
2/2009 R E V I S T Å C R E Ç T I N Å copiilor

Felinarul_09_2.qxd  29.01.2009  17:58 Uhr  Seite 33



2

La urmåtoarea vizitå, doamna Nemeç, mama lui
Paul, le povesti celor doi prieteni despre toate „ciu-
dåñeniile” care au avut loc atunci când Isus a fost
pus în mormânt:

– Isus nu a fost îngropat în påmânt, ci a fost pus

într-un cavou såpat în stâncå. Mormântul, la intra-

rea cåruia a fost puså o piatrå mare, era påzit de

soldañi. Ei trebuiau så vegheze ca nimeni så nu poatå

fura trupul lui Isus çi så-L ducå de acolo. Isus fåcuse

înainte niçte afirmañii incredibile, explicå doamna

Nemeç. El a spus cå va

fi omorât çi va fi pus

POVESTEA 6

Poveste-serial începutå în nr. 03/08

Ce ai face dacå ai descoperi o gaurå în gar-
dul viu din grådinå? Ai trece prin ea? Ei bine,
tocmai asta a fåcut çi Paul. Aça a ajuns så-l
cunoascå pe Ionatan çi cei doi au devenit
buni prieteni. Ionatan i-a povestit cå Isus a
trebuit så moarå pentru ca så-i råscumpere
pe toñi oamenii.

într-un mormânt, dar cå dupå trei zile va învia.

Aça ceva era imposibil! Înså cei care L-au

auzit s-au gândit cå prietenii Lui s-ar putea

så vinå noaptea, în timp ce locuitorii Ierusa-

limului dormeau, så-I fure trupul mort, apoi

så spunå: „Priviñi cu toñii, mor-

mântul este gol! Isus a

revenit la viañå, a în-

viat! Deci ce a spus

El este totuçi ade-

vårat!” Aça se pu-

teau derula lucrurile,

dacå mormântul nu ar fi

fost påzit. Soldañii au primit

poruncå så nu doarmå nicio

clipå. Trebuiau så stea de

strajå chiar çi în a treia zi,

fiindcå tocmai atunci

trebuiau så se întâmple

cele spuse de Isus.

Soldañii nu au ador-

mit. Ei au påzit mor-

mântul, dar nu s-a

întâmplat nimic. 

Kari VINJE

ÇI PRIETENUL INVIZIBILÇI PRIETENUL INVIZIBIL
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Nu a venit nimeni så-I

fure trupul. Nimic nu s-a

miçcat în tufiçurile din jur. Totul a

råmas cufundat într-o liniçte deplinå. Înså, la un moment dat, soldañii au våzut ceva. Ei

au våzut o luminå care venea direct din cer. Nu, nu a fost o luminå, a fost un înger! Un înger

adevårat, unul din slujitorii lui Dumnezeu! Îngerul a dat la o parte piatra grea de la gura

mormântului, de parcå ar fi fost uçoarå ca o panå. Påmântul de sub picioarele soldañilor a

început så se cutremure. Soldañii au fost cuprinçi de o mare fricå çi au crezut cå vor muri. Dar

cutremurul nu a fost totul, deoarece din mormânt a ieçit Isus, Fiul lui Dumnezeu. El înviase. Dar

soldañii nu L-au våzut, pentru cå erau morñi de fricå. Prin urmare, niciun om nu a våzut cum a

ieçit Isus din mormânt.

Doamna Nemeç se uitå veselå la Paul. 

– Çi exact aceasta a fost clipa în care Isus l-a învins pe duçman. Dupå aceea, El S-a aråtat

de mai multe ori prietenilor Såi. Ei trebuiau så çtie cå înviase. Isus le-a spus: „Curând må voi

întoarce la Tatål Meu. Atunci nu Må veñi mai putea vedea, dar voi fi mereu alåturi de voi. Nu

trebuie så vå temeñi.” ... Într-o zi, Isus S-a dus cu prietenii Lui pe un munte. Deodatå,

ei au våzut cum Isus este ridicat de pe påmânt la cer çi cum dispare printre nori.

Isus Se întorsese acaså, la Tatål Lui.

Va urma

Traducere din limba norvegianå

Ilustrañii de 
Victoria DUNAIEVA
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CARE ESTE RĂSPUNSUL
CORECT?
CARE ESTE RĂSPUNSUL
CORECT?

a) Petru
b) Ioan
c) Maria

Cine s-a lepådat de Isus,
înainte så cânte cocoçul?1

a) Baraba
b) Irod
c) Pilat

Cine a fost guvernator roman 
în Iudeea çi Samaria în anul
råstignirii lui Isus?2

a) 2
b) 3
c) 10

Câñi tâlhari au
fost råstigniñi
lângå Isus?3

a) 3 ore
b) 6 ore
c) 10 ore

Cât timp a fost întuneric 
pe påmânt, când a fost
råstignit Isus?4

a) vin
b) oñet
c) apå

Ce I s-a dat lui Isus
så bea, când I-a fost
sete?5

a) pe câmp
b) într-un cimitir
c) într-un mormânt

såpat în stâncå

Unde a fost
îngropat Isus?6

a) Ioan
b) Petru
c) Iosif

Cum s-a numit omul bogat care s-a dus la
Pilat çi l-a rugat så-i permitå så ia trupul lui
Isus de pe cruce?7

a) un sigiliu
b) o încuietoare
c) o cruce

Ce au pus preoñii çi fariseii 
pe piatra de la intrarea în
mormântul lui Isus?8

Iana Galuçco

a) cu un înger
b) cu doi ucenici
c) cu mama Sa, Maria

Dupå învierea Sa, cu cine 
a mers Isus pe drumul spre
Emaus?9

Ilustrañii de Larisa GOROÇCO
4
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Tu crezi, probabil, cå pentru un båiat, cel mai important lucru este så fie puternic, nu-i
aça? Poate cå ñi-a trecut deja acest gând prin cap când, de exemplu, copiii mai mari te-au
necåjit. Este bine så fii puternic çi sånåtos. Dar puterea nu este o garanñie cå omul se va
simñi fericit çi în siguranñå. Oricât de puternic ai fi, întotdeauna se va gåsi cineva care så fie
mai puternic decât tine.

În copilårie, am tråit în Kirghistan. Pe vremea aceea, oråçelul nostru era împårñit în zone
de influenñå çi fiecare cartier îçi avea propria bandå de båieñi. Dacå un båiat se ducea
vreodatå singur într-un alt cartier çi cådea în mâinile bandei din acea zonå, puteau så i se
întâmple lucruri foarte neplåcute.
Dar dacå må duceam într-un alt
cartier cu tata, atunci nici urmå de
fricå în inima mea çi nici nu må
gândeam så må uit neliniçtit în toate
pårñile, fiindcå tata era cu mine.

Imagineazå-ñi cå tråieçti într-o
lume care te trateazå cu duçmånie.
Eçti înconjurat de tot felul de pri-
mejdii, dar ñie nu ñi-e fricå. Nici
måcar nu-ñi trece prin minte så te
temi. De ce? Pentru cå Tatål tåu
ceresc este alåturi de tine. Çi nu ñi-e
fricå de nimeni. Dar nu pentru cå ai
fi tu puternic, ci pentru cå tåria ta
este Însuçi Dumnezeu Domnul. El
este Acela cu care vorbeçti atunci
când te rogi çi ale cårui cuvinte le
auzi când citeçti din Biblie. Poñi så-ñi
imaginezi ce putere are Dumnezeu?
El L-a înviat pe Isus din morñi! Çi
cu aceeaçi putere – aça este scris în Biblie – lucreazå în mod måreñ în noi. Îñi aminteçti de
David, împåratul cel curajos? Pe când era påstor, l-a învins pe uriaçul Goliat, deçi acesta
era înarmat din cap pânå-n picioare. David a scris multe cântåri, care de fapt sunt
rugåciuni. Ele se aflå în Biblie çi se numesc Psalmi. Într-unul din aceçti Psalmi, el a scris:
„Odatå a vorbit Dumnezeu, de douå ori am auzit cå «Puterea este a lui Dumnezeu»”
(Psalmul 62:11). Când citeçti aceste cuvinte în Biblie, så çtii cå Dumnezeu este Cel care le
spune. Tu le auzi, începi så crezi în Dumnezeu çi în Cuvântul Lui, apoi le auzi încå o datå
în inimå çi çtii cå Dumnezeu este Cel care-ñi vorbeçte. Så-L cunoçti pe Dumnezeu ca Tatål
din cer çi så auzi glasul Lui – o, da, acesta este un lucru cu adevårat minunat!

Waldemar ZORN

DOMNUL ESTE TĂRIA MEADOMNUL ESTE TĂRIA MEA

Ilustrañii de Ivan SULIMA
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F ilistenii au pornit încå o datå råzboi împotriva lui Israel. Cele
douå armate stau fañå în fañå, gata de luptå. Cei trei fii mai mari ai lui
Isai slujesc în armata împåratului Saul, iar Isai îçi face griji pentru ei.
Aça cå îl cheamå pe fiul såu cel mai mic, pe David, çi îi spune:

– David, du-te la oaste çi încearcå så afli dacå frañii tåi sunt bine.
Du-le aceste pâini çi dåruieçte-i cåpitanului lor aceastå bucatå de
brânzå. Dar umblå cu mare atenñie çi întoarce-te cât poñi de repede.

Când David ajunge la armata israelitå çi începe så-çi caute frañii,
cele douå tabere se pregåtesc deja de luptå. Iatå înså cå soldañii israe-
liñi amuñesc brusc. În liniçtea neobiçnuitå care se laså peste oçtire,
råsunå un glas care seamånå cu rågetul unui animal sålbatic.

