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norvegianå

Ilustrañii de Victoria
DUNAIEVA

POVESTEA 3

Ce ai face dacå ai descoperi
o gaurå în gardul viu din

grådinå? Ai trece prin ea? Ei,
tocmai asta a fåcut çi Paul,

ajungând astfel så-l cunoascå
pe Ionatan. Cei doi båieñi au
devenit foarte buni prieteni.
Ionatan i-a povestit lui Paul
cå Isus este atotputernic,

determinându-l astfel pe Paul
så doreascå så afle mai multe

despre Isus.

Mai întâi, doamna Nemeç le povesti celor doi båieñi despre Dumnezeu.

– Dumnezeu este Tatål lui Isus, le spuse ea, çi El este cel mai puter-

nic çi cel mai mare în univers. Atât de måreñ este El, cå ar putea så dea

soarele jos de pe cer. Dar Dumnezeu nu face acest lucru, fiindcå El îi

iubeçte pe oameni çi çtie cå nu am putea tråi fårå soare.

Înså având de fåcut niçte cumpåråturi, mama lui Ionatan trebui så amâne

restul pentru a doua zi.

În ziua urmåtoare, doamna Nemeç le povesti

celor doi prieteni cum au fost toate la începutul

lor.

– Totul era cufundat în întuneric. Pe atunci

nu exista nici cerul, nici påmântul, ci numai

Dumnezeu Tatål çi Fiul Såu, Isus. Dumnezeu

Tatål çi Fiul Såu stråluceau. Ei au adus lu-

mina în întunericul 

acela mare.
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Apoi, Dumnezeu 

a creat cerurile çi

påmântul. A creat soarele,

luna, stelele çi S-a îngrijit ca

de atunci înainte så fie çi zi, çi

noapte. Isus a fost împreunå cu El çi L-a

ajutat. El era Fiul lui Dumnezeu çi de aceea

putea så facå exact aceleaçi lucruri ca Dumnezeu.

Dumnezeu a creat atât de multe lucruri! Co-

pacii çi florile, iarba, animalele care aleargå

pe uscat çi peçtii care înoatå în apå. El a

creat pur çi simplu totul.

Doamna Nemeç îçi deschise brañele, vrând

parcå så cuprindå cu ele nenumåratele lucruri

pe care le-a creat Dumnezeu çi Fiul Lui.

Apoi povesti mai departe:

– În final, Dumnezeu i-a creat pe oameni:

un bårbat çi o femeie. Bårbatul s-a numit Adam,

iar femeia, Eva. Dumnezeu i-a fåcut pe oameni

mai inteligenñi decât animalele. Le-a dat înñe-

lepciune çi voinñå, astfel încât så poatå så

gândeascå çi så decidå singuri ce vor så facå.

De exemplu, oamenii au putut så dea un nume

fiecårui animal. În vremea aceea, oamenii au

fost foarte fericiñi. Dumnezeu a creat totul în

aça fel, încât oamenii så aibå urmaçi. În felul

acesta, oamenii s-au înmulñit pe påmânt. Çi la

fel s-a întâmplat çi cu animalele. Au fåcut pui çi

s-au înmulñit ... În vremea aceea, viaña pe påmânt

era foarte frumoaså, mai spuse doamna Nemeç.

Nu existau încå råzboaie çi niciun animal nu

mânca alte animale.

– Nici chiar leii? vru så çtie Paul. Nu 

i-au mâncat leii pe Adam çi pe Eva?

– Nu, nu, chiar çi de lei te puteai

apropia çi puteai så-i mângâi! Erau foarte

paçnici.

– Bine, dar de ce în zilele noastre leii

månâncå alte animale? se mirå Paul. El

çtia precis cå leii månâncå zebre çi anti-

lope – aflase de curând de la o emisiune

la televizor.

– Îmi pare råu, dar despre asta nu mai

pot så vå povestesc aståzi, dar o voi face
cu siguranñå mâine, spuse doamna 

Nemeç. Acum trebuie så pregåtesc

mâncarea, så pornesc maçina de spålat çi

så ud florile.

Va urma
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Dacå ne uitåm la lumea în care tråim, råmânem adesea uimiñi de modul unic în care

este creatå: în apå tråiesc peçti care çtiu så înoate, în aer zboarå påsåri care cântå foarte

frumos, iar soarele ne încålzeçte cu razele lui. Sub cåldura lui binefåcåtoare, natura din

jurul nostru înverzeçte çi înfloreçte.

Dar de unde provin toate acestea? Cine

le-a dat tuturor vieñuitoarelor bucuria de a

tråi?

Poate cå la çcoalå ai auzit deja cå existå

o teorie a evoluñiei. „Teorie” înseamnå a

presupune sau a crede ceva, fårå a avea

înså o dovadå clarå pentru cele susñinute.

Dacå ar exista o dovadå, nu s-ar vorbi

despre o teorie. Potrivit teoriei evoluñiei,

oamenii se trag dintr-o fiinñå care seamå-

nå foarte mult cu maimuña de azi. Cum

adicå? Ei bine, referitor la aceastå teorie,

existå aproape la fel de multe påreri, câñi

oameni de çtiinñå. În Evanghelia dupå

Marcu, Isus Cristos a spus clar çi råspi-

cat: „Dar de la începutul lumii, Dumnezeu

i-a creat ca bårbat çi ca femeie” (Marcu

10:6). El a fåcut aceastå afirmañie în timp

ce vorbea cu cei care-L ascultau. Isus a

fost adesea înconjurat de mulñimi de

oameni, cåci vorbea într-un mod care putea fi înñeles chiar çi de oamenii simpli. El nu a

vorbit niciodatå despre teorii, ci a spus mereu care este adevårul.

Ce bine este så çtim cå existå cineva care ne cunoaçte aça cum suntem, chiar mai bine

decât ne cunoaçtem noi înçine! Acest Cineva este Creatorul nostru. El ne înñelege

bucuriile çi tristeñile, cåci El Însuçi ne-a dat capacitatea de a ne bucura. Dumnezeu ne

cunoaçte çi îndoielile, çi credinña, fiindcå ne-a creat cu capacitatea de a crede în El, chiar

dacå nu-L vedem.

El cunoaçte çi problemele pe care le ai la învåñåturå. Dumnezeu Însuçi a inventat toate

legile naturii, dupå care funcñioneazå lumea noastrå, çi El çtie cå sunt foarte complicate.

Dumnezeu Se bucurå când reuçeçti så desenezi ceva interesant sau så scrii o poezie ale

cårei versuri exprimå ceva frumos çi se potrivesc atât de minunat, încât îi emoñioneazå pe

cei care o citesc. Cåci Dumnezeu ne-a dåruit calitåñi creatoare. El este Creatorul acestei

lumi. Iar când Îi cânñi o cântare de laudå çi de adorare çi te rogi Lui, atunci El Se bucurå

de relañia pe care o are cu tine. El este Tatål tåu din cer.

Am fi atât de triçti çi de deznådåjduiñi dacå ar trebui så tråim fårå a avea nicio legåturå

cu Creatorul nostru. Dar El S-a îngrijit în mod special ca tot ce trebuie så çtim despre El

så fie scris din prima zi a creañiei, çi anume în Biblie. Aça putem så credem în El çi så ne

încredinñåm Lui. Cåci El ne cunoaçte çi ne iubeçte ca nimeni altul. El este Dumnezeul çi

Creatorul nostru!

Waldemar ZORN

Ilustrañii de Ivan SULIMA

DOMNUL ESTE CREATORUL MEUDOMNUL ESTE CREATORUL MEU
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Ana intrå plângând în caså. A înñepat-o o

albinå. Pe mânå are o patå roçie, care se umflå

tot mai mult. Mama pune o compreså rece pe

înñepåturå.

– Albinele sunt destul de periculoase. De fapt,

nici nu ar trebui så existe albine, spune Ana.

– Nu, spune mama, nu este aça, albinele sunt

foarte paçnice. Ai speriat cumva albina, Ana?

– Cum s-o sperii? A venit în zbor çi a aterizat

pe mâna mea. Am vrut s-o alung çi atunci m-a

înñepat.
– Aceastå albinå va muri, îi explicå mama. Te-a

înñepat, pentru cå i-a fost fricå de tine. Acul ei a

råmas înfipt în pielea ta. Uite-l! Când albinele îçi

pierd acul, mor. De altfel, albinele sunt insecte

foarte folositoare, chiar dacå uneori înñeapå.

– Çtiu, råspunde Ana, mierea este foarte bunå.

– Nu må refer numai la miere, explicå mama.

Fårå albine çi alte câteva insecte noi n-am

putea culege fructe. Albinele contribuie la

transformarea florilor în fructe çi seminñe din

care cresc apoi alte plante, copaci çi tufe.

– Asta este minunat, afirmå Ana.

– Da, spune mama, lumea întreagå este plinå

de minuni. Minunile nu se fac de la sine.

Dumnezeu le face. El aranjeazå toate lucrurile în

aça fel, încât toate så se potriveascå: albinele,

florile, noi, oamenii, care avem nevoie de fructe

ca så tråim – pur çi simplu, totul!

– Sunt çi eu o minune? întreabå Ana.

Mama râde.

