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Doi orbi au vrut så fie vindecañi de

Isus. Isus i-a întrebat:

– Credeñi cå pot face lucrul acesta?

– Da, Doamne, I-au råspuns ei.

Ce a fåcut atunci Isus?

Eliminå toate literele care apar de cinci
ori. Înscrie literele råmase, pe rând, în
cåsuñele de mai jos çi vei obñine tema
acestui numår al revistei FELINARUL.

F E G U K X P S F U G N
T B D H F O K M X N P U
G L B C H P A F R B E K
T K P E X V B G I P K H
G X N H F D E B H C X Å

Ilustrañii de Ivan SULIMA

UN RĂSPUNS MINUNATUN RĂSPUNS MINUNAT
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A doua zi, Paul a venit din nou ca så afle mai multe despre Isus. Ionatan i-a deschis uça, pentru

cå era singur acaså.

– Vino, îi spuse el, trågându-l spre masa mare din sufragerie. Vreau så-ñi aråt ceva ... Pe maså era

întinså o hartå ... Aceasta este ñara Israel, zise Ionatan cu mare vervå. Este ñara în care S-a nåscut

Isus. Vrei så vezi unde a umblat pe apå?

Paul a dat din cap, în semn cå da.

– Aici! Ionatan indicå o micå patå albastrå de pe hartå.

– Seamånå cu o parå.

– Acesta este lacul Ghenezaret, explicå Ionatan. Tot în acest lac a fost prins

çi peçtele cu banul în gurå.

– Care ban? întrebå Paul.

– Påi, a fost cam aça: era un om, care nu îçi putea plåti impozitul pentru cå

nu avea bani. Atunci, Isus i-a spus så se ducå la lac çi så prindå un peçte. În

gura peçtelui a gåsit un ban.

POVESTEA 5

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 Paul.
Aça a ajuns Paul så-l cunoascå pe
Ionatan, çi cei doi au devenit prieteni.
Ionatan i-a povestit cå Isus este
atotputernic, iar de la mama lui Io-
natan, Paul a aflat cå Isus a venit în
lumea aceasta ca Prunc, pentru cå
i-a iubit pe oameni.

Kari VINJE

ÇI PRIETENUL INVIZIBILÇI PRIETENUL INVIZIBIL
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Paul ar fi vrut så întrebe dacå çi ceilalñi peçti din lac au avut bani în

gurå, dar Ionatan nu se mai oprea din vorbit ... În cursul dimineñii studiase

harta împreunå cu mama lui. De aceea çtia acum atât de multe lucruri noi despre Isus. Çi

era evident cå dorea så i le povesteascå pe toate çi lui Paul.

Ionatan L-a ridicat de-a dreptul în slåvi pe Isus.

– Isus a fost mult mai bun decât orice medic, spuse el. Dacå cineva era bolnav, nu trebuia decât så

dea fuga la Isus, iar El putea så-l vindece într-o clipitå. Spunea numai: „Fii sånåtos!” Çi chiar în clipa

aceea omul se fåcea sånåtos.

– Nu se poate! zise Paul.

– Ba se poate! Çi apoi a mai lipit çi o ureche la locul ei.

– De ce? Mai înainte omul nu a avut urechi? întrebå Paul.

– Nu, dar în Ierusalim a fost un om care nu avea urechi. Sau, stai puñin, avea doar o ureche. Pe

cealaltå o pierduse.

– O pierduse?!

– Da, i-a fost tåiatå, dar Isus a gåsit urechea çi i-a pus-o la loc. Çi vuppp, omul a avut din nou douå urechi.

Paul tocmai vru så spunå din nou: „Nu se poate!”, când auzi un glas dinspre canapea. Dar nu

canapeaua era cea care vorbea, ci doamna Nemeç, care intrase în încåpere fårå ca båieñii så o

observe.

– Este corect ce a spus Ionatan, afirmå ea. Isus i-a pus urechea la loc acelui om din Ierusalim.

Aceasta a fost ultima Lui minune, înainte så fie prins.

– A fost prins? întrebå Paul îngrozit.
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– Tocmai am vrut så-ñi povestesc despre asta, spuse Ionatan. L-au
prins pe Isus çi L-au legat.
– Cine? întrebå Paul.
– Oamenii cårora nu le plåcea de Isus, ei L-au legat çi apoi ...
– De ce nu le-a plåcut de El?
– Pentru cå oamenii nu mai ascultau de ei, ci de Isus. L-au legat çi
apoi au hotårât cå Isus trebuie så fie omorât.
– Bine, dar nu a fost nimeni acolo så-L ajute?
Ionatan a dat din cap, în semn cå nu.
– Nici Dumnezeu?
– Nu, nimeni, spuse Ionatan. Apoi nu mai spuse nimic.

Dar doamna Nemeç dorea så povesteascå mai departe. Îl luå pe
Paul în poalå, la fel cum fåcea çi mama lui, când încerca så-l mângâie
çi så-i alunge tristeñea. Ionatan se açezå lângå ea, pe canapea.

Çi, în timp ce ståteau toñi trei pe canapea, doamna Nemeç povesti
de ce nu L-a ajutat Dumnezeu pe Fiul Såu. Ar fi fost foarte uçor så o
facå. Ar fi putut så-L salveze la fel de uçor cum poate så facå toate
celelalte lucruri. Dar atunci oamenii nu ar fi fost råscumpårañi çi
eliberañi. Dacå Isus nu ar fi murit, oamenii i-ar fi aparñinut în continua-
re vråjmaçului.

Paul uitase aproape de tot de ce a venit Isus pe påmânt. Acum
înså îçi aminti: Isus trebuia så-i råscumpere pe oameni pentru
Dumnezeu. De aceea a trebuit så moarå. Desigur, viaña Lui a fost cu
mult mai valoroaså decât tot aurul din lume. Dar ca Dumnezeu så
fie dispus så-Çi dea Fiul! ... Nu, asta era ceva cu totul deosebit!
Paul råmase mut de uimire.

Dupå un timp, Paul întrebå:
– Dacå Isus nu ar fi murit, aç fi çi eu unul dintre vråjmaçii lui
Dumnezeu?
– Da, spuse doamna Nemeç.
– Çi Ionatan?
– Da, çi Ionatan.
– Çi tata, çi mama, çi Mia?
– Da, tu, çi eu, çi Ionatan, çi pårinñii tåi, çi Mia, çi toñi oamenii din
întreaga lume. Toñi am fi duçmanii lui Dumnezeu dacå Isus nu ar fi
murit pentru noi.
– Dar El a murit cu adevårat, nu-i aça?
– Da, zise doamna Nemeç încet. Da, Paul, El a murit cu
adevårat.
– Çi prin aceasta oamenii au fost råscumpårañi çi eli-
berañi? vru så çtie Paul.
– Da, au fost råscumpårañi çi eliberañi çi pot acum så fie
din nou prietenii lui Dumnezeu, dacå vor acest lucru.
– În orice caz, eu vreau, spuse Ionatan. Çtiu asta
deja de foarte mult timp. Vreau så fiu unul din
prietenii lui Dumnezeu.
– Dar çi eu vreau asta! Da, chiar vreau så fiu
unul din prietenii lui Dumnezeu! zise çi Paul.
El nu çtia lucrul acesta de foarte mult timp,
dar tocmai luase aceastå decizie.

Va urma
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Pe malul lacului Ghenezaret, tocmai acolo unde

râul Iordan se varså în lac, în trecut a existat un

sat sau chiar un oraç, ce se numea Betsaida. Este unul

din cele trei locuri, despre care Isus a spus cå peste

ele vor veni vremuri grele. Çi acest lucru, deoarece

locuitorii acestor açezåri våzuserå multe minuni

fåcute de Isus, çi-L auziserå pe Fiul lui Dumnezeu,

pe Salvatorul întregii lumi, predicând, dar cu toate

acestea nu s-au întors la Dumnezeu. Azi vreau så-ñi

povestesc despre o minune pe care a fåcut-o Isus în

Betsaida.

Dupå ce Isus a såturat patru mii de oameni cu

numai çapte pâini çi un peçte, a trecut cu barca pe

celålalt mal al lacului Ghenezaret çi S-a dus la

Betsaida. De fapt, aici era locul de origine al

ucenicilor Andrei, Petru çi Filip.

Atunci, câñiva oameni au adus un orb la Isus çi 

L-au rugat så Se atingå de el. Probabil cå aceçti

oameni au çtiut ce putere avea Isus, altfel nu ar fi

apelat la El, nu-i aça? Înså, în loc ca Isus så Se atingå

doar de acel orb, El l-a luat de mânå çi l-a scos din

oraç. Apoi a pus scuipat pe ochii orbului, Çi-a pus

mâinile peste el çi l-a întrebat: „Vezi ceva?” Orbul a

råspuns cå-i vede pe oamenii din jur foarte neclar, ca

pe niçte copaci. Isus Çi-a pus încå o datå mâinile

peste ochii bolnavului çi i-a spus: „Uitå-te acum din

nou!” Orbul s-a uitat în jur çi a våzut totul clar çi

desluçit. Era vindecat!

Dacå vei ajunge vreodatå în Israel, vei vedea un

grup statuar în locul unde Isus l-a vindecat pe acel

nevåzåtor: orbul çi Isus, care-l vindecå. Iar dacå vrei

så citeçti în Biblie, gåseçti istoria vindecårii orbului

în capitolul 8 din Evanghelia dupå Marcu.

