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„Bunătatea Ta, Doamne, 
ajunge până la ceruri și 
credincioșia Ta până la nori.”
(Psalmul 36:5)

Maria DELL

Salutul toamnei

Raze ultime de soare,
Ce sclipeau în rouă,
Le-am strâns în buchet degrabă
Cu mâinile-amândouă.

Iar de zilele-nsorite,
Ce le are încă toamna pentru noi,
Am găsit înmiresmate
Florile-nzăvoi.

Pline ochi de gingășie,
În culori coapte de soare,
Mi-au vorbit de frumuseţea
Toamnei călătoare.

Trad. Elena BRAUN

Gabriela MOTOC

Mulţumire

„Tu faci să crească iarba pentru vite 
și verdeţuri pentru nevoile omului, 
ca pământul să dea hrană.” 
(Psalmul 104:14) 

Tu faci să crească iarba
Dintr-o nimica, Doamne sfânt;
Tu faci să crească și copacii
Dintr-un sâmbure plăpând.

Tu faci să crească orice-n viaţă
Și faci totul prin Cuvânt;
Nu-i niciunul să Te-asemeni 
Printre oameni pe pământ.

Mare este-a Ta putere
În tărie și Cuvânt!
Pentru Tine, niciodată,
Nimic nu-i de neînfrânt.

Tu, Putere creatoare,
Tu, Domn mare și preasfânt,
Ai căutat să crească totul
Pentru oameni pe pământ.

Mulţumire-Ţi dăm, o, Tată,
Pentru darul minunat,
Pentru a Ta creaţiune,
Fii în veci de veci lăudat.

Ilustraţii de Roman WOSNÜK, 13 ani
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Partea a cincea
Poveste-serial începută în nr. 1/2010

Este duminică. Dar nu una obişnuită, ci o 
duminică specială. Este „Sărbătoarea mulţumirii 
pentru roadele câmpului”. Din toate părţile se 
văd copii venind împreună cu părinţii lor. Ei 
aleargă în direcţia bisericii, mulţi dintre ei cărând 
coşuri şi plase pline cu mere, cartofi , salată sau 
alte bunătăţi din grădină. Fiecare a adus cu el ceva 

pentru care vrea să-I mulţumească lui Dumnezeu. 
Un bărbat aduce sub braţ chiar şi un dovleac uriaş.

Tim şi Sophie nu vin nici ei cu mâna goală. 
Sophie are în spate un rucsac mic plin cu pere, 
preferatele ei. Tim aduce două gulii mari, unul 
din merele de la doamna Groza şi o cutie mare, 
gri. Tata vrea să ştie ce este în cutie. Dar Tim nu 
vrea să-i dezvăluie secretul. 

– Pur şi simplu ceva pentru care vreau să-I 
mulţumesc lui Dumnezeu. 
Şi apoi îşi îndeasă şi mai bine cutia gri sub braţ 

şi nimeni nu mai are voie s-o atingă.
Biserica este deja aproape plină când 

mama, tata, Sophie şi Tim intră pe poarta 
cea mare. În faţă, în
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Cornelia GRZYWACornelia GRZYYWA

„Pâinea noastră cea de toate zilele 
dă-ne-o nouă astăzi” (Matei 6:11)
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jurul amvonului, au fost depuse nenumărate coşuri 
pline cu fructe şi legume. Morcovii roşii strălu-
cesc lângă verzele verzi; se văd şi buchete de 
fl ori, ştiuleţi de porumb şi chiar şi un borcan cu 
ciocolată Nutella. Sophie îşi pune coşuleţul în 
colţul din dreapta, iar Tim îşi împinge cutia puţin 
mai în spate. Deasupra ei pune guliile şi mărul. 
Face totul foarte, foarte atent. Mama îl priveşte 
pe tata cu priviri întrebătoare. Dar acesta dă doar 
din umeri şi o ridică pe Sophie în braţe.