David se uitå spre trupele filistenilor, în direcñia de unde se aude
glasul. Un bårbat uriaç, aça cum David nu mai våzuse niciodatå, se
îndreaptå cu paçi înceñi, dar siguri, spre oastea israelitå. Este îmbråcat
cu o armurå grea, strålucitoare. Înaintea lui merge un alt filistean,
care duce scutul imens al ståpânului såu. Pe lângå bårbatul uriaç,
slujitorul pare un pitic.

– Ieçiñi în fañå, israeliñilor! urlå uriaçul. Trimiteñi un bårbat apt çi
puternic, care så se lupte cu mine! Dacå må omoarå el pe mine,
filistenii vå vor sluji pentru vecie. Dar dacå-l voi învinge eu pe el,
atunci voi veñi fi pentru totdeauna sclavii noçtri!

– Cine este acesta? întreabå David. 
– Este Goliat, vine råspunsul. În fiecare dimineañå çi în fiecare

searå ne provoacå aça. Ne temem de el!
În clipa aceea, din rândurile oçtirii israelite, apar çi frañii lui David.
– Ei, micuñule, ce cauñi aici? întreabå îngrijorat Eliab. Mai bine ai

fi råmas la tatål nostru så påzeçti oile. 
– Dar tatål nostru m-a trimis la voi. Am vrut doar så çtiu ce se

întâmplå aici, råspunde David. Nimeni nu are dreptul så provoace în
felul acesta poporul lui Dumnezeu! Este oare Goliat mai puternic
decât Domnul nostru?

Afirmañia îndråzneañå fåcutå de David este purtatå pe buzele
soldañilor israeliñi pânå în cortul împåratului Saul, care vrea så-l vadå
pe acest tânår curajos. Ajuns în faña împåratului, David se pleacå
adânc çi rosteçte:

– Domnul meu, acest filistean nu trebuie så ne mai înfricoçeze.
Voi lupta eu cu el!

– Cum ai spus? Tu?! întreabå Saul mirat. Eçti prea tânår, iar
Goliat este un luptåtor experimentat. Crezi cumva cå-l poñi învinge?6

DAVID S, I GOLIATDAVID S, I GOLIAT
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– Domnul este de partea noastrå, råspunde David cu convingere.
Ce-i drept, eu sunt încå tânår, dar adesea, în timp ce påzeam oile, am
reuçit cu ajutorul lui Dumnezeu så omor chiar çi câte un leu sau urs,
care mi-au atacat turma. Dumnezeu må va ajuta çi de data aceasta.

– Bine, zice Saul, vei lupta cu Goliat. Du-te, Domnul så fie cu tine!
Saul îl priveçte pe David din cap pânå-n picioare. Tânårul stå în

faña lui fårå armurå çi fårå niciun fel de armå. Atunci, Saul pune pe
capul lui David propriul såu coif din bronz çi îi då armura sa grea.
Când David îçi încinge apoi çi o sabie mare çi grea, nu mai e în stare
så facå nici måcar un pas, cu atât mai puñin så lupte.

– Acestea nu mi se potrivesc, spune el abia respirând, nu sunt un
råzboinic çi nu pot så lupt într-o armurå atât de grea. Am nevoie de o
armå pe care s-o cunosc çi pe care så o çtiu mânui cu uçurinñå.

Împåratului Saul nu-i vine så creadå când îl vede pe David
mergând la râu, de unde îçi ia cinci pietre netede. Le pune în traista
lui de påstor çi îçi pregåteçte praçtia, dupå care se îndreaptå curajos
spre uriaçul filistenilor.

Goliat iese din rândul armatei filistene çi îi provoacå din nou pe
israeliñi la luptå. Dar de data aceasta, în locul neliniçtii obiçnuite din
rândurile israeliñilor, el observå un tânår care se îndreaptå neînfricat
în direcñia lui. Observând cå tânårul este complet neînarmat, uriaçul
este cuprins de mânie çi dispreñ.

– Cum de ai cutezat så ieçi în fañå ca så te lupñi cu mine? urlå Goliat.
De ce vii împotriva mea cu un toiag? Sunt cumva câine? Vino numai,
çi am så-ñi dau trupul så fie mâncat de påsårile cerului! 

Aça îl înjurå çi îl jigneçte Goliat pe David.
– Tu vii împotriva mea cu o sabie, cu o suliñå çi cu o mare putere,

råspunde David, dar eu vin în Numele Domnului oçtirilor, în Numele
Dumnezeului oçtirii lui Israel. El este mai puternic decât oricare
soldat. Tu L-ai jignit, dar acum, El îmi va da biruinña, pentru ca toñi så
vadå cå El este adevåratul Dumnezeu! 

Aça påçeçte David, plin de curaj, împotriva lui Goliat. Se opreçte
apoi la o anumitå distanñå, ia o piatrå din traista lui de påstor çi o pune
în praçtie. David ñinteçte çi aruncå piatra cu o vitezå înfricoçåtoare,
nimerindu-l pe Goliat direct în frunte. Uriaçul se pråbuçeçte la
påmânt çi råmâne lat. David aleargå la el, îi ia sabia çi, cu o loviturå
preciså, taie capul duçmanului învins. Când våd cå eroul lor puternic
a fost omorât, filistenii o iau la goanå cuprinçi de panicå, påråsind
locul acestei lupte neobiçnuite.

Aceastå istorie ne este relatatå în capitolul 17 din cartea 1 Samuel.

Mary BATCHELOR
7

Ilustrañii de 
Tapas GONCIARENCO
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Originea
Filistenii sunt unul dintre popoarele de

care a fost înconjurat vechiul Israel çi îm-

potriva cåruia a luptat mereu, de-a lungul

multor secole. În prezent, acest popor nu

mai existå, iar despre existenña lui çtim azi

în primul rând din Biblie. Ceea ce putem citi

în Sfânta Scripturå a fost confirmat de urmele

descoperite în timpul såpåturilor arheologice.

Filistenii au apårut în secolul al XII-lea î.Cr.,

pe ñårmul estic al Mårii Mediterane, la sud

de ñara Canaan din vremea aceea. În

Biblie, în limba originalå (în ebraicå), ei

sunt numiñi „peliçtim”. Deçi ei nu au

ståpânit niciodatå în întregime ñara Canaanu-

lui, acest ñinut la vest de Iordan a primit un

nume care provine de la filisteni: Palestina, în

greacå Palaistine.

În Amos 9:7, Sfânta Scripturå ne relateazå

cå o parte din filisteni au colonizat aceastå

ñarå, plecând de pe insula Caftor, Creta de azi.

Aceçti filisteni fac parte din grupul acelor

popoare din vechime care au populat ñårmul çi

care au devenit cunoscute sub numele generic

de „popoarele mårii”. Înaintarea lor dinspre

mare în ñinutul Asiei Mici çi al Siriei este în

deplinå concordanñå cu datele çtiinñifice con-

temporane. Un text egiptean, descoperit în

timpul såpåturilor arheologice, dovedeçte, de

exemplu, cå filistenii au venit în ambarcañiuni.

La fel çi ceramica din secolele al XII-lea çi

al XI-lea î.Cr., care a fost descoperitå în

timpul såpåturilor fåcute lângå localitåñile

de pe ñårmul mårii, unde au tråit filisteni,

este caracteristicå pentru locuitorii insulelor

Creta çi Cipru din aceeaçi perioadå.

În partea sudicå a Canaanului, filistenii 

s-au amestecat cu popoarele înrudite care

tråiau acolo din vremea lui Avraam çi Isaac

(vezi Geneza 21:32, 34) çi care aveau

legåturi cu lumea elenå deja din secolele

XX-XIX î.Cr.

FILISTENII
UN POPOR DIN VREMURI BIBLICE

Pentapolis
Filistenii au înaintat spre sudul ñårmului estic al Mårii

Mediterane, au cucerit localitåñile de acolo çi au înfiinñat un

stat format din cinci oraçe: Asdod, Ecron, Ascalon, Gaza çi

Gat. În limba greacå, un asemenea stat format din cinci

oraçe se numeçte „Pentapolis”. Oraçele filistenilor erau in-

dependente, fiind guvernate de cei pe care Biblia îi numeçte

„domnitorii filistenilor”. Între aceçtia existau legåturi çi con-

tacte strânse, deciziile importante fiind luate împreunå. Pe

vremea împåratului David, statul filistean a fost condus de

domnitorul oraçului Gat. Filistenii au ståpânit drumurile çi

rutele din apropierea mårii care duceau din Egipt în Ñara

Promiså. Poate cå Dumnezeu a îngåduit ca evreii så facå un

ocol în drumul lor spre Canaan, tocmai pentru cå nu a vrut

ca Israel så întâlneascå acest popor.

A F R I C A

A S I A

E U R O PA

M a r e a M e d i t e r a n å
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Religia
Asemenea altor popoare din jurul lor,

filistenii au fost pågâni. Au avut o mulñime

de zei. Pentru a se referi la mulñimea de zei,

ei foloseau cuvântul „Baal”, care înseamnå

„domn”, de exemplu, „domnul izvoarelor

sfinte”, „domnul munñilor”, „domnul pomi-

lor” etc. Zeul lor cel mai important a fost zeul

Dagon. În oraçul Ecron era venerat zeul

Baal Zebul („domn înålñat”), care mai târziu

a decåzut din poziñia sa, fiind poreclit în

batjocurå Baal Zebub („domnul muçte-

lor”). De aici vine çi numele de „Beelzebul”,

denumire datå diavolului. În Ascalon este

templul Astarteii, zeiña fertilitåñii çi a dra-

gostei. În cinstea acestor zei, filistenii au ridicat altare pentru

jertfå çi coloane de piatrå.