Waldemar ZORN

ORBUL DIN BETSAIDAORBUL DIN BETSAIDA

Ilustrañii de Larisa GOROÇCO
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Nu este plåcut så fii bolnav! Chiar çi o simplå boalå, precum o råcealå, o gripå sau

niçte simple dureri de gât, o resimñim ca fiind chinuitoare çi neplåcutå. Înså existå o

boalå mult mai gravå. De ce se îmbolnåvesc oamenii? Biblia ne explicå acest lucru.

Când primii oameni au påcåtuit, Dumnezeu i-a alungat din Paradis, ei devenind

astfel muritori. Odatå cu påcatul, în lume au venit çi bolile. Aceasta nu înseamnå cå

un om se îmbolnåveçte numai când påcåtuieçte, înså, în general, bolile existå tocmai

fiindcå oamenii au devenit påcåtoçi.

Ce bine e cå Dumnezeu a creat lumea în aça fel, încât unele plante så conñinå

substanñe cu care så poatå fi vindecate anumite boli! De exemplu, dacå ai o ranå la

mânå sau la picior, care se vindecå foarte încet, pune pe ea o frunzå spålatå de

påtlaginå çi bandajeazå locul, dar nu prea strâns, çi rana se va vindeca repede. În

Biblie existå un exemplu, în care

unui bolnav i s-a aplicat pe ranå

un plasture cu smochine, çi

bolnavul s-a vindecat.

Ce bine cå existå medici, care

çtiu cum pot fi ajutañi oamenii

bolnavi! Dacå ne dor dinñii, çtim la

cine så apelåm. Biblia vorbeçte çi

despre medici. Unul dintre evan-

gheliçti, çi anume Luca, a fost

medic. El l-a însoñit pe apostolul

Pavel în cålåtoriile lui periculoase

çi pline de aventuri. Pavel însuçi a

suferit de o boalå çi a depins de

un medic.

Dar cel mai important lucru

este cå avem un Medic, care-l

cunoaçte pe fiecare om în parte

çi care are putere asupra tuturor

bolilor, inclusiv asupra morñii.

Acesta este Domnul nostru Isus Cristos, Cel care a luat toate slåbiciunile çi bolile

noastre asupra Sa, aça cum citim în Biblie. El are puterea çi autoritatea så-i vindece

pe oameni. Dacå avem vreodatå nevoie de ajutor, putem veni la El cu toatå

încrederea.

Ai våzut vreodatå cum a fost vindecat cineva dintr-odatå? Eu am våzut. Çi nu doar

o singurå datå. Pur çi simplu, dupå ce s-a rugat cineva pentru omul bolnav – brusc,

omul a fost din nou sånåtos. În Biblie, dar çi în viaña de zi cu zi, existå multe

asemenea cazuri. Citeçte, de exemplu, Evanghelia dupå Marcu. Acolo sunt relatate

multe asemenea situañii. Însuçi Domnul Dumnezeu a spus: „Eu sunt Domnul, care te

vindecå” (Exodul 15:26). Nu ezita så vii la El cu cererile tale, El poate totul!

Waldemar ZORN

DOMNUL ESTE MEDICUL MEUDOMNUL ESTE MEDICUL MEU

7

Ilustrañii de Larisa GOROÇCO
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Era orb çi cerçea de mulñi ani pe drumul care ducea spre
Ierihon. Într-o zi, Isus a trecut pe lângå el. Atunci, el a strigat:
„Isuse, Fiul lui David, ai milå de mine!” Oamenii care
mergeau cu Isus i-au spus så tacå, dar Isus S-a îndurat de el
çi l-a vindecat.

Numele lui înseamnå „Dumnezeu råspândeçte luminå”. A
fost conducåtorul unei sinagogi. Fiica lui de doisprezece ani
era grav bolnavå. De aceea s-a dus la Isus çi L-a rugat s-o
vindece. Chiar çi atunci când i s-a comunicat cå fiica lui a
murit, nu s-a îndoit cå ea va învia de îndatå ce Isus Îçi va
pune mâinile peste ea. Când Isus a ajuns la casa lui, i-a scos
pe toñi afarå, a apucat fetiña de mânå çi i-a zis: „Talita, cumi!”
Atunci fetiña s-a trezit. Toñi s-au mirat de acest lucru.

„Domnul a dat çi Domnul a luat, binecuvântat fie Numele
Domnului!” a spus un om drept, care a tråit cu douå mii de
ani înainte de Cristos, în Arabia. Într-o perioadå în care a avut
parte de multe nenorociri çi în care a suferit de o boalå grea,
a purtat discuñii în contradictoriu cu prietenii lui, aceçtia
afirmând cå el era singur vinovat de toatå suferinña prin care
trecea. A fost råsplåtit pentru credinña lui neclintitå cå
Dumnezeu îl va vindeca çi va interveni în favoarea lui. Domnul
i-a dat înapoi de douå ori mai mult decât avusese înainte.

Numele ei înseamnå „Iehova este înduråtor”. Dumnezeu S-a
îndurat de ea, vindecând-o de o boalå foarte gravå. A fost
soñia unuia dintre conducåtorii împåratului Irod. Dupå ce a
fost vindecatå, L-a slujit pe Dumnezeu cu toatå averea ei. În
dimineaña zilei de Înviere, ea, împreunå cu alte femei, le-a
dus celor unsprezece ucenici vestea despre mormântul gol

al lui Isus.

ÇTII CUM ÎI CHEAMÅ?ÇTII CUM ÎI CHEAMÅ?

Råspuns: Marcu 10:46-52Råspuns: Luca 8:2-3 çi 24:10

Råspuns: Marcu 5:21-43Råspuns: A 18-a carte a Bibliei

Paginå realizatå de Helene BOSCHMANN Ilustrañii de Larisa GOROÇCO
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Florile albe ale mårului priveau prin fereastra deschiså
de la etaj. Mireasma lor vestea „în gura mare”

începutul primåverii. Înså fetiña din camerå nu auzea
aceastå veste bunå – sau nu vroia s-o audå. Cu capul
plecat, era complet cufundatå în lumea gândurilor ei.
Erau mai degrabå gânduri negre, triste, cåci faña fetiñei
avea o expresie apåsatå, mult prea maturå. Îñi såreau în
ochi mai ales douå cute orizontale, mai sus de nas.

Fetiña nu observå când se deschise uça çi în camerå
intrå o femeie înaltå. Pårul ei negru strålucea argintiu la
tâmple – semn al prea multelor ei griji. Când îçi våzu
fiica, spatele mamei se gârbovi. Îçi întoarse privirea, cu
ochii triçti. Picioarele fetiñei erau atât de strâmbe din
cauza unei boli, încât nu puteai decât s-o compåtimeçti
profund.

– Nu poñi så te uiñi, mamå, nu-i aça? Çi cum så tråiesc
eu cu aceste picioare? – Nu! Pleacå çi laså-må în pace! Nu
am nevoie de mila ta, se apårå fata, respingând tandreñea
mamei, care dorise doar så-çi strângå copila la piept.

Femeia påråsi încåperea. Dupå un timp, aduse un
pahar cu lapte çi câñiva biscuiñi aromañi, tocmai scoçi din
cuptor. Puse în tåcere micul dejun pe noptierå. Apoi
plecå imediat, ca så nu-çi deranjeze copilul bolnav.

Iuliana era azi prost dispuså, ca de altfel de fiecare
datå când medita la soarta ei. Din cauza revistei de modå
pe care o frunzårise de dimineañå, indispoziñia ei
devenise çi mai apåsåtoare: fete dråguñe, zvelte, cu 9

Svetlana IAROÇEVICI
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pantofi moderni çi haine elegante îñi zâmbesc de pe paginile
lucitoare ... çi ele toate pot så umble … Ah, de ce este viaña
atât de nedreaptå?

Astfel de gânduri çi altele asemånåtoare îi trecurå toatå
ziua prin cap. Înså seara se petrecu ceva, ce urma så aibå
un efect asupra întregii vieñi a Iulianei, çi care avea så-i
schimbe fundamental concepñia despre lume çi viañå.

Când mama ei veni ca så aprindå lumina, Iuliana auzi
glasurile a doi bårbañi pe coridor. Pe unul l-a recunoscut
imediat, dar celålalt îi era stråin. Iuliana nu se dådea în
vânt dupå musafiri sau vizitatori. Se simñea atât de
umilitå cå inspira milå din cauza bolii ei. Mândria o
împiedica så aibå prieteni. De aceea era acum tensionatå
çi, în plus, hotårâtå så stea de vorbå cu tatål ei, pentru cå
îngåduise unui stråin så-i tulbure liniçtea.

Glasurile se apropiarå. Cu palmele ei înguste, fetiña
strânse puternic brañele fotoliului çi inima începu så-i
batå mai puternic. Când tatål ei deschise uça, observå
imediat privirea speriatå a fiicei sale, care se silea så-l
vadå pe vizitatorul din spatele lui.

– Nu te teme, Iuliana, am chemat un medic. Te
va consulta çi poate te va putea ajuta.

Cât îi ura Iuliana pe medici! Nu mai putea
så le suporte mâinile insensibile, cu care
îi pipåiau fiecare os çi fiecare venå de pe
picioarele infirme. Pe feñele lor citea
indiferenña. Simñea cå examinarea
„temeinicå” a corpului ei fragil nu era
pentru medici decât un pretext, în
spatele cåruia se ascundea interesul lor
de a câçtiga bani. Fiica bolnavå a unor
pårinñi bogañi era pentru oricare medic o
pradå bogatå. Cunoscuse deja atât de
mulñi în viaña ei, înså niciunul nu-i adusese
vindecarea sau cel puñin alinarea suferinñelor.

