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DIN TRISTA IARNĂ-N
SFÂNTA PRIMĂVARĂ
de Petricå PLEÇA

Fusese-o iarnå lungå-ngrozitoare,
Cu geruri mari çi-o lume glacialå,
Ñinutå-n moarte epoci milenare
Çi înçelatå prin religie goalå.
Trecute-s zile, nopñi chinuitoare
Çi suferinñe-n tainice suspine
Çi ceasul morñii cutremuråtoare...
Golitå-i cupa amåråciunii pline.
Se strigå: „Am scåpat de-nçelåtorul!”
Ierusalimul intrå în odihnå.
Începe iar un Paçte, urmåtorul...
Mari preoñi, fariseii dorm în tihnå.
Deodatå se cutremurå påmântul;
Lumini bråzdeazå-n stråluciri de fulger.
Femei venite spre-a vedea mormântul
Primesc misiune sfântå de la înger.
Stråjeri speriañi dau buzna în cetate
La preoñii cei mari, cu mare vazå,
Spre-ai înçtiinña de cele întâmplate:
Cum mortul ce-L påzirå, înviase.
De-atunci stråjerii, mesageri minciunii,
Vestesc pe bani murdari, nelegiuirea,
În schimb, extaziat strigând „Rabuni”,
Femei gråbite-çi såvârçesc misiunea.
E ziua cea dintâi din såptåmânå
Çi prima zi din „Anul de-ndurare”,
Este „a treia zi dupå Scripturå”
Ce-mparte-n douå veçnicia mare.
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Cåci faptul glorios al Învierii
Înfrânse moartea-n lumea glacialå
Çi-n locul iernii triste de milenii
E-o veçnicå çi sfântå primåvarå.
Ilustrat de Irina POMERANÑEVA
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ISUS ESTE BIRUITOR
Dumnezeu a creat întregul Univers. Aça este scris în Genesa, prima carte a
Bibliei. Prin El çi pentru El au fost create toate lucrurile. Dumnezeu a creat totul
bun çi frumos, dar Satana a adus multe rele în lume: råzboaie, violenñå, boli,
suferinñe. Cu peste 2000 de ani în urmå, Domnul Isus a venit pe påmânt ca så
nimiceascå toate aceste lucråri, pentru cå El este mai puternic decât Satana.
Dacå te-ai uitat vreodatå la un
meci de box, ai våzut desigur multe
vânåtåi çi feñe desfigurate, dar, cu
toate acestea, învingåtorul se bucurå de victorie. Când spun cå Domnul Isus l-a învins pe Satana, nu må
refer la o astfel de luptå. Domnul
Isus nu a fåcut uz de forñå pentru a-l
înfrânge pe Satana. Nu! Isus nu S-a
luptat cu Satana într-un fel omenesc.
Murind pe cruce, El a luat asupra Sa
tot råul pe care Satana l-a adus în
lume. Satana nu mai are nicio putere asupra oamenilor care L-au primit pe Isus Cristos ca Domn çi Mântuitor al vieñii
lor. Prin moartea Domnului Isus, toñi cei ce cred în El sunt iertañi çi curåñañi de
påcat. Isus vrea så-i ia la Sine, în
patria Sa cereascå, pe toñi cei care
cred în El. Isus S-a rugat pentru noi:
„Tatå, vreau ca acolo unde sunt Eu
så fie împreunå cu Mine çi aceia pe
care Mi i-ai dat Tu, ca så vadå gloria
Mea” (Ioan 17:24).
Isus este într-adevår învingåtor.
Aceastå victorie asupra påcatului çi
a råului o dåruieçte fiecårui om care
çi-o doreçte çi care i-o cere în rugåciune. Vrei så faci çi tu parte dintre
învingåtori? Poñi veni la Isus çi så-L
rogi så-ñi ierte påcatul çi tot råul pe care l-ai fåcut în viañå. Domnul Isus te iartå, iar
victoria Lui poate deveni çi victoria ta.
Ilustrat de Ina COZINA

de Waldemar ZORN
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Ai auzit de sårbåtoarea „Schimbarea la Fañå”? Biserica sårbåtoreçte
aceastå zi în amintirea experienñei tråite de Isus împreunå cu trei dintre cei
doisprezece ucenici. Petru, Iacov çi Ioan au urcat cu Isus pe un munte. Pe
când Se ruga Isus, cei trei ucenici au våzut cå faña Lui s-a schimbat dintr-odatå
çi a început så stråluceascå precum soarele, iar hainele Lui au devenit albe ca
zåpada. Dintr-odatå, ucenicii i-au våzut pe Moise çi pe Ilie stând de vorbå cu
Isus. Un nor mare a acoperit muntele çi apoi S-a auzit vocea lui Dumnezeu.
Petru, Ioan çi Iacov s-au înspåimântat çi s-au aruncat cu feñele la påmânt.
Dumnezeu a spus: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi gåsesc
plåcerea: de El så ascultañi!”
Când s-au ridicat, ucenicii s-au uitat în jur: totul era ca mai înainte. Dar ei
au fost foarte bucuroçi så-L vadå pe Isus aça cum este El: biruitor, puternic
çi plin de glorie.
Când Isus çi cei trei ucenici au coborât de pe munte, au fost açteptañi
de ceilalñi ucenici çi de o mare mulñime de oameni. Toñi erau foarte
agitañi. Din mulñime a ieçit un bårbat, care s-a apropiat de Isus
çi i-a zis:
- Învåñåtorule, Te rog vindecå-mi fiul! Nu mai pot så våd
cum suferå. Este posedat de un duh råu. De multe ori cade
în foc çi de multe ori cade în apå. Uitå-Te la el, este plin
de råni. L-am adus la ucenicii Tåi, dar ei n-au
putut så-l vindece.
Isus S-a uitat plin de milå la båiatul care
zåcea în faña Lui. El i-a poruncit duhului råu så
påråseascå trupul båiatului. Complet vindecat,
båiatul s-a ridicat în picioare. Toatå lumea a
fost cuprinså de uimire!
Ucenicii s-au minunat çi ei çi L-au întrebat pe Isus de ce nu au reuçit ei så
alunge duhul råu din trupul båiatului.
El le-a råspuns cå, pentru a face aça
ceva, aveau nevoie de multå credinñå çi trebuiau så posteascå çi så
se roage. Poñi citi aceastå întâmplare în Evanghelia dupå Luca,
capitolul 9, sau în Evanghelia dupå
Matei, capitolul 17.
de Waldemar ZORN
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CE E SCRIS PE SULURI?
Completeazå literele çi vei
descoperi versete biblice, care vor så-ñi
fie de ajutor în situañii grele
din viaña ta.

