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Aståzi el îçi då debutul.
Azi e ziua lui.
Aståzi vrea så se prezinte
cine-i „dumnealui“.

E un prieten, prin revistå,
prieten tuturor.
Povesteçte despre Isus
çi copiilor.

Cine are o-ntrebare,
nu-i nimic ascuns.
Prietenul bun din revistå
va gåsi råspuns.

El îndrumå çi învañå,
el îñi då un sfat,
de îl rogi, el te ajutå,
nu te då uitat.

Monica Wetzler

Dragi copii!
Vreau så må prezint. Må numesc „Felinarul copiilor“ çi må bucur så vå aduc
luminå în viaña voastrå. Cred cå vom deveni curând prieteni. Voi îmi veñi scrie
scrisori çi eu am så vin, pur çi simplu, så vå vizitez. Çi de fiecare datå când
voi veni la voi acaså, voi simñi cåldura mâinilor voastre, vå voi auzi glasurile
çi må voi bucura din toatå inima împreunå cu voi. Îi mulñumesc lui Dumnezeu,
cå pot veni la voi. Scrieñi-mi, trimiteñi-mi fotografiile voastre çi desenele pe
care le desenañi sau pictañi cu mâinile voastre. Am rezervat pentru voi o paginå
întreagå. Deci, pe curând! FELINARUL
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RÅSPUNS LA
ºNTREBARE

Cine l-a creat pe soare
så luceascå chiar din zori?
Cine i-a dat lui cåldura
ca så dea la om, la flori…?

Cine a fåcut ghiocelul,
crizantema sau laleaua?
Cine le-a spus så se scoale
c-a sosit iar primåvara?

Cine-a dat rostul acesta
ca såmânña îngropatå,
mai întâi de tot, så moarå
çi apoi så facå roadå?

Când eçti bucuros de-un lucru,
faci uçor orice chemare.
Te-ai gândit la lucrul åsta
cå nu-ñi trebuie nici råbdare?

Cine te-ngrijeçte bine
în afarå de pårinñi?
Cine îñi då afecñiune
çi te-nvañå så nu minñi?

Dumnezeu este råspunsul.
El e Atotcreator.
El îñi çtie gândul, fapta,
El îñi e apåråtor.

Poezii adaptate din limba germanå 
de Monica Wetzler

ºNTUNERIC  
SAU LUMINÅ

Te-ai gândit vreodatå…
...cå în întuneric casele sunt sumbre, 
de parcå nu le-ar plåcea în noapte,
deçi, pânå târziu, aproape prin fiecare fereastrå
stråluceçte o luminå caldå?

Te-ai gândit vreodatå…
...cå nici stråzile nu îndrågesc întunericul?
Çi noaptea, când deja ai închis ochii 
pentru somn, 
pe stråzi mai lumineazå încå felinarul?

Te-ai gândit vreodatå…
…cå nici cerul nu vrea så fie întunecat în
noapte? Lui, se pare cå-i place mai mult 
så fie luminat de strålucirea lunii.

Ilustrat de Victor CAVUN
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SOARELE STRALUCES,TE ÎNTOTDEAUNA
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O såptåmânå întreagå a fost o vreme minunat
de caldå. Çapte zile la rând. În fiecare dimineañå când

Dan çi Simona se trezeau, soarele strålucea printre blocul nou
çi clådirea bisericii.

Înså aståzi totul este altfel. Aståzi cerul este cenuçiu. În spatele blocului se bulucesc
nori grei.

– A dispårut! strigå Simona, uitându-se miratå pe fereastrå.
– Cine? întreabå Dan.
– Soarele!
Într-adevår! Nicåieri nu se vede nici cea mai micå razå de soare.
– Mama! Mama! o strigarå Dan çi Simona pe mama lor care se afla la bucåtårie. A dispårut soarele!
Mama râde.
– Nicidecum! N-a dispårut! Uneori se ascunde doar în spatele norilor. Dacå ar fi dispårut, pe påmânt ar fi o

noapte neagrå, ca smoala. Çi ar fi ger. Totul ar îngheña – florile çi copacii çi animalele. Chiar çi noi,
oamenii. Fårå soare n-am putea tråi.

Simona ridicå din umeri.
– Mi-e frig, zise ea.
– Çi mie, zise Dan. Uitañi-vå, am deja pielea gåinii!
Mama îçi puse un brañ în jurul lui Dan çi unul în jurul Simonei çi îi strânse pe amândoi lângå ea.
– Soarele este undeva, acolo, sus, le explicå ea çi se uitå pe fereastrå la cer. Çtiu sigur acest lucru. Soarele

stråluceçte întotdeauna. Chiar çi atunci când nu-l putem vedea.
– Întotdeauna – întotdeauna – întotdeauna? întreabå Simona. Çi mama încuviinñå, dând din cap.
– Ca aerul! zise Dan.
– Çi ca vântul!
– Çi ca Dumnezeu!
– Da, råspunde mama. Exact aça!
Simona se ridicå pe vârfurile picioarelor çi aratå cu mâna spre grådinå.
– Çi ca bilele mele roz de prins codiñele, explicå ea.
– Bilele tale roz? întreabå mama miratå.
– Da, spune Simona. Zac acolo undeva, în iarbå. Çtiu sigur asta, deçi nu le pot vedea!

Ilustrat de 
Catarina STANCO

Renate SCHUPP

SOARELE STRALUCES,TE ÎNTOTDEAUNA
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Ilustrat de Constantin SULIMA

Waldemar ZORN

– Aprinde, te rog, lumina, spune mama, nu mai pot så våd nimic.

Apeçi pe întrerupåtor çi în camerå se face imediat luminå. Sigur cå nu te gândeçti deloc ce este,

de fapt, lumina. E firesc. Nici chiar cei mai deçtepñi oameni de çtiinñå nu çtiu foarte exact ce este

lumina. Ea poate fi, ce-i drept, måsuratå, reflectatå, conduså çi folositå, dar încå nu se poate

spune cu exactitate ce este de fapt. Uneori, lumina apare sub forma unor particule mici, iar alteori

ca unde electromagnetice.

Se çtie doar cå lumea nu a apårut de la sine, ci a fost creatå de Dumnezeu. Çi primul lucru, pe care

l-a creat Dumnezeu, a fost lumina. „Dumnezeu a zis: ‚Så fie luminå!‘ Çi a fost luminå. Dumnezeu

a våzut cå lumina era bunå; çi Dumnezeu a despårñit lumina de întuneric“ (Geneza 1:3-4). 

Dumnezeu a creat lumina înaintea tuturor celorlalte lucruri, pentru ca soarele çi luna så poatå stråluci

peste noi, pentru ca stelele så sclipeascå çi de asemenea, pentru ca – mulñi ani mai târziu – omul

så aibå posibilitatea så aprindå în locuinñe lumina electricå, atunci când afarå este întuneric.

Lumina încålzeçte çi alungå întunericul, face så creascå plantele çi stimuleazå producerea

oxigenului, fårå de care nu am putea respira. Fårå luminå nu ar exista nici apå çi nici ploaie. Fårå

luminå ar fi peste tot întuneric.

În Biblie este scris cå Dumnezeu este Lumina. Nu o luminå fizicå, ci o luminå spiritualå. Citeçte

primul capitol din Evanghelia dupå Ioan. Dupå ce primii oameni au låsat ca påcatul så intre în

lumea frumoaså a lui Dumnezeu, întreaga lume a ajuns într-un întuneric spiritual, iar Dumnezeu

L-a trimis pe Isus Cristos în aceastå lume aflatå în întuneric. În Evanghelia dupå Ioan scrie: „Isus

le-a vorbit din nou çi le-a zis: ‚Eu sunt Lumina lumii; cine Må urmeazå pe Mine nu va umbla în

întuneric, ci va avea lumina vieñii‘“ (Ioan 8:12).

Lumina este o mare minune a lui Dumnezeu, iar Isus le spune celor care cred în El: „Voi sunteñi

lumina lumii… Tot aça så lumineze çi lumina voastrå înaintea oamenilor, ca ei så vadå faptele

voastre bune çi så-L glorifice pe Tatål vostru care este în ceruri“ (Matei 5:14,16). Vezi, çi tu poñi

fii o luminå foarte importantå în aceastå lume în care existå atâta întuneric.

Am citit odatå undeva cå strålucirea unei lumânåri, care arde noaptea în câmp deschis, poate

fi våzutå de la o distanñå de opt kilometri. Este, ce-i drept, doar o lumânare micå, dar lumina ei

slabå este mai puternicå decât întunericul.