Råzboaiele filistenilor
Filistenii au fost un popor foarte råzboinic.

Ei au luptat nu numai împotriva lui Israel, ci çi

împotriva Egiptului puternic, atât pe uscat, cât

çi pe mare. Faptul cå filistenii s-au råzboit

mult cu poporul Israel îl aflåm çi din istoria lui

David, care s-a luptat cu Goliat, çi din cea a lui

Samson, care s-a luptat singur cu filistenii. Ei

le-au dat multå båtaie de cap israeliñilor ori de

câte ori le atacau graniña vesticå. Pe vremea

marelui preot Eli, filistenii au înaintat mult în

ñara Israel, iar în timpul båtåliei de la Afec, au

luat chivotul. Din cauza nenorocirilor ce s-au

abåtut asupra lor, ei au trimis înapoi chivotul,

înñelegând cå mânia lui Dumnezeu s-a abåtut

asupra lor. Pe vremea împåratului David, israe-

liñii au reuçit så zdrobeascå definitiv puterea

filistenilor. Despre råzboaiele dintre filisteni çi

Israel se pot citi informañii mai exacte în Biblie.

Mai târziu, filistenii au fost cuceriñi, pe rând, de

asirieni, babilonieni çi de perçi. Teritoriul lor a

cåzut apoi în mâinile Imperiului Roman. În

decursul timpului, filistenii au dispårut ca

popor.

Matvei VENIAMINOV

Limba, cultura çi arta
De la canaaniñi, filistenii au

preluat nu numai religia, ci çi

limba, înså în cultura çi în arta lor

meçteçugåreascå, filistenii au

råmas destul de specifici. Ei au adus în acest ñinut arta

confecñionårii obiectelor din metal, fiind la acea vreme singurii

din zonå care fåceau care de luptå çi arme din fier. Atât ceramica

påstratå, picturile de pe vase, cât çi podoabele sunt mårturii care

atestå cå filistenii au avut un stil specific çi o culturå proprie. Arta

lor poate fi încadratå în arta micenå, care este råspânditå în

sudul Greciei çi pe insulele Creta çi Cipru. (Mycena este un oraç

în sudul Greciei, care a fost un mare centru al culturii egeice în

secolele XIV-XII î.Cr..) Despre arhitectura

oraçelor filistene se cunosc puñine lucruri.

În timpul såpåturilor din apropierea Tel-

Avivului s-au descoperit temple ale cåror

acoperiçuri erau sprijinite pe stâlpi.

9
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Mama pregåtea cina în bucåtårie. Sebastian îçi fåcea temele, iar cele
mici, Venera çi Ana, erau deja în pat çi dormeau. Deodatå, cineva båtu
încet în uçå. Sebastian trase o sperieturå zdravånå. Se sperie çi mai tare
când recunoscu vocea învåñåtoarei sale. Doamna Bretea vorbea agitatå
cu mama lui. Disperat, Sebastian Îl rugå pe Dumnezeu så-l ajute. Apoi,
se fåcu din nou liniçte çi mama lui intrå în camerå liniçtitå, ca
întotdeauna.

– Sebastian, este adevårat cå ai fugit azi de la çcoalå, de frica injecñiei?
Micuñul çcolar de claså primarå roçi pânå în vârful urechilor:
– Da, este adevårat.
– Çi unde ai fost în timpul celor douå ore de curs? De unde

çtii, de fapt, ce teme añi primit?
– Mi-a spus Çtefan.
– Dar, bine, Sebastian, injecñiile se fac în toate clasele,

timp de trei zile. Ai de gând så chiuleçti de la çcoalå în
fiecare zi? Iar peste o lunå din nou? Cåci asta ar trebui så
faci çi atunci.

Sebastian simñi ceva ciudat în nas çi apoi lacrimile
începurå så cadå pe caietul de matematicå.

– Mi-e atât de fricå de seringi! Dintotdeauna ...,
mårturisi el.

Mama se chinui så nu zâmbeascå çi zise:
– Sebastian, nu eçti tu un creçtin curajos? Atunci nu

trebuie så te temi de ele. Çtii, dragul meu, cine e creçtin nu
are voie så fie laç. Altfel cum i-ar putea chema pe oameni
så vinå la Dumnezeu? Creçtinii au trebuit adesea så sufere
cumplit pentru Numele Domnului lor çi chiar au murit ca
martiri. Vino cu mine, vreau så-ñi povestesc ceva.

Båiatul îçi urmå mama în bucåtårie, unde ea continuå
så pregåteascå cina. Între timp, îi povesti fiului ei o
istorisire interesantå cu multe învåñåturi.

– S-a întâmplat în Roma anticå, pe vremea crudului
împårat Nero. Pe atunci, romanii subjugau popor
dupå popor, se îmbogåñeau pe seama lor çi credeau cå
sunt cea mai mare nañiune de pe påmânt. Çtii doar ce

relateazå Noul Testament despre asta, nu-i aça?
Sebastian dådu din cap în semn cå çtie.

NU FI LAS,!
Elena CEPILCA
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– Ei bine, crudului împårat Nero îi plåcea så compunå poezii, pe care
apoi le recita în faña oamenilor de la curte. Dar Nero susñinea cå poeziile
sale nu erau apreciate suficient de mult. Domnitorul care se autodivini-
za visa så devinå renumit pe veci. Ceea ce s-a çi întâmplat, înså nu aça
cum a vrut el. Într-o zi, hotårî så scrie o odå – o poezie ceremonioaså –
despre foc, care era la fel de nemilos çi de greu de strunit ca çi el. Pentru
a-çi crea atmosfera potrivitå, Nero decise så facå un foc, un foc
îngrozitor. Çi le porunci slujitorilor såi så dea foc Romei.

– Propriului såu oraç?
– Da. Nero dorea så construiascå o capitalå nouå, mai bogatå çi mai

frumoaså, pentru imperiul lui. Çi aça a fost distrus de foc tot oraçul
vechi. Mulñi oameni au murit. Unii au ars, alñii au fost cålcañi în picioare
de cei care vroiau så-çi salveze viaña, mulñi au fost îngropañi sub
dårâmåturile clådirilor care se pråbuçeau în flåcåri, iar o mare mulñime
s-a sufocat pur çi simplu din cauza fumului. Nero a privit totul din
depårtare çi s-a bucurat de priveliçtea mårii de foc. Apoi çi-a compus
oda cumplitå. Pe el nu-l interesau deloc oamenii care nu mai aveau un
acoperiç deasupra capului çi care erau de acum såraci lipiñi påmântului.
Moartea altor oameni nu-l deranja, cåci pentru împåratul cel crud,
suferinña altora era ca un spectacol.

Dupå ce focul a fost stins, oamenii au cerut ca vinovañii så fie pedep-
siñi. O mare mulñime de oameni nefericiñi s-au adunat în faña palatului.

Au cerut ajutor çi o sentinñå dreaptå. Dar pe cine putea så condamne
cel care ar fi trebuit el însuçi så fie condamnat? Atunci, cineva l-a
sfåtuit pe Nero så dea vina pe creçtini, care apåruserå doar de puñin

timp în oraç. Fiindcå aceasta a fost perioada în care au apårut primii
creçtini; Biserica lui Cristos de pe påmânt abia începea så se formeze.

Çi aça a început o prigoanå cumplitå împotriva creçtinilor. Uce- 11
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Bunicul çi pårinñii ei i-au povestit multe Emiliei. I-au spus cå
moartea distruge numai trupul çi cå sufletele, care sunt mântuite, vor fi
pentru veçnicie la Domnul lor, care îi iubeçte. Uneori Emilia plân-
gea, dar din când în când îçi consola pårinñii, când aceçtia îçi fåceau
griji pentru ea.

Apoi a venit acea zi cumplitå, în care uça celulei în care se
afla Emilia çi familia ei a fost deschiså cu o smuciturå, iar
creçtinii legañi au ieçit afarå, în urma cålåului lor. Pe drum,
li s-au alåturat alñi creçtini, din alte celule, çi toñi au mers
smeriñi la moarte, la fel ca Isus. În inima lor se rugau çi Îl
glorificau pe Mântuitorul lor, care murise pentru ei în
chinuri groaznice. Acum venise rândul lor så-çi dea viaña
pentru Numele Lui cel sfânt. Emilia s-a lipit de mama ei.
Dar aceasta nici måcar nu mai putea så-çi îmbråñiçeze fiica,

ci se ruga Domnului încontinuu pentru ea.
Amfiteatrul era supraaglomerat. Spectatorii çi-au ocupat

nicii Domnului nostru Isus Cristos au fost supravegheañi çi urmåriñi,
trådañi çi aruncañi în temniñå, indiferent de vârstå. Toñi cei care au suferit
pagube în timpul incendiului l-au crezut pe împåratul lor mincinos çi, în
furia lor, i-au cåutat peste tot pe creçtini, ca så-i ducå înaintea auto-
ritåñilor. Curând, toate închisorile din Roma au fost pline de adepñii lui
Cristos. Ei çtiau cå îi açteaptå o moarte publicå îngrozitoare. Niciunul
dintre aceçti creçtini calomniañi nu dorea så moarå, dar cu toate acestea
nu s-au lepådat de Cristos, ci I-au råmas credincioçi.