– Da, spune ea, çi tu eçti o minune – tu, çi eu,

çi toñi oamenii. Înså cea mai mare minune este

faptul cå Dumnezeu ne iubeçte pe noi, oamenii,

deçi nu o meritåm. Întreaga noastrå viañå este o

minune!

– Mamå, acum nici nu må mai doare mâna,

spune Ana çi apoi îçi sårutå mama cu drag.

O MARE

MINUNE

O MARE

MINUNE

O MARE

MINUNE

Ilustrañii de 
Ina COZINA
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Nu te supåra când ñi se spune cå
eçti un mare pofticios, când

eçti ameninñat cu cariile çi ñi
se interzice så månânci dul-
ciuri. Corpul sånåtos al
unui copil în creçtere are
nevoie de mai mult zahår
decât corpul unui adult.
Desigur, un copil nu tre-
buie så înghitå kilograme
întregi de dulciuri çi mar-
meladå çi, în plus, så mai çi
uite så se spele pe dinñi dimi-
neaña çi seara! Dar zahårul (în
cantitåñi potrivite) este deosebit de
important pentru creçterea çi dezvol-
tarea unui copil. Creatorul nostru S-a îngrijit
ca peste tot pe planeta noastrå så creascå plante
care conñin zahår. Iar dacå pårinñii tåi ascund
dulciurile de tine, atunci poñi så-ñi echilibrezi lipsa
de zahår din organism mâncând mere, morcovi sau
portocale. Înså zahårul nu se gåseçte numai în
fructele dulci. În diferite zone climatice de
pe planeta noastrå cresc sfecla de
zahår çi trestia de zahår. Pentru a
obñine zahår, oamenii cultivå
aceste plante de foarte multå
vreme.

Dacå îi aråtåm unei per-
soane, cåreia îi place za-
hårul, o sfeclå de zahår,
nu va såri imediat så o
guste. Cui i-ar plåcea så
muçte dintr-o ridiche uria-
çå, albicioaså, care nu ara-
tå tocmai apetisant? Doar

un om foarte curios va dori
poate så muçte o bucåñicå din

ea. Dar va fi dezamågit. Sfecla de
zahår are, ce-i drept, un gust

dulceag, dar în rest nu prea
are niciun gust. Poate fi

mâncatå, dar de mâncat o
månâncå probabil doar
cei care fac vreun pariu
în acest sens.

Înså nu ar trebui så
catalogåm prea repede

acest rod al câmpului
drept o plantå neinteresan-

tå. Ñi-ar fi trecut prin gând
cå existå instituñii çtiinñifice

care se ocupå numai de sfecla de
zahår? Da, existå cu adevårat! Oame-

nii de çtiinñå cultivå soiuri noi pentru a måri
conñinutul de zahår din sfeclå.

Dar cum ajunge zahårul în aceastå ridiche ciu-
datå? Ai puñinå råbdare çi îñi voi explica fenome-
nul. Aceastå rådåcinå nesemnificativå poate fi nu-
mitå pe drept o uzinå solarå. O denumire intere-

santå, nu-i aça? Hai så ne imaginåm cå un
grup de elevi face un tur prin aceastå

uzinå. Sub påmânt se aflå un spa-
ñiu rotund (sfecla de zahår).

Sub acest spañiu se aflå siste-
mul de alimentare cu apå
(rådåcinile), iar deasupra
påmântului se aflå colec-
torii solari (frunzele).
Cu ajutorul lor, sfecla de
zahår capteazå energia
solarå çi consumå bioxi-

dul de carbon din aer. În
felul acesta, în uzina numi-

tå „sfeclå” are loc un proces,
în cadrul cåruia interacñioneazå

zahår

Cartea naturii
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apa, bioxidul de carbon çi energia solarå, astfel în-
cât rezultatul final este zahårul! Partea cea mai
interesantå e cå în urma acestui proces rezultå oxi-
gen. Iar acesta este degajat în aer. În felul acesta,
uzina „sfeclå” este chiar un atelier eco-
logic. Nu crezi? Dacå îñi voi enu-
mera câteva cifre, care så con-
firme acest lucru, te vei mi-
nuna çi mai mult. Deci, fii
atent!

Pe un teren de un hectar,
cultivat cu sfeclå de za-
hår, din apa çi bioxidul
de carbon aflate sub acñi-
unea a 120.000 de kilo-
wañi-orå de energie solarå
se produce zahår. Dintr-o
producñie de 55 de tone de
sfeclå la hectar, cu un conñinut
de 17% zahår, se obñin 9.000 de
kilograme de zahår. În plus, se eliberea-
zå în aer 15 milioane de litri de oxigen. Dintr-
un singur hectar de sfeclå de zahår se obñine zahå-
rul de care au nevoie 270 de oameni timp de un an
întreg. Iar oxigenul, care este produs de un hectar
de sfeclå de zahår, este suficient pentru ca 58 de
oameni så poatå respira un an întreg. Ei, ce zici?

Creatorul nostru a creat sfecla de zahår într-un
mod uimitor. El a configurat aceastå plantå în aça

fel, încât så ia apå din påmânt çi så capteze cu
frunzele ei lumina çi bioxidul de carbon. Fiecare
plantå de pe un ogor imens de sfeclå de zahår pro-

duce în mod neînñeles zahårul de care oamenii
au atâta nevoie. Iar în tot acest timp,

sfecla mai reuçeçte så elibereze çi
oxigen în aer. Ar fi excelent

dacå toate fabricile ar urma
exemplul uzinei solare
„sfecla”, çi dacå din coçu-
rile lor s-ar ridica oxi-
gen, nu fum negru! Înså
niciun inginer sau con-
structor din lume nu este
în stare så construiascå o

asemenea uzinå.
Numai Dumnezeu, Ma-

rele Creator al întregului
univers, a putut så inventeze o

plantå atât de minunatå, care pro-
duce zahår çi în acelaçi timp îmbogå-

ñeçte aerul cu oxigen. Când pui dimineaña o
linguriñå de zahår în ceaçca ta de ceai sau de cacao,
gândeçte-te la Creatorul tåu. El S-a îngrijit nu
numai så avem cele trebuincioase pe mesele
noastre, ci çi alimente care så aibå cu adevårat un
gust grozav!

Elena MICULA
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VERSET CIFRAT
Fiecare rezultat parñial corespunde unei

litere din alfabet. Înlocuieçte rezultatele cu

literele corespunzåtoare çi vei gåsi versetul.

19 + 5 = __ : 2 + 6 = __ x 2 – 12 = (__ + 1) : 5 = __ x 2 – 3 = __ – (2 x 3) = __ + 20 = __ : 3 = __

3 + 19 = __ + 4 = __ : 2 – 5 = __ x 2 – 1 = __ – 14 = __ x 7 x 3 = __ x 2 : 6 = __

7 x 3 + 1 = __ : 11 = __ – 1 + 14 = __

2 x 7 + 1 = __ : 15 = __ x 2 x 13 = __ – 20 = __ x 2 – 5 = __ x 3 – 2 = (__ + 9) : 4 = __

3 x 2 = __ x 3 = __ – 2 x 1 = __ + 1 = __ x 2 – 8 = __ : 2 + 2 = __!

Începe din nou 

în fiecare rând!

(A = 1, Å = 2, Â = 3 … Î = 12 ... Ç = 23 ... 

Ñ = 25 ... Z = 31)

15 16

13 14

12

9 10 11

7 8

6

5

1 2 3 4

De necrezut ce de 

pasageri au urcat în 

vagoanele micului trenuleñ!

Recunoçti animalele çi påsårile

din „compartimente”? Atunci

scrie-le numele în dreptul cifrelor

corespunzåtoare de pe

locomotivå! 

(Å,Â = A; Ç = S; 

Ñ = T)

O LOCOMOTIVÅ NEOBIÇNUITÅ
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ÎNCEPUTUL CREAÑIEI Completeazå literele 

çi vei afla un verset din

Geneza!

LA ÎNCEPUT,
DUMNEZEU 
A FÅCUT
CERURILE ÇI
PÅMÂNTUL.

31

11 8 12 15 9 13 5 16

7 4 10 2 6 14
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PIERDUT S, I REGĂSIT
Aliona, o fetiñå din Ucraina, era binedispuså în timp ce trecea pe

strada principalå din sat. Se bucura de ziua blândå de toamnå çi de
copacii care, acum, toamna, purtau toñi haine colorate. Strada era
împodobitå de puzderia de frunze verzi, aurii, portocalii çi roçii. Întregul
sat pårea vesel, având chiar un aer sårbåtoresc.

Aliona era bucuroaså çi fiindcå la çcoalå luase din nou note bune. Iar
acaså o açteptase o veste cu totul îmbucuråtoare: tatål ei primise
salariul. Pårinñii Alionei nu mai primiserå de câteva luni bani, iar acum se
bucurau cu toñii, chiar çi cei mici din familie: Luda, sora ei, care mergea
la çcoalå în clasa a patra, çi Vasia, fråñiorul de cinci ani.

