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POVESTEA 4

Poveste-serial începutå în nr. 03/08

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 Paul så-l cunoascå pe Ionatan, 

çi cei doi au devenit buni
prieteni. Ionatan i-a
povestit prietenului såu
cå Isus este atotputernic,
iar de la mama lui Ionatan, Paul
a aflat cå Dumnezeu a creat
toate lucrurile.

La a treia vizitå, Paul veni din start cu multe

întrebåri:

– De ce sunt leii azi atât de periculoçi? ... De ce

existå acum råzboaie? ... Cine le-a început? ... Çi

de ce sunt atâñia oameni såraci, bolnavi çi flå-

mânzi, dacå la început totul a fost atât de bine?

Doamna Nemeç le spuse celor doi cå tot råul a

venit în lume în urmå cu mult, mult timp, atunci când

oamenii nu au mai vrut så asculte de Dumnezeu.

– Atunci au devenit leii animale sålbatice pericu-

loase! o întrerupse Ionatan.

– Exact, spuse mama lui. Atunci au venit pe på-

mânt moartea çi îngrijorårile, ura çi såråcia. Iar

motivul a fost cå oamenii nu au mai ascultat de

Dumnezeu, ci de duçman.

Kari VINJE

ÇI PRIETENUL INVIZIBILÇI PRIETENUL INVIZIBIL
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– Care duçman? întrebå Paul.

– Duçmanul lui Dumnezeu, îi råspunse doamna

Nemeç.

– A avut Dumnezeu un duçman? murmurå Paul

de-a dreptul uimit.

– Da, îi explicå doamna Nemeç, Dumnezeu a avut

çi are un duçman. Ce-i drept, acesta nu este la fel

de puternic ca Dumnezeu, dar poate så facå mult

råu. Duçmanul nu

poate så creeze ceva

din nimic, aça cum poate

Dumnezeu. Dar el poate så se

transforme, ca så nu fie recunoscut.

Se poate preface cå este bun çi dråguñ. Dar el nu

are dragoste, ci dimpotrivå, lui îi place tot ce este

råu, trist çi nelegiuit. În vremea aceea, când

oamenii au ascultat de duçman – povesti doamna

Nemeç mai departe – ei au çtiut imediat cå ceea ce

fåceau nu era bine. Fiindcå Dumnezeu le spusese

foarte clar ce aveau voie så facå çi ce nu, ce era

periculos pentru ei çi ce nu.

Dar duçmanul a fost çiret çi le-a spus: „Nu, nu!

Dumnezeu a vrut så spunå cu totul altceva. El vrea

doar ca voi, oamenii, så nu fiñi la fel de puternici ca

El.” Çi atunci, oamenii au ascultat de duçman çi au

fåcut ceea ce le interzisese Dumnezeu. Urmarea

a fost cå ei nu au mai putut fi prietenii lui

Dumnezeu. Çi exact lucrul acesta îl do-

rea duçmanul. Vroia så-i îndepårteze

pe oameni de lângå Dumnezeu. Vroia

så-i prindå çi så-i ñinå captivi.
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– Nu ar fi putut oamenii så fugå pur

çi simplu de la el? vru så çtie Paul.

– Nu, spuse doamna Nemeç, asta

nu mai era posibil. Dupå ce i-au spus

„da” duçmanului, nu mai puteau så

devinå prietenii lui Dumnezeu prin

propriile lor eforturi, chiar dacå ar fi

vrut acest lucru.

– Dar Dumnezeu i-ar fi putut fura

înapoi de la duçman ... se gândi Paul

cu voce tare.

Înså doamna Nemeç dådu din cap.

– Asta nu s-a mai putut.

– De ce nu? întrebå Paul.

– Pentru cå oamenii au ales

singuri så treacå de partea

duçmanului. Prin aceastå de-

cizie, ei deveniserå proprie-

tatea lui. Ei nu-I mai aparñi-

neau lui Dumnezeu. Dacå

Dumnezeu îi vroia înapoi,

trebuia så-i råscumpere,

plåtind un preñ pentru eliberarea lor.

– Dar asta nu este o problemå pentru Dumnezeu, a fost de pårere

Paul. El ar putea så facå bani cu gråmada, saci întregi.

– Asta nu ar fi fost suficient pentru a-i råscumpåra pe oameni, îl

întrerupse doamna Nemeç.

– Atunci o mie de saci plini! El ar putea så facå sute de mii, nu,

milioane, miliarde de saci cu bani. Atâñia bani ar trebui så fie de ajuns,

nu?

– Nu, spuse doamna Nemeç. Toñi banii din lume nu ar fi fost suficienñi

pentru a-i råscumpåra pe oameni. Dumnezeu trebuia så plåteascå cu

ceva mult mai valoros.

– Çi mai valoros? se minunå Paul. Aça ceva nici nu existå.

– Ba da, spuse doamna Nemeç. Dumnezeu a trebuit så plåteascå cu

propriul Lui Fiu. Pentru cå Dumnezeu a vrut så-i salveze pe oameni,

explicå doamna Nemeç mai departe, Isus a trebuit så devinå om. El

S-a nåscut în lumea noastrå. Mama lui a fost Maria. A crescut

apoi într-o familie, ca orice copil. A trebuit så înveñe cum este så

fii sårac, bolnav çi flåmând. Isus a fost un om adevårat, ca çi
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noi – cu o singurå diferenñå: El a fåcut întotdeauna

ce a vrut Dumnezeu çi nu a ascultat niciodatå de

duçman. Planul lui Dumnezeu a fost så-Çi trateze

Fiul nevinovat de parcå Acesta devenise duçmanul

lui Dumnezeu, çi nu noi, oamenii! De aceea a fost

Isus båtut, batjocorit çi scuipat, çi în final chiar

omorât çi pus într-un mormânt ...

– Dar asta este nedrept! o întrerupse Paul.

– Într-adevår, rosti doamna Nemeç. Dar

imagineazå-ñi, El a vrut så se întâmple aça! Isus i-a

iubit pe oameni atât de mult, încât a fåcut totul

pentru a-i elibera din mâna duçmanului.

– A devenit efectiv un om adevårat? întrebå Paul

dupå un timp.

– Un om cât se poate de adevårat, îi råspunse

doamna Nemeç. S-a nåscut într-un oraç mic, pe

nume Betleem.

– Un oraç adevårat, care poate fi gåsit în lumea

asta?

– Da, un oraç adevårat, care se aflå în ñara Israel.

– Ooooh, exclamå Paul plin de uimire.

Traducere din limba norvegianå

Va urma

Ilustrañii de Victoria DUNAIEVA
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Eu çi Pruncul Isus
Otilia HERCUÑ

Caså umilå çi paie uscate,

Primit-añi pe Pruncul în straie curate;

Sålaç de-umilinñå, tu singur deschis,

Dat-ai cåldurå l-al cerului Prinñ.

Çi voi, trei påstori cu suflet duios,

Primit-añi o veste în chip bucuros;

Låsatu-v-añi turma çi-n grabå v-añi dus

Cu inimi plecate la Pruncul Isus.

Cu daruri bogate, trei magi preacinstiñi,

Pornind de departe, ajuns-au la Prinñ;

Nu darul de mânå, cât inima bunå

Adus-a cåldurå sub clarul de lunå.

În noaptea seninå, în cântec de îngeri,

Se pleacå în staul, rånit de înfrângeri,

Çi-un suflet umil, pustiu çi sårman –

Sunt eu, cålåtorul ce-aflat-am alean.

Noapte sfântå
Elena-Flavia POP

… pace linå

stea divinå

råsåritå-n infinit

fericire

bucurie

gând curat çi înnoit

stele mii

aurii

la fereastrå stau de strajå

în eter

prin mister

Dumnezeu calea-ñi vegheazå

peste tot

gânduri noi

în miresmi de brad se-mbie

çi-n cereascå armonie

se uneçte de Cråciun

cer çi gând

çi påmânt

dor sublim de veçnicie …

Ilustrañii de 
Larisa GOROÇCO
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Fânul din iesle foçneçte uçor. Copilaçul care este
culcat în ea då vesel din mânuñe, iar din guriña lui se
aude un gângurit liniçtit. Câtå gingåçie! Mama lui,
Maria, nu-L scapå din ochi. Dumnezeu a împlinit
ceea ce îi vestise printr-un înger, încå pe când se afla
în Nazaret, çi anume, cå îi va dårui un Fiu. Acest
Copil urma så devinå Mântuitorul întregii omeniri.
Maria crezuse atunci ceea ce-i vestise îngerul.