Într-una din celulele închisorii s-a aflat o micå familie de creçtini: un
pantofar båtrân, fiul lui cu soñia çi cu fiica lor. Så spunem cå pe fetiñå o
chema Emilia. Avea 7 ani, exact ca çi tine. În aceste zile cumplite,
creçtinii s-au rugat mult. Le-a fost sete, au fost flåmânzi çi s-au temut de
moartea care îi açtepta. Cu cât s-au rugat mai mult, cu atât mai mult li
s-a întårit credinña, iar teama de viitor a dispårut. De asemenea, au
cântat mult. Creçtinii au cântat despre dragostea lui Dumnezeu, despre
puterea çi gloria lui Cristos. Emilia a fost o fetiñå obiçnuitå. Îi era fricå
de påianjeni çi de çoareci. Dar ce erau aceçtia pe lângå ceea ce aveau de
înfruntat ea çi întreaga ei familie!

12
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locurile çi i-au açteptat furioçi pe cei care erau vinovañi de necazul lor çi
care urmau så plåteascå cu viaña pentru moartea multor sute de romani.
Însoñit de suita lui çi mulñumit de sine, împåratul çi-a ocupat locul în loja
lui luxoaså. Çi el açtepta neråbdåtor spectacolul çi se bucura cå nu era
suspectat de nimeni. Creçtinii au intrat pe rând în arenå. Çi-au înålñat pri-
virile spre cer, în ochii lor putându-se citi liniçtea. Acum erau gata så
moarå pentru credinña lor, cåci Dumnezeu le pregåtise în mod tainic
inimile pentru aceastå faptå måreañå. Priveau în sus, cântând. Spectatorii 
i-au ascultat. Så fie oare aceçtia cu adevårat acei oameni cruzi care le-au
distrus oraçul çi au omorât mulñi oameni? De ce aråtau atunci atât de
smeriñi çi de liniçtiñi? De ce cântau cântece despre dragoste, milå çi iertare?
Mica familie cânta împreunå cu ceilalñi. În jurul lor mai erau mulñi copii

de diferite vârste. Cu toñii se pregåteau curajoçi de moarte. Cântarea
creçtinilor a devenit tot mai puternicå. Spectatorii au început så se
neliniçteascå, unii chiar så aibå îndoieli cå sentinña a fost dreaptå.
Când Nero a observat acest lucru, a poruncit så se dea drumul în
arenå animalelor sålbatice flåmânde, tigrilor çi leilor. Çi aça a murit
micuña Emilia, împreunå cu toñi ceilalñi
creçtini. A fost o moarte
cumplitå, îngrozitoare,
cåci animalele flåmânde
çi-au atacat victimele
fårå nicio milå. Dar
niciunul dintre creçtini
nu s-a lepådat de Domnul
lui, niciunul! 

Mama tåcu un timp.
– Çi ce s-a întâmplat apoi?

întrebå Sebastian încet, cu ochii
larg deschiçi.

– Abia atunci au înñeles romanii cå oamenii
aceçtia erau absolut nevinovañi. Mulñi dintre cei care au våzut cât
de curajoçi çi de puternici au fost creçtinii çi cât de mult çi-au
iubit Dumnezeul au înñeles cå ei nu au crezut în zadar în Isus.
Trebuia så existe Cineva care så le fi dåruit atâta curaj, credinñå
çi putere, încât chiar çi copiii mici så fie gata så moarå pentru El.

– Çi ce s-a întâmplat cu Nero, mami?
– Nero a fost omorât încå în aceeaçi zi. Locul lui a fost luat

de un alt împårat. Biserica creçtinå din Roma a devenit tot mai
mare çi mai puternicå. Da, toate astea s-au întâmplat cu
adevårat! ... Ei, çi acum ce crezi despre o injecñie?

Fårå så se gândeascå prea mult, Sebastian råspunse:
– Mâine må duc la doamna asistentå. Ai dreptate, mami, un

creçtin nu trebuie så fie laç, niciodatå! Mulñumesc pentru cå mi-ai
povestit o istorisire atât de cutremuråtoare!

Ilustrañii de 
Alexander BASS
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Numele lui înseamnå „Curajos”. A fost fratele lui
Simon Petru din Betsaida, un ucenic al lui Ioan
Botezåtorul çi, mai târziu, ucenic al lui Isus. De
meserie a fost pescar. Odatå, când Isus a predicat,
a adus la El un båiat care avea cinci pâini çi doi
peçti, cu care Domnul a såturat cinci mii de oameni.

Numele lui înseamnå „Dumnezeu Çi-a aråtat pu-
terea”. I s-a aråtat prorocului Daniel çi i-a explicat
visul pe care-l avuse. În Ierusalim i-a profeñit unui
preot cå i se va naçte un fiu. Çi unei tinere
evlavioase i-a vestit cå va naçte un Fiu, spunându-i
cå „Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie
al tatålui Såu, David” çi cå „Împåråñia Lui nu va
avea sfârçit”.

Numele lui înseamnå „Dumnezeu a creat”. A fost
un levit çi fiul preotului Iehoiada. Ca soldat curajos
al împåratului David, a fost conducåtorul gårzii sale
personale. A råmas credincios împåratului, chiar çi
atunci când Absalom, fiul lui David, a pornit o
råscoalå. A jucat un rol important la încoronarea
tânårului împårat Solomon çi a devenit cel mai
important conducåtor de oaste al lui Solomon.

Numele ei înseamnå „Dumnezeul meu este belçug”.
A tråit pe vremea lui Irod çi a fost din familia lui
Aaron. A fost o femeie temåtoare de Dumnezeu, iar
soñul ei a fost preot. Aça cum îi vestise un înger al
Domnului, a nåscut un fiu la båtrâneñe. A fost ruda
Mariei, mama lui Isus.

S,tii cum îi cheamĂ?S,tii cum îi cheamĂ?

RÅSPUNS: Ioan 1:40-42; 6:8-9Luca 1

RÅSPUNS: Daniel 8:15-27; Luca 1:11-19, 26-33RÅSPUNS: 2 Samuel 8:18, 23:20; 1 Împårañi 1:32-39; 2:35 

Paginå alcåtuitå de Helene Boschmann Ilustrañii de Larisa Goroçco

RÅSPUNS:
14
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Aça se procedeazå: Lipeçte mai întâi toatå pagina pe

o bucatå de carton. Decupeazå imaginea de sus, la fel pe

Goliat çi pe David. Taie la imaginea cu Goliat liniile 1, 2 çi

3, iar în imagine få tåieturile A, B, C çi D. Apoi introdu-l

pe Goliat din spate, cu capul çi cu bucata albastrå

înainte, prin tåietura B, iar partea albastrå introdu-o

din nou în spate prin tåietura A. Acum întoarce

imaginea pe dos çi introdu partea de jos în fañå, prin

tåietura C.

Partea lungå de la imaginea cu David introdu-o

prin fañå prin tåietura ovalå D, întoarce din nou

imaginea pe dos çi introdu partea aceasta lungå prin

tåietura micå dinspre Goliat, 3, din interior

spre exterior (vezi desenul E).

Dacå la imaginea cu Goliat tragi de partea

albastrå de la cap, Goliat devine un uriaç. Înså

David îçi pregåteçte deja praçtia. Ñinteçte direct

fruntea lui Goliat. Dacå tragi de partea inferioarå

de la picioarele lui Goliat, piatra pleacå imediat

spre el. Goliat „îçi pierde echilibrul” çi curând

zace lat la påmânt. În fundal se vede armata

filistenilor çi soldañii împåratului Saul, fañå în fañå.

Cu toñii açteaptå curioçi rezultatul acestei lupte.

(1 Samuel 17)

LUCRU MANUAL 

DAVID
GOLIAT

Un påstor luptå împotriva

unui uriaç în armurå.

David

Goliat

DAVID
îl învinge pe

GOLIAT
Filistenii Israeliñii 
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Inscripñia de pe cruce
Alihan alerga aruncându-çi ghiozdanul în aer.

Nu, nu alerga, ci „zbura”. Gata! S-a zis cu çcoala çi
mult açteptata varå putea în sfârçit så înceapå!
Mâine, dis-de-dimineañå, familia lui dorea så plece
în Inguçetia çi, dacå totul va fi bine, Alihan va sta
la maså, în mai puñin de douå zile, cu cel mai drag
om din lume.

Au mers cu maçina prin munñi, pe serpentine.
Nu mai aveau mult, dar în fañå le mai ståtea o por-
ñiune de drum grea çi periculoaså. Alihan închise
ochii çi se lipi çi mai mult de mama lui.

– Så nu-ñi fie fricå, Alihan, zise mama, tatål tåu
este un çofer experimentat çi cunoaçte drumul.

Mama vorbise foarte încet, dar Alihan a avut
impresia cå au auzit-o çi tata, çi surorile lui. S-a
uitat mai întâi la tatål lui, apoi la surorile lui, iar
apoi çopti:

– Nu mi-e fricå deloc! Sunt deja mare!
– Da, sigur cå eçti deja mare, un adevårat bår-

bat! îi întåri mama spusele, îmbråñiçându-l.
Ce noroc, surorile mele nu au auzit nimic, se

gândi Alihan în sinea lui, altfel ar fi râs în mod
sigur de mine çi m-ar fi fåcut laç.

Ce bunicå extraordinarå avea Alihan! Deçi nu
çtiuse exact când vor ajunge musafirii, a gåtit gåluç-
te de fåinå cu carne, pe care le-a servit fierbinñi
celor dragi. Seara çi noaptea aceea au zburat ca în
vis çi, dacå nu ar fi fost bunica, pentru Alihan ziua
ar fi trecut çi ea aça, pur çi simplu. Bunica a avut
ceva de furcå pânå a reuçit så-i scoale pe toñi din
pat la ora unsprezece. I-a spus lui Alihan cå priete-
nul lui, Batyr, îl açteaptå la ruinele vechii biserici.
Ce-i drept, Batyr era cu patru ani mai mare decât
Alihan, înså cei doi îçi scriau regulat çi erau prie-
teni adevårañi.