Din spatele tatålui ei se ivi un bårbat de vârstå
mijlocie. Avea pårul cårunt înainte de vreme çi o fañå
tânårå, veselå. Când se aplecå zâmbind spre Iuliana ca s-o
salute, pe bårbia proaspåt bårbieritå apåru o gropiñå.

– Iuliana, acesta este domnul Sabin.
Iuliana era cu adevårat fiica pårinñilor ei, aça cå pe faña ei

nu se puteau citi în clipa aceea sentimentele pe care le nutrea.
Tråsåturile ei exprimau doar o politeñe glacialå.

– Încântatå, domnule Sabin, zise ea politicos.
Fårå så fie invitat, domnul Sabin se açezå lângå Iuliana çi

10
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începu så discute cu ea. Gesturile lui erau atât de
simple çi de naturale, încât Iuliana nu putu så facå
altceva, decât så råspundå cu un zâmbet la amabilitatea
lui. Gheaña neîncrederii çi a timiditåñii începea så
cedeze, iar când medicul o consultå pe Iuliana, faña ei
nu se îmbujorå de ruçine çi în ochi nu-i apårurå lacrimi
de stânjenealå. Domnul Sabin vedea în acest corp
neajutorat un om, o persoanå, un adolescent, cu toate

sentimentele çi grijile tipice acestei vârste. Dar lucrul
cel mai important e cå domnul Sabin recunoçtea aici
un suflet, care avea nevoie de un Salvator.

Înainte de a pleca, medicul îi dårui Iulianei o
carte. A numit-o „carte medicalå”.

– Pe cât posibil, citeçte în fiecare zi din cartea
aceasta, Iuliana. Ai nevoie de ea ca så te însånå-

toçeçti.
Din seara aceea ciudatå, Iuliana începu så urmeze cu

atenñie recomandarea fåcutå de medic. Odatå, când
mama ei veni s-o ajute så se pregåteascå de culcare,
våzu cå fiica ei ståtea plângând pe marginea patului, cu
cartea medicalå în poalå. Se duse la ea, o mângâie cu
dragoste çi îi çterse lacrimile cu batista. De data

aceasta, Iuliana nu o respinse çi nici nu îi råspunse
cu cuvinte obraznice la aceastå manifestare de

dragoste, ci îçi îmbråñiçå mama, rostind
printre lacrimi:

– Te rog, iartå-må, mamå, de dragul
lui Isus, pentru cå te-am supårat
adesea cu indispoziñia mea.

Mama îçi strânse fiica la piept çi
spuse, tot printre lacrimi:

– Nu-ñi face griji, copila mea. Nu
am fost niciodatå supåratå pe tine.

– Sunt atât de rea, mamå, atât de
mândrå çi de egoistå! În mod sigur 

v-a fost foarte greu cu mine, în ultimul
timp! Dar, de acum înainte, lucrurile se

vor schimba. Voi amândoi, tata çi cu tine,
nu o veñi mai recunoaçte pe Iuliana. Cåci

în inima ei a intrat Isus! Tråiesc, dar acum
nu mai tråiesc eu, ci Cristos tråieçte în mine,

zise Iuliana, de parcå ar fi repetat o lecñie pe
care tocmai o învåñase.

Câteva luni mai târziu, medicul o întâlni pe
Iuliana în grådinå. Ståtea pe banca pe care tatål ei o

11
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construise pentru a-i face o bucurie fiicei sale. Deasupra
capului ei se legånau în vânt crengile unui trandafir
cåñåråtor, cu florile lui roz înmiresmate çi cu frunzele
strålucitoare.

– Våd cå pacientei mele îi merge mai bine, zise medicul,
în loc de salut. A citit ea cumva cartea medicalå?

– Da, domnule Sabin, am citit-o. Este cu adevårat o carte
medicalå!

– Ai citit çi despre cel mai bun Medic al tuturor
timpurilor?

– Da, acesta este Isus!
– Bine, Iuliana, våd cå ai citit cartea cu atenñie. Iar acum

îñi mai pun o ultimå întrebare, foarte importantå: Ai fost
vindecatå?

Iuliana se uitå involuntar în jos, la picioarele ei infirme.
Dacå am fost vindecatå? Oare ce vrea så spunå medicul
prin asta? Nu vede çi singur? Dar apoi Iuliana înñelese
ideea pe care medicul grijuliu încercase så i-o bage în cap.
Desigur cå era vindecatå! Nu trupul fragil, ci sufletul ei

bolnav fusese vindecat! Aceasta era vindecarea de care
avusese cea mai mare nevoie.

– Îñi aminteçti, Iuliana, la prima noastrå discuñie ai
aråtat spre inima ta çi mi-ai spus cå acolo te doare în

primul rând. Çi ai spus cå nu este o durere fizicå. Ai
fost vindecatå de aceastå durere?

– Da, domnule doctor! Isus mi-a luat
durerea çi a purtat-o El Însuçi, ca s-o ducå pe
veci la Golgota.

– Ah, cât må bucur pentru tine, Iuliana!
Dar pot så te mai întreb ceva?

Fata dådu din cap, deçi simñea cå medicul
avea så-i punå acum o întrebare foarte grea.
– Te rog, spune-mi, Iuliana, ce I-ai råspunde

lui Isus, dacå El ar fi hotårât så råmâi tot restul
vieñii în starea în care eçti acum?
Iulianei îi veni foarte greu så råspundå la aceastå

întrebare. Pentru ea nu era uçor så se resemneze cu
aceastå sentinñå îngrozitoare. Era greu de înñeles cå
Dumnezeu poate så-Çi descopere voia prin faptul cå
îngåduia în viaña ei o asemenea suferinñå. Dar Iuliana
luase deja decizia, iar glasul ei gingaç rosti fårå ezitare:

– Facå-se voia Ta, Doamne!
Având în vedere smerenia acestei fetiñe chinuite
de suferinñå, cui nu i-ar fi dat lacrimile în clipa

aceea? Domnul Sabin nu putu så le opreascå pe
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ale sale. Erau lacrimi de recunoçtinñå fañå de Cel a cårui
putere este desåvârçitå în cei slabi.

– Domnul så te binecuvânteze, copilå!
Timpul a trecut, iar medicul a devenit prietenul Iulianei.

Când venea în vizitå, mama îl recunoçtea dupå modul în care
suna la sonerie. Atunci alerga la uçå, pentru a-i deschide
musafirului mereu binevenit. Când domnul Sabin a stat
odatå de vorbå cu tatål Iulianei, acesta i-a spus:

– Da, Iuliana s-a schimbat mult de când añi apårut în viaña
noastrå. Sunteñi singurul medic care nu mi-a dat niciun fel de
speranñe cu privire la vindecarea fizicå a fiicei mele. Dar cu
toate acestea, i-añi adus vindecarea pentru ... îm-hmmm …

– Pentru sufletul ei, vreñi så spuneñi?
– Da, pentru sufletul ei!
– Dar nu eu am fåcut asta, domnule Negru, cartea

medicalå a fåcut-o. Ar trebui s-o citiñi çi dumneavoastrå.
– Acesta este motivul pentru care am vrut så

ståm de vorbå. Iuliana ne citeçte acum în
fiecare searå din Biblie. Nu am putut så-i
refuzåm aceastå cerere … çi çtiñi, acest
Isus – cumva a ajuns så må pasioneze.
Våd cå fiica mea, deçi este bolnavå, este
mai fericitå decât mine çi vreau så am çi
eu parte de aceastå fericire. Dar ce
trebuie så fac pentru aceasta?

– Trebuie doar så mårturisiñi înaintea lui
Dumnezeu cå sunteñi un påcåtos! exclamå me-
dicul, bucurându-se nespus de cuvintele domnului
Negru.

– Sunt gata så fac aceasta, domnule Sabin.
– Atunci haideñi så-I spunem asta lui Dumnezeu, ca så

vå primeascå så fiñi copilul Lui.
Bineînñeles cå Iuliana s-a bucurat nespus de mult de

decizia tatålui ei. Dar nu numai el, ci çi mama ei au
cunoscut puterea „cårñii medicale”, a Noului Testament.
Viaña fetei a devenit o cântare de laudå pentru Dumnezeu.
Iar smerenia cu care Iuliana a acceptat voia lui Dumnezeu
a adus vieñii ei multå binecuvântare.

Ilustrañii de Ina COZINA
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ORIGINEA
Biblia relateazå despre multe popoare din
vechime care au tråit în vecinåtatea poporului
Israel, dar care între timp au dispårut, spre
deosebire de evrei, pe care Domnul i-a påstrat
pânå în ziua de azi. Unele dintre aceste po-
poare nu au låsat în urma lor niciun semn,
care så indice cå ar fi existat vreodatå. Dintre
popoarele care nu mai existå fac parte çi
hetiñii. În Biblie ni se relateazå cå Avraam a
cumpårat de la hetiñi o bucatå de påmânt, ca
s-o îngroape acolo pe soñia lui, Sara. Mai
târziu a fost îngropat çi el acolo.

În Biblie, hetiñii sunt menñionañi foarte frec-
vent, de peste çaizeci de ori. Conform
Bibliei, Het, stråmoçul hetiñilor, a fost unul
din fiii lui Canaan çi un nepot al lui Ham, fiul
lui Noe.

