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Toată lumea din localitate o cunoaşte pe doamna Bunescu           . Ea este întotdeauna 

veselă. Lui Timotei            şi Corinei            le place când            le spune poveşti. Uneori,

         şi            o întreabă pe mama            dacă au voie să se ducă la           .

– Cel târziu la ora               să fi ţi acasă, zice           .

–        ,           , ce frumos că aţi venit să mă vizitaţi, îi salută            pe copii. 

–           , spune imediat           , ne spui povestea Crăciunului?

- Iar asta, oftează           . Mereu aceeaşi poveste!

Dar            îi face cu ochiul lui            şi povesteşte:

– A fost odată o               care avea un bebeluş. Era nespus de fericită! Şi-a îmbrăcat

            cu un            şi o                      şi l-a pus într-un                   din aur din palatul ei cel mare.

– Nu, strigă           . Nu aşa s-a întâmplat!

– Ai dreptate, răspunse           . Nu aşa s-a întâmplat. Dar cum a fost atunci, când a 

venit Isus pe lume?
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Doamna Bunescu
s,i povestea

Craciunului

Doamna Bunescu
s,i povestea

Craciunului
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Poţi să-l ajuţi pe Timotei să spună povestea corect? 
Pentru aceasta trebuie doar să pui următoarele cuvinte la locul potrivit în poveste.
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Ilustraţii de Victoria DUNAIEVA

Rugăciune: Îţi mulţumesc, 
Doamne Isuse, pentru că Te-ai 
născut și pentru mine. Sunt atât 
de bucuros că exiști! Amin.

– Foarte bine, îl laudă          pe         , aşa s-a întâmplat atunci. Isus este mult, 

mult mai mult decât un rege sau un mic prinţ. Cu toate acestea, Dumnezeu 

a vrut ca părinţii Lui să fi e foarte săraci. Isus a venit în lumea noastră 

pentru toţi oamenii, atât pentru voi, cât şi pentru mine, pentru cei 

săraci şi pentru cei bogaţi, pentru Israel şi pentru întreaga omenire. Mă 

bucură mult acest lucru. De aceea îmi place să spun 

mereu povestea Crăciunului.

grajd – Maria – Maria – iesle – scutece

___ este foarte fericită. 

L-a născut pe primul ei copil. 

Un fi u. ___ îl înfăşoară în ___. 

Apoi îl pune într-o ___ în ___.
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Poezii de Lidia SOCHIRCA, or. Sângerei, Rep. Moldova
Ilustraţii de Victoria DUNAIEVA

Crăciun
Când în iesle, 

Domnul Lumii Se năștea,

Îngerii din ceruri

Vesel toţi cântau.

Slavă sus în ceruri

Și jos pe pământ,

Să-L lăudăm întruna,

El e Domnul sfânt!

Isus ne-a dat viaţa

În har s-o primim.

Deci pentru aceasta,

Noi toţi să-L iubim.

S-a născut
Isus Cristos
Într-o noapte înstelată,
Într-un staul răcoros,
S-a născut Isus, Mesia,
S-a născut Isus Cristos.

Undeva, departe,
Într-un staul sărăcios,
Într-o rece noapte,
S-a născut Isus Cristos.

În orașul Betleem,
Răsuna un imn frumos,
Îngerii mereu cântau:
„S-a născut Isus Cristos!”

Iată Vestea Bună,
Dragă Felinar,
Isus, Mântuitorul,
Ne-a fost dat în dar.
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Când se naște un copil, trebuie să i se dea un 
nume. La fel a fost și cu tine. Întreabă-ţi părinţii 

cum au ajuns să-ţi dea numele. Poate îţi vor răspun-
de: „Pentru că sună atât de fru-
mos!” sau „Pentru că are o semni-
fi caţie deosebită!”

Și Isus a avut nevoie de un 
nume când S-a născut. Dar nume-
le Lui nu a fost ales de Iosif și 
Maria. Isus era Fiul lui Dumnezeu, 
de aceea, Dumnezeu a fost Cel 
care I-a ales numele. Apoi, El a 
comunicat numele atât Mariei, cât și lui Iosif, prin 
îngerul care a zis: „Ea va naște un Fiu, și-I vei pune 
numele Isus” (Matei 1:21; Luca 1:31).

Vrei să știi de ce a primit Isus tocmai acest nume? 
Dumnezeu a spus și acest lucru prin înger. El avea să 
se numească Isus, pentru că „va mântui pe poporul 
Lui” (Matei 1:21). Numele Isus are o semnifi caţie speci-
ală. „Isus” înseamnă „Dumnezeu salvează”. Poţi să-ţi 
imaginezi de ce a fost important pentru Dumnezeu 
ca Fiul Lui să Se numească așa? Cred că Dumnezeu a 
vrut ca oamenii, atunci când spun „Isus”, să se gân-
dească întotdeauna și la semnifi caţia din spatele 
numelui: Dumnezeu salvează. Dumnezeu ne salvea-
ză pe noi, oamenii, prin faptul că devine El Însuși un 
om și merge pentru noi la cruce. Încearcă să-ţi imagi-
nezi acest lucru: Dumnezeul cel mare devine un om 
mic, un copil, pe nume Isus.

Când ne gândim la o mare acţiune de salvare, 
atunci poate că avem în faţa ochilor o mașină utili-
tară a pompierilor, care salvează oamenii dintr-o 
casă în fl ăcări, sau un elicopter, care salvează un 
copil de la înec, scoţându-l din apă. Dumnezeu nu 
are nevoie nici de mașini de pompieri, nici de maca-
rale sau de elicoptere ca să salveze oamenii. Nu are 

nevoie nici de poliţiști, nici de soldaţi și nici de pre-
ședinţi. Dumnezeu Îl trimite în această lume pe Fiul 
Său, care Se naște ca un copil și care, mai târziu, Își 

va da viaţa pe cruce, pentru toţi 
oamenii.

Legat de acest Copil, este 
deosebit faptul că El este Fiul lui 
Dumnezeu. El nu a fost doar un 
om, ci a fost în același timp și 
Dumnezeu. Ca om, Isus a fost 
exact ca tine și ca mine. A existat 
doar o singură deosebire. El a 

făcut, a spus și a gândit toată viaţa Lui numai binele. 
Isus a făcut întotdeauna voia lui Dumnezeu și a trăit 
așa cum Îi place lui Dumnezeu. El S-a încrezut în 
Tatăl Lui ceresc. Nu a avut păcate. El trebuia să ne 
salveze pe noi de păcate. Așa i-a spus îngerul lui 
Iosif: „El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale” 
(Matei 1:21). Însă, de păcate poate să salveze numai 
cineva care nu are niciun păcat. Asta a putut s-o 
facă numai Isus.

Aşadar, fi indcă noi nu putem veni la Dumnezeu 
din cauza păcatelor noastre, vine Dumnezeu la noi. 
El vine ca om fără păcat. Se naşte ca prunc în iesle. 
Prin Isus, Dumnezeu este de partea noastră. Ce ni se 
mai poate întâmpla, dacă Dumnezeu este de par-
tea noastră? Nimic! De aceea mai are Isus un al doi-
lea nume: Emanuel, care înseamnă: Dumnezeu este 
cu noi (Matei 1:23).

Oamenii, care au recunoscut acest lucru, s-au 
bucurat atât de mult, încât au decis cu mult timp în 
urmă să sărbătorească acest eveniment în fi ecare 
an. Noi sărbătorim Crăciunul pentru că ne bucurăm 
că Dumnezeu este cu noi și ne salvează de păcatele 
noastre. Suntem bucuroși că vine la noi prin Fiul 
Său. Te bucuri și tu?

D Crăciunul –
Dumnezeu vine la noi!

Wolfgang WETZLER
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i văzut-o până acum vreodată pe mama ta cu o burtă foarte 
mare? Poate că în perioada aceea a mers legănându-se prin casă, 
iar tatăl tău râdea fericit și glumea pe seama ei. Iar apoi, într-o 
dimineaţă, te-ai trezit și părinţii tăi nu mai erau acasă. Bunica ţi-a 
spus că mama este la spital și că de acum ai o surioară, pe care o 
cheamă, să zicem, Veronica. Așa s-a întâmplat cu noi toţi, când 
am venit pe lume. Poate nu chiar așa, dar asemănător.

În Evanghelia după Luca, în capitolul 2, este scris: „S-a împlinit 
timpul când trebuia să nască Maria.” Nașterea, care trebuia să 
aibă loc atunci, a fost cu totul diferită de toate nașterile care 

au fost și care vor mai fi . De ce? Pentru că Maria, despre care 
sunt scrise aceste cuvinte în Biblie, fusese vizitată cu nouă luni 

înainte de către un înger, care îi vestise că ea va naște un copil, 
un fi u. Iar tatăl copilului urma să fi e Dumnezeu. Maria l-a crezut 
pe înger. În amintirea acestei zile, creștinii sărbătoresc „Buna 

Vestire”. 
Maria a avut un logodnic, pe nume Iosif. Într-o noapte, lui Iosif 

i s-a arătat în vis tot un înger. Acesta i-a spus să nu-și facă griji, căci 
Dumnezeu Însuși o alesese pe Maria să devină mama Fiului lui 
Dumnezeu, a lui Mesia (în greacă, „Cristos”). Iosif trebuia să-I 
pună fi ului, născut de Maria, numele Isus.