Batyr s-a bucurat mult când l-a våzut pe prie-
tenul såu venind la ruine. L-a îmbråñiçat pe Alihan

ca un bårbat:
– Ei bine, povesteçte! 
Desigur cå Alihan avea multe de povestit.

Oraçul în care locuia el era capitala Rusiei. Batyr 
s-a stråduit så nu-l întrerupå, dar cu greu îi venea så
creadå cå trenurile pot så circule pe sub påmânt, ba
mai mult, så transporte milioane de oameni. Çi un
magazin în care så aibå loc mii de cumpåråtori, nu,
aça ceva nu putea så-çi imagineze!

– Çi cum îñi merge ñie? îl întrebå Alihan pe Batyr
la un moment dat.

– Cum så-mi meargå? Nu existå prea multe
noutåñi.

Batyr îçi conduse prietenul la o piatrå mare çi îi
aråtå o inscripñie, care abia dacå mai putea fi cititå:
„Ne închinåm lui Isus Cristos, Mântuitorul întregii
omeniri”.

– Ce çtii tu despre acest Isus Cristos? îl întrebå
Alihan pe Batyr.

– Nu multe. Çtiu numai cå este un mare proroc
al lui Dumnezeu çi cå noi am fost cândva creçtini.

Ajuns din nou acaså, Alihan o întrebå pe bunica
lui despre creçtini. Aceasta îi povesti despre viaña
stråbunicului ei, care fusese creçtin.

– În vremea aceea, mulñi dintre locuitorii Ingu-

Ñara 
Inguçetia a fost înfiinñatå la data de 4 iunie 1992,

fiind cea mai nouå republicå din Federañia Ruså.

Teritoriul ei se întinde pe versanñii nordici ai re-

giunii premontane a Caucazului, niçte munñi înalñi

din Rusia. Republica Inguçetia se învecineazå cu

Kabardino-Balkaria, Osetia de Nord çi cu Repu-

blica Cecenå. Teritoriul Inguçetiei este de 3600 km2,

iar populañia de 466.300 de locuitori, dintre care

83% sunt inguçi. Dupå religia lor, inguçii sunt

musulmani suniñi. Limba inguçå face parte din

limbile est-caucaziene çi seamånå cel mai mult

cu limba cecenå.

O republicå în nordul munñilor Caucaz
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çetiei vorbeau despre faptele lui bune. A murit la o
vârstå foarte înaintatå, chiar în bisericå, în timp ce
se ruga îngenuncheat lui Dumnezeu, cerându-çi
iertare pentru påcatele lui. A fost îngropat în
apropierea bisericii, iar pe crucea de pe mormântul
lui s-a scris: „Aici odihneçte un rob al Domnului
Isus”. Dar n-am våzut niciodatå crucea aceasta, îçi
încheie bunica povestirea.

Alihan l-a ajutat o lunå întreagå pe prietenul såu,
Batyr, så cureñe pietrele care mai råmåseserå în
jurul bisericii. Tot timpul sperase cå va gåsi crucea
cu inscripñia „Aici odihneçte ...”, dar nu a gåsit-o.
Chiar înainte de întoarcerea la Moscova, Alihan
s-a dus încå o datå la ruine, dar de data aceasta ca

så-l cinsteascå pe cel cu care dorea så ajungå så se-
mene. În timp ce ståtea în mijlocul ruinelor vechii
biserici, çi l-a imaginat pe stråbunicul bunicii lui,
cum se roagå pe genunchi. Pentru o clipå a avut
chiar impresia cå-i poate auzi rugåciunea. Lui
Alihan i-au dat lacrimile. A îngenuncheat lângå
stråbunicul bunicii lui, cum i se pårea cå-l vede
aievea, çi, pentru prima datå în viaña lui, Alihan 
L-a rugat pe Dumnezeu så-i ierte påcatele.

Petru Lunicichin

Poñi så te rogi pentru inguçi:

Doamne Isus!
1. Dåruieçte-le tuturor popoarelor din nordul

Caucazului, în special inguçilor, dorinña
de a tråi în pace unii cu alñii. 

2. Ajutå-i pe inguçi så aibå din nou o relañie
bunå cu Osetia.

3. Få så fie posibilå predicarea Evangheliei 
în Inguçetia.

4. Deschide inimile oamenilor ca så
primeascå Vestea Bunå a Evangheliei.
Ajutå-i så-çi dea seama cå pot gåsi
mângâiere doar la Tine çi cå numai Tu
eçti izvorul bucuriei çi al påcii.

ñ
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Într-o zi fierbinte din vara anului 1967, dupå
o såriturå nereuçitå în apå, o tânårå de 17 ani
a fost internatå de urgenñå în spital. Din ziua
aceea, pentru ea a început o viañå marcatå
de suferinñå çi de dependenñå totalå de alñi
oameni. Cu toate acestea, odatå cu trecerea
anilor, viaña ei s-a transformat tot mai mult
într-o mårturie plinå de recunoçtinñå fañå de
Creatorul ei.

Joni Eareckson s-a nåscut la 15 octombrie 1949 în oraçul Baltimore din SUA. A primit
numele Joni în cinstea tatålui ei, care a iubit-o foarte mult. A fost cea mai micå dintre cele
patru surori. Tatål ei a fost un om sensibil, cåruia îi fåcea mare plåcere så petreacå mult
timp cu fiicele sale. Joni a fost o cålåreañå experimentatå çi elegantå, çtia geografie, putea
så recunoascå ciripitul påsårilor çi så „citeascå” urmele animalelor. A jucat tenis çi a fost o
înotåtoare excelentå. Mama ei, care avea un caracter puternic çi o fire bunå, s-a îngrijit ca în
familia ei så existe o atmosferå de dragoste, bunåtate çi înñelegere reciprocå.

Pårinñii lui Joni erau creçtini, aça cå Joni a auzit din fragedå copilårie despre Isus çi
despre dragostea Lui pentru oameni. Dar în adolescenñå, ea a cåutat plåcerea çi aventura. A
vrut så cunoascå lumea în toatå diversitatea ei. Viaña ei s-a învârtit în jurul propriului eu.
Înså nu a avut pace în inimå. La 15 ani a recunoscut cå este un om påcåtos çi L-a rugat pe
Isus så intre în viaña ei. Doi ani mai târziu, a constatat cå în ea nu s-au petrecut schimbåri
prea mari, deçi devenise creçtinå. Atunci a apelat la Dumnezeu: „Doamne, dacå exiçti cu
adevårat, atunci få ceva în viaña mea care så må facå puternicå, så må schimbe çi så facå un
alt om din mine.” Aceastå rugåciune a rostit-o cu puñin timp înainte de accident.

Dupå nefericita såriturå în apå, Joni a paralizat, zåcând doi ani în spital. Înså Isus a ajutat-o
så-çi învingå disperarea çi i-a dat puterea så suporte atât durerea din trup, cât çi pe cea din
suflet. A ajutat-o så se împace cu o viañå în scaunul cu rotile çi så accepte cå visele din
tinereñea ei nu se vor împlini niciodatå. „Am înñeles cå handicapul meu nu este întâmplåtor.
Domnul vrea så må ajute så învåñ så må încred în El în toate lucrurile çi så-mi iau puterea
din dragostea Lui”, a scris Joni mai târziu. Într-o zi, unul din prietenii ei i-a spus cå
Dumnezeu va folosi aceastå nenorocire pentru råspândirea Evangheliei. Apostolul Pavel a

JONI 
EARECKSON TADA

JONI 
EARECKSON TADA

Într-o zi fierbinte din vara anului 1967, dupå
o såriturå nereuçitå în apå, o tânårå de 17 ani
a fost internatå de urgenñå în spital. Din ziua
aceea, pentru ea a început o viañå marcatå
de suferinñå çi de dependenñå totalå de alñi
oameni. Cu toate acestea, odatå cu trecerea
anilor, viaña ei s-a transformat tot mai mult
într-o mårturie plinå de recunoçtinñå fañå de
Creatorul ei.
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stat legat în lanñuri, iar ea era legatå de scaunul cu rotile. Dumnezeu S-a folosit atât de
lanñuri, cât çi de scaunul cu rotile, ca så salveze oameni de blestemul veçnic.

Ce-i drept, Dumnezeu a îngåduit ca ea så devinå handicapatå, înså i-a dat dorinña så
tråiascå çi så lupte. Mulñumitå masajelor çi a gimnasticii, Joni este azi în stare så-çi ridice çi
så-çi coboare mâinile. Degetele nu çi le poate miçca.

Anii au trecut çi Joni a învåñat så picteze. Ea picteazå ñinând creionul sau pensula între
dinñi. Expoziñiile ei de picturå sunt vizitate de mulñi oameni. Cu banii pe care îi primeçte în
urma vânzårii lucrårilor ei, Joni îi ajutå pe oamenii
care suferå de acelaçi handicap ca al ei. Fundañia
creçtinå pentru persoane cu handicap, pe care a
înfiinñat-o în anul 1978, difuzeazå emisiuni radio
pentru persoanele cu dizabilitåñi, adunå çi reparå
scaune cu rotile pentru oamenii din ñårile sårace,
organizeazå ieçiri în aer liber pentru persoanele cu
probleme speciale çi familiile lor çi ñine seminarii
în biserici, mai ales cu tema „Cum pot fi acceptate
suferinña çi handicapul”.