Între timp au trecut nouå luni, iar în grajd, într-o
iesle, se aflå Pruncul pe care i-L dåruise Dumnezeu
Însuçi. Oare chiar så devinå acest Copil mic, slab çi
vulnerabil Mântuitorul lumii çi Mesia cel prorocit de
profeñi çi vestit de înger? Maria, mama lui, crede
acest lucru.

Când a venit împreunå cu soñul ei, Iosif, la Bet-
leem, pentru recensåmânt, fiind însårcinatå în luna a
noua, în cetate nu s-a gåsit nicåieri un loc de popas
pentru ei. Aça s-a întâmplat cå Isus S-a nåscut într-
un grajd. Acolo a fost la adåpost de vânt çi ploaie!

Deodatå, cineva tuçeçte gålågios. Maria se întoar-
ce çi vede cå au venit câñiva påstori. Oare ce vor de
la ei?

– Eram pe câmp cu turmele noastre, când am
våzut brusc o mare oaste de îngeri, rosteçte unul
dintre påstori. Aceçtia Îl glorificau pe Dumnezeu, iar
unul dintre îngeri ne-a spus så mergem la Betleem.
Çi aça v-am gåsit. Îngerul ne-a mai spus cå azi S-a
nåscut Mântuitorul lumii. Putem så intråm så I ne
închinåm?

Maria çi Iosif nu au nimic împotrivå. De-acum,
abia dacå mai poate exista ceva care så-i uimeascå.
În inimile lor, ei simt cå participå la ceva måreñ çi cu
totul nou: omenirea are acum un Mântuitor. Çi I-au
dat numele Isus.

Waldemar ZORN

A SOSIT MÂNTUITORUL!A SOSIT MÂNTUITORUL!
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Domnul Martin atârnå beculeñele

în brad. Apoi då semnalul:

– Aprinde-le, Carmen!

Luminiñele din brad strålucesc. Carmen,

Maria çi Sabina sunt în culmea bucuriei. Maria

çi Sabina se prind de mâini çi sar vesele în jurul

bradului.

– Iar acum, toatå lumea la maså! strigå doamna Martin, în

timp ce o pune pe Sabina, nepoñica ei, în scaunul înalt pentru cei mici.

– Bunicule, rugåciunea! spuse Sabina, închizând ochii.

Pentru prima datå în viañå, Carmen çi Maria iau masa în seara de Ajun într-o

familie. Au fost invitate de familia Martin, så petreacå împreunå cu ei Cråciunul.

Cele douå fetiñe tråiesc de aproape doi ani într-un orfelinat. Mama lui Carmen a

murit, iar tatål ei este în închisoare. Mama Mariei s-a mutat din Ucraina în Rusia

çi a låsat-o pe Maria la bunica ei. Înså bunica Mariei este deja båtrânå çi

bolnavå, aça cå a trebuit så-çi dea nepoata la orfelinat.

Cele douå fete sunt în clasa a cincea. Sunt nedespårñite, de parcå ar fi surori

gemene. În claså, Maria este cea mai micå, înså Carmen o protejeazå. Maria

poartå ochelari, iar båieñii o necåjesc, mai ales Alin. Alin este cu trei ani mai

mare decât ceilalñi copii din claså çi nu se prea descurcå la învåñåturå. Nici

acum nu çtie så citeascå corect çi scrie ca un elev de clasa întâi. De când a

aflat cå fetele se duc duminica la bisericå împreunå cu doamna Martin, le

batjocoreçte çi mai mult.

Carmen çi Maria se duc cu drag la bisericå. Çtiu deja aproape toate cântårile

pe de rost çi au învåñat så se roage. Au primit în dar o Biblie, una pentru

amândouå, çi au citit-o deja aproape pânå la jumåtate. Multe lucruri încå nu

înñeleg, dar la serviciul religios pentru copii li se dau învåñåturi frumoase çi li

se povestesc multe istorisiri palpitante din Sfânta Scripturå.

Toñi se açazå la maså çi bunicul Sabinei se roagå:

– Doamne Isuse, Îñi mulñumim pentru cå ai venit în lumea noastrå ca

så ne mântuieçti. Binecuvânteazå-le pe Carmen çi Maria, fii pentru

ele un Tatå iubitor. Ocroteçte-le çi ajutå-le så înveñe despre Tine.

Binecuvânteaz-o çi pe micuña noastrå Sabina, ca så creascå
sånåtoaså çi så ne bucuråm de ea. Îñi mulñumim pentru aceste

daruri. Amin.

Cina este delicioaså, mai ales desertul, un tort mare, la

prepararea cåruia au ajutat çi fetele. Cina se prelungeçte

mult, cåci se povestesc multe çi se cântå colinde. Apoi

vin çi pårinñii Sabinei, ca s-o ia acaså. Lumânarea de pe

maså a ars de tot, aça cå çi fetele se duc la culcare.

8

Un CrĂciun

pentru toT,iUn CrĂciun

pentru toT,i
Elena MICULA
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A doua zi dimineaña, doamna Martin

le duce pe fete la brad çi le spune:

– Astea sunt pentru voi, fetelor.

Sub brad se aflå douå pachete, împache-

tate frumos în hârtie coloratå. Carmen çi Maria le

desfac. Abia le vine så creadå ...

Din pachet ies la ivealå creioane colorate, agrafe

pentru pår, dulciuri, çampon çi pastå de dinñi. În pachetul lui

Carmen mai sunt o påpuçå çi un iepuraç de pluç, roz.

– Vai, ce dråguñ e! Aç vrea så i-l fac cadou Mariei. Am voie, doamnå Martin?

întreabå Carmen.

– Sigur cå ai voie! Doar este al tåu, råspunde doamna Martin veselå.

În pachetul Mariei se mai gåsesc un elefant de pluç çi o pereche de månuçi

pentru båieñi.

– Månuçi ... pentru un båiat. Dar eu nu cunosc niciun båiat ...

– Cum?! se mirå doamna Martin. În clasa ta sunt mulñi båieñi.

Privirea Mariei se întunecå.

– Dar toñi sunt råi.

– Chiar toñi? întreabå doamna Martin.

– Da, toñi! îçi susñine Carmen prietena. Mai ales Alin. Îçi bate joc de toatå

lumea, se bate mereu çi înjurå.

– Tocmai lui poñi så-i dåruieçti månuçile! spune doamna Martin çi o îmbråñi-

çeazå pe Maria. Cristos a venit în lumea aceasta pentru toñi oamenii.

Când Maria s-a dus din nou la çcoalå çi a vrut så-i dea lui Alin månuçile,

acesta a ezitat så le ia.

– Este un cadou de Cråciun pentru tine, i-a spus ea. Isus te iubeçte.

În timpul orei, Maria l-a observat pe Alin cum îçi båga mâinile pe sub bancå

în månuçile noi. În pauzå, Alin s-a dus la Maria çi i-a spus:

– Mi-am dorit så primesc un cadou de Cråciun. Dar nu am primit

nimic. Atunci am crezut cå sårbåtoarea Cråciunului nu este pentru

toñi. Dar acum înñeleg cå lucrurile stau totuçi altfel.

Maria îi zâmbeçte, iar Alin mai adaugå:

– Dacå cineva se leagå de tine, så-mi spui mie. Am så-l pun

eu la punct!

Apoi îçi priveçte pumnul strâns în månuçå çi se corecteazå:

– Nu, n-am så bat pe nimeni. Am så stau doar de vorbå cu

persoana respectivå. De acord?

Ilustrañii de Iulia PRAVDOCHINA 9
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Çtii ce reacñie a avut Maria atunci când îngerul

i-a spus cå va avea un Fiu, care va fi numit „Fiul

Celui Preaînalt”? Da, adevårat, Maria l-a crezut pe

trimisul lui Dumnezeu!

Dupå un timp, ea a nåscut un Fiu. Copilul a

primit numele Isus. Aceasta s-a întâmplat în Bet-

leem, o cetate situatå la çapte kilometri depårtare

de Ierusalim. Când a venit timpul ca så fie adus

Copilul înaintea lui Dumnezeu (dupå obiceiul lor),

Maria çi Iosif s-au dus cu Pruncul la Templul din

Ierusalim. Acolo l-au întâlnit pe båtrânul Simeon,

pe care Dumnezeu îl asigurase cå nu va muri

înainte så-L vadå pe Cristosul venit în lume. Când

Simeon a våzut-o pe Maria cu Pruncul, L-a re-

cunoscut imediat în acest Copilaç pe Mântuitorul

lumii. L-a luat pe micul Isus în brañe çi L-a glori-

ficat pe Dumnezeu pentru cå Çi-a ñinut promisiu-

nea. Tot atunci, în Templu se mai afla o våduvå

båtrânå, de 84 de ani, o prorociñå pe nume Ana.