Dacå în sufletul tåu este întuneric, atunci mårturiseçte-I lui Dumnezeu påcatele tale, primeçte-L

pe Isus în inima ta çi înåuntrul tåu se va face luminå. Dumnezeu te va face o luminå çi pentru

alñi oameni.
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Pe pervazul ferestrei unei case vechi çi singuratice se afla o lumânare
micå çi lângå ea zåcea o cutie de chibrituri. Asta s-a întâmplat cu mult
timp în urmå, pe când în case nu exista încå luminå electricå. În vremea
aceea, seara se foloseau întotdeauna lumânåri, pentru a lumina çi

ultimele colñuri ale casei.
Seara, când în aceste case oamenii se duceau la culcare, obosiñi

de munca din timpul zilei, lumânarea çi cutia de chibrituri –
care råmâneau pe pervazul ferestrei – ståteau de obicei de
vorbå. Odatå, cutia de chibrituri i-a spus îngrijoratå
lumânårii:

– Dragå prietenå, devii tot mai micå çi mai micå. Cum
începi så arzi, te çi topeçti. Ai grijå, cå în cele din urmå

nu mai råmâne nimic din tine.
Lumânarea a zâmbit çi i-a råspuns:

– Må costå într-adevår
ceva så luminez, dar 
aceasta-i datoria mea.

– Acum doar te con-
solezi! Uitå-te numai cât

de micå te-ai fåcut deja! Dacå ai fi lumina unui far, care le aratå mari-
lor vapoare de pe mare calea spre port, atunci poate cå ar merita så
te consumi aça.

– Da, lumina mea este micå, dar cu toate acestea poate lumina
ungherele întunecoase. N-ai våzut ieri cum i-a cåzut bunicii tot
mårunñiçul din portmoneu? Atunci m-a luat, a cåutat pe podea, çi a

gåsit toñi bånuñii. Cu lumina mea am putut
s-o ajut pe bunica.

Lumânarea s-a bucurat. Înså cutia de
chibrituri s-a enervat în sinea ei. Dar
înainte så apuce så spunå ceva, a venit bunica, a luat lumânarea çi a traversat
cu ea holul, ducându-se în dormitor.

A doua zi, când lumânarea çi cutia de chibrituri s-au întâlnit din nou, cutia
de chibrituri n-a putut
så se mai abñinå:

6

de Muriel TAYLOR

– Vai, vai, ce s-a întâmplat
cu tine?! Ai mai råmas doar
jumåtate din cât ai fost ieri! 
s-a våitat ea.

Lumânarea a clipit doar din
ochi çi a råspuns:

Lumânarea 
s, i cutia de chibrituri

Lumânarea 
s, i cutia de chibrituri
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– Da, ieri a fost ceva mai deosebit! Bunica a început
så citeascå Biblia la lumina mea. S-a adâncit atât de mult
în lecturå, încât a trebuit så ard pânå la miezul nopñii. Dar
nu-i nimic. M-am bucurat foarte mult cå am putut så-i
luminez, mai ales când a citit cuvintele: ‚Acolo nu va
mai fi noapte. Çi nu vor mai avea nevoie nici de lampå,
nici de lumina soarelui, pentru cå Domnul Dumnezeu
îi va lumina.‘ Dupå ce a citit aceste cuvinte, bunica 
çi-a împreunat mâinile, çi-a ridicat ochii în sus çi a
spus: ‚Domnul meu iubit, cât de mult må bucur cå va
veni o zi, în care Tu Însuñi vei fi Lumina noastrå
eternå. Dar acum îñi mulñumesc pentru aceastå
lumânare micå, care mi-a dat azi lumina ei
ca så pot citi Cuvântul Tåu.‘ Nici nu-ñi

poñi imagina cât am fost de fericitå, pentru cå am putut s-o slujesc pe bunica cu lumina mea!
Cutia de chibrituri n-a çtiut ce så mai råspundå.
Într-o searå s-a întâmplat ceva ciudat. Dupå ce toñi

ai casei se duseserå deja la culcare, lumânarea a mai
continuat încå så ardå veselå pe pervazul ferestrei.
Nimeni nu o stinsese. Afarå era viscol. Vântul urla, çuiera
çi învârtea fulgii de zåpadå în aer. Din când în când, prin cråpåturile
de lângå geam nåvålea un val de aer rece peste flacåra lumânårii. Lumâna-
rea se topea încet, încet. Cutia de chibrituri a devenit foarte neliniçtitå:

– Ce faci?! Ai grijå, ascuçi n-are så mai råmânå nimic din tine! Mai bine
laså ca urmåtorul val de aer rece så te stingå, ca så nu te topeçti toatå!

Dar lumânarea veselå a zâmbit doar. A continuat så ardå çi astfel s-a fåcut
tot mai micå çi mai micå. Atunci cutia de chibrituri s-a enervat
de-a binelea:

– De ce nu må asculñi? Ai putea så te salvezi singurå,
dacå ai înceta så mai arzi!

– Am fost puså aici, ca så luminez. Acesta
este locul meu çi de aceea vreau så

ard aici çi så dau cea mai bunå
luminå!

– Asta-i o prostie din par-
tea ta!

Cutia de chibrituri nu s-a
putut liniçti.

În momentul acela, sub geam s-a auzit un foçnet. Apoi s-au auzit paçi
pe verandå. Cineva a båtut la uçå çi a tras de clanñå. Båtåile nu au
fost auzite numai de lumânare çi de cutia de chibrituri, ci çi de tatål
çi fiii lui cei mari care s-au trezit din somn çi au deschis uça casei.
În camerå a nåvålit un val de aer rece, care a fåcut ca flacåra
lumânårii så pâlpâie çi mai tare.

7
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Peste pragul uçii, zåpada a fost suflatå
de vânt în caså, iar apoi, din întuneric, a
påçit o femeie în camera luminatå. Abia
mai putea så se miçte. Bårbañii i-au luat
musafirei din noapte paltonul plin de
zåpadå. Apoi au açezat-o pe femeie lângå
sobå çi au început så-i frece mâinile çi
picioarele înñepenite de frig. Dupå ce femeia 
s-a încålzit çi çi-a revenit puñin, a început så
povesteascå:

– M-am råtåcit. A nins neîncetat, fårå så
se opreascå, iar viscolul a troienit tot drumul.
Am mers la întâmplare câteva ore çi am
încercat mereu så gåsesc drumul, dar nu am
reuçit. Dupå ce am obosit, am vrut så må
açez în zåpadå çi så mor. Dar în clipa aceea
am våzut o luminå micå. Atunci am çtiut cå
undeva în apropiere trebuie så fie o caså.

– Noi am låsat dinadins lumânarea
så ardå pe pervazul ferestrei, 

a spus tatål, pe aça un viscol
oamenii se råtåcesc.

Cu aceste cuvinte, tatål s-a uitat spre pervaz,
unde se afla lumânarea. Arsese atâta de mult timp,
încât aproape nu mai råmåsese nimic din ea.

– Micuñå lumânare, azi ai salvat viaña unui
om, a spus tatål privind lumânarea

zâmbind.
A fost de parcå

micuña lumânare i-ar
fi zâmbit çi ea, apoi a
mai strålucit o datå cu o
flacårå puternicå çi s-a stins.

Aceastå poveste este o pildå. Domnul Isus a spus: „Eu sunt Lumina
lumii!“ El Çi-a dat viaña pentru noi la cruce çi prin aceasta a dåruit acestei
lumi întunecate lumina mântuirii. Çi tuturor celor care cred în El, Domnul

Isus le spune: „Voi sunteñi lumina lumii“. Fiecare din noi îçi are locul lui în lumea
aceasta, fie acaså sau la çcoalå, fie la joacå afarå sau pe terenul de fotbal. Dacå vrem så fim o luminå pentru
Isus, trebuie så fim devotañi. Dar dacå ne stråduim så dåm ce avem mai bun, nu ne vom ruçina când va
reveni Isus çi când Îl vom vedea.

Ilustrat de Victoria DUNAIEVATraducere din limba englezå
8
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1. În a câta zi a creat

Dumnezeu soarele,

luna çi stelele?

2. Cine a spus: „Tatål

vostru din ceruri face

så råsarå soarele

Såu peste cei råi çi

peste cei buni çi då

ploaie peste cei

drepñi çi peste cei

nedrepñi.“ (Matei

5:45)

3. Din care pildå

provine aceastå

propoziñie: „Dar când

a råsårit soarele,

[såmânña] a pålit; çi

pentru cå n-avea

rådåcinå, s-a

uscat.“? (Marcu 4:6)

4. Cine va stråluci ca

soarele în Împåråñia

lui Dumnezeu?

(Matei 13:43)

5. Când a strålucit faña

lui Isus ca soarele?

(Matei 17:2)

6. Când s-a întunecat

soarele? (Luca

23:45)

7. Când se va întuneca

soarele încå o datå?

(Marcu 13:24)

8. În ce oraç se afla

Isus când „la

asfinñitul soarelui, toñi

cei ce aveau bolnavi

atinçi de diferite boli

îi aduceau la El“?