Apoi, Iosif și Maria au plecat la Betleem, unde trebuiau să 
participe la o numărătoare a poporului. Aici, în Betleem, era 
plin de oameni. Toţi cei care se trăgeau din acest loc venise-
ră să fi e număraţi. Și din această cauză, pentru Iosif și Maria 

nu a mai fost loc la niciun han. Însă un om milos le-a ofe-
rit un loc lângă animalele sale, în grajd. Acolo cel puţin 

a fost cald și nu bătea vântul rece. În plus, se înserase 
deja. Unde să se fi  dus la ora aceea Maria și Iosif? Așa

că cei doi au acceptat oferta cu bucurie.
Tot în vremea aceea, pe cer a apărut o 

nouă stea, o stea deosebită. Când 
magii înţelepţi dintr-o ţară înde-

părtată din Răsărit au văzut 
această stea, au tras concluzia 

că în Iudeea trebuia să se fi  
întâmplat ceva extraordinar. 

În mod sigur se născuse un 
nou împărat. Au pornit ime-
diat la drum ca să se închine

Waldemar ZORN
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înaintea acestui 
împărat deosebit. 
Aveau de mers o 
cale foarte lungă, de 
aceea au ajuns doar 
după mai multe 
luni. Când au găsit 
Copilul, acesta nu 
mai era culcat într-o iesle 
în grajd, ci era deja într-o casă. 
Așa ne relatează Biblia. 

În apropierea Betleemului, câţiva păs-
tori își pășteau oile. În ceasul, în care Maria 
L-a născut pe Fiul ei, Isus Cristos, Mântuitorul 
lumii promis de Dumnezeu, și păstorilor li s-a ară-
tat un înger. Tot cerul a strălucit de o lumină neo-
bișnuită, astfel că păstorii s-au speriat cumplit. Dar 
îngerul le-a spus că nu trebuie să se teamă, pentru 
că în Betleem S-a născut în noaptea aceea Fiul lui 
Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Apoi deodată, tot 
cerul s-a umplut de cântece deoarece un cor de 
îngeri a început să cânte: „Glorie lui Dumnezeu 
în locurile preaînalte și pace pe pământ între 
oamenii plăcuţi Lui!” Când au auzit păstorii 
aceasta, și-au lăsat pur și simplu turmele de oi pe 
câmp și au plecat în grabă la Betleem, ca să vadă 
Copilul despre care le vorbise îngerul. Și cu adevărat 
așa a fost: într-o iesle au văzut Copilul nou-născut. 
Păstorii i-au povestit mamei (Mariei) că li se arătase 
un înger al lui Dumnezeu și că le comunicase această 
veste extraordinară. Maria s-a bucurat mult de cele 
auzite. Ea a păstrat toate cuvintele în inima ei. După 
ce păstorii au îngenuncheat și s-au închinat înaintea 
Copilului, s-au întors la turmele lor de oi. Au fost nespus
de fericiţi pentru că venise în sfârșit Mântuitorul 
lumii, cel mult așteptat.

Dar această naștere nu a fost deosebită doar pen-
tru că a fost vestită și comunicată de îngeri și pentru 
că au afl at de ea magii din Răsărit, ci pentru că a 
fost nașterea Fiului lui Dumnezeu. Prin acest eveni-
ment neobișnuit, Dumnezeu Însuși a coborât în 
lumea noastră. El a venit ca să-i salveze pe toţi 
oamenii, care cred în El, de la o moarte sigură. Iar 
în amintirea acestui eveniment unic în istoria ome-
nirii, noi sărbătorim Crăciunul. Ilustraţii de Alexander BASS
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Care este umbra păstorului?

Ilustraţii de Victoria DUNAIEVA

Pastorii de la 

Betleem
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Încearcă să ajungi la Pruncul Isus din iesle, mergând pe „calea cercurilor cu litere”. Pe drum vei afl a de 
ce L-a trimis Dumnezeu pe Isus în lumea noastră. Ai voie să treci peste fi ecare cerc doar o singură dată, 

iar drumul tău nu are voie să se încrucișeze.

Joc de memorat un verset biblic

Joc alcătuit şi ilustrat de Iulia ILCIUC

E M Â N L U

I C L T L M

F A U U U I

Ă S I I R I

R T F T O .

Ă U E P S

M R I M I M

I I S C R I

Ş T U Ă T A

I N Z T A -

Ş O Ă V T L

I A M Ă L
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Alcătuiește o propoziţie din literele corespunzătoare 
răspunsurilor corecte.

1) Cum se numea soţul Mariei?
 I Iosif
 R Avraam
 S Ioan Botezătorul

2) Cum i s-a arătat îngerul lui Iosif?
 M a venit la el acasă
 U l-a întâlnit pe Iosif în oraș
 S Iosif l-a văzut în vis

3) Ce înseamnă cuvântul „Emanuel”?
 N Dumnezeu îi iubește pe toţi
 U Dumnezeu este cu noi
 A Isus, cel venit din cer

4) De unde au venit magii?
 B din Norvegia
 U din Apus
 S din Răsărit

5) Cine a fost împărat la Ierusalim, 
când S-a născut Isus?
 E Iulius Cezar
 T Irod
 Z Iona

6) Ce a vrut Irod să facă cu Isus?
 C să-L arunce în închisoare
 F să I se închine
 E să-L omoare

7) Unde le-a spus îngerul lui Iosif şi Mariei 
să fugă cu Isus?
 A la Irod
 I în Egipt
 V la Nazaret

8) Când li s-a arătat îngerul păstorilor 
din câmp?
 U noaptea
 H dimineaţa
 K seara

 9) Ce păzeau păstorii?
 C vaci
 B oi
 X capre

10) Unde S-a născut Isus?
 P într-un palat din Roma
 E într-o iesle în Betleem
 U în palatul lui Irod

11) De ce a venit Isus în lume?
 A ca să vadă cum trăiesc oamenii aici
 Ș ca să-i salveze pe oameni de păcate
 V ca să fi e un timp scurt pe pământ

12) Unde este scris despre viaţa lui Isus Cristos?
 T în Noul Testament
 A în Vechiul Testament
 R în Psalmi

13) În care carte a Bibliei din VT se indică deja 
Betleemul ca loc al naşterii lui Isus?
 J în Psalmi
 H în Iona
 E în Mica

Răspuns: _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _!

Pagină alcătuită de Nataşa GRIBANOVA
Ilustraţii de Victoria DUNAIEVA

Care este Care este 
răspunsul corect?răspunsul corect?
Care este 
răspunsul corect?
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Povestitorul: Ionel, Victor și unchiul Gică, bătrânul astronom, sunt prieteni. Ionel și 
Victor tocmai s-au întors dintr-o călătorie în Ţara Sfântă și-i fac o vizită unchiului Gică.

Unchiul Gică stă la masă și studiază de zor niște documente vechi. Pe masă se afl ă și o 
Biblie veche. Se aud bătăi în ușă.

Unchiul Gică: Cine-i acolo?
Ionel: Șalom, unchiule Gică. Ne-am întors din călătorie!
Unchiul Gică: Bine aţi venit, asta da, surpriză! Intraţi, dragilor! În mod sigur aveţi mul-

te de povestit. Cum a fost călătoria voastră?
Ionel și Victor: Super!!!
Victor: Am văzut atâââât de multe în Israel. A fost foarte interesant. De la Peștera 

Nativităţii până la mormântul lui Isus am văzut, de fapt, tot.
Ionel: Dar de ce am venit imediat aici, unchiule Gică: vrem să te întrebăm ceva.
Unchiul Gică: Spuneţi!
Victor: Ghidul ne-a spus despre un observator astronomic, de la care se știe cum au 

fost stelele pe vremea nașterii lui Isus. Și ne-am gândit că sigur poţi să ne 
povestești mai multe despre aceasta.

Unchiul Gică: Daaa, mi-aţi dat o idee! Așteptaţi, cred că pot să vă arăt ceva foarte 
interesant ... Ar trebui doar să știu în care colţ am pus-o ... (Unchiul caută în jur și 
în fi nal se întoarce la masă cu o tablă.)

Ionel: O tablă! Oh, cu inscripţii!
Unchiul Gică: Aceasta este o copie a renumitei table de lut de la observatorul astro-

nomic Sippar, de pe malurile Eufratului. Are o vechime de 2000 de ani!
Victor: Și știi și ce scrie pe ea?
Unchiul Gică: Aceasta este scrierea cuneiformă babiloniană. Toate evenimentele 

astronomice importante ale anului 7 î.Cr., evenimentul știinţifi c cel mai senza-
ţional al anului ...