Ea Îl slujea pe Dumnezeu prin post çi rugåciune. Çi Ana L-a recunoscut în acel Copilaç pe

Cristos, Mântuitorul, çi L-a glorificat pe Dumnezeu pentru aceasta.

Toñi trei – Maria, Simeon çi Ana – au crezut promisiunea lui Dumnezeu cå va trimite un

Mântuitor în lume. Când acest lucru s-a împlinit, ei L-au

recunoscut pe Mesia çi au fost foarte liniçtiñi çi fericiñi. Aça

se întâmplå adesea: când crezi ceva çi açtepñi så se

împlineascå, cea mai mare bucurie este så vezi cå nu ai

açteptat zadarnic.

La fel este çi cu credinña noastrå în Isus Cristos. Isus

a spus cå prin moartea Lui pe cruce ne-a eliberat de

påcat çi cå suntem împåcañi cu Dumnezeu. Pe toñi cei

care cred în Domnul Isus çi în revenirea Lui, El îi va

lua cu Sine în cer. Poñi så-ñi imaginezi ce bucurie va

fi atunci când se va împlini ceea ce credem tu çi

eu? Numai Domnul nostru poate så ne dea

mângâiere adevåratå. Numai El poate så

ne mângâie, în timp ce mai açteptåm.

Noi çtim cå El Îçi ñine promisiunile. Ce

a promis, va çi împlini. De aceea pu-

tem så rostim plini de încredere îm-

preunå cu apostolul Pavel: „Mân-

gâiañi-vå, deci, unii pe alñii cu aceste

cuvinte” (1 Tesaloniceni 3:18).

Waldemar ZORN

DOMNUL ESTE MÂNGÂIEREA MEADOMNUL ESTE MÂNGÂIEREA MEA
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Ilustrañii de Ina COZINA
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1. Numårul pâinilor înmulñite de Isus a

fost de ... (Marcu 6:38)

2. Isus a avut 12 ... (Matei 10:1)

3. Naaman a fost vindecat de leprå în

râul ... (2 Împårañi 5:1-19)

4. Isus era Fiul lui ... (Ioan 3:16)

5. Isus i-a trimis pe cei ... ucenici ca

apostoli. (Matei 10)

6. Ucenicul vameç: ... (Matei 9:9)

7. Isus a postit 40 de ... çi 40 de nopñi.

(Luca 4:2)

8. Grådina rugåciunii: ... (Matei

26:36)

9. Ucenicul „necredincios”: ...

(Ioan 20:24-28)

CUVINTE 
ÎNCRUCIS‚ATE

Ce cuvinte
lipsesc în rândurile 

de mai sus? Scrie-le pe
orizontalå în cåsuñe. Vei

obñine în cåsuñele colorate 
de pe verticalå numele

oraçului în care magii s-au
interesat de „Regele de

curând nåscut al
iudeilor”.

Ilustrañii de Ina COZINA

Monica SPOIALÅ, 15ani (Bosanci, jud Suceava)
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Stropii de ploaie båteau ritmic în geam. În cea

mai liniçtitå camerå a orfelinatului era çi acum, în

timpul pauzei de prânz, din nou foarte mare liniçte.

Doar din când în când se putea auzi un oftat.

Acesta venea din patul de lângå geam, pe care

ståtea, învelit în påtura sa, un båiat cam de 10 ani.

Numele lui era Emil.

La fel ca mulñi alñi copii din orfelinat, nici Emil nu-çi mai

putea aminti de pårinñii lui. Dar într-un fel, el era mai des

trist decât ceilalñi copii. Emil privi înspre colegii lui de

camerå, care dormeau. Cel mai mult ar fi vrut så poatå

adormi çi el, dar gândurile nu-i dådeau pace. Parcå nu mai

avea stare så stea culcat în pat çi så gândeascå. Aça cå se

îmbråcå çi ieçi afarå pe fereastrå. Nu pentru prima datå; în

orfelinat, asta se înva-

ñå mai repede decât

tabla înmulñirii.

Deodatå våzu o femeie în vâr-

stå. Venea pe alee, cu o umbrelå

într-o mânå çi cu o geantå nea-

grå de piele în cealaltå.

Fårå så ñinå cont de ploaie, Emil merse pe

trotuar pânå când ajunse în parc. Ce mai conta,

nici în parc nu era råu! Emil se açezå pe o

bancå. Gândurile triste nu-i dådeau pace.

Irina TRIFONOVA

DUMNEZEU ÎI DESCHIDE 
CELUI CARE BATE
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Între timp, femeia ajunse la banca pe

care ståtea Emil. Se açezå lângå el çi îl

întrebå:

– Îñi place çi ñie ploaia?

Emil a dat din cap.

– Nu, doar cå nu-mi place så stau singur.

Apoi femeia îçi reveni. Deschise geanta, scoase din

ea o Biblie çi i-o puse lui Emil în mânå.

– Trebuie så plec acaså, se scuzå femeia. Citeçte

cartea asta, te va ajuta så înñelegi cå nu eçti singur.

Dumnezeu te iubeçte çi îñi va trimite o mamå bunå,

iubitoare. Am så må rog pentru asta.

Båiatul îi mulñu-

mi, strânse Biblia 

la piept çi o luå la

fugå spre orfelinat.

Asta aratå cam ciudat, se gândi båiatul.

Oare chiar îi face plåcere så se plimbe prin

ploaie? Poate se simte çi ea singurå?

Femeia se uitå mai atentå la båiat çi spuse:

– Eçti încå foarte mic. La vârsta ta nu ai voie så fii trist. Dar

dacå te simñi singur, nu trebuie så fugi. Trebuie så te duci la

mama, ca så te mângâie.

– Dar eu nu am mamå. Sunt de la orfelinat ...

Emil nu spuse mai mult. Câteva minute, cei doi ståturå

tåcuñi unul lângå altul. Apoi Emil se uitå la femeia de lângå el çi

observå cå pe faña ei plinå de riduri curg multe lacrimi. Lui nu-i

venea så plângå. Emil învåñase deja de multå vreme så-çi

opreascå lacrimile çi så-çi ascundå durerea.
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O lunå mai târziu, la

orfelinat au venit un domn

çi o doamnå. Nu aveau

copii çi doreau så adopte

un båiat. Doamnei i-a plå-

cut privirea gânditoare çi

iubitoare a lui Emil çi l-a

ales pe el. Emil a plecat cu

ei într-o maçinå mare, fru-

moaså. Çtia cå Tatål din

cer va fi întotdeauna cu el,

indiferent cum se va de-

rula viaña lui mai departe.

Afarå este întuneric çi frig. Pe cer, stelele

sclipesc, iar în camerå este liniçte, ca de

obicei. Toñi dorm, numai Emil nu. Citeçte din

Biblie. Lacrimile i se rostogolesc pe obraz.

Sunt lacrimi de bucurie! De-acum, Emil nu mai

este singur!

– Nu mai sunt orfan! se bucurå el. Am un Tatå

în cer! Sunt cel mai fericit

om din lume! Îñi

mulñumesc,

Doamne, pentru

dragostea Ta!

A açteptat neråbdåtor så vinå

seara. Dupå ce toñi adormirå, Emil

se sculå din pat çi se duse la ma-

så, aprinse veioza çi începu så

citeascå din Biblie. În fiecare

searå, acelaçi ritual. Çi de fiecare

datå, Emil gåsea mângâiere la

Dumnezeu.

10_19rum.qxd  06.10.2008  13:40 Uhr  Seite 14



Cam la 20 de kilometri nord-vest de oraçul grecesc Cavala de azi, dåm

peste ruinele oraçului antic Filipi, pe care apostolul Pavel l-a vizitat

odinioarå, pentru a vesti Evanghelia acolo. Jos, în vale, turiçtii våd un oraç

înconjurat de grådini çi de zidurile impresionante ale cetåñii. Turiçtii intrå în

oraç prin una din cele trei porñi, probabil prin poarta de la råsårit, care, pe

vremea aceea, era numitå poarta Neapel. Ei merg mai departe, pe strada

principalå, care duce la un amfiteatru imens. (De altfel, aici se mai

organizeazå çi în prezent concerte çi reprezentañii teatrale.) Pe strada

principalå a acestui oraç influent, turiçtii trec pe lângå cele mai importante

edificii ale oraçului. De exemplu, pe lângå clådirea bibliotecii, pe lângå

templul închinat unei zeiñe egiptene çi pe lângå alte låcaçuri de cult

pågâne. Se observå imediat cå acesta este un oraç bogat.