(Luca 4:40)

9. Cum numim aståzi

ziua de sårbåtoare în

care Maria Magda-

lena, Maria çi

Salome au mers în

prima zi a såptåmânii

dis-de-dimineañå, pe

când råsårea soarele,

la mormântul lui

Isus? (Marcu 16:2)

10. Cine nu a putut vedea

soarele pentru o

vreme? (Fapte 13:11)

11. Cine a våzut la amiazå

o luminå din cer, 

a cårei strålucire 

o întrecea pe cea a

soarelui? (Fapte 26:13)

12. „Så n-apunå soarele

peste … voastrå.“

(Efeseni 4:26)

INTEGRAM
A

SOARELUI

INTEGRAM
A

SOARELUI Scrie råspunsurile la întrebårile 1 – 12 în 

direcñia pe care ñi-o aratå sågeñile galbene, adicå

razele soarelui. Apoi citeçte literele din cåsuñele

galbene în direcñia sågeñii mari din mijloc çi 

completeazå cu ele propoziñia de mai jos.

(K. SÖNNICHSEN)

2
�

_
�

_
�

5 la
_ _

 _ 
_ _

�
_ _

 _ 
_ la 

fa
ñå

 �

11
_ _ _ �

_ �

6 la _ _ � _ _ _ _ _ _ _ _ lui Isus �
8 � _ _ _ _ _ _ _ _ �

4 cei �
_ _ _ _ _�

10
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
�

_
�

12
�

_ �
_ _

�

7 la _ � _ _ _ _ _ lui Isus �

1 în a _ _ _ _ _  � _ �

9 _ _ _ _ �
�

3 pilda _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ �
_

�

Cei ce-L ������ pe  �������� sunt ca SOARELE, 
când se arat în puterea lui.

(Judecåtori 5:31)
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robabil çtii deja cå primii oameni,
care au crezut în Isus Cristos, au 
tråit în Iudeea çi cå prima bisericå

creçtinå a fost în Ierusalim. Credincioçii 
s-au adunat atunci în Templul din Ierusalim
sau în case, ca så se roage. Ei s-au adunat
tot mai mulñi, ba chiar mulñi dintre
conducåtorii religioçi ai iudeilor au venit la
credinña în Isus Cristos.

În biserica din Ierusalim era un predicator
foarte zelos çi plin de succes, pe nume
Çtefan. Marii preoñi au hotårât så-l omoare.
Ei au ridicat mulñimea împotriva lui
Çtefan, l-au scos afarå din oraç çi 
l-au omorât cu pietre. Printre
oamenii, care l-au scos pe
Çtefan din oraç, pentru a-l
omorî cu pietre, s-a aflat
un tânår, pe nume Saul. 

El nu a  aruncat cu pietre, ci a avut numai
grijå de hainele oamenilor, care l-au omorât
pe Çtefan, urmårind totul. Çtefan nu a cerut
îndurare çi nu s-a revoltat împotriva
preoñilor, ci s-a rugat numai cu glas tare:
„Doamne, nu le ñine în seamå påcatul
acesta!“ Cred cå aceste cuvinte au råmas
mult timp întipårite în mintea lui Saul.

Când preoñii au aflat cå çi în alte oraçe
existau iudei, care credeau în Isus, au hotårât
så facå ceva, ca så disparå aceastå învåñåturå.

Toñi adepñii lui Isus trebuiau så fie arestañi
sau uciçi.

Unul dintre principalii perse-
cutori ai creçtinilor, care a vrut
så înfåptuiascå aceastå hotå-

LUMINA ÇI PERSECUTORUL

P
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râre, a fost Saul. Împreunå cu o ceatå de soldañi,
s-a dus chiar la Damasc pentru a-i aresta pe
credincioçi.

Nu departe de porñile Damascului,
deodatå apåru pe cer o luminå foarte
strålucitoare, iar Saul a auzit un glas:

– Saule, Saule, de ce må prigoneçti?
De fricå, Saul a cåzut cu faña la påmânt.

El a recunoscut faptul cå Isus era cel care
vorbea cu el çi a întrebat:

– Doamne, ce så fac?
Isus i-a råspuns:
– Intrå în cetate çi ñi se va spune ce trebuie

så faci.
Saul s-a dus apoi la Damasc. Din cauza

luminii strålucitoare, Saul orbise, iar înso-
ñitorii lui, care înçiçi erau foarte înfricoçañi,
au fost nevoiñi så-l ducå de mânå.
Ajuns în Damasc,
Saul a postit çi 

s-a rugat çi a açteptat ca Dumnezeu så-i
spunå ce så facå mai departe. Atunci Dom-
nul a trimis un bårbat credincios la Saul, care
s-a rugat cu el. Dupå aceasta, Saul çi-a
recåpåtat vederea. Acolo, în Damasc, Saul
a înñeles foarte clar cå Dumnezeu l-a chemat
så predice despre Isus Cristos. Saul a deve-
nit apoi cunoscutul apostol Pavel. Viaña lui
din trecut, marcatå de fanatism religios, a
fost umplutå de lumina dragostei lui Isus.
Apostolul Pavel a cålåtorit în aproape toate
ñårile Imperiului Roman din vremea aceea,
a predicat peste tot despre Isus Cristos çi a
înfiinñat biserici noi. El a spus cå trebuie så
li-L predice tuturor pe Mântuitorul lumii –
Isus Cristos – iudeilor çi pågânilor, robilor
çi celor liberi, oamenilor de aproape çi celor
de departe.

În cartea Faptele Apostolilor, începând de
la capitolul 7, poñi så citeçti istoria vieñii

çi a slujirii acestui mare predicator.
Waldemar ZORN

Ilustrat de 
Elena CARTÇENCO
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Cine nu çi-a dorit cel puñin odatå ca ziua så fie måcar

mai lungå?! Poate atunci când jocul era mai amuzant sau

povestea mai palpitantå. Poate atunci când trebuia så termini

ceva urgent çi timpul nu ñi-a mai îngåduit aceasta. 

Copii, în Biblie, în cartea lui Iosua la capitolul 10 ni se povesteçte un

eveniment aproape incredibil. Citiñi versetele 1-15.

La acest eveniment ar fi trebuit så participåm çi noi! Imaginañi-vå: „Soarele s-a oprit çi luna çi-a

întrerupt mersul… aproape o zi întreagå. N-a mai fost nici o zi ca aceea, nici înainte, nici dupå aceea“.

Mulñi oameni cred aceastå istorie. Unii înså se îndoiesc sau îçi bat joc de ea.

Dar çtiñi care este pårerea oamenilor de çtiinñå?

Dar asta nu este tot. Despre aceastå minune existå
dovezi din diferite pårñi ale lumii. Cårñile vechi de istorie relateazå cå
în Mexic a existat o noapte care, aproape cå nu s-a mai sfârçit. Pe
globul påmântesc, Mexic se aflå diametral opus Israelului. Prin urmare,
acolo, mai mult ca sigur, noaptea a fost prelungitå. Peste tot în lume
existå tradiñii, care povestesc despre o zi foarte lungå sau 
despre o noapte prelungitå. Astfel de relatåri sunt cunoscute în China,
Peru, Polinezia çi Egipt.
În Matei 19:26b este scris: „La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu pu-
tinñå“. Acest lucru este valabil çi pentru viaña ta çi pentru viaña mea.

Ilustrat de Ina COSINA

S. BÄHLER

OPRES,TE-TE, SOARE!

�����Marele astronom britanic, Edwin Ball,  în timp ce
calcula traiectoria soarelui, a descoperit cå din timpul
soarelui lipsesc 24 de ore.

���� C. A. Totten,  a confirmat acest calcul în „Joshua’s
Long Day“ (Ziua lungå a lui Iosua).

H. Rimmer  a confirmat, de asemenea, calculele
în „Sonne, stehe still“ (Opreçte-te, soare).

�� Harold Hill relateazå despre centrul american de cercetåri spañiale cå
experñii au observat, cå la måsurarea timpului, calculatorul se bloca
întotdeauna într-un anumit punct. Deçi din punct de vedere tehnic 
nu s-a gåsit nici o eroare, s-a descoperit cå acesta se bloca pentru cå
lipsea o zi.

�������
���

��
��
��

�

��
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S facem un experiment!
Ai nevoie de:
1 cartof, o cutie de pantofi cu capac, resturi de carton, foarfece,

bandå de lipit sau lipici

S facem un experiment!

Va reuçi totuçi cartoful

så gåseascå drumul spre

luminå, spre soare?

Çi eu, çi tu suntem exact ca acest

cartof.

Potrivit naturii noastre, ne aflåm în întuneric. Dar a venit Isus, ne-a deschis o uçå, 

ba chiar El Însuçi este Uça. Acum, în viaña noastrå intrå lumina. Dumnezeu este

Lumina, El este Soarele nostru. Spre El ne îndreptåm noi. Înså Satana, lumea çi

påcatul vor så zideascå în calea noastrå obstacole çi så ne închidå calea. Adesea

pare imposibil så mai înaintåm. Înså lumina este mai puternicå decât întunericul 

çi ne lumineazå calea.

De aceea trebuie så venim la Isus cu faptele întunericului, cu

påcatul. „Dacå ne mårturisim påcatele, El este credincios çi

drept ca så ne ierte påcatele çi så ne cureñe

de orice nelegiuire“ (1 Ioan 1:9).