Realizat de Elena MICULA
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de Tatiana ISAC

O POVESTE

Odatå, într-o caså tråia o familie cu doi copii,
Ovidiu çi Sanda. Ovidiu avea 12 ani, iar Sanda 9 ani.
Amândoi erau mai maturi decât alñi copii de vârsta
lor, dar tråiau în såråcie çi foamete. Mama lor era la
capåtul puterilor çi zåcea deja de o jumåtate de an în
pat. Tatål lor era prieten cu Drog çi asculta mereu de el,
astfel încât îçi neglija familia. Odatå, Drog l-a chinuit
atât de råu pe tatål Sandei çi al lui Ovidiu, încât au venit
asistenñii medicali så-l ducå la spital. Peste tot în caså
mirosea greu, iar vecinii, care nu mai puteau suporta
acest miros permanent, le spuneau copiilor deseori
cuvinte grele.
Iarna, cu aproximativ trei ani în urmå, Drog a pus
ståpânire pe întreaga familie. Ei au dârdâit de frig çi au
fost chinuiñi de foame. Nici måcar sare nu au mai avut în
caså, iar pårul blond al Sandei era gri din cauza fumului de
la lumânare, cåci de mult li se tåiase curentul. Ca printr-o
minune, familia a reuçit totuçi så iaså din iarnå. Nu se mai putea
tråi aça. Poliñia çi medicii înså nu puteau så-i ajute pe pårinñi så
scape de prietenia cu Drog. Cu mult timp în urmå, pe când Sanda çi Ovidiu nici nu erau încå pe lume,
pårinñii lor au ajuns robii acestui monstru înfricoçåtor.
Într-o zi, Ovidiu a plecat så hoinåreascå prin oraç. A mers çi a tot mers pânå când a ajuns într-o
bisericå.
– Oare poate Dumnezeu så-i salveze pe pårinñii mei? se gândi Ovidiu. Ce påcat cå nu çtiu så må rog!
Toñi spun cå Dumnezeu este bun. Poate cå El må aude chiar dacå nu çtiu så må rog, îi trecu lui Ovidiu
prin minte.
Çi båiatul a îngenuncheat în bisericå. Podeaua era tare çi rece. Peste obraji au început så i se
rostogoleascå lacrimi mari. Çi-a ascuns faña în mâinile care-i tremurau. Buzele lui au început så se miçte.
Çi-a povestit toatå suferinña Celui care îi aude întotdeauna pe toñi oamenii. Çoaptele lui au fost întrerupte
din când în când de câte un scâncet sau de câte un oftat. Dar Ovidiu nu s-a ruçinat. Acum era singur,
numai cu Dumnezeu...
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Nu çi-a dat seama cât timp s-a scurs, dar deodatå a simñit cå povara grea çi
apåsåtoare a devenit treptat mai uçoarå. În final a mai råmas doar o urmå de ranå,
care avea çi ea så disparå curând. În locul poverii grele, în inima lui a încolñit un
firicel mic çi gingaç de bucurie. Aceastå bucurie era de nedescris, de parcå cineva l-ar
fi mângâiat cu o mânå blândå çi i-ar fi çters lacrimile, spunându-i:
– Nu te teme! Sunt cu tine! Te iubesc! Priveçte ce lucruri frumoase am creat
pentru tine!
Totul din jurul lui Ovidiu a început så stråluceascå în culorile curcubeului!
Ajuns acaså, çi-a dat seama cå nu s-a produs nicio minune. Totul era la fel de
gol çi de rece çi în fiecare colñ se vedeau urmele Såråciei, prietena lui
Drog. Aceçtia doi îi chinuiserå deja atât de mult pe pårinñi, încât
Ovidiu çi Sanda erau nevoiñi så cearå pâine de la vecini. O doamnå
amabilå de la brutårie le mai dådea din când în când, pe furiç,
câteva cornuri. Tatål lor aduna merele cåzute din pomi çi
mergea prin cantine, în cåutare de resturi de mâncare. El
le-a interzis copiilor så fure çi copiii çtiau foarte bine cå era
mai bine så cearå, decât så fure.
Într-o zi, au venit la ei în caså niçte stråini, doi bårbañi: unul
foarte înalt, celålalt puñin mai scund. Cel înalt avea o geantå,
celålalt o carte. Mama a crezut cå sunt prietenii drogañi ai tatålui
çi a vrut så-i ia la rost. Dar copiii nu s-au speriat ci, dimpotrivå, s-au bucurat.
Bårbañii i-au întrebat când au mâncat
ultima datå.
– Alaltåieri, zise tatål.
Ei au scos atunci din
geantå o pâine mare, care
încå mai era caldå. Ce
pâine! O adevåratå minune! Chiar çi firimiturile se topeau în gurå çi mirosea atât de bine, încât doreai så tot
månânci din ea.
În timp ce familia mânca
din pâine, bårbañii au
povestit despre Dumnezeu çi au spus cå
Biblia este mult mai
importantå çi mai necesarå decât pâinea. Ei au
mai povestit cå în urmå
cu mult timp, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu,
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locul nostru pedeapsa pentru toate påcatele noastre. Isus murise çi pentru påcatele mamei çi ale tatålui.
Bårbañii au spus cå Fiul lui Dumnezeu îi iubeçte pe toñi oamenii çi îi iubeçte çi pe ei. El nu este supårat çi
nu vrea så-i pedepseascå. Domnul Isus nu Se råzbunå, ci îi iubeçte çi îi iartå, chiar çi pe ei...
Mamei i s-au pårut foarte ciudate toate acestea:
– Ce? zise ea. Så îngenunchez çi så må rog? Asta n-am så fac! Nici chiar înaintea lui Dumnezeu!
Atunci Ovidiu a început så-i sårute mamei mâinile murdare çi zbârcite. A încercat s-o convingå:
– Ah, mami! Mii de mâini murdare s-au întins mereu så ne apuce, dar acum o mânå albå çi curatå ne
oferå ajutor! De ce så nu acceptåm acest ajutor? Tu nu ai vrut så vii la Dumnezeu. Dar acum a venit El
Însuçi la tine. De ce så nu tråim împreunå cu El?!
Când mama a våzut cå acei bårbañi, îmbråcañi în costume curate çi cålcate, îngenuncheazå umili pe
podeaua ei murdarå, çi, când s-a gândit la rugåmintea fiului ei, a îngenuncheat çi ea. Tatål i-a urmat
exemplul. Au început toñi så se roage, exact aça cum fåcuse Ovidiu atunci în bisericå. Bårbañii stråini au
plâns çi ei alåturi de tata çi de mama. Pe obrajii murdari ai mamei, lacrimile au låsat douå urme curate, ca
un râu cristalin, care-çi cautå calea prin mlaçtinå...
Atunci s-a produs minunea! O minune adevåratå! Urmårile ei s-au simñit de atunci în fiecare zi! Mai
întâi în viaña mamei, care s-a spålat pentru prima datå dupå o jumåtate de an. S-a ridicat din pat çi a ieçit
afarå. Acolo a descoperit primåvara! A gåtit prima supå de legume, care a fost foarte gustoaså! Rånile
tatei au fost tratate la spital. În caså se cânta çi se râdea! Tatål çi mama erau acum înconjurañi de mulñi
oameni, care-i iubeau!
Lucrul cel mai bun a fost cå prietenia cu monstrul s-a sfârçit. Drog a påråsit casa çi a luat-o cu el çi pe
prietena lui, Såråcia. Ce bine! Acum, în caså s-a mutat Dumnezeul cel bun çi iubitor. Am putea spune:
„Cu aceasta, povestea a luat sfârçit!” Dar nu! Povestea continuå. Ovidiu çi Sanda au primit într-o zi un
fråñior, David! Era la fel de dråguñ çi de blond ca çi Sanda çi nu trebuia så afle niciodatå ce nemernic este
Drog çi ce fåcuse acest monstru în casa lor. Micuñul David avea så afle un singur lucru: cå Dumnezeu îl
iubeçte. Sanda çi Ovidiu îçi vor da silinña så-i povesteascå
lucrul acesta cât de curând posibil.
Acum ei merg cu toñii la bisericå,
cântå çi-L laudå pe Domnul, pentru
cå El este dragoste!
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2_9_rum.qxd