Victor: Și care a fost acela?
Unchiul Gică: Planetele Jupiter și Saturn s-au întâlnit în constelaţia Peștilor. Au strălu-

cit în fi ecare noapte și s-au putut vedea chiar și aici, în orașul nostru. Nu s-au 
distanţat mai mult de trei grade una de alta și în anul acela s-au deplasat împre-
ună pe bolta cerului. De trei ori s-au întâlnit timp de zece zile, și anume în mai, 
în septembrie și în decembrie.

Ionel: Două planete?
Unchiul Gică: Două planete importante. Pe tablă sunt numite, desigur, stele. Jupiter 

este „steaua domnitorului lumii” sau și „steaua împăratului”. A răsărit pe cer în 
data de 16 martie în anul 7 î.Cr., în constelaţia Peștilor. S-a întâlnit apoi cu 
Saturn, „steaua iudeilor”, și atunci cunoscătorii stelelor au știut că la iudei s-a 
născut domnitorul lumii, un mare împărat.

Victor: Foarte interesant! Asta nu ne-au povestit cei de acolo. Dar noi socotim anii 
începând cu anul 0, odată cu nașterea lui Isus – nu-i așa?

Ilustraţii de Elena MICULAIlIlusustraţţiiii dde e ElEllenena a MIMIM CUCUULLAL

BBetleemuluietleemului
SSteauateaua
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Unchiul Gică: Nu! Asta s-a stabilit mai târziu, după calendarul nostru. În Biblie este 
scris că nașterea lui Isus s-a petrecut pe vremea împăratului August și a lui Irod 
cel Mare, iar acesta a fost deja mort în anul 4 î.Cr.

Unchiul Gică: Am putea citi despre acest eveniment în Biblie. Matei este singurul 
care scrie despre steaua după care au mers magii. Ionel, citește din Evanghelia 
după Matei, capitolul 2!

Ionel: (Matei 2:1 etc.) „După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împă-
ratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim ...”

Unchiul Gică: Acești magi au parcurs un drum de 1.200 km. Ia imaginaţi-vă așa ceva! 
A durat luni de zile!

Victor: Cu cămilele lor, cam atât a durat. De unde „din răsărit” au venit ei oare?
Unchiul Gică: Spus mai exact, din Babilon, vechiul oraș al templelor de pe Eufrat. 

Aproape toate religiile și-au avut începuturile acolo. (Îi face semn lui Ionel, să 
citească mai departe.)

Ionel: „... și au întrebat: Unde este Regele de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am 
văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm Lui. Când a auzit tetrarhul Irod 
acest lucru, s-a tulburat mult; și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el ...”

Victor: Cred și eu. Irod a fost un ateu și la toţi le-a cam fost frică de el și de faptele lui 
sângeroase.

Ionel: „... A adunat toţi preoţii cei mai de seamă și experţii în Lege ai poporului și a 
căutat să afl e de la ei unde trebuia să Se nască Cristosul. În Betleemul din Iude-
ea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin profetul: Și tu, Betleeme, ţara lui 
Iuda, nu ești nicidecum cel mai neînsemnat dintre conducătorii lui Iuda; căci 
din tine va ieși un Conducător, care va fi  Păstorul poporului Meu, Israel. Atunci 
Irod i-a chemat în ascuns pe magi și a afl at întocmai de la ei timpul în care se 
arătase steaua ...”

Unchiul Gică: Și aici trebuie că magii i-au dezvăluit data exactă când a răsărit pentru 
prima dată Jupiter, așa cum am spus.

Ionel: „... Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: Duceţi-vă și căutaţi cu atenţie Pruncul și, 
când Îl veţi găsi, daţi-mi și mie de știre, ca să vin și eu să mă închin Lui. După ce 
l-au ascultat pe tetrarh, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în 
răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde 
era Pruncul ...” Spune, unchiule Gică, cum stă treaba cu cele două stele?

Unchiul Gică: Vă miraţi, nu-i așa? Când planetele se depărtează de pământ sau se 
apropie de el, atunci arată de parcă ar sta pe loc.

Ionel: „... Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au 
văzut Pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu faţa la pământ și I s-au închi-
nat; apoi și-au deschis vistieriile și I-au adus daruri: aur, smirnă și tămâie ...”

Victor: Deci o casă, nu mai este un grajd.
Unchiul Gică: Vedeţi? Trebuie că a trecut ceva timp de la nașterea lui Isus, căci El 

locuiește cu Iosif și Maria deja într-o casă. Darurile sunt alese perfect: aur pen-
tru un împărat, tămâie pentru un preot și smirnă ca semn al suferinţei și al 
morţii!

Ionel: „... Apoi au fost înștiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au 
întors în ţara lor pe un alt drum.”

Unchiul Gică: Steaua, pe care au văzut-o magii, a fost o realitate vizibilă pe cer – a fost 
un semn al lui Dumnezeu.

 Magii nu se ocupau numai cu știinţa, ei au recunosuct și aceste semne. Au 
căzut la pământ și s-au închinat înaintea Împăratului nou născut al iudeilor. Ar 
fi  frumos, dacă și noi am recunoaște semnele vremurilor noastre.

Victor: Mulţumim mult, unchiule Gică! Și binecuvântarea Domnului!

Cei trei își iau rămas-bun.
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Fulgii de nea se învârteau prin aer în lumina asfi nţitului. Iarna împodobea tot orașul pentru apropiata sărbă-
toare a Crăciunului. Toate tufele, toţi copacii și toate casele erau în haine albe, ceea ce le dădea un aer cere-
monios, ca în basme. Felinarul străzii urmărea dansul fulgilor de nea și mersul grăbit al oamenilor spre casă. 
Vântul trecu încă o dată grăbit pe lângă el, fl uierându-și melodia. Dar iat-o pe Elisa, poștăriţa. Se roagă încet:

– Doamne Isuse, mâine este Ajunul. Te rog, fă ca oamenii să nu uite de Tine în toată agitaţia sărbătorii, 
atrage-le inimile spre Tine ... Căci este sărbătoarea Ta, Doamne ...

Felinarul privi îndelung în urma Elisei, până ce aceasta dispăru în casa scării. Treptat, strada se goli, iar 
felinarul se simţi cuprins de melancolie. Așa că se uită pe fereastra cea mai apropiată: în cameră era întune-
ric, dar la geam stătea o fetiţă. Adâncită în gânduri, se uita cum ninge.

Paulina medita la Crăciun. Știa că este sărbătoarea nașterii lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel născut 
cu foarte, foarte mult timp în urmă în Betleem, aproape cu două mii de ani în urmă. Maria, mama lui Isus, își 
înfășurase atunci copilul nou-născut în scutece și Îl culcase într-o iesle. Când Isus a ajuns la vârsta adultă, a 
mers prin sate și orașe și le-a spus oamenilor despre Dumnezeu.

– Doamne Isuse, șopti Paulina, Te iubesc, deși știu foarte puţine lucruri despre Tine. Mi se pare nedrept că 
la Crăciun oamenii își fac cadouri doar unii altora și Ţie nu-Ţi dăruiește nimeni nimic. Și eu am pregătit cadouri 
pentru tata, pentru mama și pentru câţiva prieteni. Dar n-am habar cum aș putea să-Ţi fac Ţie o bucurie. Ce-Ţi 
dorești de ziua Ta? Oare Te-ai bucura dacă Ţi-aș trimite o felicitare?

Paulina dispăru de la fereastră, se așeză la birou și aprinse lumina. Pe masă zăceau deja câteva felicitări 
de Crăciun gata scrise pentru bunica și bunicul, pentru mătușa ei și pentru o prietenă. Dintre felicitările 
cumpărate azi de la Poștă, Paulina a ales-o pe cea mai frumoasă cu textul „Sincere felicitări de ziua ta!” Apoi 
scrise caligrafi c:

Dragă Isuse!
Te felicit de ziua Ta! Îţi doresc mulţi 

prieteni şi ca toate dorinţele Tale să se 
împlinească! Ce să-Ţi dăruiesc 

de ziua Ta?
Cu drag, Paulina

Autor necunoscutAutor necunoscut

O carte O carte 
    pospos,talatalǎ  pentru  pentru Isussus

O carte 
  pos,talǎ  pentru Isus
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A doua zi, Paulina duse la poștă toate felicitările scrise. Își dorea ca toa-
te să ajungă la destinaţie, în special cea cu adresa „Pentru cer”.

Elisa aproape terminase sortatul scrisorilor: teancul acesta de scrisori 
și felicitări pleca la Berlin, acesta în zona Hamburg, alt teanc era pentru 
Stuttgart și împrejurimi, iar teancul acela urma să plece în Anglia.