Cu aceastå ocazie, pårinñii au
decis så sårbåtoreascå. Tatål a
trimis-o pe Aliona la alimentara din apropiere. De acolo trebuia så cum-
pere ceva pentru cinå çi câteva dulciuri. Deoarece tatål nu avea bani
mårunñi, i-a încredinñat Alionei o bancnotå de 50 de grivne (aproximativ
echivalentul a 25 lei). Pentru Aliona, aceastå sumå însemna foarte mulñi
bani. A plecat de acaså çi s-a bucurat cå pårinñii ei aveau atâta încredere
în ea, de parcå ar fi fost deja maturå. Asta o fåcea så se simtå chiar
mândrå! Când Aliona a intrat în magazin, s-a uitat mai întâi cu atenñie la
mårfurile de pe rafturi, socotind ce trebuie så cumpere, pentru ca, mai
apoi, så poatå plåti. Înså trecându-çi mâna prin buzunar, a observat cå nu
mai are bancnota de 50 de grivne. S-a cåutat atent prin toate buzunarele.
În cele din urmå, çi-a dat seama cå pierduse banii. Ce prostie! A ieçit
tåcutå din magazin çi s-a întors acaså pe acelaçi drum pe care venise.

Cu fiecare pas pe care-l få-
cea, fata înñelegea tot mai clar
ce nenorocire mare i se întâm-

plase. Çi-a imaginat cum va ajunge acaså çi le va spune pårinñilor cå
pierduse banii çi cum toñi vor fi foarte dezamågiñi. Cei mici nu vor mai
primi dulciuri, deçi se bucuraserå atât de mult, iar mama ei nu va mai
avea încredere în ea. Pårinñii Alionei munceau din greu çi nu primeau în
mod regulat salariul lunar. Iar acum, Aliona le pricinuise un necaz atât
de mare! Fata s-a açezat pe o piatrå de la marginea drumului, foarte
aproape de casa pårinteascå, çi a început så plângå. Nu, în niciun caz
nu se putea duce acum acaså. Îngrijorarea o nåpådise din toate pårñile
çi pur çi simplu nu se simñea în stare så dea ochii cu cineva, cu atât mai
puñin så dea socotealå de cele întâmplate. Dupå un timp, s-a mai
liniçtit puñin, çi-a ridicat capul çi s-a uitat cu ochii plini de lacrimi de-a
lungul stråzii. Tonurile aråmii ale frunzelor nu i se mai påreau la fel de
strålucitoare, iar podoaba minunatå a toamnei pålise în ochii ei plânçi.

Brusc, îçi aminti de serviciul religios pentru copii. Acolo li se vorbise
deseori despre faptul cå Dumnezeu îi iubeçte nespus de mult pe copii.
Ca exemplu, li se povestiserå istorisiri din Biblie în care Dumnezeu i-a
ajutat în mod minunat pe toñi cei care în vremuri grele Îl rugaserå sincer så-i ajute. Dar unde era Dumnezeu acum?

10

PIERDUT S, I REGĂSIT
Elena PODGRUÇNIAIA
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Aliona se simñea atât de singurå çi de neînsemnatå. A închis ochii,
çi-a plecat capul çi a început din nou så plângå. A fost ea însåçi
surprinså auzindu-se rostind pentru prima datå o rugåciune. A înce-
put så vorbeascå încet cu Dumnezeu. L-a rugat s-o ierte pentru cå se
ceartå uneori cu sora ei, Luda, çi cu colegele de claså, cå este adesea
neascultåtoare çi o supårå astfel pe mama ei çi îl obligå pe tatål ei så
fie sever cu ea. Apoi L-a mai rugat pe Dumnezeu s-o ajute så gåseas-
cå o ieçire din aceastå situañie neplåcutå.

Nu çtia ce soluñie ar fi putut
så existe, înså dupå aceastå
rugåciune sincerå çi insistentå,
s-a simñit mai bine. Puñin mai
uçuratå, s-a decis så parcurgå
încå o datå tot drumul pânå la
magazin. S-a ridicat, çi-a çters
lacrimile de pe fañå çi a pornit
spre magazin. A fost atentå la fiecare pas, doar-doar va da peste
bancnota pierdutå, dar nu a gåsit nimic. Chiar înainte de a ajunge la
magazin, a auzit în sinea ei o voce: Çi dacå tot ce se spune la serviciul
religios pentru copii nu este adevårat? Çi dacå Dumnezeu nici måcar
nu existå?!

Acest gând a înspåimântat-o
oarecum pe Aliona. Dorea så se
întoarcå acaså, la familia ei,
indiferent ce ar fi açteptat-o

acolo! Cu pas gråbit çi hotårât a fåcut cale întoarså. Dintr-odatå, la
jumåtatea drumului, a våzut pe jos o hârtie mototolitå. Inima a început
så-i batå mai repede. S-a apropiat, s-a aplecat çi a recunoscut
bancnota de 50 de grivne! A ridicat-o repede, privind apoi spre cerul
albastru çi mulñumindu-I lui Dumnezeu cå i-a ascultat rugåciunea çi a
ajutat-o. Apoi L-a rugat så o ierte pentru cå se îndoise de existenña çi
atotputernicia Lui.

Aliona s-a întors
la magazin çi a
cumpårat tot ce
avea nevoie. Restul
de bani l-a pus cu grijå în buzunar, înså nu fårå så
verifice dacå nu cumva buzunarul are o gaurå. Apoi s-a
întors veselå acaså. Inima ei nu mai ascundea nicio
fårâmå de mândrie. Îçi amintise cå învåñase din Biblie cå
lui Dumnezeu nu-I place când oamenii sunt mândri. Iar în
urma celor întâmplate, era convinså cå tot ce scrie în
Biblie este adevårat. S-a uitat în jur. Ce minunåñie de
culori! În ochii Alionei, veçmântul multicolor al toamnei
devenise mult mai strålucitor çi mult mai frumos.
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Pe drumul spre caså, Aliona a luat hotårârea så nu spunå
nimånui ce påñise. Acaså a fost întâmpinatå în primul rând de
fråñiorul çi de sora ei, care o açteptau deja plini de neråbdare.
Unde ståtuse Aliona atâta timp? Înainte, Aliona s-ar fi enervat din
cauza întrebårilor curioase ale celor mici, dar acum a zâmbit doar
enigmatic, spunându-le cå trebuie så înveñe så aibå råbdare.

Mama i-a zis cå a sosit la timp, cåci tocmai terminase cina.
Aliona i-a dat cumpåråturile, din care mama a luat câte ceva
pentru a îmbunåtåñi cina.

Pe celelalte, le-a pus în fri-
gider. A numårat banii çi çi-a
låudat fiica, deoarece cumpå-
rase toate cele necesare, få-
când chiar economii. Nu era un

secret cå familia avea mare nevoie de bani. Apoi i-a spus Alionei cå
într-o bunå zi va deveni cu siguranñå o foarte bunå gospodinå. În
bucåtårie a intrat çi tatål Alionei.

– Da, fiica noastrå se maturizeazå, rosti el cu drag, luând-o pe
dupå umeri.

Aliona çi-a privit
pårinñii. O iubeau
atât de mult çi o
înconjurau cu atâ-
ta cåldurå! Cum a
putut så-çi imagi-
neze cå nu vor mai avea încredere în ea? Acum îi era
ruçine de ce gândise. Când s-au açezat toñi la maså, nu
s-a mai putut abñine. Le-a povestit tot ce påñise. Pårinñii
Alionei au ascultat-o cu mare atenñie. Ei nu credeau în
Dumnezeu. Aliona s-a gândit cå poate într-o zi, când vor
da de necaz, îçi vor aminti ce i se întâmplase çi vor
începe çi ei så se roage ...

Înainte de a se duce la culcare, Aliona s-a uitat pe geam spre cerul
înstelat. I-a mulñumit lui Dumnezeu pentru ajutorul de care avusese parte
çi I-a mulñumit çi pentru pårinñii ei minunañi, pentru fratele çi sora ei çi
pentru ziua frumoaså de toamnå. Înainte så adoarmå, s-a gândit cå în
ziua care se încheiase pierduse çi gåsise din nou ceva, dar cel mai de
preñ lucru pe care-l gåsise era siguranña cå Tatål ei din ceruri existå cu
adevårat.

Aceastå întâmplare din toamna anului 2004 este din viaña
unei fetiñe de 12 ani, care frecventeazå serviciul religios pentru

copii din satul nostru. Eu a trebuit doar s-o açtern pe hârtie.
Pozele sunt fåcute de Petru Lunicichin. În poze nu apar

persoanele reale, implicate în cele relatate.

ÎN
TR
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Ilustrañii de Elena CARTÇENCO

1.  În Biblie este scris cå Dumnezeu a creat påmântul. Dar cine L-a
creat pe Dumnezeu? (Iulia N., Ucraina)

Întrebåri de acest fel îçi pune probabil orice om care gândeçte. Nu am
çti nimic despre Dumnezeu, dacå Dumnezeu nu li S-ar fi descoperit El

Însuçi oamenilor. El Însuçi ne-a informat despre Sine, despre planurile pe
care le are cu oamenii çi despre caracterul Såu. Ba mai mult, ne-a comunicat

chiar çi felul în care ni Se prezintå El nouå, oamenilor. Toate aceste lucruri au fost
scrise în Biblie de cåtre cei cårora Dumnezeu a vrut så li Se descopere.

Din Biblie çtim cå absolut tot ce existå în lumea noastrå este creat de Dumnezeu, inclusiv
oamenii. Ce Dumnezeu måreñ avem! Soarele, cerul, påmântul çi întregul univers au fost create
de El. Nu suntem nici måcar pe departe în stare så ne imaginåm måreñia çi inteligenña
Dumnezeului nostru. Putem doar så credem ceea ce ne spune El despre Sine Însuçi.