Citeçte çi Ioan 8:12 çi 12:46.

Oare va reuçi acest lucru,

dacå îi vom pune obstacole

în cale? Pune obstacole

din carton, adicå pereñi,

care så-i închidå cartofului,

parñial, calea spre luminå.

Lipeçte pereñii de cutie.

Acoperå cutia cu capacul.

Ia cartoful çi pune-l într-un colñ din spatele cutiei de pantofi. În

partea din fañå a cutiei decupeazå o deschizåturå ca o uçiñå. Apoi

închide cutia cu capacul.

De ce
trebuie så faci

aça? Mlådiñele
cartofului vor creçte 

în direcñia des-
chizåturii.

M. LERCH

EXPERIMENTEu s, i 
cartoful
Eu s, i 
cartoful
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Ilustrat de 
Natalia ÑURACOVSCA

Sunt o micå insectå neînsemnatå din atelierul lui Dumnezeu.
Creatorul m-a echipat pe mine çi pe ai mei cu organul minunat al luminatului.
De fapt, acest organ este format din trei straturi de celule. Primul strat este alcåtuit din celule a cåror plasmå

este plinå cu bucåñi infime de cristal cu multe canturi. Aceste cristale acñioneazå ca o suprafañå de reflexie –
comparabilå cu stopurile din spate ale bicicletei. Stratul din mijloc conñine celulele de luminat propriu-zise. Ele
sunt pline cu particule rotunde, mitocondriile, care råspund, asemenea unor uzine în miniaturå, de transferul de
energie. Al treilea strat, cel exterior, este înså pielea. Ea este transparentå, astfel încât eu pot låsa lumina mea
så lumineze înaintea oamenilor çi a animalelor.

Recunosc cå nu pot så luminez la fel de eficient ca licuriciul brazilian.
La aceastå larvå, „lumineazå“, la capåtul din fañå, douå lumini portocalii. Dacå simte o primejdie, larva

aprinde în dreapta çi în stânga câte un rând de unsprezece lanterne verzui, astfel încât în întuneric seamånå cu
un tren în miniaturå.

Nu sunt pus nici în pårul femeilor, aça cum se întâmplå cu rudele mele din America de Sud, cu faurii. Aceçtia
strålucesc noaptea ca niçte briliante.

Iar lumina rudelor mele, cucuju, este atât de strålucitoare, încât unii oameni le închid în mici colivii çi le folo-
sesc drept lanterne.

Am rude çi în sudul Asiei. Acolo ele se adunå adesea cu miile pe anumiñi copaci de lângå râu çi încep så cli-
peascå – exact – în acelaçi ritm. Cålåtorii din Burma sau Tailanda nu gåsesc cuvinte pentru a descrie aceastå
priveliçte minunatå. Pânå în ziua de azi, çtiinña n-a putut demonstra de ce clipesc împreunå. Creatorul
vrea, pur çi simplu, så ne minunåm de fantezia Lui.

În timpul zilei nu suntem interesanñi pentru voi. Ceea ce vå fascineazå atât de mult este lumina noastrå
pe care o vedeñi în timpul nopñii. Noi producem „luminå rece“. Lumina noastrå nu degajå cåldurå.

În întuneric ne puteñi vedea toñi foarte bine cum zburåm.
Dacå må prindeñi çi må întoarceñi cu atenñie pe spate, veñi vedea cele douå puncte luminoase verzi-gålbui

de pe burta mea. Nu sunt mai mare de zece milimetri.
Vara, femelele depun ouåle în locuri umede, sub frunze. Din acestea se dezvoltå la început larve. Ele ierneazå

în acelaçi loc, iar în primåvara urmåtoare, devin coconi, din care ies apoi … .
Printre duçmanii noçtri se numårå broaçtele. Dacå vreuna dintre ele a mâncat odatå prea mulñi din neamul

nostru – din påcate, acest lucru se mai întâmplå uneori –, atunci chiar çi broasca începe så stråluceascå
în întuneric. Acest lucru se explicå prin faptul cå deja ouåle noastre degajå puñinå luminå, ca çi larvele
çi coconii.

Chiar dacå eu însumi nu pot så clipesc çi chiar dacå lumina mea este doar într-o singurå
culoare, Îl laud totuçi pe Creatorul meu, care m-a fåcut çi pe mine så fiu o micå

capodoperå în miniaturå.
Cine sunt eu?

Din cartea „Dacå animalele ar putea vorbi“ de Werner Gitt

Licuriciul
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– Açteaptå-må, açteaptå-må!
Fetiña aleargå cât o ñin picioarele peste câmpia arså. Se împiedicå, mai cade, se ridicå din

nou çi o ia la goanå mai departe. Pe faña ei curg lacrimi. Acolo, unde este norul de praf, acolo
trebuie så fie el. În sfârçit îl gåseçte pe fratele ei, Habtu. El înjurå cu glas tare çi se vaitå, de
parcå s-ar fi întâmplat ceva îngrozitor. Apoi ia o piatrå çi ñinteçte. Çi încå una.

Toatå turma este neliniçtitå. Behåie çi behåie... Oi, capre, toate aleargå speriate care-ncotro.
Prea târziu, vulpea este rapidå çi vicleanå. Dintr-o såriturå a apucat mielul çi o ia la sånåtoasa.
Habtu çi Alemas se privesc consternañi. Alemas începe så plângå. Lacrimi mari i se rostogolesc
pe fañå.

– Terminå cu plânsul! Vino, så mergem la umbrå!
Fratele mai mare îçi pune mângâietor brañul în jurul surorii lui. Cautå så se adåposteascå

sub o tufå. Dar tufa då puñinå umbrå, cåci i-au cåzut aproape toate frunzele.
Alemas îçi çterge lacrimile.
– Eçti un påstor bun, Habtu. Çi eçti çi curajos. Mai puternic decât leopardul çi mai curajos

decât toñi båieñii din lume. Sunt atât de mândrå de tine! Spune-mi, ñie nu ñi-e fricå niciodatå?
Habtu îi aruncå o privire lungå, gråitoare.
– Fricå? Dacå ai çtii! Aici, în adânc, acolo zace frica. Habtu îçi pune mâna pe piept. Crezi

cå ieri nu mi-a fost fricå în timpul furtunii de nisip? Çi azi, când am våzut vulpea?
Çi când våd cå abia mai existå iarbå pentru animale, atunci må cuprinde din
nou – frica de o nouå foamete.

Alemas se uitå miratå la fratele ei mai mare.
– Hm. Çi eu care credeam cå frañii mai mari nu

çtiu ce-i frica.

Din Etiopia
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Habtu îçi çterge transpirañia de pe frunte. Ce cald
este azi! Soarele arde necruñåtor pe cerul fårå
nori. Habtu îçi doreçte så vinå seara, cu vântul
råcoros care så adie prin pårul lui transpirat.

Au plecat cu noaptea-n cap, ca så caute o påçune
bunå pentru animalele flåmânde. Dar soarele 
a pârjolit tot. Ultimele fire de iarbå sunt maronii
çi uscate. Påmântul este stråbåtut de cråpåturi
adânci. Totul tânjeçte dupå apå. Micile cursuri de
apå au secat demult! De cât timp n-a mai plouat
deja! Habtu numårå: zece luni, douåsprezece
luni… Degetele nu sunt suficiente. Atât de multe
luni au trecut.

În timp ce Alemas supravegheazå turma, Habtu
se întinde sub un salcâm.

Cât de mult îi plac aceste clipe, acest timp
pentru visare!

Dacå închide puñin ochii, ca så råmânå doar o
micå cråpåturå, turmele çi câmpia dispar. Apare
o çcoalå mare çi frumoaså. Elevii carå cårñi
groase sub brañ. Iar el, Habtu, este printre ei.
Învañå så socoteascå çi så citeascå. Aflå
despre måri çi despre vapoare care cålåtoresc în
ñåri îndepårtate, despre case uriaçe, numite zgâ-
rie-nori, çi despre avioane care zboarå de la un
capåt al påmântului la celålalt. Dar apoi visul
dispare iar. Apare din nou realitatea amenin-
ñåtoare.

– Ai grijå de turmå! N-ai voie så visezi acum!
Habtu ofteazå.
Ah, så fii mereu numai påstor, zi de zi! Dacå ar

putea så meargå la çcoalå! S-ar face negustor çi
ar vinde cele mai frumoase lucruri la piañå!

De când se çtie, båiatul paçte oile tatålui 
såu.

Oare câñi ani are? Poate doisprezece? Sau mai
mulñi? Cine çtie! Nimeni nu çtia så scrie când 
s-a nåscut el.16
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Încå o zi de påstorit se apropie de sfârçit. Soarele îçi trimite ultimele raze spre påmânt çi
se desparte de el pentru ziua de azi.

Acum turma trebuie adunatå, pentru a o porni spre caså. La tropice, asfinñitul este scurt.
Noaptea vine repede. Çi, odatå cu noaptea, vine çi frica.