23.01.2007

8:57 Uhr

Seite 9

CEL MAI PUTERNIC

Într-o iarnå, fazanul a zburat la râu ca så bea apå. Râul era
îngheñat, înså fazanul a gåsit o copcå în gheañå çi a început så
bea. În timp ce bea apå din râu, aripile lui au atins gheaña çi au
îngheñat acolo.
– Ce puternicå eçti tu, gheañå! Nimeni nu este ca tine! zise
fazanul.
– Ba da, råspunse gheaña, ploaia este mai puternicå decât
mine. Când plouå, må topesc.
Ploaia, care a auzit aceste cuvinte, zise:
– Nu, påmântul este cu mult mai puternic decât mine, pur çi
simplu må absoarbe.

Påmântul zise atunci:
– Pådurea, care este înrådåcinatå în mine, îmi ia toatå puterea.
Pådurea înså îl contrazise:
– Mult mai puternic decât mine este focul. Când må cuprinde
cu flåcårile lui, nu mai råmân din mine decât trunchiuri
fumegânde.
Focul auzi aceste cuvinte çi zise:
– Mult mai puternic decât mine este vântul. Må tem de el,
atunci când bate.
– Ce-i drept, eu pot så dezrådåcinez copaci çi så añâñ un foc,
råspunse vântul la aceste cuvinte. Un fir mic de iarbå poate
rezista înså în faña oricårui vânt. Iarba este mai puternicå!

La aceasta, iarba råspunse:
– Eu nu am nici o putere. Orice oaie må månâncå imediat.
Nimic nu este mai puternic decât oaia.
Când oaia auzi aceste vorbe, dådu din cap:
– Ce putere så fie oare în mine? Când vine lupul, sunt ca çi
pierdutå. Existå vreunul mai puternic decât el?
Lupul luå cuvântul:
– Nu çtiñi ce vorbiñi! strigå el. Cel mai puternic dintre toñi este
omul!

El poate så prindå fazani, poate så spargå gheaña, de ploaie ...
nici cå-i paså. El lucreazå påmântul, poate så cureñe pådurea çi
så stingå focul, iar vântul îi este folositor. Omul taie iarba,
månâncå din carnea oilor, iar pe mine, lupul, må poate omorî.
Toñi i-au dat dreptate lupului: cel mai puternic din lume este
omul.

Aceastå fabulå a auzit-o un båieñel care credea în Dumnezeu. El a spus:
- Aça este, nimeni çi nimic nu este mai puternic decât omul. Dumnezeu l-a creat aça. Dar poate oare
omul så aducå ploaie sau så decidå când så se opreascå ploaia? Poate el oare så-i porunceascå
vântului så nu mai batå? Are omul putere asupra morñii? Nu! Toate aceste lucruri le poate face numai
Dumnezeu. El este cel mai puternic!

Ilustrat de Elena MICULA
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Asirieni

SOLDAÑII

Filisteni

ÎN VECHIUL
TESTAMENT

Babilonieni

Viaña
în vremurile
biblice

Poporul Israel a trebuit så cucereascå Ñara Promiså
pentru a intra în Canaan. Mai târziu, ei înçiçi au fost
atacañi çi învinçi de armate stråine. Dumnezeu a ales
metode neobiçnuite pentru a-i învåña pe israeliñi cå
trebuie så se încreadå numai în El.

Madianiñi

Duçmanii israeliñilor
Filistenii. Råzboinicii filisteni au fost duçmanii
cei mai temuñi ai israeliñilor în perioada Judecåtorilor.
Asirienii. Asirienii invadau adesea teritorii stråine, pentru a le jefui. Cu banii furañi, îçi construiau temple çi palate måreñe.
Babilonienii. Când un popor duçman nu se
preda de bunåvoie, babilonienii luau toñi oamenii prizonieri de råzboi, låsându-i în ñarå doar pe
cei mai såraci.
Madianiñii. Madianiñii çi alte popoare din deçert
mergeau la luptå cålare pe cåmile.

Armele
Pentru lupta corp la corp:
securea, sabia, måciuca.
Pentru atacul de la distanñå: praçtia, lancea, arcul
cu sågeñi. Sågeñile erau fåcute din trestie, iar vârfurile
erau din metal. Sågeñile erau
puse într-o tolbå în care
încåpeau 30 de bucåñi.
Pentru apårare: zaua (o
cåmaçå pe care se coseau
foiñe de metal) çi scutul (un
cadru de lemn, pe care se
întindea o piele de animal).

10
arcaç

Tactici de luptå
Ambuscada. Israeliñii erau foarte pricepuñi în a-çi surprinde çi
a-çi „fenta” duçmanii. Împåratul
David a cucerit Ierusalimul cu
ajutorul unui singur soldat, care
a intrat în cetate printr-un tunel
subteran.
Asediul. Oraçele erau apårate
de ziduri groase, prevåzute cu
turnuri de veghe çi cu çanñuri
exterioare. Armata duçmanå înconjura oraçul çi fie açtepta pânå
când oamenii nu mai aveau ce
mânca çi se predau, fie ataca
zidurile çi le demola.
Lupta corp la corp. Victoria
era pronunñatå în urma duelului
dintre cei mai buni luptåtori ai
celor douå armate. Aça s-a
întâmplat când David s-a luptat
cu uriaçul filistean, Goliat.