Apostolul Pavel se interesase probabil aici de sinagogå, biserica

iudeilor. Dar nimeni nu çtiuse încotro så-l îndrume. În vremea aceea, în

oraç existau doar câñiva iudei, iar aceçtia nu aveau un locaç propriu de

închinare. Se adunau la rugåciune lângå râu. Într-acolo s-a îndreptat çi

Pavel, împreunå cu însoñitorii lui.

Så mergem çi noi la acest râu! Locuitorii îl numesc azi „Micul Iordan”.

Çtii de ce? Pe malul râului, apostolul Pavel a întâlnit câteva femei, care se

adunau acolo, ca så se roage. El le-a vestit Evanghelia despre Isus

Cristos çi Dumnezeu a atins în mod deosebit inima uneia dintre femei.

Numele ei era Lidia çi ea a fost prima femeie din oraç care a crezut în

Cristos. Prin ea s-a înfiinñat prima bisericå creçtinå din Filipi. Lidia a fost

botezatå în acest râu çi în amintirea acestui eveniment, oamenii au numit

mai târziu râul „Micul Iordan”.

Dar så ne întoarcem în centrul oraçului. Acolo dåm peste ruinele agorei,

piaña centralå din Filipi. Pavel çi colaboratorul lui, Sila, au fost biciuiñi aici

de cåtre conducåtorii oraçului pentru cå au predicat poporului Evanghelia,

apoi au fost aruncañi în închisoare. Din închisoare nu a mai råmas aproape

nimic. De fapt, închisoarea s-a nåruit deja atunci, când Pavel çi Sila

au stat închiçi în ea, cântând cântåri de slavå lui Dumnezeu. Îñi

aminteçti? S-a întâmplat noaptea. Ei s-au rugat çi au cântat,

çi deodatå zidurile închisorii s-au cutremurat çi uçile s-au

deschis. În noaptea aceea, gardianul închisorii s-a

convertit la credinñå. Poñi så citeçti relatarea evenimentului

în Noul Testament, în capitolul 16 din cartea Faptele

Apostolilor. Tot acolo gåseçti çi scrisoarea pe care a scris-o

apostolul Pavel bisericii care a luat fiinñå în Filipi prin slujirea

sa. Se aflå tot în Biblie çi se numeçte „Epistola lui Pavel cåtre

Filipeni”.

Waldemar ZORN

Locul unde a fost botezatå Lidia

FILIPI
ORAÇUL PRIMEI BISERICI CREÇTINE 
DIN EUROPA

15

Închisoarea în care au fost
aruncañi Pavel çi Sila

Ruine din
Filipi

Ruinele agorei

FILIPI
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Gheorghi ardea de neråbdare. Nu-çi mai
gåsea locul. Poçtåriña trebuia så vinå din clipå
în clipå ca så-i aducå, lui personal, un pachet.
În urmå cu cinci zile o sunase pe conducåtoarea
cursului biblic la distanñå „Vino çi urmeazå-
må”, pe Olga Lunicichina, la Vladikavkas
(Rusia). Ea îl asigurase cå pachetul era deja pe
drum. De atunci, Gheorghi nu i-a mai dat pace
poçtåriñei: a açteptat-o de mai multe ori în tim-
pul zilei, pentru a-i pune mereu aceeaçi între-
bare: „Când soseçte, în sfârçit, pachetul meu?”

În data de 22 ianuarie 2006, ora 8:30, tocmai
când se gândea så iaså din caså ca så se ducå la
çcoalå, a sunat telefonul. La celålalt capåt al
firului era oficiul poçtal nr. 2 din Beslan.
– Gheorghi Koraiev? întrebå o femeie, pe un
ton dur, neprietenos.

– Da.
– Bunå ziua, Gheorghi Koraiev!
– Bunå ziua, råspunse Gheorghi, timid.

Apoi brusc, în mod surprinzåtor pentru el, a auzit la celålalt capåt al firului
un râs vesel çi sincer. Când nu mai råmåsese nicio urmå de ton oficial,
Gheorghi recunoscu vocea poçtåriñei. Într-adevår, ea era!
– Prietene, sper ca la ora 15 fix så fii acaså.

De emoñie, Gheorghi råmase fårå suflare – chiar sosise
pachetul? I-au dat lacrimile çi a råmas la telefon fårå så spunå un
cuvânt ...
– Alo, Gheorghi, unde eçti?
– A sosit? întrebå Gheorghi încet.
– Da!!! strigå femeia veselå. Azi îl primeçti, pachetul tåu mult
dorit, dar trebuie så-mi semnezi de primire. Se poate?
– Desigur, eu ... eu ... fac tot ce doriñi, se bâlbâi Gheorghi.
– Atunci ne vedem dupå-maså.

Era primul pachet din viaña lui Gheorghi, un båieñel de 9 ani, çi
încå unul trimis lui personal, iar în pachet se afla o Biblie cu o
dedicañie din partea Olgåi Lunicichina, conducåtoarea cursului
biblic la distanñå, pentru copii. Gheorghi nu mai putea de bucurie,
deoarece Olga îñi ñinuse promisiunea!

O INIMĂ PLINĂ
DE DRAGOSTE

O INIMĂ PLINĂ
DE DRAGOSTE

16

Petru LUNICICHIN
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În urmå cu o såptåmânå, Gheorghi asistase la
un concert de binefacere, organizat de Misiunea
din Osetia de Nord pentru victimele din Beslan.
Împreunå cu un pachet greu, plin cu dulciuri,

Gheorghi primise revista pentru co-
pii TROPINKA (FELINARUL co-
piilor). Apoi venise la el o fetiñå care
i-a dat un formular, invitându-l så se
înscrie la cursul biblic pentru copii.
Gheorghi a completat pe loc formu-
larul, vrând så i-l dea înapoi fetei.
Dar Anghelina, solista corului Tro-
pinka, l-a luat pe Gheorghi de mânå,
ducându-l la conducåtoarea cursului.

Doamna Lunicichina l-a ascultat
pe Gheorghi cu atenñie çi i-a atras
apoi atenñia cu mult tact çi în mod politicos asupra unei condiñii.
Pentru a participa la cursul biblic creçtin pentru copii era nevoie de
aprobarea pårinñilor.

– Tata nu va avea nimic împotrivå så particip la curs, de asta sunt
absolut sigur.

Gheorghi rostise cuvintele cu o voce sigurå çi clarå, încercând s-o convingå
astfel pe conducåtoarea cursului. Dar ea nu cedase, explicându-i încå o datå
condiñiile de înscriere:
– Pårinñii trebuie så semneze çi ei formularul de înscriere. Prin semnåtura lor,
ei confirmå cå nu au nimic împotrivå ca tu så participi la curs. Înñelegi?

Gheorghi nu mai spuse nimic. Çtia cå tatål lui îi va permite så participe la curs,
dar cum så-i explice acest lucru
doamnei Lunicichina? Este exact ca
învåñåtoarea mea, la fel de încåpå-
ñânatå çi de cåpoaså. Probabil toñi
dascålii sunt aça, se gândi Gheorghi.

Când s-a întors acaså de la
çcoalå, l-a sunat imediat pe tata çi i-a
povestit printre lacrimi cå nu este
låsat så înveñe. Cinci minute s-a tot
plâns de conducåtoarea severå a cursului, alte zece minute a
låudat felul în care a cântat corul TROPINKA, menñionând-o,
desigur, çi pe frumoasa Anghelina. Dupå 15 minute, dupå ce îçi
descårcase toatå povara de pe suflet, Gheorghi çi-a întrebat tatål,
pe un ton implorator: 17
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– Tati, mai çtii, anul trecut ni s-au adus un CD-
player çi CD-uri cu cântårile TROPINKA. Mai ñii
minte cântecul „De curând am auzit despre Isus”?
Grupul acesta a fost azi la noi la çcoalå çi solista a
venit la mine, numai la mine, çi m-a invitat personal
så particip la curs ... Gheorghi a ezitat o
secundå çi apoi a pus întrebarea deschis:
Tati, doar ai så semnezi formularul de
înscriere, nu?
– Fiule, te iubesc foarte mult çi fac tot ce
må rogi! Deci, desearå vreau så primesc
de la tine un formular de înscriere, un pix
çi o cinå festivå!