HETIT, IIHETIT, II

„Avraam l-a înñeles pe Efron. Çi Avraam i-a cântårit lui Efron

preñul cumpårårii despre care vorbise, în faña fiilor lui Het:

patru sute de sicli de argint, care mergeau la orice negustor.

Ogorul lui Efron din Macpela, care este fañå în fañå cu

Mamre, ogorul çi peçtera din el, çi toñi copacii care se aflau

în ogor çi în toate hotarele lui de jur împrejur, au fost întårite

astfel ca moçie a lui Avraam, în faña fiilor lui Het çi a tuturor

celor ce treceau pe poarta cetåñii.” (Geneza 23:16-18)

DESCOPERIRILE ARHEOLOGICE
Mult timp s-au çtiut foarte puñine lucruri despre hetiñi. Înså în
a doua jumåtate a secolului al XIX-lea, în Asia Micå s-au
fåcut såpåturi arheologice çi s-au descoperit niçte table de
lut. Inscripñiile de pe aceste table indicau fårå nicio îndoialå
cå hetiñii tråiserå efectiv în zona Asiei Mici de azi. În vremea
aceea, regiunea aceasta se numea încå Anatolia. În urmå cu
o sutå de ani, în anul 1906, în timpul unor såpåturi fåcute în
mijlocul Turciei, s-au gåsit ruinele unei case de piatrå
masivå, care au fost numite „pietre hetite moarte”. Inscripñiile
de pe aceste pietre confirmå cå împåråñia hetiñilor a existat
pe vremea lui Avraam (în jurul anului 1900 î.d.Cr.).

UN POPOR DIN VREMURI BIBLICE

Ilustrañii de Elena MIHAILOVA-RODINA
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ÎMPÅRÅÑIA HETIÑILOR
La începutul istoriei hetiñilor, care poate fi
trasatå în urmå pânå aproape de anul 3000
î.d.Cr., au existat multe oraçe-state mici, care
erau guvernate de regi. În jurul anului 1800
î.d.Cr., acestea au fost unificate într-un singur
stat. În perioada ei de înflorire din secolele al
XV-lea çi al XIV-lea î.d.Cr., împåråñia hetiñilor
se întindea pânå departe, în zona Turciei de
azi. Capitala hetiñilor a fost oraçul Hattusa
(Bogazkale de azi), în apropiere de Ankara,
capitala actualå a Turciei. În vremea aceea,
împåråñia hetiñilor s-a luptat cu Egiptul, pu-
ternicul stat al Antichitåñii, pentru supremañia
din Asia Micå. Hetiñii au fost guvernañi de un
împårat, care numea dregåtori peste diferite
regiuni. Populañia era formatå din trei grupuri
de oameni: 1. oamenii liberi, 2. oamenii care
erau luañi prizonieri în timpul unui råzboi çi
cårora li se dådea câte o bucatå micå de
påmânt çi 3. sclavii, care erau înså puñini la
numår. Prin urmare, împåråñia hetiñilor nu a
fost un stat sclavagist tipic. Hetiñii care au tråit
în Canaan se poate så fi fost fie coloniçti, care
au venit din nord, fie o grupare specialå de
hetiñi.

RELIGIA HETIÑILOR
La fel ca majoritatea popoarelor din
Antichitate, hetiñii au fost pågâni. Ei au crezut
în mulñi zei diferiñi, cårora li se închinau. Au
fåcut idoli din lut, au ridicat statui, çi-au fåcut
imagini ale zeilor çi le-au adus jertfe. Cel mai
mult au fost venerañi: zeiña soarelui çi zeul
tunetului çi al fulgerului. Pentru hetiñi, vråjitoria
çi descântecele erau practici obiçnuite.

LIMBA HETIÑILOR
Dupå ce Dumnezeu a încurcat limbile la
construirea turnului Babel, astfel încât dintr-o
limbå au apårut multe limbi çi oamenii nu s-au
mai înñeles unii cu alñii, fiecare popor çi-a avut
propria limbå, care provenea dintr-o limbå
originarå comunå. Limba hetiñilor face parte
din grupul limbilor indo-germanice. Pentru
scris, hetiñii au folosit scrierea cuneiformå çi
hieroglifele.

Matvei VENIAMINOV

ARTA ÇI CULTURA
Arta çi cultura hetiñilor ni s-au påstrat pânå în prezent prin
basoreliefuri, medalioane çi figurine din aur, cupru çi bronz,
mici statui reprezentând animale (taur, cerb) çi ceramicå
ornamentalå (obiecte din lut), de exemplu, urcioare cu gât
îngust çi cåni de ceai. Hetiñii locuiau în colibe de lut,
construite pe fundañie de piatrå. Cetåñile çi palatele erau
ridicate tot pe temelii de piatrå sau pe stâlpi de lemn sau
piatrå. Pentru întårirea cetåñilor, foloseau monoliñi de piatrå
(pietre cioplite dintr-o singurå bucatå).

15
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HARRIET BEECHER STOWE
(1811-1896)

HARRIET BEECHER STOWE

În istoria Americii de Nord, secolul al XIX-lea a fost o perioadå

foarte grea. În sud, pe plantañiile de bumbac, lucrau negrii, ca

sclavi, fårå så aibå niciun fel de drepturi. Erau biciuiñi çi vânduñi

sau cumpårañi ca o marfå. Timp de mulñi ani, sclavii au fugit de

ståpânii lor nemiloçi în nordul ñårii, unde nu exista sclavie, gåsind

acolo salvare. În 1850, guvernul a dat o lege care prevedea cå

sclavii fugiñi trebuie så fie trimiçi înapoi la ståpânii lor. În perioada

aceea, o femeie micuñå de staturå, mamå a çapte copii, a pus

mâna pe condei çi a scris o carte cu titlul

Coliba unchiului Tom. Numele acestei

femei a fost Harriet Beecher Stowe.

Copilåria çi tinereñea
Harriet Beecher Stowe s-a nåscut în anul 1811 în Noua Anglie (în nord-estul Statelor Unite ale

Americii). Tatål ei a fost pastor çi ea a mai avut doisprezece frañi çi surori. Mama ei a murit când
Harriet a avut vârsta de cinci ani, iar tatål ei a trebuit så se ocupe de creçterea copiilor. El le-a cerut
copiilor ascultare fårå drept la obiecñii çi disciplinå.

Harriet a fost cu totul altfel decât majoritatea copiilor. Era foarte neastâmpåratå, putea så facå
grimase în momentele cele mai nepotrivite çi så pluteascå ore în çir în sfere mai înalte, fårå så fie
conçtientå de ce se petrece în jurul ei. Singurul lucru de care tatål ei se bucura foarte mult era
dragostea ei pentru Biblie. Harriet putea så citeascå mult timp din Biblie çi så povesteascå apoi
pagini întregi. Ea nu se considera o fatå prea dråguñå. Avea un nas lung çi un cap mult prea mare.
Aça cå nu çi-a fåcut mari speranñe cå se va cåsåtori vreodatå. În plus, era çi scumpå la vorbå. Dacå
totuçi deschidea vreodatå gura så spunå ceva, toñi se speriau la auzul glasului ei aspru. De aceea a
considerat cå scopul vieñii ei este munca.

La vârsta de 15 ani a început så-çi ajute sora mai mare, care înfiinñase o çcoalå de fete. La 18 ani
a devenit învåñåtoare la aceastå çcoalå. Harriet a început deja devreme så scrie cårñi pentru copii.
Avea un simñ de observañie bine dezvoltat. În perioada în care toñi credeau cå nu va învåña nimic,
ea de fapt era ca un burete, absorbind cu nesañ orice informañie. Mintea ei excepñionalå a ajutat-o
så descrie cu mare acurateñe acele evenimente care låsaserå cândva o urmå adâncå în sufletul ei.

În anul 1834, la un concurs, a primit premiul întâi pentru una din povestirile ei.
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Viaña de familie
Doi ani mai târziu a reuçit totuçi så se cåsåtoreascå cu Kelvin Stowe, pastor çi profesor la un

seminar teologic. Dupå cåsåtorie nu a mai avut timp pentru scris; çi-a dedicat tot timpul çi toatå
energia familiei, care ducea o viañå såracå. Din cauza muncii grele din gospodårie, a lipsurilor
financiare permanente çi a îngrijirii copiilor, Harriet s-a îmbolnåvit. Dupå naçterea celui de-al
cincilea copil, a trebuit så se ducå la båi, sånåtatea ei îmbunåtåñindu-se pentru o scurtå perioadå de
timp. Al çaselea copil a murit de holerå. În 1850 s-a nåscut al çaptelea copil. De acum, situañia
financiarå a familiei a devenit tot mai precarå. Aça cå Harriet s-a apucat din nou de scris.

Coliba unchiului Tom

În anul acela, în Statele Unite ale Americii tocmai intra în vigoare legea cu privire la întoarcerea
sclavilor fugiñi înapoi la ståpânii lor, în statele din sud. Harriet çi soñul ei au ascuns la ei o sclavå
din statul Kentucky. Mamå a çapte copii, Harriet s-a gândit cum ar putea fi ajutañi sårmanii sclavi
negri. Politica era în vremea aceea în exclusivitate treaba bårbañilor. Dar oare ce putea så facå ea,
ca femeie? A început så scrie romanul Coliba unchiului Tom, ale cårui capitole au fost publicate în
foileton, într-o revistå. Romanul s-a bucurat de un succes atât de mare, încât a fost publicat curând
sub forma cårñii cunoscute azi în lumea întreagå. În primele opt luni s-au vândut 50.000 de
exemplare, un an mai târziu s-a ajuns deja la 200.000. Romanul Coliba unchiului Tom a fost tradus
în multe limbi.