În Cuvântul Såu, Dumnezeu ne spune cå a existat dintotdeauna, cå existå acum çi cå va
exista în veci. Dumnezeu are viaña în Sine Însuçi çi nu depinde de nimeni. „Eu sunt Cel ce
sunt”, a spus Dumnezeu despre Sine (Exodul 3:14). Dacå existå fiinñe create, atunci trebuie så
existe cineva care nu a fost creat. Trebuie så existe un început al tuturor lucrurilor. Nu putem
înñelege cum a apårut Dumnezeu. Aceasta depåçeçte capacitatea noastrå de a înñelege. Dar,
dacå cineva L-ar fi creat pe Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu ar mai fi Dumnezeu. Tot aça,
dacå am putea så-L înñelegem pe Dumnezeu, atunci El nu ar mai fi Dumnezeu. Nici chiar
veçnicia nu va fi de-ajuns pentru copiii Lui ca så-L cunoascå în întregime.

2. A çtiut Dumnezeu cå Adam çi Eva vor påcåtui? (Katia T., Ucraina)

Tu pui o întrebare foarte bunå. Prin råspunsul la aceastå întrebare putem înñelege mai bine
caracterul lui Dumnezeu. Dacå Dumnezeu a çtiut cå oamenii vor påcåtui, de ce a permis acest
lucru? Toñi urmaçii lui Adam çi ai Evei suferå acum din cauza urmårilor faptei lor. Cåci odatå cu
påcatul, în viaña oamenilor au intrat moartea, suferinña çi bolile. Iar dacå Dumnezeu nu ar fi çtiut
cå Adam çi Eva vor påcåtui, cum ar mai putea fi El un Dumnezeu måreñ çi atotçtiutor?

Biblia ne då un råspuns la aceastå întrebare. Dumnezeu este într-adevår atotputernic,
atotçtiutor çi etern. El tråieçte dincolo de timp çi çtie tot ce se întâmplå în viitor. În Faptele
Apostolilor 15:18 este scris despre Dumnezeu: „[...] Domnul [...] face aceste lucruri çi [...] Îi sunt
cunoscute din eternitate.” Prin urmare, El a çtiut çi cå Adam çi Eva vor påcåtui çi vor avea de
suferit consecinñele faptei lor. Înså El le-a permis totuçi så påcåtuiascå, deoarece vrea ca
oamenii så aleagå: fie så-L iubeascå çi så råmânå lângå El, fie så-L påråseascå çi så tråiascå
dupå cum doresc. Alegând så månânce din fructul interzis, Adam çi Eva au ales o viañå fårå
Dumnezeu, o viañå în påcat.

Dumnezeu, ca Tatål nostru iubitor, a fåcut totul ca så-i ajute pe oameni så reia relañia cu El,
så se lase conduçi çi ocrotiñi de El çi så primeascå viaña veçnicå. Biblia ne spune cå
Dumnezeu a plånuit încå dinainte de întemeierea lumii ca Domnul Isus så moarå
pentru påcatele tuturor oamenilor (1 Petru 1:19-20). Dumnezeul nostru este
un Dumnezeu al dragostei. El nu obligå pe nimeni så-L iubeascå. Înså El a
jertfit viaña Fiului Såu preaiubit pentru påcatele omenirii.

R
ås

pu
ns

uri
de Marina CUZNEÑO
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Din påtuñ ieçi un picioruç gol. Începu så pipåie
podeaua în cåutarea papucilor de caså.

– Oare unde-or fi? se auzi o voce cristalinå. Apoi
cele douå picioruçe aterizarå împreunå pe podea.

Pe marginea patului çedea un båieñel cam de cinci
ani. Lumina puternicå a soarelui îl orbea. Pårul îi era
încå vâlvoi de la somn. Gulerul pijamalei de flanel –
pe care se puteau vedea råñuçte mici cu ciocuri gal-
bene, deschise – ståtea ridicat într-o parte, ajungându-i
aproape pânå la urechi.

– Mami, iar mi-a ascuns Rexi papucii de caså! stri-
gå micuñul. Dar cuvintele nu sunau a reproç, ci mai
degrabå vesel.

Pe uçå nåvåli un cocker spaniol, alb ca zåpada.
Ghearele de la låbuñele lui pufoase se auzeau lovind
podeaua. Ochii lui negri çi jucåuçi îl privirå cu multå
afecñiune pe copil, apoi Rexi alergå spre pat, îi linse
picioarele båiatului çi se culcå lângå el.

Mama intrå încet în camerå:
– Daniel, te-ai trezit deja? Hai, îmbracå-te repede,

azi plecåm la unchiul Silviu, la ñarå!

Olga
MARTINOVA

Felinarul_08_5_rum.qxd  30.07.2008  17:30 Uhr  Seite 14



15

Cât vedeai cu ochii, cerul era de un albastru
strålucitor. Våzduhul råsuna de ciripitul vesel al
påsårelelor, iar vântul mângâia blând obrajii
celor trei excursioniçti. Aducea cu el aroma
dulceagå a merelor coapte. Cei trei – tatål, mama
çi fiul lor, care ducea în leså un câine alb çi
flocos – înaintau cu pas sprinten pe o cårare
scåldatå în razele soarelui.

– Tati, este voie så månânci merele fårå
ståpân? întrebå piciul, privind printre genele
lungi spre tåticul lui.

Pe marginea drumului creçtea un mår sålbatic.
Tatål zâmbi, çtiind cât de mult îi plåceau lui
Daniel merele.

– Nu vei fi prea încântat de merele astea,
Daniel, zise el, sunt amare!

Sprâncenele båiatului s-au ridicat a mirare,
ascuñindu-se spre frunte.

– Pomul acesta nu este altoit, adåugå tatål.
Uimirea råmase parcå atârnatå de genele

båiatului, în timp ce cuvântul „altoit”, cu
rezonanña lui atât de interesantå, se açternu parcå
sub forma unei cute pe fruntea lui.

Drumul de ñarå intrå curând în pådure,
îndreptându-se spre un pod de lemn. Apoi se
transformå într-o potecå, presåratå peste tot cu
ace de brad. În spatele unui gard scund, apåru o
caså cu acoperiç verde.

– A, ne-au sosit musafirii! Ce mare a crescut
Daniel! Mai ai un pic çi eçti un adevårat bårbat!

Lângå poarta larg deschiså ståtea unchiul Silviu
cu o lopatå în mânå. Intrañi, simñiñi-vå ca acaså!

Masa de prânz era gata pregåtitå în grådina
îngrijitå, la umbra generoaså a unor meri cu
coroane bogate. Måtuça Geta, soñia unchiului
Silviu, mânuia de zor bucatele çi se stråduia så
mulñumeascå musafirii. Pentru început, a servit o
supå de legume aburindå, apoi au urmat sarmale,
iar mai târziu s-a båut ceai çi s-a mâncat cozonac.

– Ai o poftå de mâncare grozavå, prietene,
zise unchiul Silviu zâmbind, în timp ce-l urmårea
pe Daniel. Månâncå! Un trup voinic, în creçtere,
are nevoie de multe calorii çi vitamine. Gustå çi
din merele noastre, sunt foarte bune. Månâncå,
båiete!

Dupå masa de prânz, au vizitat cu toñii casa çi
grådina. Bineînñeles cå cel mai curios dintre toñi
s-a dovedit a fi Rexi. Aça cå a cåzut în sarcina lui
Daniel så-çi dåscåleascå çi så-çi potoleascå
prietenul patruped:

– Rexi! Nu ai voie acolo! Acolo locuiesc
vecinii! – Rexi! Laptele nu e pentru tine, ci
pentru pisicå! Vino, repede, ne cheamå mama! –
Mami, Rexi vrea så muçte aripile fluturilor!
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Deodatå, cåñeluçul o luå la fugå spre un copac
foarte tânår, al cårui vârf era tåiat, aça cå aråta
mai degrabå ca un båñ înfåçurat cu o cârpå. Ajuns
la copac, Rexi începu så desfacå „bandajul” cu
dinñii.

– Hei, hei, ce boacånå faci acolo?! Terminå,
Rexi! Nu-i voie! Unchiul Silviu s-a aplecat
pentru a îndrepta urmårile „atacului” neaçteptat.
Eçti un câine cam prostuñ! Nu prea ai tu habar
câtå strådanie depune un grådinar pânå ajunge så
strângå recolta! Iar apoi, ståpânului tåu îi plac
atât de mult merele!

– Tati, ce-a påñit mårul? E rånit? întrebå Daniel,
în çoaptå.

– Nu, nu este rånit, tocmai a fost altoit.
– Ca så se cuminñeascå?
Cei mari au izbucnit în râs. Daniel nu prea

înñelese de ce.
– Cred cå trebuie så te învåñ

câte ceva din arta grådinåritu-
lui, zise unchiul Silviu. Ochii
lui luceau vesel privin-
du-l pe båiat, înså
faña lui era
destul de
serioaså.

– Deci, ca så cultivi mere bune, trebuie så
depui mult efort, micul meu prieten. Când pui o
såmânñå de mår în påmânt, din ea creçte la
început doar un mår sålbatic. Noi îl numim „mår
pådureñ”. Fructele lui nu au un gust bun. Sunt
amare çi acre! Brr!