– Dar cu asta oare ce să fac? se întrebă Elisa, ţinând în mână felicitarea 
Paulinei. Doamne, există un singur mod de a-Ţi trimite aceste salutări. 
Pe calea poștei prin rugăciune. Tu o vezi pe această fetiţă, care Te cau-
tă. Binecuvânteaz-o, Doamne Isuse! Fă-Te cunoscut acestei fetiţe.

Apoi Elisa puse felicitarea Elisei în Biblia ei, ca să-și amintească 
mereu să se roage pentru ea.

În cele din urmă, zilele de sărbătoare și vacanţa de Crăciun luară sfârșit. 
Când Paulina intră în clasă, o văzu pe colega cea nouă. Învăţătoarea îi dădu-
se locul liber de lângă Paulina, iar cele două fetiţe se împrieteniră repede.

Colega cea nouă se numea Greta. Provenea dintr-o familie de creștini, 
în care toţi Îl cunoșteau și Îl iubeau pe Isus. În fi ecare duminică, Greta se 
ducea la slujba religioasă pentru copii. Într-o zi, Greta o întrebă pe prie-
tena ei, dacă ar dori să o însoţească.

– Și ce vom face acolo, la acea slujbă religioasă pentru copii? întrebă 
Paulina.

– Citim povestiri despre Isus, apoi ne rugăm, cântăm și ne jucăm. În 
mod sigur are să-ţi placă, o asigură Greta.

Duminica următoare, cele două fetiţe se duseră împreună la slujba 
religioasă pentru copii. Iar Paulinei i-a plăcut foarte mult acolo. A primit 
cadou o Biblie pentru copii, din care citea de acum în fi ecare seară câte o 
istorisire biblică: despre crearea lumii, despre Avraam, Moise, David ... Dar 
cel mai mult îi plăceau istorisirile despre Isus.

Pe drumul de la școală spre casă, Paulina a întrebat-o odată pe Greta:
– Ce crezi, Greta, ce cadou i-ar aduce bucurie lui Isus? Domnul Se 

îngrijește atât de mult de noi, ne dă ploaie și soare, prieteni buni și 
părinţi, care ne iubesc! De aceea aș vrea să-I fac și eu o bucurie!

– Ieri am citit ceva împreună cu mama, despre faptul că Dumnezeu 
Se bucură cel mai mult dacă-I dăm cadou inima noastră, răspunse Greta.

– Inima noastră? Cum adică?
– Vino la mine și am să-ţi arăt în Biblie.
Ajungând acasă, Greta căută pasajul în Biblie:
– Uite, scrie aici, la Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20: „Iată, Eu stau 

la ușă și bat. Dacă aude cineva vocea Meu și deschide ușa, voi intra la el, 
voi cina cu el și el cu Mine.” Mama spune că Isus umblă ca un călător 
nevăzut pe pământul nostru și bate la ușile inimilor adulţilor și ale copi-
ilor. Și dacă cineva se roagă și-L invită să intre, atunci Isus vine la el 
și rămâne pentru totdeauna la el.
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Când poștăriţa Elisa sortă a doua zi scrisorile, dădu din nou peste o feli-
citare cu adresa: „Pentru Cer”. Plină de bucurie, expedie felicitarea către 
destinatarul ei prin „poșta rugăciunii”.

Ilustraţii de Ina COZINA

Acasă, Paulina se gândi toată seara la cuvintele prietenei ei. Înainte să se 
culce, se rugă:

– Doamne Isuse! Nu știu dacă inima mea este într-adevăr ca o căsuţă. 
Dar dacă este așa, atunci Te rog să intri în ea și să locuiești în ea. Vreau să 

Ţi-o dăruiesc. Amin.
Cele două prietene au continuat să meargă împreună la slujbele reli-

gioase. Când a venit vara, au plecat împreună într-o tabără creștină pentru 
copii, unde Paulina a descoperit multe lucruri noi și interesante. După ce 
s-au întors acasă, într-o duminică, părinţii Paulinei au mers și ei la biserică, 

ceea ce a bucurat-o foarte mult pe Paulina.
Apoi a venit iarăși iarna. Fulgii de zăpadă dansau din nou în aerul rece de 

seară, în timp ce iarna acoperea orașul cu o pătură albă. Felinarul de pe stradă 
se uita din nou pe fereastra Paulinei. Paulina tocmai își învăţa rolul. Mâine, la 
serbare, urma să fi e unul dintre îngeri.

– Doamne, ajută-mă să-mi joc bine rolul. Fii cu mine, ca să nu-mi uit repli-
cile și să știu când să le spun. Te rog, binecuvânteaz-o pe Greta, care-și învaţă 
și ea acum rolul, și ajută-i pe păstori, cărora le este foarte greu să cânte fără să 
falseze.

În cele din urmă, Paulina a pus la o parte paginile cu rolul și s-a așezat la 
birou.

– Doamne, știu că mă auzi întotdeauna când mă rog și că pot să-și spun 
totul. Dar sper că Te vei bucura totuși dacă vei primi o felicitare scrisă de săr-
bătoarea Crăciunului, zise ea. 

Apoi luă o felicitare din raft, pe care o cumpărase în ziua aceea, și scrise:

Iubitul meu Mântuitor!
Te felicit de ziua Ta!

Mulţumesc că ai venit la noi, pe pământ!
Şi mulţumesc că ne-ai mântuit, pe mine şi pe părinţii mei!

Îţi urez să mai găseşti mulţi alţi prieteni noi!
Cu drag,
Paulina
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Știai că limba română și limba 
moldovenească se aseamănă 
foarte mult? Aceste două limbi 
diferă între ele ca, de exemplu, 
germana de olandeză. De ace-
ea, copiii din România și cei din 
Republica Moldova s-au bucu-
rat nespus de mult când, în 
2005, Tropinka a mai primit 
o surioară, cu un nume extrem 
de melodios și sugestiv, 
Felinarul copiilor.

În anul 2010, Tropinka, revista pentru 
copii în limba rusă, serbează un an jubi-
liar, împlinind 20 de ani de existenţă. În 
1990, copiii vorbitori de limbă rusă din 
Rusia, Ucraina, Republica Moldova, 
Republica Belarus, din republicile cau-
caziene, din statele baltice și din Asia 
Centrală au ţinut pentru prima dată în 
mână un exemplar al revistei Tropinka.

În 1997, Tropinka în lim-
ba rusă a primit o primă 
surioară, pe Tropinka în 
limba germană. Pe pri-
ma pagină, sub numele 
Tropinka, mai apare 
scris: „Der kleine Pfad” 
(cărăruia, aceasta fi ind 
semnifi caţia cuvântului 
tropinka). Între timp, 
copii din 43 de ţări ale 
lumii s-au abonat la edi-
ţia în limba germană a 
acestei reviste.

În anul 1999, în Ucraina s-a 
născut Stejinka. De fapt, majo-
ritatea copiilor din Ucraina 
citesc și înţeleg rusește, însă 
când această revistă pentru 
copii a apărut în limba lor 
maternă, în ucraineană, a fost 
o adevărată sărbătoare. În 
Canada, în SUA sau în 
Portugalia trăiesc 
mulţi ucraineni. 
Pentru ei, Stejinka 
reprezintă o părtici-
că din patria lor.

În același an, Tropinka și-a mai însușit o limbă, și anume limba 
kazahă, numindu-se Șarapat. Știi ce înseamnă șarapat? Lămpaș, 
fi indcă Șarapat le arată calea copiilor kazahi. Kazahstanul este o 
ţară cu relief de stepă semideșertică, iar într-o stepă sau într-un 
deșert te poţi rătăci foarte ușor. Însă cu un lămpaș în mână este 
mult mai ușor să găsești calea cea bună!

În
b
su
li

Ştii tu ce este acela un jubileu? Este o zi în care oamenii se bucură şi sărbătoresc 

împlinirea unui anumit număr de ani de la producerea unui eveniment important, 

de exemplu, o zi de naştere. E o zi de naştere „rotundă”, care are un zero 

la sfârşit şi care se celebrează după 10, 20, 30 ... sau 100 de ani.

În anul 2010, Tropinka, revista pentru copii în limba rusă, aniversează 20 de ani de existenţă!

este acela n jjubbileu? Esl
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Cea mai mică surioară din 
familia Tropinka este ediţia în 
limba engleză. Sub titlul ei 
stă scris „The Little Path” – 
Cărăruia. Pe prima pagină 
vezi mai mulţi copii pe o 
cărare. Ei aleargă, sar, merg 
cu bicicleta sau cu skate-
boardul. Ediţia în limba 
engleză este citită din 2009 
de copiii din SUA și din 
Canada și noi sperăm că în 
curând o vor descoperi și 
copiii din Marea Britanie și 
din Australia.