Oare nu pândeçte în spatele stâncii o hienå? În sat se povesteçte cå unii oameni se
transformå noaptea în hiene.

Çi bandele de hoñi sunt periculoase. Apar brusc din întunericul nopñii. Vai de cei care le
ies în cale!

Copiii simt acum mirosul lemnului de eucalipt ars, care le vesteçte apropierea satului. 
Çi-çi dau seama cât le este de foame.

În curând întreaga familie se açeazå în jurul focului çi månâncå cu poftå, pâine çi un sos
iute de piper.

Tata Mekonnen este ciudat de tåcut aståzi.
Apoi vorbeçte pe un ton serios:
– Ne açteaptå vremuri grele. Recolta a fost slabå, preñurile la cerealele de pe piañå sunt de

neplåtit. Da, da, mânia zeilor cade peste noi. Mâine dimineañå voi pleca la lac, ca så-i aduc
o jertfå zeului apei.

– Ce vei jertfi, tatå? vrea så çtie Habtu.
– Ei bine, m-am gândit – mielul fåtat de curând.

Habtu sare speriat.
– Oiña mea, care nu are nici måcar o såptåmânå?

Tatål încuviinñeazå, dând din cap.
– Trebuie, fiule.

– Nu, tatå, nu, nu poñi face asta!
Profund întristat, Habtu îçi ascunde faña în palme.
Focul se stinge încet în mica colibå. Copiii se duc

så se culce pe pieile lor de caprå. Dar nu poate fi
vorba de somn. Doar se fråmântå în culcuçul lor.
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– Habtu, dormi deja? çopteçte Alemas. Eu nu pot så dorm. Mi-e atât de fricå. Crezi cå va
veni din nou foametea? Mai ñii minte cum ne culcam flåmânzi în fiecare searå? Çi cum a murit
fratele nostru mai mic? Mama a fost prea slåbitå ca så-l alåpteze çi alt lapte nu s-a gåsit nicåieri.
O, Habtu, mai ñii minte cât de tare doare foamea?

– Çi mie mi-e fricå de foamete, Alemas, spune Habtu încet. Dar çtii de ce mi-e çi mai fricå?
De zei. Oare poñi avea încredere în ei? Când sunt binevoitori çi când nu?

– Ah, Habtu, nu existå nici un zeu care så fie mai puternic decât toñi zeii noçtri, nici unul
care så poatå lumina întunericul din inimile noastre, care så ne ia frica?

– Nu çtiu, Alemas. Nu cunosc nici unul, ofteazå Habtu.
În sfârçit, copiii adorm.
Încå înainte de primul cântat al cocoçului, tatål påråseçte coliba ca så-i aducå o jertfå zeului

apei. În timp ce murmurå rugåciuni, tatål omoarå mielul. Sângele picurå în apå çi o înroçeçte.
Oare zeii i-au primit jertfa? Vor trimite ploaie? Ploaia înseamnå viañå, o recoltå bogatå.

Dacå nu este ploaie, vine doar moartea.
În mod cu totul surprinzåtor, Mekonnen primeçte de lucru – dupå o cerere timidå – la un

nou centru de misiune, doar la o orå depårtare de sat.
Nu câçtigå mult, dar este totuçi un ajutor pe lângå munca agricolå. Astfel se schimbå multe

în familia Mekonnen.
Cine ar fi crezut cå visul lui Habtu va deveni atât de repede realitate?
El çi sora lui,Alemas, merg dimineaña la çcoalå. Dupå-masa påzesc oile. Cine altcineva 

s-o facå!
Cel mai mult se bucurå de ziua de duminicå. Atunci este çcoala duminicalå. Copiii învañå

cântece çi ascultå istorii din cartea lui Dumnezeu, din Biblie. Ei povestesc
entuziasmañi pårinñilor lor ce au auzit:

– Tatå, mamå, ascultañi! Existå un Dumnezeu, care este mai puternic
decât zeii noçtri, de care nu trebuie så te temi. Numele Lui este Isus

çi este Fiul Dumnezeului Atotputernic.
Ochii tatålui strålucesc de mânie. Pentru el, noua religie
este ca un ghimpe-n ochi.

– Påziñi-vå çi nu acceptañi religia albilor! aver-
tizeazå el. Dar, pentru cå nu vrea så se punå råu cu

misionarii, îi laså pe copii så participe în con-
tinuare la çcoala duminicalå.

Ciudat este numai faptul cå tatål îi açteaptå
pe copii de fiecare datå dupå orele çcolii
duminicale çi îi întreabå:
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– Na, ce v-au învåñat azi?
Ar vrea foarte mult så çtie cine este acest Dum-

nezeu care-i iubeçte pe oameni. Oare tråieçte cu
adevårat?

Dacå L-ar putea cunoaçte!
Odatå, învåñåtorul çcolii duminicale îi pune pe co-

pii în faña unei decizii foarte importante. El spune:
– Cine doreçte azi så creadå din toatå inima în

Isus? Cine vrea så-I dåruiascå inima?
Habtu çi Alemas ascultå încordañi. Inimile le bat

tot mai tare. Oare så îndråzneascå?
Çi copiii îndråznesc. Învåñåtorul çcolii dumini-

cale se roagå împreunå cu ei.
Acum Habtu çi Alemas çtiu cå nu mai sunt

copiii fricii çi ai întunericului. Sunt ai lui Dum-
nezeu. Nu mai trebuie så le fie fricå de zeul apei
sau de alñi zei.

Curând çtie toatå lumea din sat cå Habtu çi
Alemas sunt creçtini. Ei sunt ai unui Dumnezeu
care le alungå frica din inimå çi care-i iubeçte pe
oameni.

Doar uneori, când se laså întunericul çi când
focul din colibå se stinge treptat, când hienele urlå
în jurul satului çi pårinñii vorbesc tot mai des
despre foamete, frica încearcå så se cuibåreascå
din nou. Atunci Habtu çi Alemas îçi apropie
capetele çi se roagå în çoaptå.

Lucrul de care se tem toñi se întâmplå. Foametea
începe så se extindå.

În sat, båtrânii se adunå ca så vorbeascå cu
zeii. Tobele bubuie zi çi noapte peste savanå. Dar
zeii tac.

– Så ne rugåm Dumnezeului nostru! Te rugåm,
tatå! El tråieçte. El aude când Îl strigåm, spun
Habtu çi Alemas. Tatål îi fixeazå cu privirea plinå
de mânie.

– Så nu mai aud nimic. Råmânem statornici în
credinña stråmoçilor noçtri! råspunde tatål brutal. 19
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Dar copiii nu înceteazå så se roage în çoaptå:
– Dragå Doamne Isuse, då-ne ploaie! Aratå-le

Tu tuturor cå eçti adevåratul Dumnezeu.
Trec såptåmâni. Pe cer nu este nici un nor.
– De ce nu råspunde Dumnezeu? se gândeçte

Habtu cu tristeñe. Oare så nu fie El altfel decât toñi
ceilalñi zei?

Într-o zi apar nori negri. Începe så plouå. O
adevåratå rupere de nori îçi revarså apa pe påmânt.
Toñi copiii dau buzna afarå, çi Habtu çi Alemas.

– Tatå, tatå, Dumnezeu ne-a ascultat rugå-
ciunea, se bucurå ei. Credeñi-ne, El este cel care
ne-a trimis ploaia.

Tatål se sprijinå de uçå, cufundat în gânduri.
Brusc se întoarce spre copii.

– Çtiñi ceva? M-añi convins. Apoi face o pauzå
lungå. De azi înainte, viaña mea Îi va aparñine lui
Isus!

Habtu çi Alemas sar amândoi de gâtul tatålui lor.
Sunt nespus de bucuroçi.

Numai mama ñine tare de credinña stråmoçilor.
În inima ei este la fel de întuneric ca în coliba
micuñå, care este casa lor.

Se apropie ziua marii sårbåtori a jertfelor.
Oamenii vin de la mari depårtåri, ca så aducå

jertfe zeului apei: bani, gåini sau mâncåruri alese.
Se spune cå în trecut se jertfeau chiar çi copii mici.

Çi mama pregåteçte o oalå mare cu carne. 
Dis-de-dimineañå se furiçeazå pe ascuns din caså
çi aruncå o parte din mâncare în apå, ca jertfå.
Apoi se gråbeçte spre caså.

Restul mâncårii îl pune pe maså çi-i cheamå pe
copii så månânce.

– Poftå bunå! îi îndeamnå mama.
Habtu çi Alemas stau tåcuñi la maså. Så må-

nânce oare din mâncarea pe care mama a închi-
nat-o zeului apei? Ce bine miroase! De la miros,

le laså gura apå.20

14_21rum.qxp  03.08.2011  15:27 Uhr  Seite 20



21

– Ce-i cu voi? se mirå mama. Mâncañi!
– Mamå, începe Habtu ezitând, tu ai închinat mâncarea aceasta zeului apei. Dumnezeu 

S-ar întrista foarte mult, dacå am mânca din ea.
Asta-i prea de tot. Mama apucå oala çi o ridicå în aer. Ochii ei scåpårarå de supårare. În

clipa urmåtoare då drumul la oalå, astfel cå oala se sparge în bucåñi. Apoi se aruncå ea însåçi
la påmânt çi izbucneçte în plâns:

– O, Dumnezeule, Dumnezeule adevårat, o, Isus! Nu mai vreau så-i slujesc pe zei. Vreau
så fiu copilul Tåu.