Biserica este de acum plină şi toţi trebuie să se 
înghesuie puţin. Tim îşi întinde gâtul. Da, mai 
poate să vadă cutia. E bine aşa. Tocmai atunci 
începe să vorbească şi pastorul Fluieraş, care şi-a 
atârnat o chitară după gât şi nu mai arată la fel de 
solemn ca de obicei. 

– Dragi copii, dragi părinţi, astăzi ne-am adu-
nat toţi aici pentru o mare sărbătoare, „Sărbătoa-
rea mulţumirii pentru roadele câmpului”. Vrem 
să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a 
dat. Ştiţi pentru ce?

Mulţi copii încep să strige:
– Pentru mere!
– Pentru pâine!
– Pentru cartofi  prăjiţi cu ketchup!
– Pentru morcovi!
– Pentru bomboane!
Pastorul Fluieraş cântă câteva acorduri la chi-

tară, pentru a putea lua din nou cuvântul.
– Excelent! – Sunt deja foarte multe. Toate 

bune pentru mâncat. Dar mai sunt multe altele, 
pentru care putem să-I mulţumim lui Dumnezeu.

Adevărat, se gândeşte Tim şi îşi întinde puţin 
gâtul. Ce bine, cutia gri se afl ă în acelaşi loc, ca 
mai înainte. Sophie, de lângă el, tocmai strigă:

– Pentru păpuşica mea!
– Pentru mama, murmură tata şi o pupă pe 

obraz.
De la noaptea petrecută la bunici, până la maşi-

nuţe - copiii vin cu o mulţime de idei bune. Apoi 
cântă toţi împreună o cântare. Chitară, fl uier, 
câteva tobe şi tamburine, toate în armonie. La 
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sfârşit se mai aude un foşnet, încet de tot. Tim 
încremeneşte. Cutia gri – mai este oare totul în 
regulă?

Între timp, pastorul Fluieraş a urcat la amvon.
– Ştiţi voi că noi ne rugăm în fi ecare dumini-

că lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri bune 
pe care tocmai le-aţi enumerat? Ne rugăm împre-
ună rugăciunea „Tatăl Nostru”. Şi prin aceasta 
spunem: „Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-
ne-o nouă astăzi.” În acest fel, ne rugăm pentru 
micul dejun de dimineaţă, cât şi pentru povestea 
citită la culcare, seara. Desigur, aceasta înseam-
nă şi că împărţim cu alţii care nu au cele necesare 
pentru trai ...

Deodată se aude un fâşâit şi un zgomot, de par-
că cineva ar roade ceva. Pastorul Fluieraş priveş-
te o clipă mirat în jur, apoi vorbeşte mai departe. 
Tim încearcă să-l asculte, dar nu îi este deloc 
uşor: cutia gri s-a mişcat. Tim începe să se agite. 
Tata se încruntă. Pastorul Fluieraş tocmai prezin-
tă o idee bună de mulţumire.

Dar deodată nu mai este nimeni atent. Două 
gulii şi un măr se rostogolesc pe jos şi cutia gri se 
mişcă vizibil.

– Vai de mine! murmură Tim. Din spatele 
morcovilor ies la iveală două urechi lungi.

– Urechilă! strigă Sophie şi sare bucuroasă 
din bancă. Dar mama mai apucă s-o prindă.

– Un iepuraş!
– Un iepure micuţ!
– Ce drăguţ! strigă acum şi ceilalţi copii.
Urechilă a ajuns între timp la verze. Acum se 

ascunde în spatele dovlecilor 
mari, cu un morcov în gură. 

– Tim, doar nu 
cumva ...! Dar acum 
tata pricepe clar care 
a fost treaba cu cutia 
gri. Tim se roşeşte tot, 
chiar şi pe sub pistrui.

A vrut doar să-I mul-
ţumească lui Dumnezeu 
pentru Urechilă. Urechilă, cel 
pe care şi l-a dorit atât de mult. 
Şi care a apărut într-o bună 
dimineaţă, din senin.

După ceva timp, pastorul Fluieraş poate să se 
facă din nou auzit.