Joni ñine conferinñe în multe ñåri ale lumii. A scris în jur de 35 de
cårñi, care au fost traduse în 40 de limbi. Cea
mai cunoscutå dintre cårñile ei este Joni. Pe
baza acestei lucråri autobiografice s-a fåcut
un film, în care Joni îçi joacå propriul rol.
Ea este cåsåtoritå cu Ken Tada çi tråieçte în
SUA.

Helene BOSCHMANN

Ilustrañii de Joni EARECKSON TADA
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1. Ce lucruri ciudate a våzut Petru înainte de
întâlnirea cu centurionul Corneliu? Care a fost
semnificañia celor våzute de el?

Petru a våzut o fañå de maså mare, plinå cu animale
„necurate” (de exemplu, porcul, iepurele, animale pe care
evreii nu aveau voie så le månânce). Un glas din ceruri 
i-a poruncit så månânce din ele. Prin aceastå vedenie,
Dumnezeu i-a aråtat în mod clar lui Petru cå trebuie så-i
trateze pe toñi oamenii la fel. (Faptele Apostolilor 10)

2. Înainte ca nenorocirea så vinå peste el, Iov a avut
7.000 de oi, 3.000 de cåmile, 500 de perechi de boi
çi 500 de mågåriñe. Ce a avut la sfârçitul vieñii lui?

Dumnezeu l-a råsplåtit pe Iov pentru credinña lui çi i-a
dat de douå ori mai multe animale decât a avut la
început. (Iov 1:1-3; 42:12)

3. Isaia a fåcut prorocii despre marele çi splendidul
oraç Babilon. Despre cine a spus el cå va popula în
curând oraçul?

Despre bufniñe çi struñi! Isaia a prorocit cå Babilonul va
fi distrus çi va fi populat doar de aceste animale ale
pustiului. La scurt timp, prorocia s-a împlinit întocmai!
(Isaia 13:21)

4. Cum ispåçea un ñap påcatele israeliñilor?
Dumnezeu i-a poruncit lui Aaron så aducå un ñap la
cortul întâlnirii, så-çi punå mâinile pe capul lui çi så
mårturiseascå toate påcatele fåcute de Israel. Ñapul urma
så fie izgonit în pustiu, ducând astfel cu el påcatele
mårturisite. (Leviticul 16:20-22)

DIN BIBLIEAA EIN LM

Ilustrañii de Elena MICULA
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CUVINTE ÎNCRUCIs,ATE
(referitor la 1 Samuel 17:31-40)

1. Tânårul chemat de Saul se numea ...
2. Împåratul se numea ...
3. David s-a folosit de o ... ca så-l 

doboare pe Goliat.
4. El a avut nevoie de cinci ...
5. David s-a luptat cu ...
6. çi cu ... când påçtea oile 

tatålui såu.
7. Goliat aparñinea poporului ...
8. Saul i-a dat lui David ... lui.
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PE URMELE ÎNT,ELEPCIUNII
(referitor la Daniel 1:1-21)

Daniel çi prietenii lui au fost mult mai înñelepñi decât toñi
vråjitorii çi cititorii în stele din împåråñia lui
Nebucadneñar. Vrei så afli cum poñi deveni înñelept?
Nimic mai simplu! Urmåreçte pas cu pas

calea literelor çi a cifrelor.

PENTRU MATEMATICIENI 
(Daniel 5:31 – 6:14)

� Atâñia dregåtori a pus Dariu 
peste împåråñie:

� Atâtea cåpetenii a pus Dariu 
în fruntea dregåtorilor:

� Atâtea zile a fost interziså
rugåciunea cåtre vreun 
dumnezeu sau cåtre vreun om,
afarå de împåratul:

� De atâtea ori se ruga Daniel în
fiecare zi:

� Atâñia ani a avut Dariu când 
a pus mâna pe împåråñie:

� Peste atâtea împåråñii se 
gândea Dariu så-l punå pe Daniel:

Scrie rezultatul aici: _ _:_

În Psalmul _ _:_ scrie de ce I-a
råmas Daniel credincios lui
Dumnezeu, în pofida poruncii 
aspre date de împåratul Dariu.

� (      )
:

� (      )
�

� (      )
:

� (      )
�

� (      )
–

� (      )
__________
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Aceasta este o istorie adevåratå. Lucrez deja de cinci ani cu
copiii care ajung pe terenul de fotbal. Sunt antrenorul unei
echipe de copii çi al unei echipe de tineret. Nu jucåm numai
fotbal (suntem cunoscuñi în oraç), ci çi citim împreunå
Biblia çi împårñim Noul Testament. Pe parcursul acestor

ani, am ajuns så înñeleg ce lucrare minunatå este aceasta.
Între timp, am mulñi copii çi tineri pentru care må rog çi care au

un loc aparte în inima mea! Ghenadi BOROVENCO, Ucraina

Rugåciunea

Daniel, cåpitanul echipei noastre

Echipa de fotbal pentru copii a çcolii noastre era la exerciñiile

tactice. Copiii îl ascultau atenñi pe antrenorul lor, în timp ce le

povestea despre prorocul Daniel. Se uitau la imaginile de pe

flanelograf, încercând så-çi imagineze tot ce le povestea

profesorul. Iatå-l pe Daniel, care îngenuncheazå

în camera lui çi se roagå. O face ca de fiecare

datå, în pofida poruncii aspre date de

împårat, ca timp de o lunå så nu se

aducå altå închinare, decât cea

aduså lui. Aceastå poruncå

însemna viañå sau moarte! Te

puteai preface timp de o lunå,

cât era valabilå porunca,

pentru ca apoi så te întorci la

vechiul mod de viañå. Era

vorba doar de o lunå! Merita

oare, ca pentru atâta så-ñi pui

în primejdie viaña, munca çi 

poziñia?

Înså Daniel I-a råmas credincios

Dumnezeului såu, neîntrerupând pårtå-
çia cu El prin rugåciune. Nu s-a temut, nu s-a

ascuns çi nici nu a negat nimic, ca så-çi scape

viaña. Duçmanii lui au çtiut cå era credincios çi acum se

bucurau cå Daniel trebuia så moarå, conform poruncii îm-

påråteçti, cåci I se închinase lui Dumnezeu, çi nu împåratului.

Copiilor le plåcea de Daniel, çi când l-au våzut pe flanelograf

înconjurat de lei çi au auzit cå animalele flåmânde s-au culcat

paçnice la picioarele lui, au zâmbit bucuroçi, uitându-se la

cåpitanul echipei lor, al cårui nume era tot Daniel. Timid çi puñin

îmbujorat, acesta ståtea printre ei, de parcå ar fi fost povestea

lui. Antrenorul i-a liniçtit pe copii, rostind grav:

– Rugåciunea aduså înaintea lui Dumnezeu le då putere

celor slabi çi ei au parte de mari victorii. Chiar çi împåratul s-a

bucurat în final cå Daniel a råmas în viañå çi cå a avut o credinñå

atât de puternicå.

Dupå terminarea lecñiei, antrenorul le-a amintit copiilor cå

vor juca în curând împotriva renumitei çi puternicei echipe a

clubului local de fotbal pentru copii çi tineret.

Aceasta este echipa noastrå
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Cu câteva zile înainte de meci, Dani (aça cum îl numeau

prietenii), cåpitanul echipei, s-a împiedicat çi çi-a rupt un deget

de la picior. Acum nu mai putea så joace. Înså în ziua meciului

s-a dus la stadion, în cârje. Piciorul accidentat era încålñat cu

pantoful mare al mamei lui. Copiii s-au salutat bucuroçi. Echipa

purta deja tricourile pentru meci çi çi-au consolat mai mult sau

mai puñin stângaci coechipierul.

Apoi a început ultimul antrenament înainte de meci. Echipa

çcolarå s-a uitat fascinatå la copiii de aceeaçi vârstå de la club,

pe care-i numeau „profesioniçtii”. Cât de uçor çi de experimen-

tañi jucau mingea çi cât de bine se înñelegeau între ei! Când

antrenorul i-a chemat pe copii la marginea terenului, pe feñele

lor se putea citi intimidarea çi deruta. Li se pårea imposibil så

câçtige împotriva unei echipe atât de puternice çi de bune.

Ceilalñi se antrenau zilnic, aveau mingi performante, o salå

de sport, propriul lor teren de fotbal çi chiar tricouri

autentice de club.

Echipa çcolarå s-a adunat în tåcere în
jurul antrenorului ei. Deodatå, unul dintre

jucåtori a spus încet:

– Hai så ne rugåm.

– Credeñi voi înså cu adevå-

rat cå Dumnezeu vå ajutå? i-a

întrebat antrenorul, emoñio-

nat.

Copiii au ciulit urechile. 

S-au înveselit çi au strigat

aproape în cor:

– Da, credem!

Adversarii çi suporterii au pri-

vit mirañi, când au våzut capetele

plecate ale jucåtorilor çi ale antre-

norului. Tåcerea a fost apoi întreruptå
de un „Amin!” vesel çi copiii au intrat pe teren.

Pe parcursul celor douå reprize de joc, s-a

produs minunea. Echipa çcolarå a câçtigat meciul cu

„profesioniçtii” cu 4 la 2. Copiii s-au bucurat de victorie. 

S-au îmbråñiçat reciproc, apoi cu suporterii çi cu coechipierul

lor accidentat, dupå care au alergat la antrenor. Acesta i-a

felicitat pentru victorie çi le-a spus:

– Aceastå victorie Îi aparñine lui Dumnezeu.