„Câte surioare!” exclami tu 
poate uimit. Dar stai un pic, 
astea nu sunt toate! Tot în anul 
2008, familia multinaţională 
Tropinka s-a îmbogăţit cu încă 
un membru: Pteșka, în limba 
bulgară. Vezi cât este de vese-
lă? Dacă vei vizita vreodată 
Bulgaria, vei vedea munţii 
maiestuoși și pădurile întinse 
și vei auzi cântecele bulgărești. 
Atunci vei înţelege de ce arată 
așa Pteșka.

Apoi a mai apărut o suri-
oară. În 2008 s-a născut 
în Asia Centrală Nariste, 
în limba kârghâză (naris-
te înseamnă copilaș).

Din 2007 până în 
2008 am putut 
tipări revista și în 
limba tadjikă, sub 
numele Pairacha. 
Din nefericire, 
după 2008 nu a 
mai fost posibilă 
apariţia revistei 
Pairacha.

Vezi copiii diferiţi de pe calendar? Cu ochi albaştri, cu păr roşcat, cu piele de culoare închisă, 
copii care râd fericiţi. Ei se bucură la fel de mult ca şi tine atunci când găsesc în cutia poştală 
Tropinka lor. În limba lor maternă, ei citesc aceleaşi istorioare ca şi tine, aceleaşi poezii şi se 

uită la aceleaşi imagini. La fel ca tine, şi ei aşteaptă nerăbdători continuarea diferitelor 
povestiri şi se bucură să rezolve cuvintele încrucişate sau ghicitorile. Revista pentru copii îi 

ajută să Îl cunoască pe Domnul Isus şi să Îl lase să intre în inima lor. Ai observat cărăruia care 
duce de la imaginile calendarului la o anumită lună? Dacă vrei, te poţi ruga în fi ecare lună pentru 

o anumită ţară şi cei care citesc acolo Tropinka. Roagă-L pe Dumnezeu să îi ajute pe cei care 
sunt răspunzători de revistă şi pentru toţi cei care au o aşa mare nevoie de Domnul Isus ca Mântuitor şi de Cuvântul lui Dumnezeu în limba lor maternă.

Redacţia FELINARUL
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1. După ce decupezi haina îngerului, dă-i forma 
de con și lipește-o.

2. Sus, la gât, lipește capul, după ce l-ai decupat 
într-o singură bucată. Lipește mai întâi faţa, 
apoi spatele capului.

3. La spatele îngerului, la dreapta și la stânga locului 
unde ai lipit conul hainei, lipește aripile, astfel încât să 
fi e cu partea colorată spre tine.

4. Apoi lipește braţele lateral.
5. Acum mai ai de lipit picioarele îngerului. Îndoaie-le în dreptul 

săgeţilor și lipește-le pe sub haină, în faţă.
6. La fi nal, lipește-i îngerului aura pe cap.

Pagină realizată de 
Iulia ILCIUC

îndoaie
lipește
decupează

aripa dreaptă

aripa stângă

braţul drept

braţul stâng

Lucru manual

19

FE
LI

N
A

RU
L 

6/
10

Un înger

Felinarul_10_6.indd   19Felinarul_10_6.indd   19 20.09.2010   14:30:2420.09.2010   14:30:24



2

Ingrediente: 325 g făină
 200 g unt
 3 gălbenușuri
 85 g zahăr pudră
 0,5 plic praf de copt
 1 plic zahăr vanilat

Umplutura: dulceaţă de caise sau de căpșuni
Glazura: 1 albuș
 125-150 g zahăr pudră
 puţină zeamă de lămâie

Micii cofetari

2. Amestecă albușul, zahărul pudră și zeama de 
lămâie până obţii consistenţa unei smântâni 
(glazura). Cu o pensulă întinde glazura pe ron-
delele tăiate și pune-le pe o tavă de copt (fără 
să se atingă). Coace biscuiţii până prind o culoa-
re aurie, în cuptorul preîncălzit (circa 10 minute 
la 200°C).

1
Și se face așa:

1. Amestecă făina cu praful de copt, adaugă untul tăiat 
cubuleţe și frământă un aluat. Separă albușurile de gălbe-
nușuri și păstrează un albuș pentru glazură. Adaugă în 
aluat gălbenușurile, zahărul pudră și zahărul vanilat și fră-
mântă-l. Pune aluatul 10 minute în frigider. Întinde o foaie 
de 3-4 mm grosime. Taie biscuiţii cu o formă rotundă (3-4 
cm diametru).

33. După ce s-au răcit, cu un cuţit întinde pe 
dosul unei rondele dulceaţa și apoi pune 
peste partea cu dulceaţă o a doua ron-
dea, cu faţa în sus. Procedează la fel cu 
toate rondelele. Vei obţine aproximativ 
40 de biscuiţi dubli.

POFTĂ BUNĂ!
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Biscuit,,i dubli „Soare”
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În seara de 24 decembrie 1703, patru ofi ţeri 
stăteau comod într-o cameră caldă dintr-un han 
din munţii Cevennen, în sudul Franţei, aștep-
tând pulpele de gâscă coapte în cuptor. În 
această atmosferă plăcută au primit porunca 
fermă de a pleca imediat la drum și de a-l aresta 
pe unul din conducătorii protestanţilor, pe pre-
dicatorul Etienne Riboux. (Regele Soare, Ludovic 
al XIV-lea, îi persecuta cu duritate și cruzime pe 
protestanţi. Pentru aceasta își trimitea soldaţii, 
numiţi dragoni.)

Predicatorul urma să fi e luat prin surprindere, 
de aceea soldaţii trebuiau să plece în munţi pe 
jos. Prin urmare, ofi ţerii s-au deghizat în ciobani 
și au plecat fără mare tragere de inimă la un 
drum greu, prin vânt și viscol.

În cele din urmă, au ajuns la un saivan, chiar în 
apropierea satului în care locuia Riboux. Căpita-
nul trupei, pe nume Gabriel de Vignancourt, 
hotărâse să se ducă singur în recunoaștere, pen-
tru a-și putea atribui meritul de a fi  făcut singur 
arestarea. De aceea i-a lăsat pe ceilalţi trei în sai-
van, aceștia trebuind să-l urmeze doar la semna-
lul său. A plecat spre casa rebelului, încordat și 
cu gânduri răzbunătoare. A apăsat pe clanţă și 
ușa s-a deschis.

Înăuntru a găsit doar o fetiţă palidă, învelită 
într-un șal mare, negru. La început, fetiţa s-a 
speriat de vizita neașteptată, dar apoi s-a ridi-
cat prietenoasă și l-a salutat pe Gabriel, îmbră-
ţișându-l.

Surprins de acest salut, Gabriel a rămas mut. 
S-a uitat în jur, în camera sărăcăcioasă. Într-un 
ulcior a văzut un buchet de laur, pe masă era o 
farfurie, pe un raft ardea o lumânare. Totul era 
învăluit în liniște și pace.

Fetiţa i-a spus:
– V-am așteptat.

Gabriel și-a revenit din uimire:
– Unde este tatăl tău?
– Este în munţi, unde ţine o slujbă religioasă 

de Crăciun. Vreţi să-l așteptaţi? Veniţi la masă, să 
mâncaţi ceva. Am o supă caldă și plăcinte cu 
miere - acum le-am copt.

– Cum de m-ai așteptat? întrebă Gabriel.

– Mama spunea mereu: Dacă în seara de 24 
decembrie vine un musafi r la ușă, să-l primești 
imediat în casă. Poate este un fugar, care tre-
buie să se ascundă de dragoni. Sau este un 
mesager al lui Dumnezeu, care-i vizitează pe 
oameni în Noaptea Sfântă. Pentru astfel de 

MUSAFIRULMUSAFIRUL
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musafi ri trebuie să ai întotdeauna un loc la masă 
și foc în sobă, ca să se încălzească.

Gabriel căzu pe gânduri și zise:
– Cum te cheamă?
– Droulette, domnul meu, răspunse fetiţa 

politicoasă.
– Ai dreptate, sunt îngheţat și mi-e și foame, 

mi-ar plăcea să stau la masă cu tine să mănânc și 
să-l așteptăm împreună pe tatăl tău să se întoar-
că acasă.

– Bine. Și tata va veni acasă obosit. Bietul de 
el, să fi e plecat la drum într-o asemenea noapte 
geroasă, dar trebuie să le ducă Vestea Bună a 
Crăciunului tuturor celor care trăiesc ascunși în 
peșteri, pentru că sunt persecutaţi cu atâta cru-
zime. Ah, știţi, domnul meu, ce viaţă groaznică 

duc bieţii oameni. Dacă sunt prinși, sunt bătuţi 
și sunt exilaţi, ca sclavi. Copiii sunt luaţi de la 
părinţi. Mi-e frică ori de câte ori tata pleacă de 

acasă. Dar trebuie să-i mângâie pe acești oameni 
sărmani.