– Şi iepuraşul primeşte acum tocmai ceea 
ce-i trebuie ca să trăiască. Probabil ceva mai mult 
decât de obicei, nu-i aşa? Îi aruncă apoi o privire 
veselă lui Tim. Dumnezeu vrea să ne dea şi nouă 
tot ce este mai bun. Nu doar o felie de pâine cu 
unt, ci cel puţin două, şi chiar şi cu Nutella dea-
supra.

Urechilă are voie să roadă morcovi până la 
fi nalul serviciului divin. Apoi urmează o vână-
toare veselă printre băncile din biserică. Care 
iepuraş ar sări oare de bunăvoie într-o cutie gri? 
Dar, până la urmă, un băiat mai mare reuşeşte 
să-l prindă pe urecheat.

– Măi, Urechilă! exclamă Tim fericit. 
– Nu, iepure Urechilă, spu-

ne tata, zâmbind.
Tim îl priveşte uşurat. Tata 

nu este supărat, Urechilă este 
iar în cutie şi Dumnezeu a 

înţeles precis cum stă treaba cu 
iepuraşul. De asta Tim este foarte 

sigur.

(Va urma)
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Ilustraţii de Victoria DUNAIEVA

Felinarul_10_5.indd   5Felinarul_10_5.indd   5 23.07.2010   14:39:3023.07.2010   14:39:30



6

FE
LI

N
A

R
U

L 
5/

10

Maria DELL

Ilustraţii de Irina POMERANŢEVA

Versuri-ghicitoare de Ziua MulţumiriiVersuri-ghicitoare de Ziua Mulţumirii
Stau ascunsă-n strat pân’ mă frăgezesc,
Cu-obrăjorii roșii te ademenesc.
Mmmm ... ce gust, chiar de sunt iute!
Ai ghicit? Sunt o ...

Mingi zemoase și gustoase, roșii la culoare,
Am strâns în noi vara-ntreagă razele de soare.
Mă găsești în farfurie, mare, mijlocie, mică,
Și te bucuri să mă ai.
Sunt o ...

Ascuns în pământ,
Cresc cu fraţii mei în cuib.
Iar mai târziu,
În pivniţă sau cămară,
Aștept să te răsfăţ
La prânz sau în fapt de seară,
În ciorbă, prăjit sau fi ert.
Ce deliciu! Of, of, of!
Ai ghicit cum mă cheamă?
Desigur! Desigur!
Sunt un ...

Dungate, vărgate sau verde uni,
Ne coacem la soare pe-ntinse câmpii.
Mai mari sau mai mici, rotunde, ovale,
Cu coajă groasă și tare.
Dar miezul e dulce și e zemos,
În el, puzderie de negre seminţe,
Și-n arșiţa verii, mmm ..., cât de răcoros.
Spune repede,
N-ai vrea chiar acum o felie de ...

ridiche

pătlăgică

cartof

pepene

Felinarul_10_5.indd   6Felinarul_10_5.indd   6 23.07.2010   14:39:3323.07.2010   14:39:33



– Mamă, mi-e foame!
În mod sigur ai spus măcar o dată acest lucru, în 

speranţa că vei primi ceva de mâncat. Și poate că 
mama ţi-a făcut atunci un sandvici 
și ţi l-a dat să-l mănânci.

Dar de unde are mama pâinea? 
Ai să spui, poate:

– De la brutar.
Și brutarul de unde o are? Bru-

tarul a făcut pâinea din făina pe 
care a cumpărat-o. Iar făina se face 
din grâul pe care-l recoltează ţăra-
nul, după ce l-a semănat cu câteva 
luni mai înainte, ca seminţe, pe 
câmp. Dar de unde are sămânţa 
puterea să crească? O are de la 
Dumnezeu, Cel care a făcut plan-
tele, așa cum a făcut și animalele, 
și pe om. Dumnezeu dă și ploaie și 
soare, căci ambele sunt necesare 
pentru creștere.