În clipa aceea, în colibå intrå bunica.
– Ce faci? strigå ea iritatå. Açteaptå numai, zeii se vor råzbuna!
Çi bunica iese în goanå din colibå.
Abia de trecurå câteva zile çi se îmbolnåvi copilul cel mic. Febra-i creçtea cu fiecare orå

ce trecea. Nici un leac nu era de folos.
În jurul colibei se adunarå vecinii çi çuçoteau.
– Cu asta v-añi ales! Aça i se întâmplå fiecåruia care supårå pe zei!
Mama stå plângând lângå patul copilului.
– Ce a spus bunica! Trebuie så se gândeascå mereu la cuvintele bunicii.
– Açteaptå numai, zeii se vor råzbuna! Oare are bunica dreptate?
Habtu vine lângå ea, o cuprinde cu brañul çi-i spune:
– Mamå, så ne încredem în Isus. N-a aprins El o luminå în inima noastrå? Nu ne-a ascultat

El când L-am rugat pentru ploaie?
Mama îçi priveçte fiul cu lacrimi în ochi:
– Ai dreptate, fiule. Isus este mai puternic decât zeii.
Ea pune o cârpå råcoroaså peste trupul mic çi fierbinte.
– Da, da, ce greu este så te încrezi întotdeauna în Dumnezeu, în fiecare situañie din viañå!
Zile întregi se zbate copilul între viañå çi moarte. În cele din urmå, febra cedeazå.
Treptat copilul se însånåtoçeçte. Cât de fericiñi sunt toñi – mai ales mama!
Este deja seara târziu. Habtu çi Alemas s-au întins pe pieile lor de caprå. Mama vine çi se

apleacå deasupra copiilor ei.
– Noapte bunå, copii! Çi am mai vrut så vå spun ceva…
– Vreau så vå mulñumesc.
Cei doi se ridicarå mirañi.
– Så ne mulñumeçti? Pentru ce?
– Ah, voi çtiñi cât de tristå çi de întunecatå a fost inima mea. Çi mereu m-añi încurajat så

må încred în Isus. Într-adevår, añi fost pentru mine ca… douå luminiñe în întuneric.
Habtu çi Alemas se bucurarå. N-au vrut nimic mai mult decât så fie lumini pentru Isus!

Ilustrat de Constantin SULIMA
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Ilustrat de Natalia ÑURACOVSCA

Uneçte capitalele cu ñårile corespunzåtoare!
Dacå ai unit corect, prima literå de la fiecare ñarå in ordinea
1- 7 va rezulta o ñarå în a cårei limbå mai apare revista
creçtinå „FELINARUL copiilor“. Capitala acestei ñåri are
4 litere!

1. BUDAPESTA RUSIA

2. OTTAWA ANGLIA

3. MOSCOVA UNGARIA

4. CANBERRA NORVEGIA

5. ROMA CANADA

6. OSLO AUSTRALIA

7. LONDRA ITALIA

Råspunsul:

8.

1. BUDAPESTA RUSIA

2. OTTAWA ANGLIA

3. MOSCOVA UNGARIA

4. CANBERRA NORVEGIA

5. ROMA CANADA

6. OSLO AUSTRALIA

7. LONDRA ITALIA

Råspunsul:

8.

De ce au ñårile drapele?

Noteazå cu cifre de la 1 – 8 steagurile ñårilor de mai sus!

Fiecare stat îçi are propriul drapel ca simbol al statului.
Drapele existå numai de 300 de ani.
Ele au apårut atunci când marile puteri navale se luptau pentru supremañie pe
mårile lumii. Drapelul care flutura pe puntea navei aråta cårei nañiuni îi aparñinea
nava comercialå sau de råzboi.
Puterile continentale çi-au fåcut mai târziu propriile lor drapele.

AI S, TIUT DEJA?AI S, TIUT DEJA?
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Tata trebuie så plece în stråinåtate, la un congres al medicilor.
– Dupå cum am auzit, mâine n-aveñi çcoalå. Deci veniñi toñi cu

mine!
Copiii izbucnesc în ñipete de bucurie, iar vocea tatålui reuçeçte

doar cu greu så se facå din nou auzitå:
– În timp ce eu voi fi la congres, mama va face împreunå cu voi

turul oraçului çi vå recomand, în mod deosebit, så vizitañi catedrala!
Dimineaña urmåtoare plecarå dis-de-dimineañå la drum. Dupå ore

lungi de cålåtorie, familia ajunse la destinañie, iar mica ceatå îçi
îndreaptå paçii pe stråduñe înguste spre ñinta renumitå. Brusc
apåru în faña lor Catedrala în toatå måreñia çi splendoarea ei.

– Ah! se minunarå copiii. Ce bisericå mare!
Apropiindu-se, descoperirå sute de turnuleñe vesele care le zâmbeau.
– Ciudat! gândi Claudiu. Biserica asta nu are deloc geamuri? Sau are?
Uitându-se mai atent, Claudiu descoperi niçte geamuri înguste care erau la fel de

cenuçii ca zidurile çi i se påru imposibil ca prin acestea så poatå påtrunde vreodatå
suficient de multå luminå, încât så lumineze clådirea mare. Se gândi cå în aceastå
bisericå trebuie så fie plictisitor çi întunecat. Fårå chef se alåturarå celorlañi oameni
care intrau pe poarta mare.

Apoi se auzirå tot felul cuvinte care exprimau uimirea.
Lui Claudiu i se tåie råsuflarea de uimire. Fu inundat de o splendoare de culori,

cåci minunatele vitralii colorate ieçeau în evidenñå abia când te aflai înåuntru çi când
lumina påtrundea din afarå. Nu, la asta nu s-a gândit când a cåutat, pe dinafarå,
ferestrele. De unde vine aceastå deosebire? Este lumina soarelui, care stråluceçte
prin ferestre!

Claudiu mai tråise odatå ceva asemånåtor. La fel çi Emilia çi Anca. Când nu erau
încå ai Domnului Isus, au crezut cå viaña oamenilor evlavioçi trebuie så fie plictisitoare.
Så se ducå mereu la bisericå, så se roage çi så citeascå mereu Biblia.

Dar apoi Mântuitorul a båtut çi la inima lor çi ei I-au deschis, Claudiu în tabårå,
anul trecut, Emilia la çcoala duminicalå, iar Ancuña singurå, împreunå cu mama
când au citit seara din Biblie.

Nu s-ar fi gândit niciodatå cå în inimå totul poate deveni atât de luminos çi de vesel
când Isus, Lumina, lumineazå în ea.

Isus spune: „Eu sunt Lumina
lumii; cine Må urmeazå pe Mine
nu va umbla în întuneric, ci va
avea lumina vieñii“.

Ioan 8:12

FERESTRELE 
CATEDRALEI

de Esther SECRETAN-BLUM

FERESTRELE 
CATEDRALEI
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Soarele dupå-amiezii ardea ca focul. Drumul pietros çi munñii stâncoçi
de jur împrejur – care prin semeñia lor ajungeau pânå la cer – påreau
incandescenñi, iar în båtaia soarelui, vârfurile lor dådeau impresia unui foc
de tabårå viu.

– Radu, nu mai putem çi ne mai e çi sete. Când ajungem odatå la pârâu?
se plângeau Çtefania çi Nicoleta çefului de grupå din tabåra creçtinå de copii.

Florin çi Adrian erau de acord cu fetele:
– Era mai bine så råmânem la corturi çi så ståm la umbrå. În cåldura asta

dogoritoare este atât de obositor så alergi!
Doar Bogdan çi-a påstrat calmul demn de invidiat. El îçi mai amintea de

studiul biblic când au vorbit despre ieçirea poporului Israel din robia Egiptului,
sub conducerea lui Moise spre Ñara Promiså, çi-i puse pe ceilalñi la punct:

– Sunteñi exact ca israeliñii în pustiul Sinai. Çi ei erau mereu nemulñumiñi
çi se plângeau într-una.

Atunci interveni çi Ramona, al doilea çef de grupå, ajutorul lui Radu:
– În tot acest timp, israeliñii au çtiut cå Dumnezeu îi cålåuzeçte! În timpul

zilei El a mers înaintea lor într-un stâlp de nor, iar noaptea într-un stâlp de
foc. El i-a condus prin mare ca pe påmânt uscat, le-a dat så månânce manå
çi prepeliñe çi så bea apå din stâncå. Israeliñii au tråit atâtea minuni! Dum-
nezeu le-a demonstrat de atâtea ori cå este credincios çi cå Îçi ñine
promisiunile!