15:15 Uhr
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În Imperiul Roman, liniçtea çi ordinea erau asigurate
de mii de soldañi foarte bine instruiñi.
Oraçul de coastå, Cezareea, a fost cartierul general al
armatei romane în Palestina. Soldañii romani au fost cantonañi çi
în Ierusalim çi în cetatea Antonia din apropierea Templului.

tia
Gala

O parte a Imperiului Roman
(denumirile latine)

sabie çi pumnal

za

Soldañii romani
Un soldat roman era echipat cu:
 o sabie cu douå tåiçuri, pe care o
folosea în lupta corp la corp;
 un pumnal;
 un scut, format dintr-un cadru de
lemn, pe care era întinså o piele de
animal çi care era întårit la colñuri cu
ñinte de metal;
 un coif din bronz sau fier, care îi acoperea gâtul çi urechile;
 o za, constând din foiñe de metal
cusute pe pânzå sau piele;
 o lance.
Centurionul era un ofiñer roman, care
deñinea comanda peste o sutå de soldañi. Centurionii erau bårbañi inteligenñi
çi foarte bine plåtiñi. Lor li s-a datorat
faptul cå armata romanå a fost încununatå de succes.

Iudeii çi råzboiul
Bårbañii iudei nu erau primiñi în
armata romanå.
Cei mai rebeli dintre ei se ascundeau în munñii din nordul ñårii. Sicarienii, cunoscuñi ca fiind cei mai
sålbatici, formau un fel de escadron
al morñii. Numele lor provenea de la
pumnalele scurte çi curbate, pe care
le purtau ascunse sub mantii. La
sårbåtorile mari, sicarienii se amestecau în mulñime çi-i înjunghiau pe
cei care erau aliañi cu romanii.
Poporul iudeu îl açtepta pe Mesia
(împårat), care så-i elibereze de ståpânirea romanå. Uneori, câte un
evreu pretindea cå ar fi acest mare
conducåtor. El aduna în jurul lui
adepñi çi pornea la luptå împotriva
romanilor. Aceçtia înså îçi trimiteau
cavaleria çi înåbuçeau revolta încå
de la început.

Råzboiul iudaic
În anul 66 d.H., aproximativ la
30 de ani dupå moartea çi învierea lui Isus, toatå ñara s-a
ridicat la luptå împotriva romanilor. S-a ajuns la o båtålie sângeroaså. În anul 70 d.H., armata
romanå a distrus Ierusalimul
pânå la temelii.

de Mark WATER
Ilustrat de Natalia ÑURACOVSCA
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Cleopa, celålalt
ucenic, un povestitor,
câñiva figuranñi (toate
personajele pot fi copii)

O maså micå, o pâine (începutå) çi o canå,
3 pahare, 3 scaune, un flanelograf sau un
ITÅ retroproiector, cuvinte scrise pe hârtie sau pe folie:
Z
CU
„Dumnezeu ne-a dat…”, „o speranñå nouå”, „o nouå
RE
bucurie”, „un ajutor veçnic”, „o viañå nouå”, „o sårbåtoare
nouå”, „Noi devenim…”, „oameni noi”.
PREGÅTIREA SCENEI

Doi copii, „ucenicii de pe drumul spre Emaus” – Cleopa çi celålalt ucenic-,
stau la masa puså. Lângå maså se aflå un scaun liber. Începuturile de frazå
„Dumnezeu ne-a dat” çi „Noi devenim” trebuie puse în partea stângå încå de la
început, iar completårile în partea dreaptå, una sub alta. Pe måsurå ce cuvintele
menñionate mai sus (vezi RECUZITÅ) sunt rostite în discuñia dintre ucenici, ele vor fi afiçate
pe rând pe flanelograf, respectiv pe retroproiector. Atenñie: Cuvintele trebuie scrise cu litere
mari, astfel încât çi cei de pe locurile din spate så le poatå citi.

12

10_17_rum.qxd

25.01.2007

15:15 Uhr

Seite 13

Povestitor: De când a înviat Isus, multe lucruri au
devenit noi. Cleopa çi prietenul lui descoperå aceasta în
Emaus. Så-i ascultåm.
Celålalt ucenic: Måi, Cleopa, Dumnezeu chiar poate
totul! El chiar L-a înviat pe Fiul Lui, care a murit pe
cruce! Nu-i aça cå-i extraordinar!?
Cleopa: Da, e adevårat. Aceasta ne då o speranñå
nouå, atât pentru viaña noastrå cât çi pentru viitor.
Celålalt ucenic: Abia pricep! Credinña noastrå nu a fost
deci în zadar!
Cleopa: Isus tråieçte! Aceasta ne aduce o nouå bucurie
în inimå. Deci putem så ne încredem în continuare în El!
Celålalt ucenic: Mai ñii minte cât de singuri ne simñeam
în drum spre caså? Apoi dintr-odatå ni S-a alåturat El,
ne-a pus întrebåri çi ne-a explicat Scriptura. Nu cumva
ñi s-a pårut çi ñie cunoscut?
Cleopa: Ba da, dar pur çi simplu nu mi-am putut imagina cå este Domnul!
Celålalt ucenic: Ce bine cå ne-am rugat de El så
råmânå çi ce bine cå a venit çi a frânt pâinea cu noi! În
momentul acela, mi-am dat seama cå este Isus cel
înviat! Dumnezeu ne-a dat în El un ajutor veçnic.
Cleopa: Pentru cå El a înviat, acum putem çi noi så
avem o viañå nouå – o viañå care nu se sfârçeçte la
moarte.
Celålalt ucenic: Nu este acesta un motiv de sårbåtoare? Pânå acum, în aceastå perioadå a anului sårbåtoream Paçtele, o tradiñie veche. Dar acum, Dumnezeu
ne då o sårbåtoare nouå: Sårbåtoarea Învierii!
Cleopa: De când a înviat Isus, multe lucruri au devenit
noi.
Celålalt ucenic: Mi se pare cå çi noi suntem acum
oameni noi!
(Cleopa çi celålalt ucenic se ridicå de la maså çi pleacå)
Povestitor: Ei au plecat în grabå înapoi la Ierusalim,
pentru a le povesti celor unsprezece ucenici ce li s-a
întâmplat. Discuñia, pe care au avut-o Cleopa çi prietenul lui la maså, nu este scriså în Biblie. Un lucru înså
este sigur: întâlnirea cu Isus i-a schimbat complet. Isus
Cristos nu a schimbat doar viaña lor, ci çi a altor oameni
care au crezut în învierea Lui. În Biblie este scris: „Cåci,
dacå este cineva în Cristos, este o creañie nouå. Cele
vechi s-au dus: iatå cå toate lucrurile s-au fåcut noi”
(2 Corinteni 5:17).
Ilustrat de Ina COZINA
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de Petricå PLEÇA

Trecutå-i iarna, dor ñi-a fost de soare,
De ghiocei, de toporaçi, zambile,
De ciripit de påsåri cålåtoare,
De glasuri de copii çi de copile.
De prin påmânt ieçiñi sunt gândåceii,
Danseazå-n zboruri gâze la amiazå;
Prin câmp, flåmânzi aleargå çoriceii.
Pe scurt: natura-ntreagå înviazå.
Dar mai presus de dorul tåu de soare,
De ghioceii ce te-nvioreazå,
De ciripit de påsåri cålåtoare,
Cristos e viu çi inimi înviazå!