Unchiul Silviu fåcu o strâmbåturå, de parcå
tocmai ar fi mâncat ceva acru.

– Pentru a creçte un mår cu fructe comestibile
trebuie så tai de la un mår nobil un butaç sau o
crenguñå cu muguri, çi s-o pui în mårul sålbatic.
Asta se numeçte altoire. Îmbinarea dintre mårul
sålbatic çi butaç trebuie så fie foarte strânså, de
aceea locul se leagå strâns cu o cârpå. Cuñitul
grådinarului, folosit la altoire, trebuie så fie
foarte curat çi bine ascuñit. Dupå douå, trei
såptåmâni, butaçul altoit se sudeazå pe mårul
sålbatic. Iar dupå doi-trei ani, pomul altoit devine
o adevåratå plantå de culturå. Sunt sigur cå ñi-ar
plåcea merele dintr-un astfel de pom, Daniel!
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Ziua a trecut foarte repede. Spre searå, când
soarele se mai vedea doar cât o coajå de pâine în
spatele dealului, s-au strâns cu toñii în jurul unui
foc de tabårå, lângå râu. Lui Daniel i-au plåcut
foarte mult cartofii copñi çi cârnåciorii fripñi
deasupra focului.

Când voi fi mare, vreau så învåñ çi eu så cânt
la chitarå, ca tata, viså Daniel cu ochii deschiçi,
privindu-i pe cei mari cu duioçie.

– Ei, Daniel, ñi-a plåcut ziua de azi? întrebå
tata, luându-çi fiul în brañe.

Daniel râse vesel.

– Çtii, Daniel, ce-a povestit azi unchiul Silviu
despre mårul sålbatic, continuå tata, îmi amin-
teçte de minunea care se produce atunci când un

om devine creçtin. Domnul nostru este cel mai
bun grådinar. Iar noi suntem merii lui. Unii sunt
sålbatici, alñii sunt deja altoiñi. În ochii lui
Dumnezeu toñi suntem meri sålbatici, dacå nu-I
încredinñåm Lui viaña noastrå. Înså Dumnezeu
vrea så transforme merii sålbatici în pomi altoiñi,
care så aducå rod bun. Important este numai så
vrem çi noi.

Râul dispåru în ceañå, iar deasupra lui apårurå
stelele. Adulñii stinserå focul, pornind spre caså.
Daniel mergea cât putea el de încet, ascultând
foçnetul ierbii, de-acum aproape uscate. Se pare
înså cå micului såu prieten cu blåniñå albå acest
lucru nu îi fu pe plac. Rexi fie alerga în fruntea
grupului, låtrând puternic, fie alerga în jurul
picioarelor cuiva, mârâind nemulñumit. Înainte ca
Daniel så intre în caså, unde måtuça Geta
pregåtise camera musafirilor, se duse încå o datå
la mårul altoit.

– Bunå, çopti Daniel çi se aplecå foarte aproape
de pomiçor. Doresc så aduc çi eu rod bun în viaña
mea, exact ca tine!

Ilustrañii de Elena CARTÇENCO
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Copile drag, prea multe sunt
Ce nu le pot pricepe.
Vrei så m-ajuñi
Çi så-mi råspunzi?

Când afarå-i ger cumplit,
Unde stå ariciul?
Çi viñelul cel påtat
Cum de nu-i vårgat?

Poñi så-mi spui cumva
De ce, norii când dispar
Çi pe cer e soare iar,
Florile apar?

Çi de ce gonesc mereu
Fluviile-nspre mare?
Cum se nasc fulgii de nea
Çi stropii de ploaie?

Vassilii BELICENKO

Începutul tuturora

Traducere çi adaptare de Elena BRAUN

Cum? De ce? Çi pentru ce?
Semne de-ntrebare ...
Înså sigur sunt: Nimic
Nu e la-ntâmplare.

Iar în Biblie citesc:
Dumnezeu e Creatorul.

De-i aça, copile drag,
Am aflat råspuns:
El, ce toate le-a creat,
Ne este de-ajuns.

Felinarul_08_5_rum.qxd  30.07.2008  17:31 Uhr  Seite 18



19

Añi auzit vreodatå, dragi copii,
De-un Creator çi a Lui Creañiune?
De vreñi så çtiñi, încep cu prima zi:
„Luminå fie!” El gråi -
Çi-a fost luminå-n splendidå minune.

A doua zi a fost creat „un cer”,
O-ntindere-a måreñei bolñi celeste*,
Ca stavilå de ape ce-n mister
Deasupra stând, nici nu credeai cå pier ...
Sub ea, oglinda apelor terestre.

Çi-aceste ape cu-ale lor splendori
S-au strâns pentru-a se aråta uscatul.
„Så dea uscatul pomii roditori,
Så dea çi ierburi, dupå soiul lor!” -
Sfârçit-a ziua-treia Preaînaltul.

Luminåtorii-abia-n a patra zi -
Cel mic, în noaptea neagrå-n umilire
Luminå dând, candidå, spre-a-nsoñi
Puzderie de stele-n armonii;
Cel mare-n zi, domnind cu strålucire.

„Så miçune-n a cincea zi, din zori,
În râuri, în oceane çi în mare,
Vieñuitoare dupå soiul lor
Çi-un plin våzduh cu påsårele-n zbor,
Primind çi prima binecuvântare!”

În ziua-a çasea: „Fiare påmânteçti**
Så dea påmântul, vite, târâtoare;
Så facem dup-al Nostru chip ceresc
Fiinñe care se desåvârçesc!” -
Creat fu omu-n binecuvântare.

Iar în a çaptea zi, Se odihni,
Sfârçindu-Çi astfel marea Sa minune,
Çi-a binecuvântat çi-aceastå zi ...

* * *

Am vrut så Îl cunoaçteñi, dragi copii,
Pe Creator çi a Lui creañiune.

Un Creator s, i a lui creat, iune

* celest = poetic: foarte frumos, minunat, divin (DEX)
** fiare påmânteçti = animale sålbatice

Ilustrañii de Irina POMERANÑEVA

Petricå PLEÇA

Un Creator s, i a lui creat, iune
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În ziua a çasea a creañiei a apårut cea mai importantå çi cea mai complicatå fåpturå
creatå de Dumnezeu, omul. Dumnezeu l-a creat pe om chiar la final, dupå ce crease tot

universul, când existau deja cerul çi påmântul, plantele çi animalele. Omul se deosebeçte
în multe privinñe de celelalte fiinñe, deoarece el are capacitatea de a gândi, de a simñi, de a

vorbi çi de a iubi. De aceea i-a spus Dumnezeu omului så ståpâneascå peste toate lucrurile.
Tot corpul omului este o minune, de la cea mai micå celulå, pânå la cel mai mare organ.

Corpul omenesc este format din 100 de trilioane de celule. (Un trilion este un unu urmat de 18
zerouri!) Poñi så scrii acest numår? Fiecare din aceste 100 de trilioane de celule conñine un

material foarte important, care determinå cum aratå corpul, çi anume materialul genetic,
numit çi informañie geneticå sau genom. În fiecare genom se aflå „planul” pentru tot
corpul, deci toate informañiile despre înfåñiçarea corpului: dacå este un corp masculin sau
feminin, ce proporñii are, ce culoare au ochii, pårul çi pielea omului respectiv, cum este
mersul lui, dacå are ureche muzicalå sau nu çi încå multe altele.

Aceastå informañie geneticå este stocatå într-o substanñå chimicå specialå, numitå
ADN, o prescurtare pentru acid dezoxiribonucleic. O moleculå de ADN aratå ca o spiralå

foarte îngustå. Poate ai våzut deja într-o carte de biologie modelul unei astfel de molecule.
Precis ai auzit adesea spunându-se despre tine: „Seamånå tare bine cu tatål lui/ei!” sau „Este

leit maicå-sa!” Cum se poate aça ceva? Simplu! Ai moçtenit informañii genetice çi de la tatål
tåu, çi de la mama ta. Cu toate acestea, din combinañia
acestor informañii genetice se formeazå un alt om, cu
totul diferit. Dacå mai ai frañi sau surori, poñi så vezi
acest lucru. Sunteñi toñi diferiñi, dar în unele privinñe vå
asemånañi.
Dacå vei înçira pe maså poze ale bunicilor tåi, ale på-

rinñilor çi frañilor tåi çi ale surorilor tale çi dacå le vei com-
para cu propria ta pozå, vei descoperi unele asemånåri,
de exemplu, culoarea ochilor, forma nasului sau a
sprâncenelor. Ce interesant! Çi cu toate acestea, fie-
care are un caracter personal. Ai putea lua o coalå de

hârtie çi så scrii ce caracteristici au membrii familiei
tale. De exemplu: bunica nu se supårå niciodatå,

SUNTEM UNICI S, I

INCOMPARABILI

SUNTEM UNICI S, I

INCOMPARABILI

20

„Minunate sunt lucrårile
Tale!” (Psalmul 139:14b)
„Dumnezeu l-a fåcut pe
om dupå chipul Såu. [...]
Dumnezeu S-a uitat la tot
ce fåcuse; çi iatå cå erau
foarte bune. Astfel a fost
o searå çi apoi a fost o
dimineañå: aceasta a fost
ziua a çasea.” (Geneza
1:27, 31)
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bunicul må ajutå întotdeauna. Vei constata
cå aveñi multe lucruri în comun, dar cu toate
acestea, fiecare dintre voi este altfel.