În 1853, Harriet Beecher Stowe a ajuns pentru prima datå în Europa. În onoarea scriitoarei,
prinñii çi ducii Angliei çi ai Scoñiei au organizat festivitåñi çi recepñii la palatele lor. A fost primitå
cu respect çi entuziasm, înså pe ici çi colo a fost çi criticatå. Cartea ei, Coliba unchiului Tom, a fost
numitå de unii doar „o poveste”.

În anul 1860, preçedintele Statelor Unite ale Americii, Abraham Lincoln, a
invitat-o pe curajoasa femeie la Casa Albå çi a salutat-o pe scriitoare

cu cuvintele: „Aceasta este deci mica femeie, care a pornit un
mare råzboi!” Prin cartea ei, nu numai America de Nord, ci

întreaga lume civilizatå a început så mediteze la sclavie
çi la comerñul cu oameni de toate rasele çi nañionali-

tåñile.

Moçtenirea scriitoarei
Pe parcursul vieñii ei (a tråit 85 de ani), Harriet

Beecher Stowe a scris peste 30 de cårñi, înså
niciuna nu a atins inimile oamenilor aça cum a
fåcut-o Coliba unchiului Tom. Viaña scriitoa-
rei nu a fost lipsitå de greutåñi, dar ea le-a
depåçit cu ajutorul lui Dumnezeu, pe care 
L-a iubit nespus de mult.

Helene BOSCHMANN 17
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... în gura elefantului (familia Elephantidae) existå doar

patru måsele? Dar acestea sunt foarte puternice çi mari,

cât o pâine mai micå. Cu aceste „pietre de moarå”,

elefantul este în stare så macine orice hranå de naturå

vegetalå! Pe parcursul vieñii lui, dinñii elefantului se

schimbå de pânå la çase ori. De îndatå ce dinñii vechi

din spate se tocesc, apare o pereche nouå de dinñi. De

regulå, masculii îçi påstreazå incisivii de sus, care, cu

timpul, se transformå în colñi mari de atac. La unii

elefanñi uriaçi, aceçti colñi pot atinge o lungime de pânå

la 3-4 metri çi pot cântåri pânå la 200 de kilograme!

Sunt formañi în întregime din dentinå, doar vârfurile lor

fiind acoperite de smalñ.

... în Africa, la sud de Sahara, tråieçte un animal cu

denumirea comicå de furnicar? Furnicarul african

(Orycteropus afer) este singurul reprezentant al

acestei specii. Acest animal are dinñi foarte deosebiñi:

sunt ca niçte tuburi mici, fårå rådåcinå çi fårå smalñ, çi

cresc încontinuu. Aceastå creaturå aratå foarte

amuzant: are urechi ca de mågar, o cocoaçå ca de

cåmilå, o coadå ca de cangur, un rât lung ca de porc,

iar limba lui seamånå cu un vierme mare. Furnicarul

cântåreçte între 50 çi 100 kg. Se hråneçte cu termite.

Are labele înarmate cu gheare puternice, cu care

poate så distrugå cele mai stabile muçuroaie ale

acestora.

... la rozåtoare (în latinå Rodentia), dinñii nu au rådåcini çi

cresc toatå viaña? Din ordinul rozåtoarelor fac parte, de

exemplu, veveriña, hamsterul, çoarecii çi chiar çi aricii. De

la orele de biologie çtii, probabil, care este alcåtuirea

dinñilor la oameni çi la animale: ñesutul moale al dintelui,

numit çi dentinå, este acoperit de smalñul tare al dintelui.

Înså la rozåtoare este altfel: doar partea frontalå a dinñilor

este acoperitå cu smalñ! „Çi de ce este aça?” vei întreba

tu. Ca urmare a acestei alcåtuiri diferite, dinñiçorii rozåtoa-

relor se pot ascuñi singuri. Acesta este motivul pentru

care dinñii unui çoarece sunt întotdeauna foarte

ascuñiñi çi teçiñi spre interiorul gurii.

Dinñii animalelor

18
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Olga MARTINOVA

... murenele (o specie de peçti) îçi au dentistul lor personal: un peçte mic, pe

nume „buzatul-curåñåtor” (Labroides)? Familia murenelor (Muraenidae) e

formatå din peçti råpitori, care tråiesc în recifurile de corali. Aspectul lor

exterior, care seamånå cu cel al unui çarpe, lungimea lor impunåtoare (pânå

la 3 m!) çi gura lor veçnic deschiså (din cauza respirañiei), cu o mulñime de

dinñi ascuñiñi, pot så bage frica în oasele oricui! Aceçti peçti pot cauza råni

foarte dureroase, dinñii lor ascuñiñi fiind înclinañi spre interiorul gurii! – Cine 

s-ar încumeta så aibå ca pacient un astfel de peçte? Iatå înså cå oamenii

de çtiinñå spun în glumå cå murenele nu trebuie så se teamå de

parodontozå, fiindcå micul buzat-curåñåtor este întotdeauna dispus så

îçi ofere serviciile de specialitate murenelor. Murena îçi recunoaçte uçor

„medicul personal”, dupå culoare çi comportament. Buzatul-curåñåtor

executå mai întâi un anumit dans în faña pacientului, nelåsând impresia

cå ar vrea så o ia la goanå. Recunoscându-çi „medicul”, murena îi

permite atunci micului peçtiçor så-i consulte gura. Buzatul-curåñåtor

culege resturile de mâncare dintre dinñii murenei çi distruge bacteriile.

În timp ce buzatul-curåñåtor „prelucreazå” gura çi corpul murenei, el o

atinge din când în când cu aripioara de pe burtå, comunicându-i astfel

„pacientului” unde se aflå în momentul respectiv. Iar recunoscåtoarea murenå îçi

ajutå, la rândul ei, „medicul”, întinzându-çi aripioarele, deschizându-çi branhiile

çi expunându-çi dinñii. Dupå încheierea tuturor „måsurilor de igienå”, buzatul-

curåñåtor înoatå fericit çi såtul mai departe.

Gåseçte cele 10 diferenñe!Gåseçte cele 10 diferenñe!

Ilustrañii de Iulia PRAVDOCHINA
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Douå seminñe zburau mânate de vânt. Le plåcea atât de
mult så zboare împreunå, încât nu ar fi vrut så se mai
despartå.

– Ce-ar fi så aterizåm pe påmânt çi så creçtem împreunå?
propuse una dintre seminñe.

– Bine, de acord! råspunse cealaltå.
S-au strâns çi mai mult una în alta, çi vântul le-a purtat mai

departe. Au aterizat pe iarba moale, pe un teren umed çi fertil.
Dar vântul a continuat så batå çi a luat cu el una dintre
seminñe, ducând-o puñin mai departe. Seminñele au fost re-
voltate:

– Dar noi vrem så creçtem una lângå alta!
Iatå înså cå prin glasul vântului le-a råspuns Creatorul a tot

ce are viañå:
– Când veñi creçte mari, veñi avea nevoie de spañiu pentru

ramurile voastre, fiindcå veñi deveni de mii de ori mai mari
decât sunteñi acum. De fapt, chiar çi distanña aceasta este
prea micå pentru voi. Dacå vreñi så creçteñi atât de aproape
una de alta, va trebui så le interziceñi unora dintre ramurile
voastre så creascå, altfel vå veñi råni reciproc.

– Bine, aça så fie. Dar vântul så nu ne despartå çi mai mult,
au spus seminñele.

Ploaia le-a udat bine çi le-a acoperit cu påmânt umed.
Dupå un timp, coaja celor douå seminñe a plesnit. Abia
açteptau så iaså de sub påmânt, ca så se revadå. În sfârçit, a
sosit çi clipa aceasta! Cele douå vlåstare nu se såturau så se
priveascå! Çi au crescut, çi au tot crescut, iar la sfârçitul pri-

mei veri au fost deja niçte plante puternice çi sånåtoase.
Anii au trecut. Cei doi copåcei se bucurau de viañå

çi çuçoteau împreunå când se legånau în vânt.
Crenguñele lor aveau destul loc ca så creascå

çi au uitat ce le spusese Creatorul. Råmu-

Ludmila STORK
C

ei
doi copaci
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relele lor au crescut cât de repede au putut, pentru
a se putea atinge cât mai curând. Fårå så se gân-
deascå la viitor, plopul çi-a întins ramura gingaçå
spre arñar. Iar micul arñar a låsat çi el ca ramura lui
cea mai puternicå så creascå spre plop.

Timpul a trecut çi pentru cei doi copaci a sosit în sfârçit
momentul marii bucurii: crengile lor s-au atins, împletin-
du-se, çi nu au mai trebuit så-çi çopteascå de la distanñå.
Acum puteau så se joace în fiecare zi cu frunzele lor çi
så stea mereu de vorbå.

– Eu cred cå Marele Creator a fåcut o greçealå de
logicå, spuse într-o bunå zi arñarul, fiindcå nouå ne merge
foarte bine când ni se ating crengile.

– Nici eu nu pricep de ce a spus så nu låsåm så ne creascå
crengi puternice unul spre celålalt. Creanga care creçte spre
tine este preferata mea, replicå plopul.