– Da, aça este! Noi L-am rugat så ne-o dea çi El ne-a ajutat,

a råspuns echipa uimitor de calmå çi într-un mod oarecum

solemn. Unul dintre jucåtori a fåcut o observañie interesantå:

– El ne-a ajutat, aça cum l-a ajutat odinioarå pe Daniel.
Doamne, påstreazå în inimile acestor copii credinña în victoria

Ta, s-a rugat antrenorul în inima lui.

Ilustrañii de Victoria DUNAIEVA 23
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– Çtiañi cå bambusul (Bambusa) este în realitate o specie

de iarbå foarte înaltå? rosteçte Bernd, fruntaçul clasei, aran-

jându-çi ochelarii. Iar „rudele” din familia lui sunt cerealele,

precum secara, grâul, porumbul etc. Bambusul creçte

incredibil de repede, pânå la 90 cm într-o singurå zi.

Çi el are puteri nebånuite, fiindcå tinerele lui låsta-

re stråpung chiar çi asfaltul! Dupå înålñime, bam-

busul ocupå primul loc printre cei din specia

lui. Låstarele acestei plante pot ajunge så må-

soare pânå la 37 m! Dacå v-añi afla într-o

pådure de bambuçi, añi vedea cât de des cresc

aici plantele. Nu m-ar mira deloc dacå v-ar fi

greu så vå strecurañi printre aceçti „stâlpi” de

iarbå.

Din paiele bambusului, care aratå mai degrabå ca

niçte trunchiuri, se fac case, mobilå, veselå çi se împle-

tesc coçuri. Låstarele tinere ale bambusului sunt comestibile.

Pe tot parcursul vieñii, el înfloreçte çi face fructe o singurå

datå. Acest lucru se întâmplå o datå la 50 sau chiar la 100 de

ani. Unele soiuri de bambus au fructe dulci, zemoase, forma

lor semånând cu cea a perelor. Imaginañi-vå cå, dupå ce au

avut fructe, påduri întregi de bambus se uscå çi mor!

Când bambusul laså så-i cadå seminñele pe påmânt,

acestea formeazå uneori gråmezi de pânå la 15 cm, care

sunt un adevårat festin pentru rozåtoare.

– Çtiañi, de fapt, cå banana (care face parte din genul

Musa) nu este un copac, ci un arbust uriaç, care poate

så atingå înålñimea de pânå la 15 m? întreabå Leonie, o

fetiñå cu nasul cârn. Frunzele bananierului sunt destul de

mari, lungi de 6 m çi late de 1 m. El creçte foarte re-

pede. Dupå 10 luni, arbustul poate avea deja fruc-

te. Pe fiecare låstar, bananele se coc o singurå

datå, apoi låstarul se uscå. Rådåcina face înså

så aparå alte låstare.

Pentru locuitorii ñårilor tropicale, bananele

sunt ca pâinea pentru noi, fiindcå bananele au

mai multe calorii decât cartofii. Fructele bana-

nierului sunt în mod normal galbene, dar existå çi

banane roçii. Acestea sunt mai moi, de aceea nu

pot fi transportate prea uçor. Închipuiñi-vå cå în India 

s-au folosit banane terciuite pentru a lansa un vapor la

apå! (În Europa, în trecut, suprafaña de alunecare se

ungea cu slåninå.) Pentru un vapor de greutate medie ar

fi nevoie de aproximativ 20.000 de banane.
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– Çi çtiañi cå banyanul (Ficus benghalen-

sis), numit çi smochinul banyan, este descris

drept copacul-pådure banyan? adaugå pis-

truiatul Klaus. Banyanul începe så se dezvolte

ca epifit. Aceasta este o plantå care creçte

pe trunchiul sau printre ramurile unui

alt copac. De acolo, då naçtere

unor coarde care se dezvoltå

rapid, formând o mulñime de

rådåcini aeriene. Cu ajutorul

acestor rådåcini aeriene, epi-

fitul îçi ia apa çi substanñele

minerale necesare. Rådåcinile

devin tot mai lungi, ajung pe

påmânt çi se fixeazå în sol, arå-

tând ca niçte noi trunchiuri çi func-

ñionând ca atare. Astfel se formeazå un

neobiçnuit „copac-pådure banya”, deci un

copac, din care se formeazå o micå pådure.

În timp, planta-mamå moare.

În Grådina Botanicå din Calcutta, un copac

banyan de peste 300 de ani se întinde

pe o suprafañå de peste un hectar. Ba-

nyanul este sådit de sute de ani în satele

din India, pentru cå face multå umbrå.

– Çtiañi cå baobabul (Adansobia digitata), care creçte

în stepa africanå, are dimensiuni de-a dreptul uimitoa-

re? intervine Sabine, cea cu obrajii roçii, cåreia îi place

så frunzåreascå adesea Enciclopedia de botanicå.

Trunchiul baobabului poate ajunge pânå la 20 m

înålñime, iar circumferinña lui poate fi între 25 çi

40 m. În trecut se credea cå baobabul poate

atinge vârsta de cinci mii de ani, dar apoi 

s-a descoperit cå nu tråieçte chiar atât de

mult, ci „doar” în jur de o mie de ani. Florile

mari ale baobabului nu sunt polenizate de

albine sau de muçte, ci de lilieci. În perioada

secetoaså, baobabul îçi pierde toate frunzele.

Atunci seamånå cu un pom, care creçte cu

rådåcinile spre cer. În aceastå perioadå, în bao-

bab se gåsesc fructe comestibile, ce seamånå cu niçte

castraveñi mari. Maimuñele vin så se înfrupte din pulpa

acriçoarå a fructelor baobabului. 

Trunchiul baobabului este în mod normal gol çi putred

pe dinåuntru. Uneori, în el se adunå apå de ploaie, astfel

încât trunchiurile devin adevårate rezervoare uriaçe de

apå sub cerul liber.

Din scoarña baobabului se pot obñine fire pentru con-

fecñionarea frânghiilor, a plaselor de pescuit çi a stofe-

lor. Din pulpa fructelor se produc båuturi råcoritoare.

Ilustrañii de Iulia PRAVDOCHINA
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Asta ar fi frumos, se gândi mai
departe Kolk. Atunci aç avea de ce så
må bucur de venirea primåverii, iar
despårñirea nu ar fi aça de grea. Atunci
ar exista o speranñå çi un scop pentru
båtrâneñea mea. 

Çi asta fiindcå Omul Verde nu doar
omoarå animalele, ci le çi hråneçte iarna,
mai ales cerbii çi påsårelele. Nu, 
el nu are doar o inimå hainå. Fips nu ar
muri de frig în casa caldå a Omului
Verde. Iar la sfârçitul iernii, el ar putea så
fugå de la Omul Verde çi så se întoarcå
la mine.

Kolk era foarte tentat så-i facå puiului
de maimuñå aceastå propunere. Dar apoi
a mai meditat puñin: Deoarece inima
Omului Verde este totuçi împårñitå,

precum limba viperei, nu pot çti ce 
va face cu Fips.

Poate cå l-ar vinde pur çi simplu la
unul din acele „sate cu zåbrele”, în care
animalele stråine sunt ñinute captive çi
expuse spre a fi våzute. 

Nu, Kolk nu putea så riçte acest lucru,
chiar dacå i se frângea inima.

Kolk råmase treaz pânå noaptea
târziu. La pieptul lui simñea båtând inima
micuñului såu prieten. Îçi înfoie penele
cât putu de tare, încercând så opreascå
vântul rece al nopñii. Existå doar douå
soluñii, se gândi Kolk. Prima ar fi så îl duc
pe puiul de maimuñå la Omul Verde –
foarte probabil cå acesta l-ar primi la el.

Nu putea så-l expunå pe Fips la
aceste primejdii, numai ca så fie el
mulñumit. Cealaltå variantå era så-l
ducå pe Fips în zbor înapoi, în patria lui.
Kolk cunoçtea drumul. În tinereñe,
fåcuse zboruri lungi pe acolo, peste
måri çi ñåri.
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Poveste-serial 
începutå în nr. 1/06
Sfârçitul poveçtii

de Werner LUTZ
Ilustrañii de Iulia
PRAVDOCHINA
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ÇI MICUL LUI PRIETEN FIPS
POVESTEA 20
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Deasupra lui, Kolk auzi cocorii, care
zburau spre sud. La lumina lunii,
siluetele negre ale påsårilor formau un
vârf de sågeatå. Câteodatå, câte una
striga ceva. Suna ca un bocet. Era
timpul de plecare.

Pe vremuri, îi trebuia o såptåmânå ca
så ajungå dincolo de mare. Cu Fips în
spate îi vor trebui trei sau patru
såptåmâni, fiindcå puiul de maimuñå
crescuse peste varå çi devenise mai
greu. Corbul se hotårî så ducå maimuña
acolo unde-i era locul. 

În ziua urmåtoare, çi-au luat råmas
bun de la prietenii lor çi au fåcut
exerciñii de zbor împreunå. Fips s-a
prins de burta corbului, iar acesta s-a
avântat în zbor. Curând çi-au dat
seama cum puteau så zboare cel mai
bine.

- Ai så te întorci? întrebå Erinaceus. 
- Mai întâi trebuie så ajung acolo.

Munñii cu zåpadå sunt înalñi çi aerul de
deasupra lor este rece. Apoi urmeazå o
ñarå lungå, cu mulñi vânåtori de påsåri.
Va trebui så zbor foarte sus çi så caut

Celelalte påsåri îi priveau cu
neîncredere. Ciorile erau de acord la
unison: båtrânul corb nu va reuçi.
Seara, înainte så se culce, Kolk s-a mai
dus så stea de vorbå cu båtrânul arici.

doar locurile pustii pentru popasurile
din munñi. Apoi vine marea. Peste ea va
trebui så zbor la mare înålñime. Da, dar
mai întâi trebuie så ajung acolo.