Mulñi adolescenñi (mai ales fetele, pe la
12-15 ani) nu sunt mulñumiñi de felul cum
aratå. Nasul este prea mare, pistruii deran-
jeazå, genele sunt prea scurte, iar faña nu este
expresivå. În plus, prietenii nu te înñeleg
întotdeauna, uneori chiar deloc. Înså toñi
oamenii sunt diferiñi çi tu nu poñi så gândeçti
sau så simñi ca ceilalñi. Uitå-te la copacii din
pådure. Existå cumva doi copaci care så ara-
te exact la fel? Çi existå çi copaci urâñi?
Dacå te vei uita atent, vei constata cå toñi
copacii sunt frumoçi, fiecare în felul lui. La
fel sunt çi oamenii, frumoçi çi unici, fiecare
în felul lui. Fiecare om este un original çi
fiecare existå ca exemplar unic. Dumnezeu
ne iubeçte exact aça cum suntem!

Çi pårerea ta este unicå. Tu vezi lumea în
care tråieçti cu ochii tåi. Ai idei pe care alñii
nu le au çi ai gustul tåu personal. Când scrii
o compunere, ea va fi întotdeauna altfel de-
cât compunerile colegilor tåi de claså, chiar
dacå tema este aceeaçi. Nu trebuie så ai
neapårat aceeaçi pårere ca ceilalñi oameni çi
nici aceleaçi valori. Nu te strådui niciodatå
så fii ca prietenul tåu/prietena ta sau ca un
cântåreñ sau un actor renumit. Ai putea aråta
caraghios, chiar comic.

Existå unul singur, cu care te poñi ase-
måna çi cu care ar trebui så te asemeni: Isus
Cristos. Dar cum este Isus? El te iubeçte, te
iartå, este alåturi de tine când eçti la greu çi
te ajutå la çcoalå. „Urmañi dar pilda lui
Dumnezeu ca niçte copii preaiubiñi. Tråiñi în
dragoste …” Aça ne învañå Sfânta Scripturå.
Dumnezeu ne dåruieçte dragostea Sa çi do-
reçte foarte mult ca çi noi så-L iubim. Atunci
viaña noastrå pe acest påmânt va avea sens çi
vom tråi o veçnicie întreagå cu Dumnezeu,
în cer.

Helene BOSCHMANN
Ilustrañii de Natalia ÑURACOVSCA

ÇTIAI CÅ ...

... celulele au durate de viañå diferite?

Existå multe celule nervoase care

„tråiesc” cât tråim çi noi, dar alte celule

supravieñuiesc doar câteva zile sau ore

(de exemplu, celulele pereñilor interiori ai

intestinului nostru). În corpul nostru,

aproape toate celulele care mor sunt

înlocuite de altele noi.

... celulele roçii din sânge mor dupå

120 de zile çi în fiecare zi se formeazå

aproximativ 170 de miliarde de celule

roçii noi?

... celulele pielii tråiesc doar 25 de

zile; omul pierde zilnic aproximativ 36 de

milioane de celule ale pielii?

... în fiecare zi mor aproximativ 1000

de celule ale creierului? Dar, fii pe pace,

în creier existå suficiente celule

nervoase (100 de bilioane).

... celulele nervoase sunt dintre cele

mai lungi celule ale corpului nostru? Cu

ramificañiile lor cu tot, ele ajung så

måsoare pânå la un metru, çi dacå am

înçira una dupå alta toate celulele

nervoase, am obñine o lungime totalå de

75 de kilometri!

O MINUNE 

Eçti dornic de minuni? Ei bine,

Nimic mai simplu: uitå-te la mine!

Cåci eu pot plânge, râde çi vorbi,

Pot respira, pot alerga çi pot glumi.

Cu ochii våd, cu inima iubesc,

Pot fi çi trist, dar iar må-nveselesc;

Må pot mânia, pot chiar urî, pot regreta,

Pot auzi çi înñelege, multe-a cugeta.

Seara, prea obosit merg la culcare,

Dar dimineaña sunt iar gata de-alergare.

Ei vezi, aça sunt eu. Sunt o minune!

La fel çi tu! Suntem creañi de Dumnezeu,

Cel veçnic çi måreñ

Çi plin de-nñelepciune.

Maria DELL
Trad. Elena BRAUN

Celule epiteliale

Celule nervoase

Celule osoase
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Toñi urcå pe scenå. 
Mårul îçi priveçte îngrijorat partea verde çi ofteazå.

Mårul: Vai de mine!
Kiwi: Ai vreo problemå?

Mårul: Peste trei zile este Serbarea Roadelor çi nu sunt
încå destul de copt. Partea asta verde må îngrijoreazå. Dar

n-am ce-i face, am så-mi aråt doar partea coaptå!
Agriça: O decizie foarte imaturå! (batjocoritor) În plus,
va trebui så te învârñi, ceea ce nu va fi prea uçor pentru
tine …
Cåpçuna: Abia peste trei zile?! Pânå atunci am så zac
poate strivitå deja într-un borcan de marmeladå çi

nimeni nu va mai putea vedea cât de frumoaså am fost
cândva!

Agriça: Så fii frumos nu este totul!
Banana: De ce eçti mereu atât de acrå çi ñepoaså?

Låmâia: Chestie ereditarå. Cine se numeçte agriçå … (o bate
pe Cåpçunå pe umår) Iar tu, nu-ñi face griji, chiar çi sub formå
de marmeladå, tot apetisantå råmâi!
Cåpçuna: Laså-må-n pace! Nu-mi place så fiu atinså!
Imediat må påtez!
Låmâia: (revoltatå) Ei na, am vrut doar så te consolez!
Cel mai bine ar fi så nu mai spun nimic!
Banana: Nu te supåra çi tu imediat! N-are fiecare o

Maria DELL

Scenetå

FAMILIA FRUCTELOR

Copiii au atârnate de gât panouri în forma fructelor
pe care le reprezintå.

Mårul
Låmâia
Banana

Kiwi
Cåpçuna

Agriça

(cu o parte coaptå çi una verde)
(este jignitå din start)
(obiectivå)
(nesigur)
(sensibilå)
(acrå çi ñepoaså)
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coajå atât de tare çi de rezistentå ca a
noastrå.
Kiwi: Cå veni vorba de coajå, trebuie så
recunosc cå sunt foarte nemulñumit de coaja
mea. Mai bine ar fi nici så nu må duc la Serbarea
Roadelor, care trebuie så fie o serbare de mulñumire.
Mårul: Cum aça? Dar ce are coaja ta?
Kiwi: Uitå-te çi tu la mine! Ce maro monoton! Toñi se vor gândi
cå sunt cartof.
Agriça: Nu cå n-ai avea dreptate, dar …
Banana: (o întrerupe, cu accent pe „zemos” çi „dulce”) Dar sub
coajå eçti zemos çi dulce, çi asta conteazå!
Låmâia: Vrei så faci o aluzie?
Cåpçuna: Iar s-a supårat!
Mårul: Så nu ne certåm, doar suntem toate fructe. Suntem o
familie. (Pauzå) Cu toate pårñile noastre coapte sau mai puñin
coapte.
Banana: Uneori cu o coajå ceva prea groaså.
Cåpçuna: Cu petele noastre cu tot.
Kiwi: Sau cu o imagine mai çtearså.
Låmâia: Uneori cam acre.
Agriça: Puñin cam ñepoase.
Cåpçuna: Dar fårå noi, Serbarea Roadelor –
Serbarea Mulñumirii nici måcar nu ar fi o sårbåtoare
adevåratå!
Låmâia: Corect! De aceea vom merge toate acolo çi le
vom spune tuturor:
Toate „fructele” în cor:
Gustañi çi vedeñi ce bun este Domnul!

Ilustrañii de Ina COZINA
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Ilustrañii de Elena MICULA

ÎN BIBLIEANI MALE
1. Câte perechi din fiecare specie de animale 

a luat Noe în arcå?
Noe a luat çapte perechi din fiecare specie de
påsåri çi de animale „curate”. Înså din animalele
necurate, care nu era voie så fie mâncate, a luat
doar câte o singurå pereche. (Geneza 7:1-4)

2. Israeliñii nu aveau voie så månânce carne de
porc. Aveau înså voie så månânce insecte?

Da! În Biblie gåsim scris cå israeliñilor le era
interzis consumul de insecte care zboarå, merg çi se
târåsc, înså cele care sar, ca de exemplu låcustele çi
greierii, erau considerate comestibile. (Leviticul
11:20-23)

3. Solomon a adus în Israel cai din Egipt çi din alte
ñåri. La ce erau folosiñi aceçti cai?

Caii, simboluri ale puterii, erau folosiñi în mod normal
numai în råzboaie. Solomon a avut 40.000 de iesle,
pentru caii de la carele lui, çi 12.000 de cålåreñi. În
mod obiçnuit, oamenii cålåtoreau cålare pe mågari. 
(1 Împårañi 4:26)

4. Care erau cele douå animale pe care nu 
le-ai fi våzut niciodatå înjugate împreunå
în faña plugului, pe o holdå din Israel?