Çi iatå cå, în data de 22 ianuarie 2006,
familia Koraiev avu parte din nou de o cinå festivå.
Gheorghi era tare fericit çi o aråta din plin. În mâinile
lui se odihnea Biblia trimiså prin poçtå – o Biblie
adevåratå, nu o Biblie pentru copii. La o canå de ceai
çi la lumina lumânårilor, Gheorghi se gândi din nou
la musafirii din Vladikavkas, la corul TROPINKA, la cadouri çi
... la Anghelina. Inima îi era plinå de dragoste, iar faña îi
strålucea de bucurie. Înså în acelaçi timp, inima
lui Constantin, tatål båieñelului de nouå ani, pe
nume Gheorghi, era chinuitå de cu totul alte

amintiri. Deçi trecuse un an de la tragedia din Beslan,
Constantin nu-çi putea gåsi alinarea çi, mai ales, nu putea gåsi
o justificare pentru faptul cå a råmas în viañå, deçi grav rånit.
Sentimentul de vinovåñie îl chinuia mereu. Se forña så tråiascå,

så tråiascå o viañå nouå.
Se ducea zilnic la cimi-
tir, unde erau îngropate
soñia çi fiica lui de 13
ani. Dimineaña, înainte
så înceapå lucrul, çi seara, în drum spre
caså, indiferent de vreme. Constantin se
smulse din amintirile lui triste çi se uitå
la faña fericitå a fiului såu. Îl strânse
mai tare la piept, întrebându-l:
– Gheorghi, eçti fericit?
– Da, tati, mai ales acum. Çi cred cå în
curând vei deveni çi tu un om fericit.

Rusia

Osetia de Nord

18
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Scrie din fiecare verset un cuvânt 

çi vei afla ce i-a spus Domnul lui

Avraam în vis. Un mic ajutor: primul

numår din faña versetului aratå pe ce

loc se aflå versetul respectiv în

înçiruirea celor çapte versete citate;

al doilea numår îñi dezvåluie de 

al câtelea cuvânt din verset ai

nevoie. Scrie cele çapte cuvinte 

unul dupå altul în cele çapte 

cåsuñe de mai jos!

4/2 Iatå, E
u tri

mit u
n în

ger în
aintea ta

, c
a

så te
 ocroteascå pe drum çi så te

ducå în
 lo

cul p
e care l-a

m pregåtit.
 

(Exodul 2
3:20)

1/2
El nu se tem

e de veçti rele, ci

inim
a lui este tare, încrezåtoare în

D
om

nul. (Psalm
ul 112: 7)2/12

Nu ñi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întåreçte-

te çi îmbårbåteazå-te. Nu te înspåimânta çi nu te

îngrozi, cåci Domnul, Dumnezeul tåu, este cu tine

în tot ce faci”? (Iosua 1:9)

5/6
Eu, Eu vå mângâi [...] Eu sunt

Domnul, Dumnezeul tåu [...] 

(Isaia 51:12a, 15a)

6/19
Doamne, Tu eçti stânca
mea, cetåñuia mea,
izbåvitorul meu!
Dumnezeule, Tu eçti
stânca mea, în care må
ascund, scutul meu,
tåria care må scapå, çi
întåritura mea! 

(Psalmul 18:2)

O MARE MÂNGÂIERE 

3/3
[...] Nu te teme de nimic, cåci Eu te

izbåvesc, te chem pe nume: eçti al Meu.

(Isaia 43:1b)

7/18
Nu te teme, cåci Eu sunt cu tine; nu te

uita cu îngrijorare, cåci Eu sunt
Dumnezeul tåu; Eu te întåresc çi tot Eu

îñi vin în ajutor, Eu te sprijinesc cu
dreapta Mea biruitoare. (Isaia 41:10)

,
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EVANGHELIA CRÅCIUNULUI PE UN SUL DE HÂRTIEEVANGHELIA CRÅCIUNULUI PE UN SUL DE HÂRTIE

Poñi scrie Evanghelia Cråciunului pe un „sul de hårtie”, cam la fel cum se obiçnuia pe

vremea evanghelistului Luca. Lipeçte câteva coli de hârtie mai tare (eventual coli din

blocul de desen) de-a lungul laturii înguste, astfel încât så obñii o fâçie lungå. Scrie pe

sulul de hârtie, paragraf de paragraf, cât poñi tu de frumos, textul din Luca 2:1-14.

Poñi lipi desene fåcute de tine dupå versetele scrise sau poñi lipi, dacå ai, imagini

potrivite. În Ajun de Cråciun, citeçte Evanghelia Cråciunului de pe sulul de hârtie.

Spor la treabå!

Burkhard SCHÖNWÄLDER

Çi deodatå, împreunå
cu îngerul ...În vremea aceea ... Iosif s-a urcat çi el ... Pe când erau ei acolo ...

În regiunea aceea ...
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ITALIA

Italia este ñara ieslelor, a scenelor nativitåñii. În pe-

rioada Adventului se organizeazå adevårate con-

cursuri, în cåutarea celor care au montat cea mai

mare çi mai frumoaså scenå. La Roma existå o

capelå, unde se påstreazå bucåñi din chiar

ieslea în care a fost pus Pruncul Isus. În

perioada Cråciunului, påstorii din jurul

Romei cântå în fiecare an cu instru-

mentele lor, cu cimpoaie çi fluiere,

pentru a aminti astfel de påstorii din

jurul Betleemului çi de noaptea

aceea deosebitå în care S-a

nåscut Isus.

SPANIA

Aceastå scenå a nativitåñii, din nisip, a fost foto-

grafiatå în Gran Canaria. În perioada Cråciunului

se monteazå çi în Spania multe iesle sau se re-

prezintå în moduri diferite istoria nopñii de Cråciun,

precum aceastå scenå a nativitåñii de pe plajå.

Pentru copiii din Spania, sårbåtoarea principalå

este în data de 6 ianuarie. În ziua aceasta, copiii

primesc daruri. În faña bisericilor se organizeazå

scenete scurte cu istoria Cråciunului. Pe 5 ianuarie

au loc mari procesiuni cu care alegorice, eveni-

ment asemånåtor cu perioada carnavalurilor. La

aceste procesiuni sunt reprezentañi înså numai cei

trei magi.

CRÅCIUNUL
CRÅCIUNUL

ÎN DIFERITE ÑÅRI

Ilustrañii de Victoria DUNAIEVA
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MEXIC

În Mexic, noaptea de Cråciun nu este foarte liniçtitå. Acolo, sårbåtoarea este foarte zgo-

motoaså. Dupå serviciul religios, toñi oamenii ies pe stråzi sau se adunå la mese festive. Se

cântå, se danseazå çi se râde, toatå lumea distrându-se de minune. La sårbåtorea

Cråciunului se aprind multe lumini colorate. La un moment dat, în timpul acestei serbåri

pline de veselie, apare çi Papa Noel, care aduce multe daruri dulci, pe care le pune în

pantofii copiilor. Cornelia MACK

LUMINI STRÅLUCITOARE LA POLUL NORD

Este ora 12 la prânz în Barrow, punctul cel mai nord-

estic al Alaskåi. Acolo locuiesc eschimoçii. În Alaska,

Groenlanda çi în alte ñåri din apropierea Polului Nord,

soarele nu råsare luni întregi în timpul iernii.

Fireçte cå frigul este pe måsurå, temperaturile

fiind în jur de minus 30 de grade. Înså cu

toate acestea, Cråciunul tot se sårbåtoreçte,

chiar çi fårå brad. Eschimoçii împodobesc osul

maxilarului unei balene uriaçe (care a måsurat

nu mai puñin de 20 de metri când era vie!) cu o

ghirlandå de becuri colorate.

ÑÅRILE SLAVE

De Cråciun, în Polonia, Serbia çi alte ñåri slave se obiçnuieçte så se acopere podelele camerelor

cu fân çi paie, în amintirea faptului cå Pruncul Isus nu S-a nåscut într-un palat, ci într-un grajd. În

Polonia, perioada Adventului este sårbåtoritå ca o perioadå de liniçte çi meditañie. Copiii månâncå

mai puñine dulciuri çi dåruiesc din lucrurile lor celor såraci. Adulñii beau çi fumeazå mai puñin çi

încearcå så nu se certe la fel de mult ca în alte perioade ale anului. Pentru cå, la urma urmei,

sårbåtoarea Cråciunului este o sårbåtoare a dragostei.
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ÎN
TRCINE SUNT EU?CINE SUNT EU?