Lui Gabriel i se opri mâncarea în gât. Își aminti 
prea bine cum împreună cu oamenii lui puse 
capăt odată unei slujbe religioase de noapte. 
Încă îi mai răsunau în urechi ţipetele oameni-
lor,  cât și ultimele cuvinte ale predicatorului: 
„Vignancourt, de ce mă persecuţi? Doar ești și tu 
creștin!”

Pofta de mâncare îi pierise, tot ce mai dorea 
era să plece de acolo, așa că se îndreptă spre 
ușă. Dar când văzu faţa dezamăgită a Droulettei, 
îi pieri graiul.

– Vă rog, nu plecaţi încă. Citiţi-mi, vă rog, mai 
întâi istorisirea Crăciunului. Tata va veni acasă 
târziu și eu nu știu încă să citesc. Dacă nu-mi 
citiţi istorisirea Crăciunului, pentru mine nu va fi  
sărbătoare.

Fetiţa puse apoi în faţa lui Gabriel, pe masă, o 
Biblie veche, tipărită pe pergament. La început 
Gabriel nu îndrăzni să atingă Biblia și să o des-
chidă. Deţinerea unei Biblii era interzisă. Tocmai 
acesta era unul din motivele pentru care erau 
persecutaţi adepţii credinţei protestante. Apoi 
văzu din nou ochii plini de speranţă ai Droulettei 
și începu să frunzărească în carte cu un respect 
pe care nu-l mai avusese niciodată înainte, după 
care începu să citească:

– În vremea aceea ... Și apoi: În regiunea ace-
ea erau niște păstori care stăteau afară în câmp 
și vegheau noaptea împrejurul turmei lor ...

Când termină de citit, rămase mult timp căzut 
pe gânduri. Cuvintele din Evanghelia după Luca 
îi merseseră la inimă.

– Cred că aș putea deveni unul de-al vostru ... 
copilă, se auzi zicând.

Speriat de propriile lui cuvinte, Gabriel își ridi-
că privirea. Droulette adormise cu capul pe bra-
ţe. Buclele îi încadrau faţa, ca o aură.

– Dormi, copilă, zise încet. Nu te teme. Voi 
avea grijă ca tatăl tău și familia lui să nu păţească 
nimic. Promit, cu mâna pe Biblie.

Înainte să plece, Gabriel scrise pe o bucată de 
hârtie: „Musafi rul se va ruga pentru tine și tatăl 
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tău. Ascundeţi-vă, s-ar putea să mai vină și alţi 
musafi ri!”

Făcu apoi o plecăciune în faţa fetiţei adormi-
te, ca în faţa unei regine, ieși din casă și se duse 
la tovarășii lui, care-l așteptau.

– N-am găsit pe nimeni, putem să ne întoar-
cem la han, zise el. Poate că ne-au oprit și nouă 
niște friptură de gâscă.

Ceilalţi trei nu s-au lăsat rugaţi prea mult. Pen-
tru Gabriel, calea de întoarcere a fost mult mai 
ușoară, în inimă avea o putere nouă și o lumină 
nouă, lumina Crăciunului.

Între timp, pe partea cealaltă a muntelui, un 
alt bărbat mergea grăbit prin nămeţi, cu o carte 
sub braţ. Se întorcea spre casă, la fetiţa lui ador-
mită.

Curând avea să se lumineze, era dimineaţa 
Crăciunului, al o mie șapte sute treilea Crăciun 
de la nașterea Pruncului despre care îngerii cân-
taseră: „Glorie lui Dumnezeu în locurile preaînal-
te și pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui!”

Traducere din limba franceză

Ilustraţii de Alexander BASS
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C e sunt oare aceste zgomote ciudate? 
m-am întrebat toamna trecută, în timp 
ce pregăteam grădina de iernat. M-am 

întors, dar fără să descopăr ceva deosebit. În faţa 
mea aveam o grămadă mare de frunze veştede. 
Ar fi  trebuit deja de mult să o scot din grădină. 
Când am tras cu grebla din grămada de frunze, 
am observat că din interiorul ei se auzea un gâfâ-
it. Ce auzeam eu de acolo erau protestele unui 
arici, care se făcuse comod în mijlocul grămezii 
mele de frunze. Fără să vreau, fusesem pe punc-
tul de a-i strica locuinţa. Şi desigur, el nu vroia 
să-mi permită acest lucru. Repede am adunat la 
loc frunzele şi am hotărât să las pe loc grămada 
de frunze, până la primăvară. Nu, nu vroiam să 
deranjez ariciul din locuinţa lui de iarnă!

Ca toţi ceilalţi arici, ariciul nostru este lung de 
circa 25-30 cm şi cântăreşte între 500 şi 1000 de 
grame. S-ar putea crede că este format numai 
dintr-o minge de ace, pentru că aşa arată corpul 
lui. Dar ariciul doar aşa arată! Dintre ace iese la 
iveală faţa micuţă, cu ochii negri şi un bot, care 
seamănă cu o mică trompă. Nu aş fi  crezut că în 
acel bot mic încap 36 de dinţi! Se văd foarte clar 
şi urechile.

Ariciul nu este un bun alergător, nici măcar un 
animal rapid. Aceasta se vede deja după forma 

picioarelor lui. Sunt scurte şi destul de groase. 
Te întrebi cum se apără de duşmanii lui, de 
vulpi, bursuci şi păsări de pradă? Picioarele au 
zece degete cu gheare (uneori picioarele din 

spate au doar patru). Ce-i drept, aricii nu pot să 
fugă repede din faţa unui duşman, în schimb sunt 
foarte buni căţărători. Ai fi  crezut că pot şi să 
înoate?

Ariciul nu are o vedere foarte bună. Dacă ar 
depinde numai de ochi, i-ar fi  foarte greu să 
găsească hrană sau să recunoască pericolele. În 
schimb, are un auz foarte fi n şi un miros bine 
dezvoltat. Pe acestea poate să se bazeze când 
pleacă noaptea să caute de mâncare. Am observat 
că în serile calde ariciul nostru traversa cu paşi 
mici la ora nouă fi x toată grădina, dispărând sub 
o tufă. Mergând, nasul lui mirosea pământul. 
Sub tufă îşi găsea meniul format din râme, insec-
te şi rădăcini. Aricilor le plac şi melcii, şoarecii, 
lăcustele, păsările mici şi fructele. Ai fi  bănuit că 
ies şi la vânătoare de şerpi? Nici chiar otrava unei 
vipere nu-i poate speria şi pot să supravieţuiască 
unei doze considerabile. Şi laptele le place, dar nu 
le prieşte, de aceea găseşte la noi în grădină doar 
câte o farfurie cu apă.

La blană sau la pene, aşa cum au aproape toa-
te animalele, ariciul poate să renunţe. El este încon-
jurat de multe ace ascuţite. Acestea sunt reparti-
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zate uniform pe spate, în timp ce burta şi faţa 
sunt acoperite de fi re de păr. În mod normal, ace-
le sunt culcate spre spate, unele peste altele. Cu 
toate acestea, ariciul nu este un animal pe care 
să-l mângâi! Dacă am vrea să-l apucăm cu mâna, 
ar deveni imediat bănuitor şi ne-ar întâmpina cu 
acele ridicate, gata de apărare. Ariciul se poate 
face ghem deoarece are un muşchi care se întin-
de pe toată suprafaţa corpului lui. Dacă acesta se 
contractă, acele se ridică automat. La cea mai 
mică primejdie, ariciul se face ghem şi se „retra-
ge” sub protecţia acelor. Încercând să se joace cu 
o asemenea minge, unii câini s-au ales cu botul 
însângerat. Datorită acestei forme sferice, ariciul 
poate să supravieţuiască nevătămat şi în urma 
unei căzături de la înălţime, de exemplu, de pe 
un zid înalt. Dacă din greşeală se rostogoleşte pe 
un povârniş abrupt – ceea ce se poate întâmpla 
uneori – nu trebuie să ia în calcul un picior rupt. 
Poate că-şi arată faţa nedumerită dintre ace, dar 
în rest nu i se întâmplă nimic. Mult mai rău îi 
merge însă dacă ajunge pe stradă. Din nefericire, 
acele nu îl apără pe arici de roţile maşinilor. Tra-
versarea străzilor a însemnat pentru unii arici un 
sfârşit tragic.

Haideţi să studiem mai atent un ac! Nu trebuie 
să-l smulgem, căci acele cad oricum de la sine, la 
intervale neregulate. (Dar ariciul nu năpârleşte 
niciodată!) Un ac măsoară 2-3 cm lungime şi are 
grosimea de 1-2 mm. Capătul de la nivelul pielii 
este rotunjit, în timp ce capătul opus este ascuţit. 
Ariciul poartă pe spate aproape 10.000 de ace, o 
greutate considerabilă, dacă ... da, dacă nu am 
avea un Creator, care a avut o soluţie pentru aceas-
tă problemă. El a creat acele tubulare, ele fi ind 

umplute cu aer. În felul acesta, acele sunt şi uşoa-
re, şi stabile.