Așadar, când îi rogi pe părinţi să-ţi dea ceva de 
mâncat, atunci ai încredere nu numai că ei au făcut 
unele cumpărături, ci la urma urmei ai încredere și în 
Dumnezeu. El Se îngrijește ca grâul să crească pe 
câmp, fructele să se coacă în copaci și animalele să se 
înmulţească în grajd ca să avem ce să mâncăm. De 
aceea ne rugăm la masă și-I mulţumim lui Dumnezeu 
pentru mâncarea pe care ne-o dă. Isus ne învaţă să 
ne rugăm astfel: „Pâinea noastră, cea de toate zilele, 
dă-ne-o nouă astăzi” (Matei 6:11). Tatăl nostru din 

cer Se bucură când ne încredem în El și când Îl 
rugăm să ne dea mâncare.

Prin această rugăciune, noi Îi spunem însă lui 
Dumnezeu și că suntem mulţumiţi 
când avem sufi cientă mâncare și 
ne săturăm. Deci, nu comentăm 
dacă nu primim mâncarea noastră 
preferată sau dacă nu primim o a 
doua bucată de tort cu frișcă. „Pâi-
nea noastră, cea de toate zilele, dă-
ne-o nouă astăzi.” Prin urmare, 
dacă acum nu-ţi este foame înseam-
nă că Dumnezeu ţi-a dat azi destul 
ca să te saturi. Poţi să te bucuri de 
aceasta și poţi să-I mulţumești 
Domnului.

Dumnezeu nu ne dă numai 
mâncare, ci, ne dă toate lucrurile de 
care avem nevoie pentru viaţă: ser-
viciul părinţilor, haine, o locuinţă, 
chiar și jucării. Efectiv, toate vin de 

la Dumnezeu. Iar acest Dumnezeu, care este Tatăl 
nostru ceresc, spune: „Cereţi și vi se va da; căutaţi și 
veţi găsi; bateţi și vi se va deschide” (Matei 7:7). Deci, 
trebuie să ne rugăm zilnic pentru cele necesare.

Dacă părinţii tăi nu au serviciu, atunci poţi să te 
rogi lui Dumnezeu să le dea un loc de muncă. Iar 
dacă ești deja sătul, dar prietenului tău îi mai este 
încă foame, atunci poate poţi să-i dai tu ceva de 
mâncare. În mod sigur, prietenul tău se va bucura, și 
la fel și Tatăl tău din cer.
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T DToate vin de la Dumnezeu
Wolfgang WETZLER
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Prorocul Ilie știa că foametea avea să 
mai dureze o vreme în ţara lui. Chiar 

el se rugase ca să nu plouă în Israel, ca 
pedeapsă pentru că poporul trăia în 
păcate, fără să respecte poruncile lui 
Dumnezeu. Fiind urmărit de împăra-

tul Ahab, Ilie se ascundea pe lângă 
pârâul Cherit. Corbii erau cei 

care-i purtau acolo de grijă. Ei 
îi aduceau în fi ecare zi o 

bucată de pâine și carne, 
iar prorocul putea să bea 

apă direct din pârâu. La 
un moment dat, a secat și 

pârâul acesta. Atunci 
Dumnezeu l-a trimis pe Ilie, 
slujitorul Său credincios, la 

Sarepta, lângă Marea Meditera-
nă, aproape de orașul Sidon. 

Dumnezeu i-a spus că îi porun-
cise unei văduve, care trăia aco-

lo, să-i dea ceva de mâncare. 
Când Ilie a ajuns la Sarepta, a 

întâlnit-o pe văduvă în timp ce 
aceasta culegea lemne pentru foc. 

– Te rog, adu-mi puţină apă, o 
rugă prorocul pe femeie, mi-e 
sete.

Femeia s-a grăbit să-i aducă 
apă, dar prorocul a strigat în 

urma ei:
– Și, te rog, și o bucată de pâine!
– Dar ce spui tu, străine? zise feme-

ia. Mai am doar o mână de făină în 
oală și câţiva stropi de ulei în urcior. 