Ilustrat de Iulia PRAVDOCHINA
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Oraçul Învierii

Nazaret

Nain
Iordan

În apropiere de Nazaret, cetatea în care a crescut
Isus, se aflå un oråçel cu numele Nain (în limba ebraicå
înseamnå „dråguñ, plåcut”). Acest oraç, ale cårui case
se întind pânå pe dealurile Galileii, se aflå aståzi exact
pe acelaçi loc pe care s-a aflat oraçul antic. Aproape
de strada principalå, nu departe de marginea oraçului,
arheologii au descoperit vestigiile vechii porñi a cetåñii.
La dreapta, pe versantul muntelui, se aflå vechiul cimitir.
În prezent se pot gåsi acolo vestigiile unor monumente
Ierusalim
Marea
funerare din perioada celui de-al doilea templu. SuburMoartå
Betleem
biile Nainului sunt pline de holde çi ogoare. Nainul are
în prezent câteva mii de locuitori, majoritatea arabi.
Panorama oraçului este dominatå de multele vârfuri ale minaretelor. Intrarea în oraç cu maçina
este interziså.
Prin minunea fåcutå de Isus în Nain, acest mic oraç a intrat în istoria Noului Testament.
Întâmplarea este scriså în capitolul 7 din Evanghelia dupå Luca. Împreunå cu Isus nu erau
doar ucenicii Lui, ci çi o mare mulñime de oameni. Când s-au apropiat de porñile cetåñii, ei au
våzut un cortegiu funebru. Locuitorii din Nain duceau trupul neînsufleñit al unui tânår. În
oråçelul atât de liniçtit çi pitoresc råsuna bocetul disperat al mamei, care îçi pierduse unicul fiu. Acum era
singurå, nu mai avea alte rude. Isus çtia ce însemna så
fii våduvå çi så nu ai copii în vremea aceea. I S-a fåcut
milå de aceastå femeie. El a oprit cortegiul care se
îndrepta spre cimitir. L-a readus pe tânår la viañå çi l-a
dat înapoi mamei lui, sub privirile uimite, dar pline de
bucurie, ale oamenilor.
Çtii ce vrea så ne spunå aceastå întâmplare? Cå
Isus Cristos este Dumnezeu Atotputernic. El are putere
peste viañå çi moarte. Dumnezeu spune în Biblie cå toñi
suntem morñi „în greçelile çi påcatele noastre”. Locul
celor morñi în påcat este iadul. Cristos înså a venit în
lumea aceasta så ne opreascå din drumul care duce
spre iad çi så ne învie la credinña în Dumnezeul cel viu!
Eçti tu viu pentru Dumnezeu?
Nain

de Pavel MINAIEV

15

JO
C

Isus Cri
Oaia pierdutå
Biblia

Isus

Harpå

Tânårul
bogat pleacå

START

3. Stai o turå
5. Întoarce-te la
cåsuña 2
6. Înainteazå la
cåsuña 10
7. Urcå la cåsuña 38
8. Stai o turå
9. Mai då o datå
cu zarul
11. Mergi înainte
o cåsuñå
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20. Jucåtorul din
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22. Stai o turå
23. Mergi înainte
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Primul
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locurile

Alege un jucåtor
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înainteze 5 cåsuñe

Instrucñiuni:

Întoarcerea
acaså

Cålåtorie prin Evanghelii

Prinderea lui Isus

Jucåtorii
Jucåtorii pornesc
pornesc de
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„START”, având
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Fiica lui Iair

Regulile jocului:

Cucurigu!

Pentru acest joc aveñi
nevoie de un zar çi de câte
un pion de culoare diferitå
pentru fiecare jucåtor.

Biblia
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Furtuna pe
mare

Schimbå locul cu
ultimul jucåtor.

Osana!

Purtañi-vå
sarcinile unii
altora.

Spre Isus

Ultimul jucåtor då de
douå ori cu zarul.
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Cåsuñe
speciale:
„BIBLIA”:
Spune pe de rost un
verset din Biblie,
apoi înainteazå la
urmåtoarea cåsuñå
„Biblia”
„ISUS”: Ai voie så
înaintezi la
urmåtoarea cåsuñå
de joc numitå „Isus”
„HARPA”: Cântå un
cântec çi înainteazå
la urmåtoarea cåsuñå
numitå „Harpa”

Instrucñiuni:
26. Mergi înainte
o cåsuñå
29. Sari la cåsuña
33
30. Stai o turå
34. Mergi înapoi
3 cåsuñe
35. Toñi jucåtorii
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SINGURUL

Când am ajuns la sfârçitul primului meu sezon
la FC Bayern, mi-a fost clar cå, dacå Dumnezeu nu ar fi fost alåturi de mine, multe din
visele mele nu s-ar fi împlinit. În momentul
acela, conçtient de acest lucru, am îngenuncheat çi I-am dat slavå lui Dumnezeu din toatå
inima pentru ajutorul Såu.

José Roberto da Silva Junior
• s-a nåscut pe data de 06.07.1974
în Sao Paulo (Brazilia)
• înålñime/greutate: 1,75 m / 72 kg
• cåsåtorit, 2 copii
• jucåtor la echipa FC Bayern
München (august 2002 – iunie 2006)
Unde a mai jucat înainte
• Portuguesa de Desportes
• Real Madrid
• RJ/Flamengo
• Bayer 04 Leverkusen
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Titluri
• Vicecampion în campionatul Braziliei
• Campion în campionatul Spaniei în
’96/’97
• Campion în Supercupa Spaniei
• Campion în campionatul sudamerican în ’97 çi ’99
• Vicecampion mondial în ’98
• Vicecampion în Cupa Campionilor în
’00/’01
• Campion în campionatul Germaniei
çi câçtigåtorul Cupei în ’02/’03

El a fost Cel care mi-a çters lacrimile în copilårie, când nu aveam bani så må duc la antrenament. În Biblie gåsim un verset important,
care spune astfel: „Ferice de cei ce plâng, cåci
ei vor fi mângâiañi” (Matei 5:4). Meritå så te
încrezi în Dumnezeu! Mi-am dat seama de
acest lucru în succesul meu ca sportiv. În anul
fotbalistic ’02/’03 am câçtigat douå titluri
într-un singur sezon.
Se pot câçtiga multe titluri în viañå, banii çi
faima sunt înså trecåtoare çi într-o zi se vor
sfârçi. Isus Cristos spune: „Cerul çi påmântul
vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece”
(Marcu 13:31).
În competiñiile fotbalistice, echipa campioanå
se cunoaçte abia la sfârçitul sezonului, çi în
fiecare zi, de la un meci la altul, se açteaptå
desemnarea echipei câçtigåtoarei. În viaña de
zi cu zi am descoperit cå existå un singur
câçtigåtor, çi anume Isus Cristos. În viañå çi tu
poñi fi un câçtigåtor. Isus spune: „Çi ce i-ar
folosi unui om dacå ar câçtiga lumea întreagå
çi çi-ar pierde sufletul?” (Matei 16:26) Isus
Cristos îñi oferå viaña veçnicå çi vrea så-ñi
dåruiascå o realå împlinire. El vrea så devii
câçtigåtor alåturi de El.
Cu drag!
Al tåu, José Roberto
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de Elena CEPILCA