Dupå ce copiii au înconjurat în sfârçit muntele, au våzut dupå o curbå mult
doritul pârâu çi copaci umbroçi çi au gåsit çi izvorul. Acolo au fåcut popas.

Bogdan çi-a scos din rucsac dicñionarul biblic pe care-l
câçtigase cu o zi înainte la un concurs biblic. Abia açtepta så
le povesteascå celorlalñi copii ce descoperise el însuçi în
acel dicñionar.

– Ascultañi ce am citit despre Muntele Sinai, pe care Dum-
nezeu S-a aråtat poporului Israel în foc çi fum çi unde i-a dat
poporului Såu cele Zece Porunci. Acest munte mai este numit
çi Horeb, Muntele lui Dumnezeu. Acolo a vorbit Dumnezeu
pentru prima datå cu Moise dintr-un rug aprins. Cuvântul
„Horeb“ înseamnå påmânt uscat sau pustiu çi este un indiciu

pentru deçertul pietros çi munñii golaçi din acest ñinut.
Denumirea „Sinai“ înseamnå muntele cu multe

vârfuri.
– În dicñionarul tåu scrie unde se aflå exact

Muntele Sinai, pe peninsula Sinai, unde 
çi-au fåcut tabåra cei 600.000 de israeliñi
împreunå cu familiile lor? Doar au råmas
aproape un an întreg la Muntele Sinai,
vru så çtie Ramona.

– Da, çi asta scrie Peninsula Sinai are
forma unui triunghi çi se aflå între douå

golfuri ale Mårii Roçii. Muntele Sinai cu
vârfurile lui multe se aflå la aproximativ 90

de kilometri nord de vârful sudic al peninsulei

Peninsula Sinai

SINAI–
MUNTELE

CELOR ZECE
PORUNCI
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Sinai. În realitate este un lanñ muntos lung de 3 kilometri,
cu vârfurile Djebel Musa (în arabå înseamnå „muntele lui
Moise“) în partea de sud-est, înalt de 2.244 de metri, çi 
Ras-es-Safsafe, înalt de 1.994 de metri, în partea de nord-
vest. Oamenii de çtiinñå n-au cåzut încå de acord pe care
dintre aceste vârfuri S-a aråtat Dumnezeu. La nord de
Ras-es-Safsafe se aflå valea Er-Racha care împreunå cu
pârâurile secate Wadi-eç-Çaih çi Wadi-ed-Deir cuprinde o
regiune imenså, atât de mare, încât acolo ar fi putut fi
açezatå o tabårå mare. Acolo existå çi un râu, care curge
dintr-un munte menñionat în Biblie. La poalele muntelui
Djebel Musa se aflå podiçul Es-Sabaije, lung de 4 km çi lat
de 5 km. Çi acolo se poate så-çi fi açezat israeliñii tabåra.
Au fost atât de mulñi oameni, cam câti tråiesc azi într-un
oraç mare, de exemplu, în Viena, Varçovia, Praga, sau
Bucureçti!

– Deçi israeliñii nu au ascultat de Dumnezeu çi au vrut så se închine unui
viñel de aur, a completat Radu, Domnul le-a dat mâncare çi apå çi le-a purtat
de grijå. El li S-a aråtat ca un Dumnezeu viu çi care este gata så-i ajute. El
le-a dat fiilor lui Israel trei daruri scumpe: confirmarea cå Dumnezeu Îçi 
va respecta legåmântul încheiat cu ei, o lege cu reglementåri despre cum
så se comporte çi înfiinñarea jertfelor de ispåçire. Evreii sunt poporul ales 
al lui Dumnezeu çi Dumnezeu a vrut ca ei så respecte reglementårile pe care
li le-a dat Moise. Aceste reglementåri se refereau la toate problemele din viaña
lor, iar cele Zece Porunci au fost esenña acestor reglementåri. Patru din cele
Zece Porunci vorbesc despre relañia dintre Dumnezeu çi oameni çi çase
despre relañia între oameni. Isus a rezumat cele Zece Porunci în douå: 
„Så-L iubeçti pe Domnul, Dumnezeul tåu, cu toatå inima ta, cu tot
sufletul tåu, cu toatå puterea ta çi cu toatå mintea ta; çi pe aproapele
tåu ca pe tine însuñi“ (Luca 10:27). Tot acolo, la Muntele Sinai, Dumnezeu
le-a poruncit israeliñilor, prin Moise, så construiascå Cortul Întâlnirii. Acesta
a fost un cort special pentru serviciile închinate lui Dumnezeu, pentru cå
Dumnezeu a vrut så fie în mijlocul oamenilor, în mijlocul taberei lor.

500 de ani mai târziu a ajuns çi profetul Ilie la Muntele Sinai, dupå o cålåto-
rie de patruzeci de zile. Acolo i s-a descoperit cå planul lui Dumnezeu
nu se va sfârçi printr-un foc sau un cutremur, ci prin adierea blândå a unui
vânt. Acesta este glasul lui Mesia, pe care oamenii Îl açteptau deja de mult:
Isus Cristos.

Datoritå odihnei din timpul popasului çi a råcorii serii, care începuse deja
så se lase, drumul de întoarcere în tabårå a fost pentru copii foarte liniçtit,
paçnic çi mai puñin obositor. Contururile ciudate ale munñilor – modelañi 
de-a lungul multor secole de vânt, ploaie çi soare – se înålñau înaintea
ochilor copiilor ca niçte siluete clare spre cer.

Copiii din tabårå s-au întors tåcuñi çi puçi pe gânduri în corturile lor…

Nadeçda CALECHINA
Traducere din limba germanå

Vârful de granit al
muntelui Djebel Musa
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Aproximativ 3.000 de trepte
duc spre vârful muntelui
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Ilustrat de Natalia Ñuracovsca

O, ce minune! Cea mai mare såvârçitå vreodatå!
Mirat må închin Celui care a creat lumea toatå.

El este Cel care pe cruce a murit pentru mine odatå!

Adaptat de Petra Påtraçcu

27
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Locul naçterii: capitala Ciliciei. Numele lui înseamnå
„mic“. Un evreu çi cetåñean roman. A fost educat de
marele cårturar Gamaliel, un membru al Sinodului. Un
persecutor înverçunat al creçtinilor. Pe drumul spre o
cetate s-a întâlnit cu Dumnezeu. A confecñionat corturi,
le-a predicat pågânilor în Efes, Corint, Atena çi multe
alte oraçe. Din relatårile istorice çtim cå a fost condam-
nat la moarte de împåratul Nero. Cine este el?
Råspuns: Faptele Apostolilor începând cu capitolul 9

ÇTII CUM ÎI CHEAMÅ?
De Helene BOSCHMANN

Ilustrat de 
Larissa Goroçco
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Locul naçterii: Moab. Starea civilå: våduvå. Çi-a pårå-

sit patria çi a plecat împreunå cu soacra ei la Betleem. 

S-a cåsåtorit a doua oarå çi a devenit stråbunica unui

renumit împårat israelit. Numele ei apare în genealogia 

lui Isus. O carte din Biblie are ca titlu numele ei. Cine 

este ea?

Råspuns: Matei 1:5-6
A tråit çi a lucrat în Ierihon. Ståtea la poarta cetåñii çi

încasa taxe de la fiecare om care vroia så intre în cetate,

ca så vândå mårfuri. Nu a fost tocmai sårac. Un bårbat

mic. Isus l-a rugat odatå så-L primeascå drept musafir în

casa lui. În urma discuñiei cu Isus, bårbatul s-a convertit

çi s-a hotårât så împartå jumåtate din averea sa såraci-

lor çi oamenilor pe care i-a înçelat. Cine este el?

Råspuns: Luca 19:1-10

Locul naçterii: Egipt. Numele lui înseamnå „a scoate

afarå“ sau „cel scos afarå“. A avut parte de o educañie

aleaså. Un om foarte smerit. A lucrat ca påstor. A condus

poporul Israel prin mare ca pe uscat. A avut o întâlnire cu

Dumnezeu çi dupå aceea faña lui a „strålucit“. Pe muntele

sfânt a fost învåñat cum trebuie så tråiascå oamenii çi

cum trebuie så-L cinsteascå pe Dumnezeu. N-a intrat

în Ñara Promiså, ci a murit pe un munte. Cine este el?

Råspuns: Evrei 11:23-29
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1. De ce nu i-a salvat Dumnezeu pe oameni, ci Çi-a trimis Fiul çi a låsat så fie råstignit?
Ania S., Ucraina

Tocmai prin faptul cå a låsat ca Fiul Lui så fie råstignit, Dumnezeu i-a salvat pe oameni. Dumnezeu
çi Isus sunt una. Biblia spune: „În El locuieçte trupeçte toatå plinåtatea Dumnezeirii“ (Coloseni 2:9).
Aceasta înseamnå cå Dumnezeu a venit El Însuçi pe påmânt în persoana lui Isus Cristos.