Un bou çi un mågar. Israeliñii çtiau cå lucrurile
care nu sunt la fel nu trebuie puse alåturi, nici
chiar animalele. (Deuteronom 22:10)
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Când a creat Dumnezeu bobocii de rañå, în mod sigur S-a bucurat la fel
de mult de ei cât vå bucurañi çi voi, atunci când îi vedeñi çi exclamañi: „Ce

dråguñi sunt!”
Închipuiñi-vå cå împreunå cu copiii mei am putut så
privim cum iese un astfel de boboc din ou. Iatå cum s-au

întâmplat lucrurile. Soñul meu, Andreas, a gåsit pe
malul lacului din apropiere un cuib de rañå påråsit.
Unele ouå erau deja compromise, iar deasupra celor
patru ouå råmase întregi se roteau ciorile. Ce bine

cå aveam acaså o clocitoare electricå, o cutie de
plastic cu capac, care încålzeçte înåuntru. Andreas a

salvat ouåle çi le-a adus acaså, unde le-a pus în
aparatul de clocit. Nu çtiam dacå mai era viañå

în ele, dar spre surprinderea noastrå, ouåle s-au miçcat
puñin de pe loc.

Dupå câteva zile, unul din ouå a început så crape la
un capåt, apoi o bucatå din coaja spartå a început så se
ridice, ca o trapå. Din când în când, prin deschizåtura
apårutå, ieçea afarå vârful ciocului çi am auzit puiul
piuind puternic. Mai târziu, când ne-am uitat din nou
la ou, bobocul de rañå era deja complet ieçit din gåoace.
Am admirat cu venerañie aceastå fiinñå nouå, care avea

piele între degetele de la picioare, aripi micuñe, un cioc
scurt çi ochiçori negri. Puful de pe corp îi era încå ud, fiind

lipit de piele, astfel cå puiul aråta destul de jalnic.
Am pus micuña fåpturå într-o canå, iar deasupra

cånii am montat un bec. În mod natural, ar fi
intrat sub aripa ocrotitoare a mamei rañå.
Dupå doar câteva ore, bobocul de rañå a

aråtat ca o minge de pluç. Culorile lui erau
acum galben deschis çi maro.

A doua zi, am urmårit timp îndelungat ouåle
de rañå. Al doilea boboc fåcuse deja o spårturå serioaså
în coaja tare. Emoñionañi, copiii mei s-au înghesuit în
jurul aparatului de clocit. Cioculeñul harnic a lucrat de zor,
pânå când cråpåtura s-a extins de jur-împrejurul oului. Bobocul a
împins apoi capacul în sus, aça cum fac unii oameni când månâncå ouå
fierte la micul dejun. Clipa cea mare venise! Piuind fårå întrerupere,
bobocul a ieçit din gåoacea sa. Era încå prea obosit ca så stea pe picioare,
dar s-a înviorat destul de repede. La scurt timp, au ieçit çi ceilalñi boboci
din gåocile lor. Pe cel de-al patrulea, cei trei boboci mai mari l-au luat cu
grijå în mijlocul lor.

Din påcate, bobocii råmân doar puñin timp atât de mici. Månâncå mult
çi cresc foarte repede. Când vor fi suficient de mari, le vom da drumul la
heleçteul de lângå sat, acolo unde vânatul este interzis. Pânå atunci, ne
vom îngriji noi de aceste mici fåpturi ale lui Dumnezeu.

Ilustrañii de Iulia Pravdochina

MINUNEA DIN OU

Text trimis de 
Christine GEHRIG, Bamberg

MINUNEA DIN OU
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I-a prezentat regelui planurile de apårare
ale ariciului çi a propus så se ñinå o adunare
generalå a animalelor. Cerbul s-a speriat tare.
A ieçit din locuinña sa, çi-a îndreptat grumazul
puternic çi a scos un muget prelung,
anunñând cå în seara aceea, toate animalele
trebuiau så se adune la Stejarul Judecåñii.

Cu experienña lui, Kolk nu a dat curs
invitañiei, ci s-a açezat pe creanga de sus a
fagului, deasupra Cerbului. De acolo a relatat
cu glas tare cå animalul sålbatic necunoscut
a ajuns la marginea pådurii lor.

Påsårile cântåtoare, în special coñofenele çi
gaiñele, au preluat porunca çi au dus-o pânå
în cele mai îndepårtate tufiçuri. Când soarele
a låsat pe cer o ultimå dârå rozalie çi a

coborât în spatele copacilor,

animalele s-au adunat la locul cel mare de
sub Stejarul Judecåñii. Çi acolo s-au açezat
pe categorii. Într-o parte råpitorii, în cealaltå
parte erbivorii, iar la mijloc animalele mari.
Erau prezenñi aproape toñi cerbii, mistreñii çi
cåprioarele.

Kolk l-a gåsit pe Cerb în locuinña împårå-
teascå. La început, regele a vrut så se arate
nemilos çi så nu-l primeascå pe corb. Dar
când Kolk a început så vorbeascå atât de
tare, încât så fie auzit de toate animalele care
locuiau prin apropiere, Cerbul a acceptat så-l
primeascå.

Crengile erau pline cu påsåri, separate çi
ele în douå grupe, çi anume, påsåri de pradå
çi påsåri de vânat. Kolk ståtea mai la o parte,
foarte sus pe o creangå, deoarece amintirea
celor påñite la ultima adunare a animalelor era
încå vie.26

de Werner LUTZ
Ilustrañii de Iulia PRAVDOCHINAPoveste-serial începutå în nr. 1/06

ÇI MICUL LUI PRIETEN FIPS
POVESTEA 17
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Apoi çi-a prezentat planul de båtaie:
– De îndatå ce animalul sålbatic va påçi pe

Câmpia Verde, cerbii vor nåvåli în formañie de
luptå, cu coarnele aplecate, asupra bestiei.
Din cealaltå parte, vor veni cåpriorii, având
aceeaçi sarcinå.

Dupå ce Cerbul a mugit de trei ori, s-a
fåcut tåcere. Regele le-a relatat supuçilor
cele aflate despre animalul sålbatic. L-a
descris în cuvinte pompoase, fårå så
aminteascå faptul cå datoreazå toate aceste
informañii zborurilor de recunoaçtere fåcute
de corb.

Din latura a treia, asupra bestiei vor nåvåli
mistreñii. Eu voi da comanda!

Un cåprior a întrebat:
– Dar latura a patra?
– Nu existå nicio a patra laturå! mugi

regele.

Regele a mugit din nou:
– Toatå lumea pentru manevre, pe câmpie!

În pas de març!
Ce mai priveliçte! În lumina blândå a

înserårii, în urma regelui au pornit în cadenñå
cerbii roçii, cu coarnele ridicate, iar în spatele
lor cåpriorii puternici çi mistreñii masivi. Luna

Cerbii au zâmbit la remarca cerbului mai
tânår. Kolk a observat totul, dând din cap. Se
gândea cå animalul sålbatic nu va açtepta
råbdåtor în mijlocul câmpiei pânå când vor
intra în formañie de luptå cerbii, cåpriorii çi
mistreñii. Pe Kolk îl interesa cåpriorul.

råsårea sus pe cer. Coarnele çi colñii
animalelor stråluceau sub razele ei argintii.
Cåprioarele, ciutele çi iezii, scroafele çi
purceii au însoñit cu entuziasm aceastå
demonstrañie de putere, care avea så-i apere.

Bufniña tåcu un timp. Apoi veni cu
propunerea så zboare împreunå pânå la
Câmpia Verde, ca så priveascå manevrele.
Regele îçi schimbase planul de luptå.
Animalul sålbatic urma så fie atacat çi
doborât mai întâi de mistreñi, apoi cåpriorii ÎL
vor împunge cu coarnele lor. În final, cerbii ÎL
vor ÎNVINGE. Au exersat cu multå râvnå.

Fårå cel mai mic zgomot, Bufniña a aterizat
lângå Kolk, pe craca cea mai de sus a
fagului.

– Aratå bine! zise ea prudentå.
– Dar cam la asta se rezumå tot! råspunse

Kolk iritat.

Regele mugea poruncile. Rândurile de
luptå înaintau çi se retrågeau la comandå.
Totul mergea ca pe roate, cåci animalul
sålbatic nu era de fañå. Dupå a doua
manevrå, cåpriorul ieçi din rând çi se
postå lateral la marginea pådurii, în
umbra unui stejar.

27
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– Pânå acum nu ne-am prea înñeles, zise
Bufniña la final. Dar cred cå a sosit vremea så
strângem rândurile. În vremuri de nevoi
trebuie så uitåm ce ne desparte. Tu eçti un
bun zburåtor de zi, iar eu sunt un bun
zburåtor de noapte!

– De acord, spuse Kolk.

– Micuñul are mai multå minte decât tot
regimentul de colo, zise Kolk.

– Un tip interesant, confirmå Bufniña.
Apoi îi ceru lui Kolk så-i relateze cât mai

exact tot ce aflase despre animalul sålbatic, în
timpul cât ÎL observase.

Jos pe câmpie, animalele încå mai fåceau
manevre. Brusc, rândurile înñepenirå: dinspre
nord se auzi un råget, cum nu se mai auzise
vreodatå în pådure, un råget care le îngheñå
tuturor sângele în vine. Au stat çi au ascultat,
apoi au nåvålit speriañi care încotro, pentru a

– Este aici, zise corbul, zburând spre
cåprior. Çterge-o, Attila! Tu nu poñi så zbori!
Nu ai s-o scoñi la capåt cu animalul sålbatic.