Iulian este în clasa a doua. Nu-i face prea mare plåcere, dar trebuie så meargå la çcoalå. Cum så-i
placå çcoala, dacå toñi îl necåjesc pentru cå este scund. Båieñii îi pun piedicå sau îi trag câte un pumn,
iar fetele strigå dupå el „piciule”. Vlad, în schimb, este cel mai respectat din claså. Merge
tot timpul cu mâinile în buzunare çi trece impasibil pe holul çcolii. Când vorbeçte, abia
dacå-çi deschide gura çi çtie så scuipe ca båieñii din clasele mari. Se spune cå Vlad
fumeazå deja. „Oare ar trebui så împrumut din obiceiurile lui Vlad? Cel puñin
pentru o vreme, pânå când ceilalñi uitå cå înainte au râs de mine.” Toate
aceste gânduri îl preocupau pe Iulian pe drumul spre caså çi chiar çi în
timp ce-çi fåcea temele.
Seara, pårinñii lui Iulian au plecat la prietenii lor,
Andreea çi Cosmin, împreunå cu fratele lui mai mic.
Iulian a preferat så råmânå singur acaså. El avea
planurile lui, mult mai importante. Imediat ce
pårinñii au închis uça în urma lor, Iulian a
dat fuga la oglinda cea mare. Çi-a vârât
mâinile în buzunarele pantalonilor, în
aça fel încât degetele mari så råmânå
afarå. A început apoi så se plimbe
prin faña oglinzii, încercând så imite
mersul lui Vlad.
La început nu a reuçit, dar apoi,
dupå mai multe încercåri obositoare, Iulian a înñeles ce nu face
bine. Trebuia så ñinå capul drept,
aça de parcå i-ar fi privit pe toñi
de sus! Iulian s-a tot plimbat
prin faña oglinzii, exact ca
çi Vlad. Acum trebuia
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numai så mai înveñe så vorbeascå la fel ca çi Vlad. Tocmai acest lucru îl fåcea pe Vlad så parå mai
matur, mai independent! Înså a imita felul de-a vorbi al lui Vlad s-a dovedit a fi cu mult mai greu
decât a-i învåña mersul lejer. Iulian nu mai vorbise niciodatå atât de mult, cu atât mai puñin de unul
singur prin caså. Dacå în locuinñå s-ar fi aflat un papagal, acesta ar fi învåñat probabil o mulñime de
cuvinte în seara aceea. Când s-au întors pårinñii acaså, Iulian era complet epuizat. Înñelegea cå numai
timpul çi exerciñiile puteau så-l ducå la rezultatele dorite. Çi-a propus ca ziua urmåtoare så continue
exerciñiile.
La cinå, când pårinñii au auzit cum se roagå Iulian, s-au privit mirañi. S-au gândit cå poate este
prea obosit de la çcoalå; în orice caz, vorbea destul de ciudat.
Iulian a muncit zile la rând la imaginea de care avea atâta nevoie pentru a fi respectat în claså.
Într-un sfârçit, a considerat cå este suficient de pregåtit. Era destul de bun çi la mers çi la vorbit, iar
scuipatul la distanñå îi ieçea aproximativ la fel de bine ca lui Vlad. Era gata så-çi prezinte noua
imagine în faña clasei. Seara, Iulian a mai exersat o ultimå datå în faña oglinzii. Era sigur cå acum toñi
din claså aveau så råmânå muñi de uimire.
A doua zi dimineaña, dupå ce Iulian s-a rugat ca de obicei împreunå cu mama lui, L-a mai rugat în
secret pe Domnul Isus så-l ajute la çcoalå så demonstreze ce poate el.
Înainte så sune clopoñelul, copiii erau deja în claså. Iulian a fost foarte atent så intre în claså exact
înaintea doamnei Pop. El a trântit zgomotos uça în urma lui, astfel încât så fie observat de toñi, çi çi-a
prezentat noul mers de-a lungul clasei. Colegii se atenñionau unul pe altul. Cu coada ochiului, Iulian
a våzut cå toñi erau cu ochii îndreptañi asupra lui. Aha, çi-a atins deci scopul. Totul decurgea conform
planului. Iulian s-a deplasat lent pânå în colñul cel mai din spate al clasei, etalându-çi mersul. Acolo
ståtea Anita, vecina lui. Iulian i-a zis printre dinñi:
– Miçcå, Anita, çi då-mi tema la mate, s-o copiez!
Acum sosise momentul pentru scuipatul la distanñå. O, a reuçit så scuipe chiar pânå la perete!
Anita era complet zåpåcitå. În claså domnea o liniçte ca de mormânt. Una din fete a rupt tåcerea:
– O-oh, piciul nostru… ia te uitå la el! Oare se simte bine?
Toatå clasa a izbucnit în râsete asurzitoare. A râs çi Anita, a râs çi Raul, colegul lui de bancå,
20
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– Spectacolul ñi-a ieçit de minune, båieñaç! Vrei cumva çi o ñigarå?
Copiii se pråpådeau de râs çi fåceau un zgomot infernal, aça încât nici måcar nu au auzit când a
sunat de intrare. Doamna Pop çi-ar fi dorit foarte mult så çtie ce se petrece. Dupå acea orå, Iulian a
rugat-o pe învåñåtoare så-l învoiascå pentru a pleca acaså, deoarece îl durea capul îngrozitor. Colegii
de claså râdeau încå în ascuns.
– Ce bine cå am pårinñi creçtini, cu care pot vorbi despre tot ce mi se întâmplå, se gândi Iulian,
care între timp a ajuns acaså çi i-a povestit mamei sale cele petrecute la çcoalå.
Ea nu l-a certat pentru cå voia så semene cu acel Vlad. L-a cuprins pe fiul ei nefericit în brañe çi
l-a strâns la pieptul ei, spunându-i cå este cel mai bun båiat din lume. I-a mai spus cå cel mai
important lucru în viañå nu este înålñimea, ci o inimå care-L iubeçte pe Domnul Isus. I-a citit apoi lui
Iulian din cartea profetului Isaia. Acolo era scris cå nici chiar Mântuitorul nu a avut o înfåñiçare
foarte plåcutå çi nu a fåcut o impresie deosebitå în faña oamenilor. Prin dragostea Lui cea mare, El a
învins înså påcatul çi moartea.
– Iulian, ai folosit metoda greçitå pentru a câçtiga inimile colegilor tåi de claså! Ñi-ar plåcea, dacå
le-ar fi fricå de tine ca çi de Vlad? Prietenii se câçtigå numai cu dragoste çi bunåtate.
Textul din cartea profetului Isaia a fost pentru Iulian o
mare mângâiere. Datoritå acelor cuvinte, a început så-L
iubeascå pe Domnul Isus çi mai mult. Iulian L-a rugat
så-l ierte pentru cå a pornit pe un drum greçit. A
înñeles cå este mai bine så faci tot ce-ñi stå în putinñå
pentru a te asemåna în fiecare zi mai mult cu Isus.
Lucrul acesta meritå într-adevår orice efort!
Iulian se uitå acum în „adevårata oglindå” pe
care i-a dåruit-o bunica lui – Biblia.