Au cåzut apoi de acord så nu mai vorbeascå despre
acest subiect. Înså neîncrederea fañå de înñelepciunea
Creatorului lor li se furiçase deja în minte, cuibårindu-se
acolo.

Au mai trecut alñi doi ani peste ñarå. Plopul çi arñarul
au devenit copaci mari, adulñi. Crengile lor s-au lungit
çi s-au depårtat tot mai mult de trunchi. Tot mai des
se certau între ei, deoarece crengile lor preferate se
deranjau acum reciproc. Arñarul nu vroia ca plopul så
lase ca pe creanga care se întindea spre el så creas-
cå atât de multe frunze, deoarece creanga lui pre-
feratå nu putea så creascå din cauza umbrei. Iar plo-
pul scârñâia çi pretindea de la arñar så-çi îndepårteze
complet crengile de el, pentru cå se frecau de creanga
lui preferatå, provocându-i durere … Çi cearta continua
aça, la nesfârçit.

Cei doi copaci au uitat curând vremurile fericite, când
apropierea çi dåruirea dintre ei le aduseserå atâta bucurie.
Nu-çi mai aminteau decât certurile çi necazurile. Aça cå au
apelat la Creatorul lor çi L-au rugat så-i replanteze altun-
deva. Înså Creatorul le-a råspuns:

– Dacå am så vå replantez altundeva, veñi suferi amân-
doi. Nu veñi mai fi atât de puternici çi de tari ca înainte.
Sunteñi deja prea maturi. Eu am vrut så vå plantez ceva mai
departe unul de altul, dar voi nu añi vrut. Nu M-añi ascultat çi
añi låsat så vå creascå crengile. Aceste crengi sunt rodul
neascultårii voastre. Pentru cå nu v-añi supus voii
Mele, añi ajuns så fiñi
acum atât de nefericiñi.
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Dacå vreñi så fiñi din nou fericiñi, låsañi-må så vå îndepårtez
crengile.

– Nu, strigarå cei doi în acelaçi timp.
– Aceasta este creanga mea preferatå! se apårå plopul.
– Aceasta este creanga mea cea mai dragå! scârñâi arña-

rul, cåci vântul începuse så batå, iar creanga lui se frecå
din nou de creanga plopului.

– Am putea încerca så nu mai låsåm crengile så creas-
cå, propuse plopul. Pe toate celelalte crengi le låsåm så
creascå, dar pe acestea nu, pentru ca så nu ne mai pro-
ducem reciproc atâtea probleme çi durere.

A mai trecut un an. A venit toamna. Crengile celor doi
copaci se lungiserå çi mai mult çi deveniserå çi mai groase.
Çi oricât de mult se stråduiserå, crengile preferate ale celor
doi copaci deveniserå çi ele, fireçte, mai groase çi mai lungi.

– Çi-a låsat creanga så creascå în continuare çi nu i-a
interzis så mai creascå! se plânse plopul de arñar.

– M-am stråduit cât am putut, dar creanga tot a crescut,
murmurå arñarul, scârñâind jignit pentru cå fusese nevoit
så-çi recunoascå neputinña.

Acum, cei doi copaci sufereau nu numai când vântul
båtea cu putere, ci zi de zi çi ceas de ceas.

– Replanteazå-ne departe unul de altul! Chiar dacå asta
ne va slåbi puterile. Dar cel puñin nu ne vom mai råni în
fiecare zi! gemurå cei doi.

– Nu trebuie så fiñi despårñiñi, le råspunse Creatorul, pu-
teñi fi fericiñi çi aici, împreunå.

– Îñi bañi joc de noi, spuse plopul jignit, am încercat deja
toate variantele, dar nimic nu ne-a ajutat. Mai bine replan-
teazå-ne.

– Nu uitañi cå anul trecut v-am propus så vå rezolv pro-
blema, le råspunse Creatorul. Çtiu cå este singura soluñie

cu adevårat bunå, dar nu o voi duce la îndeplinire fårå
consimñåmântul vostru.

– Eu sunt de acord, gemu arñarul, dar probabil nu voi
reuçi de unul singur …

– Nu, stai puñin, eu mai trebuie så må gândesc, se
våicåri plopul. Ce se întâmplå dacå eu sunt de acord, dar

apoi arñarul se råzgândeçte de îndatå ce-i merge mai bine?
Cum råmâne atunci cu mine?

Vântul începu din nou så batå çi crengile se frecarå din nou
una de alta. Asta le-a provocat durere celor doi copaci.
Plopul începu så analizeze situañia, iar arñarul nu mai spuse
nimic, continuând doar så geamå. Se enervase din nou, nu
din pricina crengii lui, ci din cauza plopului. Dar nu se putea
hotårî så accepte så-i fie tåiatå mai întâi lui creanga buclu-
caçå. Dacå s-ar declara dispus, çi Creatorul i-ar îndepårta
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creanga preferatå, s-ar putea ca plopului så-i meargå imediat
mai bine çi så refuze så-i fie tåiatå çi lui creanga deranjantå …
Atunci, creanga plopului ar deveni atât de mare çi de puter-
nicå, încât întregul arñarul ar ajunge så-i stea în drum.

A mai trecut încå o lunå. Curând avea så vinå îngheñul,
când nu mai era voie så se taie crengile pomilor, fiindcå
temperaturile scåzute ar fi putut så distrugå întregul copac.
Creatorul li s-a adresat pentru ultima oarå în anul acela celor
doi copaci:

– Acum este ultima voastrå çanså. Nu pot så vå îndepårtez
crengile chiar în pragul iernii, pentru cå añi muri din cauza
gerului. Decideñi-vå: fie acum, fie va trebui så suferiñi toatå
iarna, frecându-vå unul de altul la fiecare palå de vânt.

– Bine, eu sunt de acord, spuse plopul printre lacrimi.
Îl apuca frica numai la gândul cå ar fi trebuit så îndure în

acelaçi timp çi durerea, çi frigul. Creanga îl durea råu de tot,
fiind decojitå de atâta frecat. Plopului îi era de-acum indife-
rent, dacå arñarul va fi de acord så i se taie çi lui creanga. Tot
ce vroia era så-çi aline suferinña çi så aibå liniçte!

– Bine, çi eu sunt de acord, rosti în cele din urmå arñarul,
gemând.

Decizia plopului l-a fåcut så nu dea înapoi çi så råmânå la
ce hotårâse deja cu ceva timp în urmå.

– Må bucur mult pentru voi! Am så trimit acum pådurarul çi
el vå va ajuta, spuse Creatorul.

Pådurarul veni cu un feråstråu çi începu så taie creanga
plopului. Ce durere pe sårmanul plop, cåruia îi dådurå din
nou lacrimile.

– Nu, m-am råzgândit! Nu vreau så-mi faci
asta! Må doare! strigå el disperat.

Dar pådurarul råmase surd la gemetele
copacului çi tåie liniçtit mai departe.
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Arñarul începu så se neliniçteascå:
– Çi eu m-am råzgândit. Creanga mea nu trebuie tåiatå, am

så rezist eu cumva! În plus, creanga plopului este oricum deja
tåiatå. Deci a mea poate så mai råmânå pânå la anul …

Pådurarul terminå de tåiat creanga primului copac. Îçi
çterse sudoarea de pe frunte çi se apucå så taie creanga
arñarului. Arñarul izbucni în plâns, se enervå çi apelå la
Creatorul lui:

– Dar m-am råzgândit! De ce nu Ñi-ai anulat porunca?
Vreau så mi se taie creanga la anul!

Creatorul råspunse cu tåcere. Dupå ce terminå de tåiat çi
creanga arñarului, pådurarul îçi çterse din nou sudoarea de pe
frunte çi rosti mulñumit:

– În sfârçit va fi liniçte în pådurea noastrå! De atâta scârñâit
nu mai puteam dormi chiar deloc când båtea vântul.

Iarna a trecut çi a venit iaråçi primåvara! Copacii treziñi din
nou la viañå au început så înverzeascå. Vechile råni erau
uitate, iar plopul çi arñarul au avut din nou parte de o fericire
netulburatå, la fel ca în tinereñea lor. Rådåcinile lor erau
puternice, trunchiurile lor se înålñau spre cer çi cine le
pricepea foçnetul putea înñelege cât de mulñumitori Îi erau
Creatorului pentru durerea înduratå la începutul iernii ...

– Nu aç fi crezut niciodatå cå pot fi recunoscåtor chiar çi
pentru dureri, suspinå arñarul.

– Cât de proçti am fost, când nu am ascultat în copilårie de
Creatorul nostru, iar la tinereñe nu am fost dispuçi så låsåm så
ne fie îndepårtate urmårile neascultårii noastre, îl completå
plopul.

În convieñuirea alåturi de cei dragi, trebuie adesea

så renunñåm la unele obiceiuri sau tråsåturi de

caracter, pentru a putea fi fericiñi noi çi cei din jurul

nostru. În tot acest timp, este foarte important så

ascultåm de Dumnezeu çi så-I încredinñåm Lui

caracterul nostru, astfel încât El så-l

poatå forma. Altfel, s-ar putea så

ne meargå çi nouå precum

acestor doi copaci!