Aricii sunt animale singuratice. Cu toate aces-
tea, uneori un mascul şi o femelă îşi vor construi 
vizuini învecinate printre tufele dese. Pe acestea 
le umplu cu frunze, fân şi iarbă, ca să fi e cald şi 
moale. La urma urmei, ei dorm în viziună toată 
ziua şi se trezesc abia când se înserează.

Perioada de împerechere a aricilor este din 
aprilie până în septembrie. După o gestaţie de 
aproximativ şase săptămâni, se nasc între trei şi 
şase pui, uneori chiar şi opt. Puii măsoară doar 6 
cm, sunt aproape albi şi golaşi. Nu se poate vedea 
nicio asemănare cu părinţii lor! Ochii şi urechile 
sunt încă închise. Acele scurte şi moi aproape că 
nu se văd, dar după doar câteva ore ajung să 
măsoare aproape 1 cm. Primele ace sunt albe, 
fi ind însă curând completate cu ace normale, 
maro. După o lună, puii arată ca părinţii lor, doar 
mărimea diferă. De acum merg împreună cu 
mama în căutarea hranei. La şase săptămâni de 
la naştere, legăturile de familie se rup, iar micii 
arici devin arici adulţi şi independenţi. Ca toţi 
ceilalţi arici, toamna ei încep să acumuleze un 
strat de grăsime. Ei ştiu instinctiv că în curând 
va veni iarna, pe parcursul căreia vor dormi 
neîntrerupt în vizuina lor caldă. În tot acest timp, 
vor trăi numai din stratul de grăsime acumulat. 
Uneori poate să fi e vorba de patru sau cinci luni! 
În timpul somnului, bătăile inimii se reduc de la 
180 la 20 de bătăi pe minut, respiraţia abia dacă 
se mai observă, temperatura corpului scade mult. 
De îndată ce vine însă primăvara şi aerul se 
încălzeşte, ariciul se trezeşte la viaţă. Ciclul lui 
biologic anual reîncepe.
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În ultimele numere ale acestei reviste pentru copii v-am povestit des-
pre câteva popoare ale Antichităţii care sunt menţionate în Biblie. Mul-
te dintre aceste popoare au dispărut de pe faţa pământului, unele s-au 
amestecat cu alte popoare și s-au schimbat atât de mult, încât abia 
dacă se mai pot deosebi. De exemplu, oamenii care trăiesc astăzi în 
Grecia nu se trag din vechii greci, iar italienii, care trăiesc pe marea 
peninsulă, căreia ne place să-i spunem „cizma”, nu sunt nici ei urmașii 
vechilor romani. În Antichitate, popoarele care cucereau alte popoare 
străine, se amestecau mereu cu acestea, iar cele două popoare - cel 
cuceritor și cel cucerit - preluau multe lucruri unul de la altul. Aceasta a 
dus la o continuă dezvoltare a culturii. În esenţă, nu există deci nici o 
naţiune autentică. Dar de unde au provenit multele popoare diferite 

ale Antichităţii despre care aţi citit în Felinarul copiilor?
Creștinii, care cred în Biblie ca fi ind Cuvântul lui Dumnezeu, 

dar și adepţii teoriei evoluţioniste, care pleacă de la premisa 
că omul se trage din maimuţă, sunt de acord cu faptul că toa-
te popoarele diferite care există astăzi se trag dintr-un singur 
strămoș comun. Dar cum s-au derulat apoi lucrurile? Răspun-

sul pe care ni-l dă Biblia la această întrebare este susţinut de 
descoperirile istorice și știinţifi ce de până acum.

După ce Noe și cei trei fi i ai săi, Sem, Ham și Iafet cu soţiile lor, 
au supravieţuit potopului, s-au stabilit împreună cu urmașii lor 
în est. Și anume, în apropierea muntelui Ararat, cel pe care s-a 
oprit arca, în ţinutul orașului Babilon. Acolo și-a întemeiat împă-
răţia Nimrod, un nepot al lui Ham. Așa este scris în Biblie, în 

Geneza capitolul 10.
Toate popoarele Antichităţii se trag din cei trei fi i ai lui Noe, 

inclusiv cele despre care ai citit în Felinarul. Hetiţii, de exem-
plu, sunt urmașii lui Canaan, unul din fi ii lui Ham. Din Canaan se trag canaaniţii. Și 
egiptenii sunt hamiţi (adică urmași ai lui Ham), pentru că se trag din Miţraim, un alt fi u 
al lui Ham. Iar din Miţraim și urmașii lui se trag și fi listenii. Alţi urmași ai lui Ham sunt 
etiopienii (strămoșul lor este Cuș, care a fost și el un fi u al lui Ham), fenicienii (ei sunt 

urmașii lui Canaan) și libienii (se trag din Put, un alt fi u al lui Ham).
Fiul cel mare al lui Noe, Sem, a avut și el la rândul lui fi i. Unul dintre ei a fost 

Asur, din care au apărut asirienii. Tot din Sem se trag și alte popoare semite: 
evreii (ei sunt urmașii lui Eber), perșii (ei sunt urmașii lui Elam, tot un fi u al lui 

Matvei VENIAMINOV
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Sem) și sirienii (sau arameii, ei se trag din Aram, un alt fi u al lui Sem). 
Din aramei, dintre care făcea parte și Avraam, s-au tras caldeenii. 
Din urmașii lui Avraam, din Ismail, Esau și alţii și din urmașii nepo-
tului lui, Lot, se trag și alte popoare arabe.

În ceea ce privește arborele genealogic al fi ilor lui Noe, istoricii 
sunt cât se poate de siguri de urmașii lui Iafet, al treilea fi u al lui 
Noe: din el se trag grecii, germanii, armenii și câteva popoare din 
Rusia. Și despre aceasta este scris în Biblie, în Geneza capitolul 10.

După construirea turnului Babel, limbile oamenilor au fost încur-
cate, astfel încât brusc nu s-au mai putut înţelege unii cu alţii. Urma-
șii lui Iafet s-au stabilit în principal în nordul și vestul Europei. Urmașii lui Ham trăiesc mai ales în 
sud și vest, în ţinutul din estul Mării Mediterane și în Africa. O excepţie au fost hetiţii, care au fost 
și ei urmașii lui Ham, dar care au trăit în zona Turciei de azi. Urmașii lui Sem s-au răspândit mai 
ales în Orientul Mijlociu, în ţara dintre cele două râuri (Mesopotamia) și în regiunile învecinate. 
Faptul că popoarele s-au răspândit în toate direcţiile s-a datorat numai încurcării limbilor. Dife-
renţele de conformaţie sau de rasă nu au jucat în această privinţă niciun rol, dar nici motivele 
geografi ce, pentru că la început de tot aceste diferenţe nici măcar nu au existat.

Fiecare popor și-a adus contribuţia la dezvoltarea civilizaţiei și nu ar fi  drept dacă 
unui anumit popor i s-ar atribui merite deosebite. Cu toate acestea, se poate consta-
ta că diferitele popoare aveau anumite caracteristici marcante. Și despre aceasta se 
poate citi în Biblie. În Geneza, capitolul 9, versetele 25-27, Noe face o afi rmaţie care 
indică acest lucru.

De exemplu, se poate observa că popoarele care se trag din urmașii lui Ham, și 
din care fac parte, pe lângă cele deja menţionate, conform părerii unor experţi, și 
chinezii, japonezii și indienii americani, au o condiţie fi zică foarte bună. Să ne gândim 
numai la cât de mulţi sportivi de succes de culoare există ... În plus, aceste popoare au dat 
navigatori foarte buni și constructori de excepţie. Ei au inventat praful de pușcă, hârtia și 
s-au ocupat mai devreme decât alte popoare cu agricultura și prelucrarea metalelor.

Urmașii lui Sem și-au adus contribuţia mai ales pe plan spiritual. Prin ei (și anume prin 
evrei), lumea a ajuns să-L cunoască pe unicul Dumnezeu. Și tot ei sunt întemeitorii 
marilor religii monoteiste (a religiilor, care cred într-un singur Dumnezeu). Prin evrei, 
omenirea a primit Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, în care Se revelează Dumnezeu. Din 
acest popor provine Mântuitorul lumii, Isus Cristos.

Urmașii lui Iafet au contribuit mult mai ales pe plan cultural și știinţifi c. Descoperiri-
le învăţaţilor greci excepţionali au rămas până în ziua de azi la fel de valoroase. La 
școală se predă teorema lui Pitagora, legea lui Arhimede și geometria lui Euclid. Fiecare 
popor și-a adus propria contribuţie deosebită.