Ilustrat
Ivan MIHAILOV

de
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CRUCEA I-A SALVAT VIAT
, A!
O întâmplare adevåratå
În 1915, un armean a fost condamnat de musulmani la moarte, pentru cå era creçtin.
Musulmanii au fost dispuçi înså så-i cruñe viaña, dacå armeanul ar fi reuçit så decupeze
o cruce din hârtie, cu o singurå tåieturå.
Inspirat de Duhul Sfânt, armeanul
a îndeplinit cerinña (vezi desenul
alåturat) çi cei care l-au condamnat la moarte i-au redat libertatea.

Oare ai så reuçeçti çi tu? Dupå
cum poñi vedea în desenul
alåturat, printr-o tåieturå se
formeazå o cruce, iar cu
celelalte „resturi” poñi alcåtui o
„imagine simbolicå de Paçte”,
pe care o poñi çi colora!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Crucea
Dealul Golgota
Tabla inscripñionatå
Suliña romanului
Zarurile soldañilor
Tâlharul care L-a respins pe Isus
Tâlharul care L-a acceptat pe Isus
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Scaunul Tåu de domnie este açezat din vremuri
stråvechi; Tu eçti din veçnicie!

Dar mai puternic decât vuietul apelor mari, çi
mai
puternic decât vuietul valurilor nåpraznice
24
ale mårii, este Domnul în locurile cereçti.

Domnul împåråñeçte, îmbråcat cu måreñie;
Domnul este îmbråcat çi încins cu putere: de
aceea lumea este tare çi nu se clatinå.

Râurile vuiesc, Doamne, râurile vuiesc tare,
râurile se umflå cu putere.

Mårturiile Tale Sunt cu totul adevårate;
sfinñenia este podoaba Casei Tale, Doamne,
pentru tot timpul cât vor ñine vremurile.
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Ghepardul

... regele animalelor este leul? El tråieçte împreunå cu alñi lei într-o familie mare, din care pot
face parte pânå la 30 de lei. Tot grupul merge la
vânåtoare. Leilor le place câmpia deschiså,
pentru cå acolo este mai uçor så repereze
prada. Blana leilor, de culoarea nisipului, îi ajutå
så se ascundå mai bine çi så nu iaså în evidenñå
în iarba uscatå a savanei africane. Leoaicele
sunt cele care vâneazå. Ele se ascund în iarbå çi
împreunå îçi înconjoarå prada.

Leul

S,TIAI CĂ …

... regele sprintului este ghepardul? Pentru a prinde o antilopå,
ghepardul, cel mai rapid animal
din lume, atinge o vitezå de
peste 100 km/h.

Trandafirul

... regina pânzeturilor este måtasea? Pânå în anul 275 d.H.,
materialele din måtase naturalå valorau cât aurul. Cu aproximativ 5000 de ani în urmå, în China s-a descoperit cå firul de
måtase este produs de larva unui fluture mic, numit fluturele
de måtase. Aceastå larvå îçi ñese un cocon, care este format
din cele mai rezistente fibre naturale din lume. Måtasea este
mai rezistentå chiar decât oñelul. Dumnezeu a dotat fluturele
de måtase cu minunata capacitate de a controla cu precizie
fenomenul de dizolvare a albuminei în apå. Organismul acestei
larve „pompeazå” albuminå în glandele care secretå måtasea,
aprovizionându-le cu apa necesarå pentru a se forma firele de
måtase naturalå. O larvå a fluturelui de måtase poate så producå un fir cu o lungime de pânå la 3 km. Eforturile oamenilor
de a imita munca acestei insecte au eçuat întotdeauna.

Måtasea

... regina florilor este trandafirul? El
este admirat peste tot în lume
pentru splendoarea, delicateñea,
parfumul çi frumuseñea sa
deosebitå. Trandafirul este
cunoscut deja de peste 5000 de
ani. Poeñii çi scriitorii din toate
timpurile çi din toate popoarele au
omagiat aceastå floare. Stråmoçul
sålbatic al trandafirului este
måceçul, o adevåratå comoarå de
vitamine. În ziua de azi se cunosc
peste 35.000 de soiuri de trandafir.
O rådåcinå de trandafir poate tråi
pânå la 1000
de ani, de
exemplu tufa
de trandafiri de
la Catedrala
Sf. Maria din
Hildesheim,
Germania.
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ÇI MICUL LUI PRIETEN FIPS
POVESTEA 8

Ilustratå de
Iulia PRAVDOCHINA

Poveste serial
începutå în nr. 1/06

Când s-a luminat de ziuå, båtrânul corb se
simñea foarte fericit. Pana pierdutå era din nou
la locul ei. Viaña lui era acum plinå de speranñå.
Putea din nou så zboare. Ståtea liniçtit, pentru
ca micuñul Fips så nu se trezeascå sub aripa lui.

Apoi çi-a ridicat aripa çi a privit-o îndelung. Ea
strålucea în lumina dimineñii, întreagå çi vindecatå.

– Hei! zise Fips. De ce må trezeçti în miezul
nopñii?
– Scuzå-må, spuse Kolk. Uitå-te la aripa mea,
cum stråluceçte!
Îçi luå avânt, ridicându-se în aer, spre soare. Era
atât de sus, încât Fips aproape cå nu-l mai
putea vedea.

Maimuñica se uitå fericitå în urma lui. Ce frumos!
Båtrânul Kolk putea din nou så zboare!

Corbul îçi strânse brusc aripile çi se låså så
cadå la påmânt. Înså deasupra vârfurilor
copacilor se redreså, rotindu-se încå o datå
peste pådure çi strigând cu toatå puterea:
„Cor-cor-cor!”

Gaiñele au preluat strigåtul. La fel çi coñofenele.
În felul acesta, avertizarea a påtruns pânå în
cele mai ascunse desiçuri. Påsårile cântåtoare
au amuñit çi animalele s-au ascuns.
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– Ce s-a întâmplat? întrebå Fips, când Kolk
aterizå lângå el.
– Ascunde-te! îi porunci corbul. Vin oamenii! Vin
cu maçini mari, aça cum au fost acelea în care
a fost cuçca ta. N-am mai våzut niciodatå
asemenea maçini pe aici. Ascunde-te printre
crengi!

