Bumb a încercat så
meargå. Våzând cå poate så umble, a
încercat çi så sarå, iar, în final, s-a ridicat pe
låbuñele din spate.

Corbul i-a aplaudat cu ciocul, iar ariciul a
strigat:

– Minunat! Dar asta nu este atât de
important. Apårarea ta constå în vitezå çi în
fuga în slalom. Hai, maimuñico, prinde-l!

Cei doi au început så alerge în jurul
copacilor, sub privirile vigilente ale
båtrânilor. Fips a trebuit curând så
recunoascå faptul cå iepurele era mai rapid
decât el çi, mai ales, cå îçi putea schimba
atât de brusc direcñia, încât nu se putea ñine
pe urmele lui.

Dupå ce s-au zbenguit destul, ariciul l-a
trimis pe iepuraç în vizuinå, în timp ce Fips
s-a cåñårat lângå Kolk pe cea mai de jos
creangå a bradului çi s-a lipit de el.

– Trebuie så stau de vorbå cu tine,
Erinaceus, zise corbul. Am nevoie de
sfatul tåu.

Vine zilnic tot mai aproape, spre sud.
– Cine? întrebå Erinaceus.
– Este un animal de pradå, cum n-am

mai våzut pânå acum, relatå Kolk. Aratå ca
o pisicå, dar este de zece ori mai mare çi
mai înalt decât ea.

Blana LUI are culoarea focului. Capul este
încadrat de o blanå deaså, iar gâtlejul ÎI este
atât de mare, încât m-ar putea înghiñi dintr-o
singurå îmbucåturå. Labele LUI sunt ca cele
ale jderului, doar cå sunt de zece ori mai
mari.28
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Fortsetzung folgt

Dintr-o singurå loviturå, poate så culce la
påmânt un cerb. Vâneazå aça cum vâneazå
pisica sålbaticå. SE furiçeazå fårå zgomot
pânå lângå pradå çi o culcå la påmânt.
Poate çi så SE cañere.

Adesea SE cañårå pe copaci, de unde SE
aruncå asupra pråzii. Nicio cåprioarå nu-i în
siguranñå în faña LUI, niciun porc mistreñ çi
niciun cerb, nici måcar omul. Am våzut cum
a omorât elani, cerbi, oameni.

A omorât chiar çi un om verde. Oamenii
verzi îl vâneazå. Se adunå în påduri, dar nu
ÎL gåsesc, fiindcå EL pleacå noaptea mai
departe. Mâine va ajunge în pådurea
noastrå!

– Trebuie så-i spui asta regelui! zise
Erinaceus. Trebuie så apere pådurea. El este
regele. Trebuie så ñinå un consiliu al
animalelor çi så organizeze apårarea.

Dacå se adunå toñi cerbii din pådure la
luptå çi dacå toñi ñapii îçi îndreaptå spre EL
coarnele ascuñite, çi dacå toñi mistreñii
puternici L-ar råsturna cu boturile lor ...

Asta ar trebui så se poatå face!
– Da, DACÅ ..., spuse Kolk. Am så-ñi

ascult sfatul çi am så zbor acum la rege. Îl
las pe puiul de maimuñå la tine. Çi råmâneñi
în vizuinå, pânå când vå chem!

29

Va urma

1. Peste ce probleme au dat ariciul, maimuña

çi iepurele?

2. Ce urmåri a avut faptul cå Bobocica a fost

atât de guralivå?

3. Ce a povestit corbul la întoarcerea sa?

4. Cum se pot rezolva mai uçor problemele:

cu prietenii sau de unul singur?
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Biblia spune:
„Inima omului se gândeçte pe

ce cale så meargå, dar Domnul îi
îndreaptå paçii.” (Proverbe 16:9)

„Frumos este så-L låudåm pe
Domnul çi så mårim Numele Tåu,
Prea Înalte, så vestim dimineaña
bunåtatea Ta çi noaptea credin-
cioçia Ta, cu instrumentul cu zece
coarde çi cu alåuta, în sunetele
harfei. Cåci Tu må înveseleçti cu
lucrårile Tale, Doamne, çi eu cânt
de veselie, când våd lucrarea
mâinilor Tale.” 
(Psalmul 92:1-4)

Biblia spune:
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Aurel CÂRDEI, Suceava

Andrei CRÅCIUN, 

Voitinel, jud. Suceava

Daniel GAVRILOVICI-DIDRAGA
Eliza BOÑ, 13 ani, Chiñoc,

jud. Vaslui

Açteptåm 

cu neråbdare

desenul sau

scurta ta

poveste çi

suntem tare

curioçi så

vedem cum va

aråta PAGINA

VOASTRÅ de

Cråciun!

Echipa 

FELINARUL

Strigare 

pentru FELINARUL 

de Cråciun! 

Deçi suntem în toiul

verii, te încurajåm så

ne scrii sau så ne

desenezi ceva pe

tema: „Cea mai
frumoaså amintire 

de Cråciun”.

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.

Ajutor la nevoie

30

Låudañi-L pe Domnul!

Rugañi-vå neîncetat!

Daniel în groapa cu lei

Loredana LUDU, 12 ani,

Sighiçoara

Dumnezeu este 
ajutorul meu

Adrian NEAGU, 13 ani, jud.

Suceava

Eliza BOÑ, 13 ani,

Chiñoc, jud. Vaslui

LEFTER, Hodoni

Isus çi Nicodim
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CE CREZI CĂ ESTE 
CEL MAI BINE? � Så te minunezi mereu cå

rugåciunile sunt ascultate.

� Så le povesteçti çi altora

despre rugåciunile

ascultate.

� Så te rogi în fiecare zi

pentru tine çi pentru alñii.

Dacå ai bifat ultimul råspuns, atunci få-ñi un calendar de
rugåciune pentru toatå såptåmâna.

Aça se face!
Îndoaie o foaie de hârtie în formå de evantai. Pen-
tru aceasta, ia o coalå ministerialå A4 çi îndoai-o
în douå. Acum deschide cele douå pårñi çi în-
doaie-le pe fiecare pânå la jumåtatea foii. În final
îndoaie linia de mijloc în sens invers.

Prima paginå o poñi folosi drept copertå. Pe
paginile urmåtoare scrie zilele såptåmânii: dumi-
nicå, luni, marñi, iar pe verso: miercuri, joi, vineri,
sâmbåtå. Dedesubt, noteazå-ñi pentru fiecare zi
problemele çi persoanele pentru care vrei så te
rogi.

Exemplu:
Duminicå: Mulñumeçte-I Domnului Isus pentru

cå a înviat çi tråieçte. Mulñumeçte-I cå duminica,
såptåmânå de såptåmânå, Cuvântul Lui este
vestit în lumea întreagå. Roagå-te pentru cei care
conduc çcoala duminicalå pentru copii.

Luni: Roagå-te pentru dascålii çi colegii tåi de
çcoalå.

Marñi: Mulñumeçte çi roagå-te pentru pårinñii çi
frañii tåi.

Miercuri: Roagå-te pentru misionari, ca Dumnezeu
så-i ocroteascå çi så-i binecuvânteze.

Pentru ce mai vrei så te rogi? Noteazå pe pagi-
nile de joi, vineri çi sâmbåtå.

Cuvântul lui Dumnezeu 
îñi då curaj så te rogi!

„Domnul 
aude 
când 
strig cåtre El.” Psalmul 
4:3b

Duminicå
MarñiLuni
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