Poate că te întrebi de ce a împrăștiat Dumnezeu popoarele, de ce există atât de multe limbi și 
de ce au dispărut unele popoare, care au trăit mai demult. Apostolul Pavel dă un răspuns la aceas-
tă întrebare în predica sa, pe care a ţinut-o în Atena. O poţi citi în Faptele Apostolilor, capitolul 17. 
El spune că Domnul i-a făcut pe toţi oamenii să locuiască pe toată suprafaţa pământului, și a sta-
bilit cât timp să existe și între ce graniţe să locuiască, ca ei să-L caute pe Dumnezeu.
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Serile de iarnă pot fi  uneori foarte lungi: 
citești cărţi, te joci cu toate jucăriile și la 
urmă nu mai știi ce să mai faci! Călin arun-

că plictisit mașinuţa roșie dintr-o mână în alta și 
se uită încă o dată la bunica lui. Aceasta ședea 
comod într-un fotoliu moale, tricotând o nouă 
pereche de șosete.

– Buni, de ce tricotezi tot timpul? o întrebă 
Călin. Părea cumva nemulţumit. Joacă-te cu 
mine!

Bunica își privi nepotul cu dragoste:
– Ah, nu pot să mă joc cu mașinile așa ca tine, 

nepoate!
Dar Călin n-o slăbește deloc:
– La ce-ţi trebuie atâtea șosete, buni? Ai deja 

o grămadă în coș! Nu le vei putea purta, toată 
viaţa ta!

– Da, ai dreptate, confi rmă bunica. Dar nici nu 
le tricotez pentru mine.

– Dar pentru cine? întrebă Călin, iar ochii lui 
rotunzi se făcură și mai rotunzi de curiozitate.

Se așeză puţin mai aproape de bunica lui și-și 
ciuli urechile. După o scurtă pauză, bunica înce-
pu să povestească:

– Într-o zi, așa, cam în jurul Crăciunului, mă 
plimbam pe stradă. Era o zi de iarnă geroasă, ca 
acum. Atunci am văzut câţiva copii, care păreau 
îngheţaţi, erau murdari și purtau zdrenţe. Unul 
dintre băieţi se mișca oarecum ciudat, aproape 
că sărea peste zăpada îngheţată. Când m-am 
apropiat am văzut - vai de mine! - că băiatul era 
desculţ. L-am strigat să vină la mine și atunci am 
văzut că buzele lui erau deja albastre, iar nasul lui 

era rece, ca al unei pisicuţe. L-am luat acasă, i-am 
făcut ceai cald și l-am întrebat: „De ce sari desculţ 
prin zăpadă, băiete? Ai să răcești! Ce spun părinţii 
tăi despre asta?” Băiatul se făcu mic de tot și mă 
privi cu ochi triști, înfricoșaţi, ca un animal încol-
ţit. „Nu am părinţi! Mama m-a abandonat de mic, 
iar pe tata nici măcar nu-l cunosc ...”, mi-a spus el. 
Și apoi i-au dat lacrimile. De milă, mi-a venit și 
mie să plâng. Am vrut să-l iau pe băiat la mine, 
dar atunci am observat că nu i-ar fi  plăcut să stea 
la mine. Am luat câteva perechi de șosete din 
dulap și i le-am dat. „Ţine, sunt pentru tine, i-am 
spus, când se rup, îţi tricotez o pereche nouă.” - Și 
de atunci tot tricotez la șosete. Când vine Crăciu-
nul, iau coșul acesta, care până atunci se umple, 
și mă duc cu el pe stradă. Când întâlnesc un copil 
părăsit, îi dăruiesc o pereche de șosete. Și acești 
copii sunt creaţia lui Dumnezeu. Dar trebuie să 
crească fără dragoste. Atunci să aibă cel puţin 
șosete călduroase.

Apoi bunica nu mai zise nimic. Rămase cu 
gândurile ei. Doar acele de tricotat se auzeau zor-
năind.

După o lungă tăcere, Călin spuse:
– Buni, mâine este Crăciunul. Nu vrei să mer-

gem împreună pe străzi și să împărţim șosete?
Bunica lăsă acele să-i cadă în poală și-și privi 

nepoţelul. Toate ridurile de pe faţa ei îmbătrânită 
radiau de bucurie.

– Da, mi-ar plăcea, zise ea zâmbind. 
Și apoi acele au început din nou să zornăie în 

mâinile ei uscate și muncite, doar că de data 
aceasta mai vesele și mai iute.28
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Ilustraţii de Katarina PRAVDOCHINA

Stanislav ŞDANStStStStStStStanananananannisisisisisisslalalalalalalav v vvvv ŞDŞDŞDŞDŞDŞDŞDDDANANANANANNAANAN

Șosetele de Crăciun

Felinarul_10_6.indd   28Felinarul_10_6.indd   28 20.09.2010   14:30:5920.09.2010   14:30:59



De unde lipsesc micile 

fragmente? 

Scrie literele sub 

fragmentele corecte. 

Oare cine va coase 

corect modelele? 

În mod sigur va 

fi  mătușa ...
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FELINARUL poate fi comandat 
GRATUIT!

Trimite-ne scrisoarea ta (sau/şi 
desenul) pe adresa noastră:
Asociaţia LUMINA LUMII
OP 9 / CP 938
550 068 Sibiu

Sau poţi comanda 
FELINARUL direct la:
Tel./Fax: 0269 218511
felinarul@luminalumii.ro
www.luminalumii.ro

Dacă eşti din Republica 
Moldova, comandă FELINARUL 
la următoarea adresă 
(poştal, telefonic sau prin email):
LUMINA RĂSĂRITULUI
CP 1681
2045 Chişinău
Tel. 0022 498428  
svetnavostokemd@gmail.com

Indiferent de unde ai fi, dacă 
vrei, ne poţi ajuta: roagă-te pen-
tru noi şi, nu uita, dacă ai posibi-
litatea, o donaţie cât de mică 
poate face minuni mari în finan-
ţarea revistei. Mulţumim!

Lidia ARSU, 13 ani, Făgăraș, 
jud. Brașov

Vestea buna

Diana-Rodica PETREA, 
10 ani, Jimbolia, jud. Timiș

Nașterea lui Isus Cristos

Ioan JUGĂNARU, Brașov

Omul de zăpadă

Marius Corneluș APIRCULESEI, 
Icușești, jud. Neamţ

Lumina din iesle

Lidia SOCHIRCA, Sângerei, 
Rep. Moldova

Noapte de basm

Aurelia STATIUC, 9 ani, Rep. Moldova

Nașterea lui Isus

Diana COJOCAR, jud. Sibiu

Casa zidită pe stâncă

Glorie 
lui Dumnezeu

în locurile preaînalte
 şi pace pe pământ

 între oamenii 
plăcuţi Lui!
(Luca 2:14)
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Roda COROIU, 12 ani, 
jud. Bihor

Păstorul cel bun
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Ai un verset preferat în Biblie? Încearcă să îl „desenezi” și 
trimite-ne creaţia ta! Sau poate ai un desen legat de tema 

Crăciunului sau a Paștelui? Sau un alt desen preferat, 
făcut de tine, pe care ai vrea să îl arăţi și altora? Așteptăm 
cu nerăbdare creaţiile tale și ne bucurăm să le publicăm 

în numerele viitoare ale FELINARULUI. Nu uita numele, 
vârsta și adresa!

Echipa FELINARUL

SOLUŢIILE la jocuri:

Pag.  8: JOC DE MEMORAT UN VERSET BIBLIC: „Și noi am văzut și 
mărturisim că Tatăl L-a trimis pe Fiul ca să fi e Mântuitorul 
lumii.” (1 Ioan 4:14)

Pag.  9: CARE ESTE RĂSPUNSUL CORECT? 1) I, 2) S, 3) U, 4) S, 5) T, 6) 
E, 7) I, 8) U, 9) B, 10) E, 11) Ș, 12) T, 13) E; Rezolvare: Isus te iubește!

Pag. 29: CU AC ȘI AŢĂ: Valerica

31

Gabriela ZORILĂ, 12 ani, Crevenicu, 
jud. Teleorman

Prietenie

Daniela ZORILĂ, 13 ani, Crevenicu, 
jud. Teleorman

Isus – adevăratul Prieten
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Anastasia STARODUBŢEVA
Kazahstan

Nastia METELIOVA
11 ani, Rusia

Svetlana USTIMCIUC
12 ani, Ucraina

Pașa CHRIPUȘIN
12 ani, Rusia

Svetlana DRAIŢEVA
Ucraina

Tania PANASIUC
10 ani, Ucraina

Pavlic COROP
12 ani, Ucraina

Dașa SAVCIUC
8 ani, Ucraina

Pavel NESDIUR
11 ani, Ucraina

Irina ȘTȘUCIC
12 ani, Ucraina

Ocsana MANDSIUC
14 ani, Ucraina

Illia OVCIARUC
8 ani, Ucraina

Alina TCACI
12 ani, SUA

Daniil COSLOV
10 ani, Ucraina

Vera ICIOTCHINA
11 ani, Rusia

Tania ANTONOVA
14 ani, Rusia
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