Ilustrañii de Iulia PRAVDOCHINA

Nu vreau så må laud, dar fac parte din categoria celor mai
mari animale terestre de pradå din lume. Bånuieçti
cumva despre cine este vorba? Çi çtii cumva deja totul

despre mine? Dacå nu, am så-ñi povestesc câteva lucruri
despre mine çi despre familia mea. Tråiesc în insulele din
Oceaul Arctic. Creatorul m-a echipat cu o blanå extrem de
groaså çi de deaså, care îmi apårå bine corpul de frig çi de apa
rece. Datoritå stratului gros de gråsime de sub piele (pânå la 
10 centimetri), nu îngheñ în timpul viscolelor çi tot el îmi pro-
tejeazå corpul în timpul nopñilor lungi ale iernii polare. Hibernez
doar foarte puñin, iar uneori nu hibernez deloc. În cåutarea
hranei, stråbat aproape toatå zona arcticå, ajungând vara chiar
çi pânå la Polul Nord. Må hrånesc cu foci. Blana albå este un
camuflaj ideal. Deoarece çtiu cå doar ochii çi nasul pot så må
dea de gol, în timpul vânåtorii îi acopår cu laba sau rostogolesc
în faña mea o bucatå de gheañå sau un bulgåre mare de zåpadå.
Creatorul meu m-a dotat cu un extraordinar de bun simñ al
mirosului. Pot adulmeca un animal mort pânå la o distanñå de
30 de kilometri! Iar locuinña focilor o simt chiar çi la o adâncime
de peste un metru sub gheañå sau zåpadå.

Datoritå gâtului meu lung, a umerilor puternici çi înclinañi çi
a unor pieliñe de înot la labele din fañå, pot så înot foarte bine.
Deçi sunt foarte mare (unii masculi ajung pânå la 3 metri
lungime çi 1000 de kilograme), sunt extrem de mobil çi rapid.
Distanña de 100 de metri o parcurg înot în 36 de secunde çi nu
îmi este greu så înot deodata 20 sau 30 de kilometri. Dacå
trebuie, pot så alerg cu o vitezå de 40 de kilometri la orå. Dar, în
mod normal, parcurg cam 3-6 kilometri într-o orå. Toamna,
femela noastrå îçi începe hibernarea într-o peçterå de zåpadå,
pe care çi-o pregåteçte pe o insulå sau pe uscat. În peçterå,
temperatura se menñine în jur de 0 grade. La fiecare trei ani,
de obicei în decembrie sau ianuarie, femela då naçtere în
mod normal la doi pui. Aceçtia cântåresc doar aproximativ
900 de grame, sunt încå orbi çi surzi çi nu au blanå. Ei ies
din peçterå abia primåvara. Spre sfârçitul primåverii, puii
cântåresc în jur de 10-15 kilograme. Mama lor îi duce atunci
la oceanul îngheñat, ca så-i înveñe cum så vâneze foci,
aråtându-le çi multe alte lucruri pe care trebuie så le çtie
pentru a putea supravieñui în condiñiile aspre din zona
arcticå. Puii råmân prin preajma mamei lor cam pânå la vârsta
de trei ani.

Ei, çtii acum cine sunt eu? Corect, sunt  .

Elvira ZORN

ursul polar
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Ilustrañii de Elena CARTÇENCO

1.  Când çi cum trebuie så sårbåtorim Cråciunul çi
Revelionul? (Inna N., 12 ani, Ucraina)

De Cråciun sårbåtorim venirea Mântuitorului nostru, Isus Cristos, pe
påmânt, care mai târziu, prin moartea Sa, a luat asupra Lui påcatele tuturor

oamenilor. Prin cele înfåptuite de Isus Cristos, noi, oamenii, putem avea pace
cu Dumnezeu, iertarea påcatelor çi viaña veçnicå.

Celebrarea acestei sårbåtori are sens numai dacå omul crede cu adevårat cå Isus
este Mântuitorul çi dacå Îl primeçte personal ca Domn. Cine crede în Isus Cristos sårbåtoreçte,
de fapt, în fiecare zi naçterea Lui în lume. Fiindcå datoritå venirii lui Isus în aceastå lume çi a
eliberårii câçtigate de El la crucea de pe Golgota, creçtinii tråiesc cu Dumnezeu. Ei au pårtåçie
cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt, care tråieçte în ei. Înså o datå pe an, creçtinii îçi amintesc în
mod deosebit de naçterea lui Isus. La Cråciun, ei Îi mulñumesc pentru cå a påråsit gloria cerului
çi pentru cå, de dragul oamenilor, a devenit Prunc. Sårbåtorirea Cråciunului poate så difere în
funcñie de ñarå. De exemplu, în Germania, Cråciunul se sårbåtoreçte în perioada 24-26
decembrie, iar Revelionul, la 31 decembrie. În Rusia, aceste sårbåtori se celebreazå dupå un
alt calendar, numit „calendarul iulian”. Acolo, Cråciunul este în 6 çi 7 ianuarie, iar Revelionul çi
Anul Nou se sårbåtoresc în 13 çi 14 ianuarie. Revelionul çi Anul Nou nu sunt sårbåtori creçtine,
dar a devenit o tradiñie så se sårbåtoreascå trecerea dintre ani. Cum anume, asta råmâne ca
fiecare så decidå pentru sine însuçi.

2. Dacå Dumnezeu îngåduie în viaña noastrå suferinña, ne aratå prin aceasta cå
nu ne iubeçte? (Katia M., 11 ani, Ucraina)

Avem parte de suferinñå, deoarece tråim într-o lume påcåtoaså. Dumnezeu nu a creat lumea
aça cum este ea acum. Înså, din cauzå cå Adam çi Eva au ales så tråiascå fårå Dumnezeu,
påcatul a intrat în inimile çi în vieñile oamenilor. Prin påcat suntem despårñiñi de Dumnezeul cel
Sfânt. Odatå cu påcatul au venit boala, moartea çi suferinña. Oamenii tråiesc aça cum cred ei
cå este bine, fårå så cearå sfatul lui Dumnezeu, çi adesea îçi produc reciproc suferinñå.

Înså celor care cred în Cristos ca Domnul çi Mântuitorul lor personal, Dumnezeu le då
puterea så îndure necazul çi suferinña, uneori chiar så sufere cu bucurie de dragul Lui. În Biblie
este scris: „Cåci cu privire la Cristos, vouå vi s-a dat harul nu numai så credeñi în El, ci så çi
suferiñi pentru El” (Filipeni 1:29). Când trecem printr-o suferinñå, aceasta ne poate ajuta så nu
påcåtuim. Dumnezeu foloseçte uneori aceastå grea încercare çi ca instrument cu care så ne
transforme caracterul, ca så semånåm tot mai mult cu Cristos. Suferinña nu este în niciun caz
un semn cå Dumnezeu nu ne iubeçte.

Dacå în toate ispitele çi încercårile avem încredere în Dumnezeu çi în planurile Lui bune
pentru viaña noastrå, putem så-I spunem: „Mulñumesc, Doamne, cå m-ai påzit de påcat çi m-ai
ajutat så Te slujesc în perioade de încercåri. Mulñumesc pentru credincioçia Ta.”

Un exemplu bun pentru noi este Iosif, care a trebuit så sufere mulñi ani, deçi a fost
nevinovat. Çtim cum l-a binecuvântat Dumnezeu mai târziu çi cum i-a fåcut parte
de mult har çi de mult bine, astfel încât el a putut så le spunå frañilor såi: „Voi,
negreçit, v-añi gândit så-mi faceñi råu, dar Dumnezeu a schimbat råul în bine,
ca så împlineascå ceea ce se vede azi. Çi anume, så scape viaña unui
popor în mare numår” (Geneza 50:20).
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Çtiai cå ... 
... numai triburile balan-

ta, bijago, mandingo çi

papel au Noul Testament

în limba lor?

... Noul Testament a fost

înså tradus çi în limba

comercialå (creola) din

Guineea-Bisau?

O zi de naçtere

Çi bisericile au o zi de naçtere! În 1990, Biserica Evanghelicå din

Guineea-Bisau a sårbåtorit 50 de ani de existenñå. Toñi au fost

emoñionañi. Marea bisericå din Bisau, capitala acestei ñåriçoare din vestul

Africii, a fost plinå, pânå la ultimul scaun. Corul a cântat înålñåtor, iar oamenii

au vorbit despre dragostea çi purtarea de grijå a lui Dumnezeu fañå de ei. A fost un eveniment måreñ! În

1940, Bessie, o tânårå misionarå din Anglia, a sosit în Guineea-Bisau. Bessie le-a povestit oamenilor

cu mult entuziasm despre Isus. Pe fiecare om pe care-l întâlnea, Bessie îl invita la serviciul religios din

apartamentul ei. Nu dupå mult timp, bårbañi çi femei, tineri çi tinere L-au rugat pe Isus så le ierte

påcatele. Ei au vrut ca çi alñii så afle ce a fåcut Isus pentru ei. Aça a crescut biserica çi s-a råspândit.