– Çi tu! zise Fips, apucându-l pe corb de aripå
çi trågându-l dupå el printre crengi. Oare vin
din cauza mea? întrebå Fips.

– Regele a avut dreptate! Oamenii vor så se
råzbune, pentru cå am fugit de la ei.
– Nu çtiu.
– Oare vor så må prindå din nou?
– Nu çtiu încå.

Din ascunzåtoarea lor, cei doi au urmårit
maçinile mari care urcau prin pådure, cotind
apoi pe drumul care ducea la Poiana Verde de
la poalele Stâncilor Ascuñite. S-a fåcut liniçte.
Apoi un zgomot strident çi insuportabil a sfâçiat
liniçtea pådurii.

Kolk îçi întinse capul deasupra crengilor ca så
vadå ce se întâmplå. La marginea pådurii, vârful unui brad înalt cåzu din rândul copacilor. Un
pârâit umplu animalele de teamå.

– Omoarå copacii, murmurå corbul. Ne jefuiesc
cåminul!
Oamenii au tåiat copaci toatå ziua. Seara au
încårcat trunchiurile pe remorcile lungi ale
maçinilor.

Soarele cobora spre asfinñit, dar nicio mierlå
nu-çi fluiera cântecul de searå. Kolk scrutå bånuitor pådurea çi îl descoperi pe Omul Verde. Urca
pe cårare çi o coti pe drumul care ducea la
Poiana Verde.

– Så nu cumva så te ridici în zbor, îl avertizå
Fips. Are så te omoare.
Înså Kolk îçi luå zborul. Råmase la înålñimea
vârfurilor copacilor, strigând: „Cor-cor-cor!”

– Eçti çiret, zise Fips. Ai zburat foarte jos. Nu a
putut så te vadå.
– Da, lupta nu se sfârçeçte niciodatå.
– Laså-må så må duc la Poiana Verde, îl rugå
Fips. Animalele tinere de acolo sunt
foarte prostuñe. Ieri am våzut acolo doi 27
iepuraçi care ståteau cu urechile înnodate.
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Dacå s-ar fi putut zâmbi cu un cioc de corb,
atunci Kolk sigur ar fi zâmbit acum.
– Çi? întrebå el.
– Am aruncat cu un con de brad în ei. Iepuraçii
au fugit, iar ghearele uliului, care îi vâna, s-au
înfipt în påmânt.

– Du-te, fiule! zise corbul. L-ai învins pe jder, ai
luat pana, i-ai salvat pe iepuraçi. Tu ai alte arme
decât mine. Dar så nu fugi niciodatå! zise corbul, prinzându-l pe Fips cu ciocul de ureche,
încât îl duru.

Fips dispåru fårå så facå zgomot. Se avântå în
umbra crengilor, sårind din copac în copac.
Când a ajuns la Poiana Verde, a våzut „rana”
mare a pådurii.

Pe jos zåceau crengile retezate ale copacilor Acesta se cåñårå într-o cåsuñå din copacul de Fips se gândi cå dacå iese cineva acum în
omorâñi. Din lemn picura råçina. Fips auzi paçii alåturi çi, prin fereastra dinspre poianå, Omul poianå, este pierdut. Lumina lunii era destul de
zgomotoçi ai Omului Verde.
Verde împinse încet Ñeava Morñii.
puternicå încât så se vadå çi un çoarece.

Apoi apåru el, cel mai mare dintre cerbi, Regele.
Se opri în poianå çi privi „rana” pådurii, pe care
o fåcuserå oamenii. Fips våzu cum Ñeava Morñii
era îndreptatå spre cerb.

28

Cu un ñipåt puternic, maimuña se aruncå de pe
copac spre Ñeava Morñii çi o smulse din mâna
Omului Verde. În timp ce cådea printre crengi,
se auzi o bubuiturå asurzitoare.

Ajuns pe påmânt, Fips alerga cu o teamå nebunå, mai departe, mai departe, pânå când
ajunse la o rådåcinå unde se putea ascunde.
Inima îi båtea cu putere. Se prinse de cap.
Bubuitura fusese atât de tare!
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Când Fips se mai liniçti, auzi strigåtul corbului,
care-l cåuta. Kolk nu vedea prea bine noaptea.
Acum zbura printre copaci çi-l striga pe Fips.
Maimuña îçi aminti cå era mult prea periculos så
råmânå pe påmânt, aça cå se cåñårå în copac.

Fips îçi fåcu loc printre frunzele de arñar çi-l
strigå pe Kolk. Când corbul auzi strigåtul
micuñului, îl gåsi repede çi aterizå lângå puiul
înfricoçat.
– Sunt aici, zise corbul cu glas profund. Nu te
teme! A tras în tine?

– Nu! A vrut så-l omoare pe Rege. Atunci am
sårit çi am smuls Ñeava Morñii. Aceasta a bubuit.
O, ce-a mai bubuit! Urechile mele! Capul meu!
Tu mi-ai interzis så fug. Dar am fugit, çi-am
fugit, çi-am fugit!

– Ai fåcut bine, båiatul meu, zise corbul. Vino
sub aripa mea çi încearcå så dormi. Vom
înnopta aici. Mâine mergem acaså, dupå ce ai
så prinzi din nou puteri.

Fips a visat toatå noaptea despre Ñeava Morñii
çi despre bubuitura îngrozitoare. Corbul a stat
de veghe, întrebându-se neliniçtit, ce i se întâmplase Regelui.

Cerul se lumina încet spre råsårit, când Kolk îl
trezi pe Fips çi pornirå atenñi printre crengile
copacilor spre caså.

(Va urma)
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Biblia spune:
1. Au fost oamenii din maçini un pericol pentru locuitorii
pådurii?
2. Cine reprezenta un pericol pentru ei?
3. Ce a fåcut maimuña ca så-l apere pe cerb, care îi era
duçman?
4. Ne iubim çi noi duçmanii ?

„Dacå este flåmând vråjmaçul tåu, då-i pâine
så månânce, dacå-i este sete, då-i apå så
bea. Cåci fåcând aça, aduni cårbuni aprinçi pe
capul lui, çi Domnul îñi va råsplåti.” (Proverbe
25:21-22)
„La Tine, Doamne, îmi înalñ sufletul. În Tine,
Dumnezeule, må încred… Aratå-mi, Doamne,
cåile Tale çi învañå-må cårårile Tale.
Povåñuieçte-må în adevårul Tåu çi
învañå-må; cåci Tu eçti Dumnezeul mân- 29
tuirii mele, Tu eçti totdeauna nådejdea
mea!” (Psalmul 25:1-5)
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