Ilustrañii de Katarina PRAVDOCHINA
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Ilustrañii de Elena CARTÇENCO

1. De ce îngåduie Dumnezeu ispita çi ne då binecuvântare?
2. Am auzit cå Dumnezeu ne determinå soarta de îndatå ce
ne naçtem. Dar ce se întâmplå dacå ne pocåim, se schimbå

atunci soarta noastrå? (Irina A., Ucraina)

1. Relañia noastrå cu Tatål ceresc poate fi comparatå foarte bine cu

relañia pe care o avem cu pårinñii noçtri. De ce ne obligå pårinñii noçtri, când

suntem mici, så facem unele lucruri pe care nu le facem neapårat cu plåcere? De

exemplu, så mâncåm sånåtos, så facem curat în camera noastrå, så ne facem

temele, så rezolvåm probleme, så mergem la dentist sau så împårñim cu alñi copii

ceea ce avem. Pentru cå pårinñii noçtri ne vor binele çi doresc så ne înveñe så

acñionåm çi så simñim corect. Ei vor så ne formeze caracterul.

Dacå Dumnezeu îngåduie ispitele, atunci o face numai spre binele nostru. Când

trecem prin încercåri, învåñåm så ne încredem în Dumnezeu çi så meditåm la Biblie,

care este Cuvântul lui Dumnezeu; ne recunoaçtem greçelile çi påcatele, le mårturisim

înaintea lui Dumnezeu, îndepårtåm råul din viaña noastrå çi învåñåm så-L auzim pe

Dumnezeu çi så ascultåm de El. Ispitele trebuie apreciate çi primite cu bucurie, fiindcå

ele ne curåñå çi ne aduc binecuvântarea lui Dumnezeu – aça ne învañå Cuvântul Lui.

Ele sunt ca un examen la çcoalå, pe care trebuie så-l trecem. Çi, cu smerenie înaintea

lui Dumnezeu, continuåm så învåñåm mai departe. În Biblie este scris: „Frañii mei, så

priviñi ca o mare bucurie când treceñi prin diferite încercåri, ca unii care çtiñi cå

încercarea credinñei voastre lucreazå råbdare. Dar råbdarea trebuie så-çi facå

desåvârçit lucrarea, pentru ca så fiñi desåvârçiñi, întregi çi så nu duceñi lipså de nimic”

(Iacov 1:2-4).

2. Dumnezeu i-a dat omului o voinñå liberå. De aceea Dumnezeu nu stabileçte soarta

nimånui dinainte, ci fiecare om este personal responsabil de soarta lui, prin faptul cå

ia decizii libere. Pe de altå parte, este adevårat cå Dumnezeu çtie toate lucrurile

despre noi: trecutul, prezentul çi viitorul nostru, fiindcå El este Domnul çi tråieçte în

afara timpului çi a spañiului. Pentru aceia care cred în Cristos ca Domn çi Mântuitor çi

care prin Biblie aflå adevårul de la Dumnezeu, Dumnezeu este Cålåuza care întoarce

toate situañiile din viaña lor spre binele lor. Înså, cine nu ascultå de Dumnezeu se

råtåceçte pe calea lui, påcåtuieçte çi este incapabil så facå ce este corect. Satan

foloseçte påcatul çi necunoaçterea adevårului de cåtre oameni; el îi jefuieçte pe

oameni, prin faptul cå le furå viitorul – patria cereascå. Numai credinña în sângele

råscumpåråtor al lui Cristos ne elibereazå de påcatele noastre çi de samavolnicia

[faptul de a acñiona dupå bunul plac, nesocotind çi încålcând voinña çi

drepturile altora] Diavolului. Isus spune: „Hoñul [acesta este Satan] nu

vine decât så fure, så înjunghie çi så pråpådeascå. Eu am venit ca

oile så aibå viaña çi s-o aibå din belçug” (Ioan 10:10).
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Doar corbul mai ståtea încå liniçtit pe
vârful bradului, pentru ca puiul de maimuñå
så poatå dormi sub aripa lui. Micuñul îçi
merita somnul. Acum nu mai exista niciun
motiv de grabå. Era pace.

Pericolul dispåruse. Erinaceus ieçi cu
întreaga familie din vizuinå. Knops sårea de
jur-împrejur çi fåcea tumbe de bucurie. Attila
îçi conduse întreaga familie la Poiana Verde,
unde puteau så pascå çi så se joace liniçtiñi.

Când Fips se trezi çi ieçi de sub aripa
corbului frecându-çi ochii, Bobocica aterizå
pe creangå, lângå ei, båtând puternic din
aripi. În cioc ñinea ceva verde çi greu, ceva ce

abia putea duce.

Îl puse cu grijå între acele dese de pe
creangå.

– Bunå, guralivo, zise corbul. Ce ne aduci
bun acolo?

– Prima alunå! råspunse Bobocica.
Pentru Fips, pentru cå este un erou.

Când primele licåriri vestirå la råsårit cå
soarele cel bun îçi începea cålåtoria pe boltå,
påsårile cântåtoare începurå din nou så
cânte dupå acea zi a groazei, la început
timide, apoi mai tare, pânå când întreaga
pådure jubilå de ciripitul lor vesel.

Fips tresåri. Bobocica spusese erou.
– Trebuie så spargi coaja cu dinñii çi

miezul are så cadå afarå. Cel mai bun lucru
din lume.

Fips sparse coaja çi apoi îçi bågå miezul
brun în gurå.
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Poveste-serial începutå în nr. 1/06
de Werner LUTZ

Ilustrañii de Iulia PRAVDOCHINA

ÇI MICUL LUI PRIETEN FIPS
POVESTEA 19
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Unde ai gåsit-o, guralivo?
– Am cåutat prin toñi alunii, pânå am

gåsit-o pe asta. Dar vå rog så nu må mai
numiñi guralivå, se rugå micuña.

– Într-adevår! rosti el cu gura plinå. Are
gust bun!

– Çi-ñi då multå putere. Må mir doar cå 
s-a copt deja o alunå, zise corbul. Asta ne
vesteçte o iarnå timpurie.

– Dacå îmi aråñi alunul în care sunt deja
alune, am så-ñi spun poate din nou Bobocica,
promise corbul.

Çi învañå zicala: Cine-çi då o datå drumul
la gurå, nu se mai bucurå niciodatå de
încredere! Învañ-o bine, guralivo!

Copacii erau plini de roade care se
scåldau sub razele blânde ale soarelui.
Indiferent spre care copac se îndrepta Fips,
peste tot delicatesele atârnau din belçug. Nu
trebuia decât så çi le bage în gurå.

Se coceau nu numai alunele, ci çi cireçele
sålbatice, scoruçele çi merele pådureñe,
murele çi meriçoarele.

Corbul îl învåñå cum så spargå jirul çi cum
så culeagå florile de tei. Îi aråtå cum så
ajungå la seminñele ascunse în conurile de
brad çi cå ghinda Marelui Stejar este
comestibilå.

De acum se jucau fårå griji, ore în çir, prin
pådure, sub ochii vigilenñi ai corbului; se
zbenguiau çi creçteau. Corbul îi privea fericit.
Dar el vedea çi cum se colorau frunzele
copacilor, o adevåratå simfonie de culori,

O, aceasta era o perioadå minunatå de
belçug! De când Fips çi Attila reuçiserå så
atragå animalul de pradå în båtaia puçtii
Omului Verde, niciunul din micii prådåtori nu
mai cuteza så caute så le ia viaña lui Fips çi
lui Knops.

care-i conferea pådurii un aspect amågitor,
de parcå viaña ar fi devenit acum tot mai
frumoaså, mai coloratå çi mai minunatå. Kolk
vedea cå frunzele colorate cådeau la
påmânt, la început doar câte una, apoi în
numår tot mai mare. 27
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Brusc, iepuraçul se ridicå pe låbuñele din
spate, uitându-se ñintå spre cealaltå parte a
locului lor de joacå, unde se afla o iepuriñå
superbå, cu blåniña bej, strålucitoare, aça
cum nu mai existase niciodatå vreo iepuriñå
pe påmânt.

Apoi tot påmântul din pådure se acoperi
cu splendoarea coloratå, aråmie. Inima lui
Kolk începu så se întristeze. Sub corb, printre
frunzele colorate, Fips çi Knops se jucau din
nou „De-a prinsa”.

Iepurele Knops se ridicå impunåtor, cu o
ureche îndreptatå direct spre cer. Atunci,
iepuriña îçi încruciçå låbuñele.

– Ei, Knops! strigå Fips. Hai så ne jucåm!
Dar iepurele nu auzea nimic.
Avea de acum doar doi ochi çi o ureche

pentru aceastå fiinñå drågålaçå.
– Knops! strigå Fips din nou.

Probabil i-a fåcut un mic semn çi din
urechi. În orice caz, Knops porni spre ea.
Ajuns în faña ei, se înclinå adânc.

Dar chiar atunci, iepurele îçi lipi boticul de
boticul fin al iepuriñei.

Apoi îi oferi galant urechea sa, pe care o
înnodå drågåstos cu una de-a ei,
conducând-o curtenitor din poianå, într-o
altå lume.

Eçti singurul meu prieten cu blanå!
Dar iepurele nu mai avea urechi pentru

Fips, dispårând curând sub ramurile tufelor.

– Knops! strigå Fips disperat. Ce faci?
Knops! Nu pleca!

Nu poñi så må laçi aça, deodatå, singur. 

Un timp se mai auzi foçnetul frunzelor,
apoi se fåcu liniçte.

– Urcå sus, la mine! îl chemå corbul.
Puiul de maimuñå abia mai avu putere så

urce în brad.