- Çi când vei ajunge acolo, ai putea
råmâne acolo, în apropierea lui,

zise Erinaceus. 

- O viañå modestå çi plinå de gânduri,
permanent în cåutarea unei vizuini sau a
hranei, în prezenña soñiei çi a copiilor, îl
completå Erinaceus.

Corbul zburå pe vârful bradului, unde
îl açtepta Fips. Puiul se agåñå de burta
lui Kolk. Çi au zburat pe Marele Molid.

La asta Kolk nu se gândise niciodatå.
Inima începu så-i batå mai repede.
Desigur! Oricum, aici nu-i va simñi
nimeni lipsa.

- Poate, zise corbul. Poate voi
råmâne acolo. Ñie îñi doresc multå
fericire! 

Corbul dorea så înceapå lunga
cålåtorie de pe creanga sa.

- Nu putem pleca acum? insistå Fips.
- Mâine, zise corbul, când vom fi

odihniñi. Mâine, când se va ivi prima
razå de soare la råsårit. 27
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zborul lung peste mare. Aici era cald.
Dudele aveau un gust dulce, deosebit.
Ore în çir au stat çi au observat
pescåruçii, care zburau ca niçte sågeñi
argintii peste valurile albastre çi aterizau
pe apå.

Pentru amândoi a urmat un zbor
obositor, o cålåtorie lungå çi plinå de
aventuri. Au biruit munñii de zåpadå çi
ñara vânåtorilor de påsåri. Apoi s-au
odihnit câteva zile pe un pin de la malul
mårii, ca så-çi adune puterile pentru

Apoi înotau ca rañele pe valurile
înspumate ale mårii.

- Ce bine le merge, zise Kolk. Pot så
zboare çi så çi înoate. Mâine dimineañå
pornim çi noi.

Noaptea, vântul se schimbå çi începu
så batå spre sud. Kolk îl trezi pe Fips.

Corbul uitå cå era båtrân. Se simñea
din nou ca în anii tinereñii. Dupå multe
ore, Kolk scoase un croncånit ascuñit.
Våzuse uscatul. Îçi întinse aripile çi se
låså purtat de vânt înspre mal.

- La drum! rosti el gråbit, avem vântul
din spate. 

Çi îçi luarå zborul. Când zburau,
inimile lor båteau foarte aproape una de
alta. De parcå cei doi ar fi fost o singurå
fåpturå. Sub ei urla marea. Trebuiau s-o
învingå sau så moarå împreunå. Nu era
loc de vorbå între ei.

Coroana rotundå a unui palmier le
servi drept loc tocmai bun pentru
aterizare. Era puñin neobiçnuitå
aterizarea pe o frunzå de palmier, dar
ghearele lui Kolk se înfipserå puternic.
Fips se desprinse de burta lui. Un timp
au stat liniçtiñi. Încå o datå reuçiserå så
scape de la moarte.

pe palmier çi alergå spre confrañii såi. O
maimuñå mare îi ieçi înainte. Kolk luå o
poziñie gata pentru zbor, în cazul în care
Fips ar fi dat de necaz. Dar maimuña
mângâie cu laba blana lui Fips.

La un moment dat, Fips scoase un
ñipåt ascuñit çi aråtå spre niçte stânci
mari, unde se adunaserå multe maimuñe
Rhesus, gesticulând puternic. Fårå så

se gândeascå deloc, Fips coborî de

Ca la un semnal, toate maimuñele
alergarå spre Fips, îl înconjurarå çi
începurå så-l despåducheze. Blanå ca
blana lui, se gândi Kolk. Fips plecase
fårå så-çi ia råmas bun. Aça, pur çi
simplu. Palmierul avea fructe. Kolk gustå
din ele, încercând apoi så doarmå.

28
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Dar nu-çi putu lua ochii de la jocul
maimuñelor. Este fericit, îi trecu prin
gând lui Kolk. Este acolo, unde-i este
locul! Înainte så se întunece, Fips se mai
cåñårå o datå la corb.

- Trebuie så-mi iau råmas bun de la
tine! zise el.

În dimineaña urmåtoare, corbul o
porni spre caså. Nu çtia de ce, dar îçi
luå zborul. Cinci zile întregi zburå
necontenit, pânå când ajunse din nou
pe creanga lui de pe Marele Molid. Aici
era frig. Cådeau deja primii fulgi de nea.

Deasupra corbului se ivirå o puzderie
de stele argintii. Corbul cåzu iar pe
gânduri: Dacå aç zbura sus de tot, mai
sus ca niciodatå, poate cå aç putea
ateriza pe unul din luminåtorii Marelui
Creator.

Am luat hotårârea cea mai bunå, se
gândi el. La asta se reduce totul. Acum
sunt din nou singur. Dar am luat decizia
cea mai bunå. Noaptea, vântul rece de
la apus împråçtie norii.

În timp ce corbul se uita în sus, în ñara
cea caldå de dincolo de marea albastrå,
Fips dormea înconjurat de mulñi alñi pui
de maimuñå, împreunå cu mamele çi
tañii lor – çi dormea fårå griji. Fiindcå era
printre cei cu blanå ca a lui.

„Eu îi iubesc pe cei care Må

iubesc çi cei care Må cautå cu tot

dinadinsul Må gåsesc.” 

(Proverbe 8:17)

„Îmi ridic ochii spre munñi. De

unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul

îmi vine de la Domnul, care a fåcut

cerurile çi påmântul [...] Domnul te

va påzi de orice råu, îñi va påzi

sufletul. Domnul te va påzi la

plecare çi la venire, de acum çi

pânå în veac.” (Psalmul 121:1-8)

1. De ce nu l-a dus corbul Kolk pe Fips la
om, ca acesta så-i poarte de grijå?

2. Care dintre locuitorii pådurii a devenit cel
mai devotat prieten al lui Fips?

3. A acñionat corect corbul Kolk?

4. Cu aceasta a luat sfârçit ultima poveste
din seria despre locuitorii pådurii. Care
animal ñi-a plåcut cel mai mult (caracterul
çi faptele lui) çi de ce?

Bibl ia spune:

29

Î
N
T
R
E
B
Å
R
I

Î
N
T
R
E
B
Å
R
I

Çi-ñi mulñumesc pentru tot! Trebuie så
plecåm de aici înainte så se întunece,
undeva, unde så ne petrecem noaptea
în siguranñå.

Ochii micuñului strålucirå în lumina
amurgului. Coborî de pe palmier, mai
fåcu de câteva ori semn cu låbuña çi
dispåru cu tribul lui dupå stânci.
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Alex HOLICI, 17 ani, 
jud. Caraç-Severin

Cristina DRAGNEA, 14 ani,
Dårmåneçti, jud. Dâmboviña

Denis CHIRIÑÅ, 11 ani, Arad

Rafael ATUDOROAE, 
11 ani, Arad

Vasilica Mihaela GABOR,
Dårmåneçti, jud. Bacåu

Saveta BUHAI, 13 ani,
Parva, jud. Bistriña-Nåsåud

30

Añi auzit? 

Ce veste minunatå: 

Cristos din morñi a înviat! 
El este viu cu-adevårat!

Mergeñi

çi spuneñi tuturor: 

Cristos a înviat! 

Cristos a înviat!

Cristos a înviat

Cristos a înviat!

FELINARUL poate fi comandat
GRATUIT!

Trimite-ne scrisoarea ta (sau/çi
desenul) pe adresa noastrå:
Asociañia 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: o donañie
cât de micå poate face minuni mari
în finanñarea revistei. Mulñumim!

MULÑUMIRE

Îñi mulñumesc cå eçti Domnul meu.
Îñi mulñumesc cå må scapi de råu.
Îñi mulñumesc cå må pot numi copilul Tåu.
Çi aç vrea så-Ñi mulñumesc pentru Fiul Tåu ceresc,
Ce pentru mine a murit – pentru cå m-a iubit –,
Pe Golgota suferind în dureri çi chin.

În fiecare zi må gândesc: De ce?
De ce pentru mine viaña Çi-a dat?
De ce pentru mine a murit pe Calvar?

De ce ? Oare de ce?
Aça de mult m-a iubit, cå viaña Çi-a dåruit?
Nu çtiu, Doamne.
Dar çtiu cå må iubeçti 
Çi må vei duce-n cerul tåu ceresc.
Îñi mulñumesc cå sunt fiul tåu
Çi må ajuñi chiar çi în timpul greu.

(Miriam CICAI, 10 ani, Borox)

Simona JUGÅNARU, 
10 ani, România

Dorica LEONTEÇ, 
15 ani, Suceava
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1. Coloreazå peisajul care se vede pe fereastrå çi fetiña.

2. Cautå resturi de materiale a cåror culoare så fie potrivitå pentru a le folosi ca perdele, påturå, pernå çi covor.

3. Taie din resturile pe care le-ai gåsit perdelele, påtura, perna çi covorul, dupå mårimea din imagine.

4. Lipeçte pe imagine perdelele, påtura, perna çi covorul astfel confecñionate.

Lucru manualIair a fost conducåtorul sinagogii din Capernaum. Fiica lui, în vârstå de doisprezece
ani, era bolnavå pe moarte. Iair s-a dus la Isus çi L-a rugat så-i vindece fiica. Între timp,
fetiña a murit. Înså Isus S-a dus la ea çi a înviat-o. Istoria despre învierea fetiñei de cåtre

Isus este scriså în Evanghelia dupå Luca (8:40-56).

Ilustrañie de Ina COZINA

FIICA LUI IAIRFIICA LUI IAIR
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