Au venit tot mai mulñi misionari ca så ajute tânåra bisericå. În vremea aceea, ñara se numea Guineea

Portughezå, deoarece era o colonie portughezå. Populañia a dorit obñinerea independenñei çi s-au

purtat råzboaie îndelungate cu portughezii. Limba portughezå continuå så fie limba oficialå a ñårii, deçi

mulñi vorbesc numai limba creolå sau limba tribului lor. Majoritatea oamenilor sunt foarte såraci. Ei

trebuie så munceascå din greu ca så câçtige suficient de mult pentru traiul de zi cu zi. Doar foarte

puñini copii merg la çcoalå çi învañå så scrie çi så citeascå.

Cårñi çi Biblii

Creçtinii din Guinea-Bisau vor så çtie ce spune Dumnezeu în Biblie. Misionarii îi ajutå cât de bine

pot. Ce mare lucrare pentru ei! Mai întâi trebuie så înveñe portugheza, apoi creola, balanta, papel çi

încå o altå limbå. Apoi trebuie så facå tabele çi cårñi simple. Copiii învañå repede, dar pårinñii lor au

deseori dificultåñi la învåñat. Câñiva creçtini frecventeazå çcoala biblicå, unde învañå så le spunå altora

cum pot så-L urmeze pe Isus.

Misionarii ajutañi de alñi creçtini au început munca de lungå duratå a traducerii Noului Testament în

mai multe limbi vorbite în Guineea-Bisau. Adesea este foarte greu så gåseascå exact cuvântul corect

GUINEEA-BISAUGUINEEA-BISAU
ISUS NE ELIBEREAZÅ! A F R I C

A

Guineea-Bisau
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pentru traducere. Cum så gåseçti un cuvânt pentru munte, într-o

ñarå în care nu existå munñi? Unul dintre colaboratori i-a spus

traducåtoarei un cuvânt, despre care credea cå descrie un munte.

Dar ea a constatat cå acest cuvânt se referå la o movilå cu o

înålñime de aproximativ 2 metri, care este ridicatå de niçte insecte

mici çi albe, numite termite. Poñi så-ñi imaginezi cå Isus S-a dus pe

o movilå de termite, ca så se roage?

Multe limbi

Deçi Guineea-Bisau este o ñarå micå, acolo tråiesc peste 25 de

triburi çi fiecare trib are o limbå proprie. Câñiva creçtini din triburile

balanta çi papel le mårturisesc deja celorlalte triburi Evanghelia lui

Isus Cristos. Cu toate acestea, existând atât de multe triburi, este

nevoie de mulñi alñi evangheliçti!

Isus iubeçte gemenii

Majoritatea oamenilor din Guinea-Bisau se tem de duhurile rele.

Apili çi Okanñ, fratele ei geamån, au ascultat entuziasmañi când

bunica le-a povestit ce s-a întâmplat la naçterea lor.

– Mama voastrå a murit, le-a spus ea, pentru cå sunteñi gemeni.

Vraciul a zis cå unul dintre voi trebuie så fie un copil trimis de

duhuri, de aceea a trebuit ea så moarå. Nimeni nu a vrut så vå ia în

îngrijire çi så vå dea de mâncare. Tuturor ne-a fost fricå. Vraciul a

zis så fiñi låsañi afarå, ca så muriñi.

– Dar bunico, tu nu ne-ai låsat afarå, nu-i aça? a întrebat-o Okanñ.

– Nu, a råspuns bunica. Nu am putut så stau çi så må uit cum

plângeñi. Aça cå v-am ascuns într-un coç çi v-am dus la femeile

care ne-au povestit despre Isus.

– Totuçi, nu este adevårat cå unul din noi este un duh, nu-i aça? a

întrebat Apili.

– Nu, copila mea. Femeile mi-au explicat cå

Dumnezeu vå iubeçte pe amândoi çi cå vrea ca noi

så vå îngrijim. Mi-au aråtat cum pot så vå prepar

lapte într-o sticlå. Apoi s-au rugat pentru voi.

La început, familia mea a fost furioaså,

pentru cå au crezut cå duhul din voi ne

va aduce multe necazuri. Înså, cum nu

s-a întâmplat nimic råu, s-au mai

calmat. Curând dupå aceea am vrut

çi eu så-L urmez pe Isus. Am ajuns

atunci så înñeleg clar cå El este

mai puternic decât duhurile rele.

– De aceea Îl urmåm acum toñi

pe Isus! a exclamat Okanñ

fericit. Nu ne mai este fricå

de duhuri.

de Daphne SPRAGGETT

Poñi så te rogi
pentru Guineea-
Bisau:

Doamne Isuse!

Te rog, ajutå-i pe toñi cei

care traduc Biblia în limbile

balantå, papel çi creolå, så

gåseascå cuvintele corecte.

Då-le råbdare tuturor celor

care-i învañå pe creçtini så

citeascå.

Få ca Duhul Tåu Sfânt så-i

cålåuzeascå pe creçtini ca

så înñeleagå ce citesc în

Biblie.

Ajutå-i pe toñi cei care

frecventeazå çcolile biblice

så afle mai multe despre

Tine çi så-i poatå învåña pe

alñii.

Sunt atâtea triburi care se

tem de duhurile rele. Få så

audå çi ele curând Vestea

Bunå, ca så poatå fi

eliberate de temerile lor.

Aprinde în oamenii care

ascultå în fiecare duminicå

seara emisiunile postului de

radio creçtin, dorinña de a

afla mai multe despre Tine.

Te rog, foloseçte filmul

„Viaña lui Isus”, pentru ca

mulñi oameni så ajungå så 

te cunoascå.

1

2

3

4

Ilustrañii de 
Elena MIHAILOVA-RODINA

5

6

7
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– EL s-a ascuns într-un tufiç aici jos,
raportå bufniña. Vrea så scape de mine, ca
så vâneze un animal. ÎI este foame. Printre
frunze i se vede blana de foc. Este
înfricoçåtor! Imens!

Poveste-serial începutå în nr. 1/06

Ele nu puteau påñi nimic, doar locuiau
sus, în copaci. Supårat, corbul a plecat de
la ele. A luat-o în direcñia ñipetelor bufniñei çi
a gåsit-o pe creanga unui scoruç.

Noaptea, ochii îi strålucesc ca focul! Nu må
pot uita în ochii lui, altfel cad de pe creangå.

– Te schimb eu, zise corbul.
Bufniña plecå pe furiç, iar Kolk preluå
postul de observañie. Zburå în cerc strâns

peste tufiçul în care se ascundea
animalul, scoñând un croncånit ca un
ñipåt profund.

Animalul såri în picioare, rupând crengile
din jur çi îndreptând un råget asurzitor
înspre pasårea din aer, care vroia så-i strice
vânåtoarea.

Priveçte-l în ochi! îçi impuse Kolk. Nu ai
voie så te temi de EL! EL nu poate så
zboare!

De cum s-a luminat de ziuå, corbul a
zburat în pådurea de pini, unde locuiau
ciorile. A fost întâmpinat cu ñipete ascuñite.
Când a reuçit în sfârçit så ia cuvântul çi le-a
cerut så-l ajute så sperie cu croncånitul lor
animalul de pradå, ciorile l-au refuzat
sarcastic.

Animalul de pradå se îndepårtå în salturi
mari, luând-o de-a curmeziçul prin pådure.
Voia så scape de pasårea gålågioaså, dar
Kolk råmase deasupra lui. În final, animalul
se culcå sub un brad, pe muçchi.

de Werner LUTZ
Ilustrañii de Iulia PRAVDOCHINA
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Trebuie så råmâi în vizuinå. Aici nu-i de
joacå!

Fips nu-i råspunse. Rupse un con de
brad, cu care lovi animalul de pradå în spate.
EL se ridicå imediat çi se uitå în jur.

Kolk råmase deasupra lui, strigând
întruna, ca animalele så çtie exact unde se
aflå EL. Brusc, lângå corb apåru Fips.

– Ce faci aici? se råsti Kolk la el.

Urmåtorul con îl lovi în fañå. EL se scuturå
çi se uitå în sus, unde descoperi maimuña.
Rågetul lui sfâçie din nou liniçtea pådurii.
Atunci, maimuña fåcu ceea ce fåcuse çi cu
vulpea: aruncå un con în gura animalului de
pradå.

Aça au continuat pânå seara, apoi Bufniña
preluå postul de observañie. În ziua
urmåtoare, veni din nou rândul lui Fips çi al
lui Kolk. Noaptea, iar Bufniña. Animalul de
pradå tot nu apucase så vâneze nimic.

EL se înecå çi îl scuipå. Corbul uitå så mai
ñipe, atât de mult îi plåcu manevra lui Fips.

– Îl enervåm pe uriaçul de jos! îi zise lui
Fips. Atât îl enervåm, pânå când spalå
putina!

Foamea, ñipetele neîncetate ale påsårilor
de deasupra lui çi bombardamentul cu conuri
de brad îl iritarå atât de mult, încât în final
începu så alerge haotic prin pådure, în
cåutarea unei pråzi.