Dumnezeu este sfânt çi aceasta înseamnå cå nu are nimic comun cu påcatul. Påcatul a venit
în lume pentru cå a påcåtuit Adam (Romani 5:12). Toñi oamenii sunt påcåtoçi, deja de la naçtere.
„Plata påcatului este moartea“, este scris în Romani. Aceasta înseamnå cå – dupå standardele lui

Dumnezeu – toñi oamenii au meritat moartea. Înså Dumnezeu îi iubeçte pe oameni, chiar dacå
uråçte påcatul, cåci omul este coroana creañiei Lui. Mulñi oameni nu iau în serios påcatul çi nu
se gândesc la consecinñele påcatului.

Înså Cuvântul lui Dumnezeu spune cå „fårå vårsare de sânge nu existå iertare“ (Evrei 9:22). Dar
pentru cå Dumnezeu nu vrea ca toñi oamenii så moarå, Çi-a trimis propriul Fiu în lume, care a murit
pe crucea de pe Golgota pentru påcatele noastre. O altå posibilitate de a fi mântuiñi nu existå pen-
tru oameni. Pentru Dumnezeu, moartea Fiului Såu preaiubit înseamnå foarte mult. Faptul cå Isus
a murit pentru noi, aratå ce preñ mare a plåtit Dumnezeu pentru salvarea noastrå. Omul nu poate
niciodatå så-çi dobândeascå singur eliberarea. Înså Dumnezeu ne oferå salvarea pe gratis. Acest
cadou de la Dumnezeu se numeçte har. Dacå omul crede în Isus Cristos, poate så primeascå deja
azi acest cadou minunat – salvarea de moartea eternå çi viaña eternå cu Cristos în cer!

2. Este bine ca un copil, care crede în Cristos, så fie prieten cu un copil necredincios?
Elias, Ucraina

Cristos Çi-a trimis ucenicii în lume, prin cuvintele: „Duceñi-vå çi faceñi ucenici din toate nañiunile,
botezându-i în Numele Tatålui, çi al Fiului, çi al Sfântului Duh çi învåñañi-i så împlineascå tot ce 

v-am poruncit Eu“ (Matei 28:19-20).
Pe lângå aceasta, Isus le-a spus odatå ucenicilor Såi: „Voi sunteñi sarea påmântului (sarea are

rol de conservare) … Voi sunteñi lumina lumii. O cetate açezatå pe un munte nu poate så råmânå
ascunså. Çi oamenii nu aprind lumina ca s-o punå sub un vas oarecare, ci o pun în sfeçnic çi
ea lumineazå tuturor celor din caså. Tot aça så lumineze çi lumina voastrå înaintea oamenilor,
ca ei så vadå faptele voastre bune çi så-L glorifice pe Tatål vostru care este în ceruri“ (Matei
5:13-16).

Isus Cristos ne då adevårata viañå çi bucurie. Este important så avem legåturi cu oamenii çi
så fim prietenoçi, pentru ca oamenii care ne våd, så vadå în noi caracterul lui Isus çi så simtå
dragostea lui Dumnezeu. Prietenii tåi sau cei de-o vârstå cu tine se vor simñi singuri atraçi spre

tine, dacå vor vedea firea ta bunå çi comportamentul tåu înñelept. Cel mai important lucru este
ca relañia ta cu prietenii tåi necredincioçi så aibå un scop bun: jocuri, sport, lucruri demne så

fie cunoscute, cårñi bune (cu timpul, çi Biblia poate deveni o carte pe care s-o citiñi împreunå).
Prin relañia cu oameni credincioçi, mulñi au gåsit deja calea la Isus çi au îndrågit Biblia.
Dacå în relañia cu copiii necredincioçi predominå înså ceva råu çi nepotrivit, atunci este mai

bine så nu mai fii prieten cu aceçti copii.

Råspunsurile sunt ale Marinei Cuzneñova Ilustrat de Victoria Dunaieva
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SOLUT, IILE la jocuri:SOLUT, IILE la jocuri:
pag. 9: 1. patra zi, 2. Isus, 3. semånåtorului,

4. drepñi, 5. schimbarea, 6. råstig-

nirea, 7. venirea, 8. Capernaum, 

9. Paçte, 10. vråjitorul, 11. Pavel, 

12. mânia. Råspunsul: Cei ce-L

iubesc pe Dumnezeu sunt ca soa-

rele, când se aratå în puterea lui.

pag. 22: Kiev- Ucraina

pag. 28: 1. Zaheu, 2. Rut, 3. Moise, 4. Pavel

pag. 32: lumina vieñii

pag. 31:

Acum ai citit primul exemplar al „FELINARULUI“.
Ñi-a plåcut? Dacå da, atunci tu-l poñi da mai departe
unei prietene sau unui prieten, ca çi ea sau el så-l
citeascå. Çi dacå le place çi lor, ne pot scrie pur çi
simplu çi atunci le vom trimite çi lor în mod regu-
lat „FELINARUL copiilor“.

Saul l-a întâlnit pe Isus

Helene Doian, 11 ani, 

Germania

Andrei Suhotioplov, 9 ani, Rusia

Viaceslav Kaluç, Ucraina

Sabine Vatamaniuc, 

Sibiu, România

Salima Balñik, 12 ani, Rep. Moldova
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CUVINTE ASCUNSE
Încearcå så gåseçti cuvintele enumerate mai jos. Ele
s-au ascuns orizontal, vertical, sau pe diagonalå în
påtratul cu litere. Le poñi citi de la dreapta la stânga
çi de la stânga la dreapta. SUCCES!

C N O E Å C N U R O P

A P Å G D A V I D N O

D L A H N A S Å G H D

O E U M O I S E N Î U

U M O C A S I E A T M

I D A P A R A D I S N

A A U C R A M T F O E

N Å R N O E Â D A U Z

I N O A N L A R C Å E

S D A V D I A C A D U

M A T E I F Î N G E R

FELINARUL copiilor
Revistå creçtinå pentru copii

Apare de çase ori pe an

Abonament pe bazå de donañii

Tiraj: 20.000

Editor:
Asociañia LUMINA LUMII

CP 68, OP 1

550179 Sibiu

Tel. çi fax 0269 218511

e-mail: felinarul@luminalumii.ro

www.luminalumii.ro

Donañiile pentru acoperirea costurilor pot 

fi virate în contul asociañiei:

Asociañia LUMINA LUMII
IBAN RO77.RNCB.4200.0001.7020.0001/ROL

sau

RO50.RNCB.4200.0001.7020.0002/EUR

Banca Comercialå Românå, Str. Emil Cioran 1,

Sucursala Sibiu, Cod Swift RNCBROBU

Cu specificañia „FELINARUL“

Redactori çefi:
Elvira çi Waldemar Zorn

Redactor al ediñiei în limba românå:
Petra Påtraçcu

Colectiv de redacñie voluntar:
Dr. Maria Sass

Luminiña Trif

Monica çi Wolfgang Wetzler

Magdalena Iacob

Doina çi Daniel Vasilca

Traducerea textelor din limba germanå:
Dorina Schinteie

Tehnoredactare:
Enns Schrift & Bild GmbH, Bielefeld, Germania

Pagina de titlu:
Constantin Sulima

Indice bibliografic:
Pagina 4: Din: „Kinderzeitung“ (din 3.11.90).

Cu acordul editurii Bundes-Verlag Witten.

Paginile 9, 12, 13: Din „Schäflihirt“ (Nr. 7/98).

Cu acordul redacñiei, Biel, Elveñia.

Pagina 14: Prin bunåvoinña autorului.

Paginile 15-21: Din: „Die Nacht der Trommeln“

(Povestiri pentru copii despre misionari din 

toatå lumea). Cu acordul editurii Hänssler, 

Holzgerlingen.

Pagina 22: Din: „Freund der Kinder“ (Nr. 9/2000).

Cu acordul editurii Christliche Verlagsgesell-

schaft, Dillenburg.

Pagina 23: Din: „Eine Reise ans Meer und

andere Geschichten“. Cu acordul editurii Schulte

& Gerth, Asslar.

Paginile 26-27: Din: „Ein Gott, der Wunder tut“.

Cu acordul editurii Christliche Literatur-Verbrei-

tung, Bielefeld.

Dacå nu se specificå altfel, citatele biblice au

fost extrase din: Noul Testament, Traducerea 

D. Cornilescu rev., ediñia a doua, Korntal: Editura

LUMINA LUMII, 2003, çi Biblia, Traducerea 

D. Cornilescu

© 2005 LUMINA LUMII

Pentru copii de la 6 ani
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Ilustrat de Elena Micula

Ajută pe Andrei şi pe Izabela să aleagă cartonaşul corect şi să-l aşeze unde trebuie!

„Cine Mă urmează 
pe Mine nu va 

umbla în întuneric, 
ci va avea ______

  _____.“ (Ioan 8:12)

note bune

bucurie veşnică
o inimă 

înţeleaptă

o stea 
călăuzitoare

mângâiere în tristeţe

lumina vieţii

ochi deschişi
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