28
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– Era blanå din blana lui, spuse corbul
serios. Aça stau lucrurile în lumea asta.

– Dar pentru mine nu existå blanå din
blana mea! murmurå maimuña, mânioaså. 
Tu ai doar pene aspre, iar ariciul are ace.

Cutremurându-se de plâns, se vârî sub
aripa corbului.

– A plecat aça, pur çi simplu! suspinå
micuñul. De parcå nici n-aç exista! Çi numai
din cauza åleia!

Pentru mine nu existå blanå din blana mea.
– Liniçteçte-te! murmurå corbul. Çi eu sunt

singur.
– Tu eçti båtrân, se revoltå Fips. Dar eu

sunt tânår.
– Ai dreptate, zise corbul.

– Am så mor atunci?
– Nu, zise Kolk.
– Erinaceus a spus: «În vizuinå ai så mori

din lipså de spañiu, iar afarå ai så mori de
frig.» Erinaceus a spus cå penele tale nu sunt
suficient de cålduroase pentru mine.

Kolk îl strânse pe micuñ cu toatå puterea
aripilor la piept, pânå când Fips se liniçti de
tot. Dupå mult timp, de sub aripå se auzi un
glas timid.

– Vine iarna? Erinaceus a spus: «Când
cad frunzele, vine iarna.»

– Da, zise Kolk, vine iarna.

– Asta este adevårat,
rosti Kolk. Dar nu vei muri.

– Ce ai de gând så faci? întrebå Fips.
– Am så-ñi spun mâine.

Va urma

„Açteptarea celor neprihåniñi nu va
fi decât bucurie.” (Proverbe 10:28)

„Toate îçi au vremea lor çi fiecare
lucru sub ceruri îçi are ceasul lui.
Naçterea îçi are vremea ei çi
moartea îçi are vremea ei, […]
plânsul îçi are vremea lui çi râsul îçi
are vremea lui […] Orice lucru El îl
face frumos la vremea lui; a pus în
inima lor chiar çi gândul veçniciei,
måcar cå omul nu poate
cuprinde, de la început pânå la
sfârçit, lucrarea pe care a fåcut-o
Dumnezeu.” (Eclesiastul 3:1-2, 4, 11)

1. Ce efect a avut asupra maimuñei

despårñirea de iepure?

2. Cine a reuçit så-l consoleze pe Fips?

3. Ce înseamnå cuvintele lui Fips: „Pentru

mine nu existå blanå din blana mea”?

4. La cine putem så ne ducem întotdeauna,

când avem o problemå?

În Biblie este scris:

29
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Lucia SIMA, jud. Dolj

Eliza BOÑ, 14 ani, Chiñoc, jud. Vaslui

Vouå: 
copiilor, pårinñilor,
bunicilor, tuturor

prietenilor noçtri, vå
dorim LA MULÑI ANI

BINECUVÂNTAÑI! 
Echipa 

FELINARUL

FELINARUL

FELINARE mult iubit,

De copii eçti mult dorit.

Noi iubim revista noastrå

Çi-o citim chiar la fereastrå.

Toñi copiii te iubesc

Çi tot timpul se gândesc,

La revista urmåtoare

Ce surprize vor fi oare?

Iar acum la încheiere,

Eu vå spun: „La revedere!”

Domnul så vå dea putere,

Så ne scrieñi cu plåcere.

Tabita MARCU, 

sat Covaci, jud. Timiç

Pacea Domnului,

Må numesc Alexandru-Robert BUCUR, am vârsta de 2 ani çi 3 luni.

Cu ajutorul mamei mele vå transmit cele mai cålduroase uråri de bine çi fericire,

un An Nou 2009 plin de bucurii çi så simñiñi prezenña lui Isus oriunde.

Le mulñumesc prietenelor mele de la AMEC cå mi-au fåcut cunoçtinñå cu tine,

dragå „FELINARUL copiilor”, çi le transmit toatå simpatia mea.

Chiar dacå eu sunt mic, mama mi te descoperå de câte ori te

primesc, iar când voi fi mare, te voi cunoaçte singur çi voi çti

mai bine ce însemni pentru noi, copiii. Îñi mulñumesc cå

exiçti çi te iubesc! LA MULÑI ANI cu Domnul Isus!

Cu drag, micul vostru prieten din Chiscani (Bråila).

Dragii noçtri,

Îi mulñumim Domnului

Isus pentru dåruirea

voastrå çi pentru tot ce

reprezentañi pentru

copiii noçtri. Vå dorim

Sårbåtori sfinte, pline

de bucurie çi sånåtate,

un An Nou binecuvân-

tat çi Domnul så vå

binecuvânteze în tot

ceea ce faceñi spre

slava Numelui Såu!

Cu dragoste,

Familia STÅNILÅ

(Timiçoara)

Dragå FELINARE,

În primul rând, vreau så-ñi mulñumesc pentru

revistå. Chiar am reuçit så înñeleg mai multe

despre Isus! Am aråtat revista unor prieteni care au

spus çi ei cå e foarte interesantå çi cred cå sunt 

hotårâñi så se întoarcå la Domnul.

Cu drag, Simona Gabriela ANTOHE

Bucurie la început de an

Lidia BUGA, jud. Caraç-Severin

Vis de copil
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Fereastrå spre Anul Nou
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Elisabeta-Maria RIÇCIUC, 
14 ani, jud. Suceava

În noul an

Andreea AMAXIMOAIE, 

14 ani, Timiçoara

Un cântec nou

Vasilicå FIRULETE, jud. Gorj

Urme pe zåpadå
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Pag. 2: 1. SALATÅ DE LITERE: „Eu sunt Domnul, care te

vindecå.” (Exodul 15:26)

2. UN RÅSPUNS MINUNAT: „Atunci S-a atins de

ochii lor çi a zis: Facå-vi-se dupå credinña voastrå!”

(Matei 9:29)

Pag. 8: ÇTII CUM ÎI CHEAMÅ?: 1. Iov, 2. Iair, 3. Ioana, 

4. Bartimeu

Pag. 32: CONCURS MEDICAL: 1. Luca (Coloseni 4:14), 

2. Bolile oftalmologice [de ochi], lepra, epilepsia,

bolile psihice, 3. O inimå veselå (Proverbe 17:22), 

4. Da. Petru a înviat-o pe Tabita (Faptele Apostolilor

9:40), iar Pavel pe Eutih (Faptele Apostolilor 20:9-10),

5. El „s-a îmbolnåvit de picioare”, probabil de gutå 

(2 Cronici 16:12), 6. Isaia i-a prescris „o turtå de

smochine” ca pansament peste umflåturå (2 Împårañi

20:7), 7. Ea s-a atins de poala hainei lui Isus (Matei

9:20), 8. Ea zåcea în pat çi avea friguri (probabil avea

febrå mare) (Marcu 1:30-31), 9. Un om bolnav, care

nu avea pe nimeni care så-l bage în scåldåtoare când

se tulbura apa, a fost vindecat de Isus (Ioan 5:2-9).
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Legåmântul 

lui Dumnezeu cu Noe

Eliza COROIU, jud. Bihor

Drumul cel bun

Claudia COSTE,

12 ani, jud. Bihor

Încrederea în Domnul
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Poñi så foloseçti concursul 
çi ca pe un joc. Acordå puncte
în funcñie de dificultatea
întrebårii. În funcñie de numårul
de participanñi la joc, poñi fie så
faci douå grupe, fie så pui

întrebårile în mod individual
fiecårui copil.

CONCURS MEDICALCONCURS MEDICAL

1. Cine este singurul medic al cårui nume este menñionat în Biblie? (Coloseni 4:14)

2. Care au fost cele mai frecvente boli în vremurile biblice?

3. Dupå cartea Proverbelor, ce este la fel de bun ca un medicament? (Proverbe 17:22)

4. A mai fost cineva în Noul Testament, în afarå de Isus, care a înviat un mort? 

(Faptele Apostolilor 9:40; 20:9-10)

5. Care a fost problema împåratului Asa? (2 Cronici 16:12)

6. Cum a fost tratatå umflåtura lui Ezechia? (2 Împårañi 20:7)

7. Cum a gåsit vindecare femeia cu scurgerea de sânge? (Matei 9:20)

8. De ce boalå a suferit soacra lui Petru? (Marcu 1:30-31)

9. Ce s-a întâmplat la scåldåtoarea Betesda? (Ioan 5:2-9)

Întrebåri biblice pe
tema noastrå!

Lucru manual

1. Îndoaie o coalå albå de hârtie la

mijloc. Pune mâna stângå pe hârtie,

cu degetul mic pe marginea

îndoitå. Cu mâna dreaptå

deseneazå conturul mâinii stângi,

care trebuie så aibå degetele

råsfirate.

2. Apoi decupeazå mâna. Dar nu

decupa çi de-a lungul degetului

mic, pentru ca mâna så poatå fi

„deschiså”.

3. Pe partea exterioarå, scrie

versetul de învåñat.

Variantå:

Rugåciunea fåcutå cu credinñå 
îl va mântui pe cel bolnav çi
Domnul îl va însånåtoçi.
(Iacov 5:15)

Rugåciunea
fåcutå cu credinñå
îl va mântui pe cel
bolnav çi Domnul
îl va însånåtoçi.
(Iacov 5:15)

Pe partea interioarå poñi så desenezi experienñe de
rugåciuni ascultate – personale sau auzite de la alñii.

Lucru manual pentru învåñarea unui verset biblic
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