Înså expresia de pe faña maimuñei råmase
durå çi ea continuå så arunce conuri. Odatå
cu låsarea serii, în pådure råsunå un al doilea
ñipåt de avertizare.

Peste tot mirosea a animale, dar de gåsit,
nu gåsea niciuna. Când Fips çi Kolk preluarå
a treia zi postul de observañie çi primul con
de brad nimeri animalul de pradå, EL scoase
un råget atât de mânios, încât toate
animalele încremenirå de fricå.

Gaiña îi avertiza pe toñi de Omul Verde,
care se urcase în casa lui din copacul de la
marginea Câmpiei Verzi. Fips dispåru brusc.
Unde s-o fi dus? se întrebå Kolk. Pur çi
simplu, plecase.

Z
A
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– Añi înnebunit? ñipå Kolk.
În clipa aceea, animalul de pradå se

pregåti så atace. Dar cåpriorul o luå la goanå
spre pådure, ca så-çi scape viaña, cu
animalul de pradå la un pas în urma lui.

Înså animalul de pradå çi-a continuat
alergarea, iar Kolk trebuia så råmânå
deasupra lui çi så-i anunñe miçcårile. Cra-cra-
cra! Apoi Kolk era cât pe ce så cadå jos,
când în faña lui apåru Attila, cåpriorul, iar între
coarnele lui ståtea Fips.

– Mai repede! comandå Fips.
Cåpriorul prinse parcå aripi. Fåcu un salt

lung peste tufiçurile de la marginea pådurii,
direct pe Câmpia Verde. Animalul de pradå
ezitå o secundå.

Cåpriorul o luå drept spre casa din copac
a Omului Verde. Kolk a priceput atunci ce
vroia så facå Attila, cåpriorul curajos. Çi-a
continuat zborul destul de jos, chiar
deasupra animalului de pradå. Era hotårât
så-l loveascå drept în ochi, în cazul în care
situañia ar fi scåpat de sub control.

– Încet, comandå Fips çi începu så-çi
batå joc de animalul de pradå în limbajul
maimuñelor.

Mânia animalului de pradå era în continuå
creçtere. EL continuå så-çi urmåreascå prada
pe câmpie.

Dar pocnitura fatalå a Ñevii Morñii culcå
animalul de pradå la påmânt. Kolk se înålñå
cu ultimele puteri spre cer. Încå un pocnet, çi
încå unul, çi încå unul. Kolk mai våzu cum
cåpriorul såri speriat peste tufiçuri, dispårând
în pådure.

Kolk aterizå lângå el.
– Ridicå-te, Attila! porunci Kolk. EL este

mort. Tu l-ai învins! Ridicå-te çi respirå liniçtit.
Attila se ridicå så-çi tragå sufletul.
Apoi întrebå:

Jos, sub Kolk, zåcea EL, cu blana lui de foc
– nemiçcat, culcat pe iarbå. Kolk zburå cât
putu de repede spre pådure, pentru a fi alåturi
de cei doi. Printre vârfurile copacilor îl mai

vedea încå pe Attila, care îçi continua
salturile lungi, pânå ce cåzu gråmadå
lângå arñarul ariciului.

– Este adevårat?
– Da, zise Kolk. Iar acum, întinde-te din

nou pe iarbå, ca så te liniçteçti.
La scurt timp li se alåturå çi Bufniña, care-l

mângâie blând pe Attila pe spate.

28
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Va urma

– Atunci pot så må duc la cåprioara mea
çi la cei doi iezi, zise el. Çi vå mulñumesc
pentru tot!

– Noi trebuie så-ñi mulñumim, Attila! zise
Kolk. Çi så ne mai vizitezi.

Apoi îçi luå zborul, ca så vadå ce se
întâmplå în continuare. Când se întoarse, le
relatå cå acum erau mulñi oameni pe câmpie
în jurul animalului de pradå. Attila se ridicå de
jos. În întuneric, ochii îi luceau ca douå
lumini.

Cåpriorul o luå cu pas uçor spre caså.
Din când în când, sub copitele lui, mai
trosnea câte o creangå. Båtrânul Erinaceus
Europeus îçi trecu låbuñele peste ochi.

– Oh, tinerii din ziua de azi! oftå el,
intrând apoi în vizuinå.

Bufniña li se alåturå dupå un timp. Îçi
ridicå ochii mari spre luna de pe cer.

– Sunteñi tristå, constatå Kolk. De ce?
– Ce animal, ce animal minunat! çopti

bufniña. Apoi îçi luå zborul.

Kolk îl întrebå pe Fips:
– Vrei så råmâi la mine, în vârful bradului?
Desigur cå vroia! Oh, cât de mult îçi dorea

acest lucru! Acolo sus, corbul îçi ridicå din
nou aripa dreaptå çi se întoarse spre puiul de
maimuñå.

– Dormi deja? întrebå Kolk. Dar de sub
aripå nu veni niciun råspuns.

Doarme, se gândi corbul, recunoscåtor.
Çi niciunul din aceste animale frumoase nu a
trebuit så moarå. Mult timp nu reuçi så
adoarmå, atât de fericit era.

„Frica de oameni este o curså,
dar cel ce se încrede în Domnul
n-are de ce så se teamå.”
(Proverbe 29:25)
„Påzeçte-må, Dumnezeule,
cåci în Tine må încred. [...] Am
necurmat pe Domnul înaintea
ochilor mei: când este El la
dreapta mea, nu må clatin. [...]
Îmi vei aråta cårarea vieñii:
înaintea feñei Tale sunt bucurii
nespuse, çi desfåtåri veçnice în
dreapta Ta.” (Psalmul 16:1,8,11)

1. Cum au reacñionat ciorile la rugåmintea de
a le ajuta pe animale? De cine îñi amintesc
ciorile?

2. Ce rol a jucat Fips la victoria împotriva
animalului de pradå?

3. Cine i-a eliberat pe locuitorii pådurii de
pericolul ameninñåtor?

4. Pe cine ne putem baza, când suntem
ameninñañi de un pericol?
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Cristian Daniel MIÇCA

Roda COROIU, 12 ani, Çuncuiuç, jud. Bihor

Delia TOADER, 8 ani, Sebiç, jud. Arad

Ancuña Adriana CRÅCIUN, 

14 ani, Voitinel

Costicå CRÅCIUN, 12 ani,

Voitinel, jud. Suceava
Timeea Maria POP, 9 ani, 

Vad, jud.Cluj

Fedur IONUÑ, jud. Suceava

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.

Ce de „amintiri frumoase de Cråciun” am primit de la voi! Bravo! Pagina voastrå e din nou foarte reuçitå. 

Cråciunul semnificå naçterea Domnului Isus. Îmi aduc aminte
cu drag de Mântuitorul. Merg împreunå cu prietenii çi colegii la
bisericå. Amintirea cea mai frumoaså råmâne dupå ce venim de
la bisericå.                        (Daniela LIXANDRU, 15 ani, Lereçti, jud. Argeç)

Ningea cu fulgi mari, iar pe stradå era mare gålågie de copii. Erau mulñi copii. Unii se dådeau cu sania, alñii se båteau
cu zåpadå. Am fost la bisericå çi am primit daruri. Acaså ne açteptau musafirii, cu alte daruri. Era çi ziua de naçtere a
surorii mele Delia. Çi ea a primit multe daruri. A fost o zi minunatå, în care ne-am bucurat cu toñii, çtiind cå Domnul
Isus Cristos S-a nåscut pentru a ne putea råscumpåra.                       (Corina-Amalia PAÇCALÅU, 12 ani, Çuncuiuç, jud. Bihor)

Îngerul vesteçte naçterea lui Isus Naçterea lui Isus Cristos

Bucuria Cråciunului
Naçterea Domnului Magii çi Pruncul

Colind
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Pag. 11: CUVINTE ÎNCRUCIÇATE: 1. cinci, 2. ucenici, 3. Iordan, 4. Dumnezeu,

5. doisprezece, 6. Matei, 7. zile, 8. Ghetsimani, 9. Toma; IERUSALIM

(Matei 2:1-2)

Pag. 19: O MARE MÂNGÂIERE: “[...] nu te teme, Eu sunt scutul tåu [...]”

(Geneza 15:1)
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Çi iatå cå 
a mai trecut un an! 

Så aveñi un Cråciun
binecuvântat çi så

treceñi cu multå luminå
çi pace în Noul An!

Echipa FELINARUL 

Eliza BOÑ, 14 ani, Chiñoc,

jud. Vaslui

Emanuela Mihaela CRÅCIUN, 

13 ani, Voitinel
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