Înså cåpriorul råmase pe loc.
– Bine! Dacå nu vrei så fugi, vino mâine,

înainte så se scoale påsårile cântåtoare, la
Arñarul sub care locuieçte ariciul Erinaceus.

se ascunde în desiçurile pådurii. În fañå –
cerbii, cåci ei erau cei mai rapizi. Dupå ce au
fugit toñi, cåpriorul a råmas singur în mijlocul
câmpiei. Tremurând din toñi muçchii, a privit în
direcñia din care se auzise rågetul.

Abia se açezå corbul pe bradul de lângå
Arñar, cå ariciul çi apåru din vizuina lui,
fluierând abia perceptibil. În spatele lui ieçi
afarå çi Fips. Corbul coborî lângå ei çi le
relatå cele întâmplate.

– L-a gåsit, zise Erinaceus. Se ñine scai de
EL. Asta o så-L enerveze. Animalele çtiu unde
se aflå çi pot så se adåposteascå.

– În timpul zilei am så-L urmåresc eu, zise
Kolk. Bufniña va fi råguçitå pânå mâine
dimineañå.

Dupå ce terminå, Bufniña începu så strige
tårågånat „uhuu-uhuu!”. Avertizarea Bufniñei
veni la început dinspre nord, apoi dinspre
råsårit, din direcñia Stâncilor Ascuñite. Bufniña

îçi trimitea avertizårile întruna, la intervale
scurte.

– Nu ar trebui så facå asta singurå, meditå
Erinaceus. Ar trebui så le ia çi pe bufniñele
mici cu ea. Imagineazå-ñi, ce concert
macabru ar fi, dacå toate bufniñele çi
cucuvelele ar ñipa deodatå! Iar tu så iei cu tine
ciorile çi coñofenele!
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Va urma

De câte ori nu m-au atacat stoluri întregi pe
când îmi vedeam paçnic de zborul meu! Nu,
fårå ciori!

– Nici dacå este vorba så alungåm marele
animal sålbatic? Existå situañii, când trebuie så
uitåm tot ce a fost! zise ariciul.

Dacå încep så ñipe o sutå de „scârñâitoare
afone” – nu va rezista niciun animal!

– Nu vreau så fiu însoñit de aceste fiinñe
josnice! zise Kolk supårat.

În tufiçuri s-au auzit câteva trosnituri.
Ariciul dispåru imediat în vizuinå, puiul de
maimuñå se cåñårå câteva crengi mai sus, iar
Kolk i se alåturå în zbor. Dinspre Stâncile
Ascuñite se auzeau înfricoçåtoarele avertizåri
ale bufniñei. Dintre tufiçuri apåru înså Attila,
cåpriorul.

– Vreau så vå ajut, zise cåpriorul. Må
numesc Attila.

– Un nume interesant, zise Erinaceus, dar
care nu ne ajutå cu nimic. Animalul sålbatic te
doboarå cu o singurå loviturå de labå. Ar fi
mai bine så te duci într-un loc unde så fii în
siguranñå.

– Sunt foarte rapid, spuse Attila.

Din nou, ariciul ieçi afarå.
– Ce cauñi aici? întrebå ariciul çi se uitå

cercetåtor în sus, de-a lungul picioarelor lungi
çi vânoase, la burta îngustå çi la capul energic
cu douå coarne, precum un negustor înainte
de a cumpåra marfa.

– Animalul sålbatic este çi mai rapid, zise
corbul. Du-te acaså çi ai grijå så nu te prindå!

Înså cåpriorul råmase pe loc. Se culcå pe
iarbå, ca så prindå puteri pentru ziua
urmåtoare.

1. Cum au vrut animalele så-l întâmpine pe

marele animal sålbatic?

2. Au avut succes cu planul lor de luptå?

3. Ce animal a vrut så înfrunte plin de curaj

primejdia?

4. De ce este atât de importantå unitatea,

când suntem ameninñañi de un pericol?
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Biblia spune:
„Cåci n-avem nicio putere

împotriva adevårului, ci numai
pentru adevår.” (2 Corinteni 13:8)

„Domnul este Påstorul meu: nu

voi duce lipså de nimic. El må

paçte în påçuni verzi çi må duce 

la ape de odihnå; îmi învioreazå

sufletul çi må povåñuieçte pe

cåråri drepte, din pricina Numelui

Såu. Chiar dacå ar fi så umblu prin

valea umbrei morñii, nu må tem

de niciun råu, cåci Tu eçti cu

mine.” (Psalmul 23:1-4)

Biblia spune:
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FELINARUL poate fi comandat GRATUIT.

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

Dacå vrei, ne poñi ajuta trimiñându-ne
timbre poçtale (a câte 0,80 Lei).
Mulñumim çi pentru eventualele donañii
pentru finanñarea revistei.

Am primit multe, multe scrisori pe tema „ANIMALUL MEU
PREFERAT” çi „CREAÑIA”. FELICITÅRI!

Lidia ARSU, Fågåraç, 
jud. Braçov

Gabriela MOTOC,
18 ani, jud.Botoçani

Iemima STROE, 13
ani, Boldeçti-Scåieni,

jud. Prahova

Vasilica-Mihaela GABOR,
Dårmåneçti, jud. Bacåu

Cristina SOLOVEI,
Moldova

Emanuel CHIT, 14 ani,
Såcele, jud. Braçov

Vindecarea Lindei
Eram micå, pe la vreo 8 ani. Pe cåñeaua mea o chema Linda. 
La un moment dat au început så îi aparå bube pe trup. Mirosea urât
çi nu mânca nimic. Plângeam de mila ei çi nu çtiam ce så mai fac,
doar-doar se va vindeca. Mama må privea çi tot îmi spunea så am
credinñå çi Linda se va vindeca. Atunci i-am spus mamei mele så ne
rugåm pentru ea. Çi ne-am ruga! Într-o zi, când am venit de la
çcoalå, am våzut-o pe Linda cå merge – am uitat så spun cå nu se
mai putea scula. Am fost atât de bucuroaså cå Domnul ne-a
ascultat rugåciunile! 

Cristina BABOÇ, 17 ani, 
Teremia-Mare, jud. Timiç
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Estera HORODNIC, 
16 ani, jud. Suceava

Lavinia BRÅNESCU,
15 ani, Aninoasa, 

jud. Argeç

Viorica SCHIPOR,
15 ani, 

Vicovu de Sus,
jud. Suceava

Andrei MALACHE, 
14 ani, Moldova
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Echipa FELINARUL

Pag. 8: VERSET CIFRAT: „Tot ce 

are suflare så-L laude pe 

Domnul!” (Psalmul 150:6)

O LOCOMOTIVÅ 
NEOBIÇNUITÅ:
1. leopard, 2. rañå, 3. påun, 

4. câine, 5. gåinå, 6. cerb, 

7. oi, 8. lup, 9. broascå, 

10. piñigoi, 11. ren, 12. iepure, 

13. elan, 14. corb, 15. vrabie, 

16. elefant

Pag. 9: ÎNCEPUTUL CREAÑIEI:
„La început, Dumnezeu a fåcut

cerurile çi påmântul.” (Geneza 1:1)

Denisa PÎRVAN,
Ploieçtiori, jud. Prahova

Motånel

În grådinå când am ieçit,
Printre straturi am zårit
O scenå ce m-a uimit.

Al meu animåluñ,
Care este cam gråsuñ,
S-a dovedit hårnicuñ.

El prinsese-un çoricel,
Iar dupå ce l-a omorât,

Acum se juca cu el.

Nu i-a plåcut cå l-am våzut.
Din joacå s-a oprit

Çi-a plecat dezamågit.

Eu îl iubesc, deçi el uneori
Se cam supårå pe noi

Çi ne zgårie – parcå are un acoi!

Lidia ARSU, Fågåraç

Era o zi frumoaså de varå. Eu må întorceam de la
grådiniñå împreunå cu sora mea mai mare. Când am ajuns
aproape de caså, l-am våzut pe câinele vecinului venind
spre noi. Sora mea, vrând så se distreze, mi-a spus:

– Urcå-te în spatele câinelui, så vezi ce frumos te
plimbå. Te va duce pânå acaså. Hai, urcå-te!

Eu, fiind mai micå (4 ani), am ascultat-o. Câinele s-a
întors spre mine çi m-a muçcat de picior. Am fugit acaså
plângând. Mama m-a mângâiat çi mi-a legat rana.

Dupå un timp de la aceastå întâmplare, am plecat la
magazin så cumpår salam. Când må întorceam spre caså,
am våzut câinele venind spre mine. Speriatå, i-am aruncat
salamul, pe care câinele l-a înçfåcat cu poftå, plecând în
treaba lui. Eu am rupt-o la fugå spre caså. I-am povestit
mamei totul, iar ea a început så râdå. Deçi må muçcase,
câinele a råmas prietenul meu. Câinii sunt cele mai
inteligente animale. E drept cå uneori muçcå, dar nu o fac
dacå sunt låsañi în pace. Eu iubesc câinii! 

(Cristina VRÅBIORU, 14 ani, Ipoteçti, jud. Suceava)
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