Tocmai strângeam lemne de foc pentru a coace o ultimă 
pâine pentru mine și fi ul meu, ca să mai mâncăm o dată și 
apoi să așteptăm moartea.
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Waldemar ZORN
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– Du-te, coace-mi mai întâi mie din făina aceea o pâine. După aceea, ai să mai coci o pâine pentru 
tine și pentru fi ul tău, zise prorocul. Căci făina din oală și uleiul din urcior nu se vor termina cât timp 
va ţine foametea.

Văduva s-a dus acasă și i-a copt prorocului o pâine. După aceea, a mai rămas făină și ulei și pentru 
ea și fi ul ei. În zilele următoare a mai fost făină în oală, iar în urcior a fost mereu ulei.

După un timp, fi ul văduvei, la care găzduia Ilie, s-a îmbolnăvit. Și boala lui a fost atât de gravă, 
încât a murit. Văduva a fost disperată, căci acesta era singurul ei fi u. Biata femeie! Atunci, prorocul 
Ilie a luat băiatul din braţele femeii, l-a dus în camera lui de sus și l-a 
culcat pe pat.

– Doamne, Dumnezeul meu! strigă Ilie. Chiar vrei să iei copilul 
de la femeia care m-a găzduit?

Apoi prorocul Ilie s-a întins de trei ori peste băiat și L-a rugat 
pe Dumnezeu:

– Doamne! Fă ca sufl etul băiatului să se întoar-
că înapoi în el!

Și Domnul a ascultat rugăciunea lui Ilie 
și l-a readus pe copil la viaţă.

Îţi poţi prea bine imagina cât de 
mult s-a bucurat femeia, când și-a 
văzut fi ul ieșind din camera pro-
rocului și coborând împreună cu 
el. Ea a zis:

– Acum știu că ești un om al 
lui Dumnezeu și că tot ce iese 
din gura ta este Cuvântul lui 
Dumnezeu și este adevărat.

Trei ani a fost extrem de 
mare secetă în toată ţara și 
toţi oamenii au suferit din 
cauza foametei. A sosit apoi 
momentul ca prorocul Ilie să se 
ducă la împăratul Ahab și să 
pună capăt lipsurilor poporului. 
Dar aceasta este o altă istorisire. 
Cele povestite aici le poţi citi în 
1 Împăraţi, capitolul 17.

În plus, când Isus a predicat 
în sinagoga din orașul Său 
natal, Nazaret, a menţionat și 
istorisirea despre prorocul Ilie 
și văduva care l-a găzduit.
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Ilustraţii de Alexander BASS
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A fost o noapte foarte agitată în tabăra de corturi din munţii de la malul Mării Negre. 
Corturile ridicate lângă un pârâu de munte erau în pericol. Plouase aproape toată ziua, 
iar noaptea ploaia se înteţise şi mai mult. Ploua cu găleata. Se dezlănţuise o adevărată 
furtună, iar apa din pârâu creştea ameninţător. În cortul în care erau cazaţi, conducătorii 
taberei s-au adunat la sfat. Mulţi regretau acum că nu se mutaseră într-un loc mai sigur 
în timpul zilei. Ameninţarea devenise cât se poate de reală. Tabăra de corturi putea să 
fi e inundată de apele care aveau să se reverse în curând peste maluri. Dar era prea ris-
cant să trezească acum toţi copiii pentru a-i duce pe o asemenea furtună într-un loc 
mai sigur. În tabără erau cazaţi aproximativ 500 de copii şi câţiva adulţi. Pe lângă aceas-
ta, mai erau bagajele personale, tot echipamentul şi proviziile. Părea să nu existe nicio 
soluţie salvatoare în această situaţie difi cilă.

În cortul conducătorilor taberei s-a lăsat tăcerea. Doar foaia subţire a cortului îi des-
părţea pe cei adunaţi acolo de furtuna de afară. Printre bubuitul tunetelor şi şuieratul 
vântului se auzea foarte aproape vuietul ameninţător al apelor. Ploaia tot nu vroia să se 
oprească, ba chiar se părea că se înteţea tot mai mult.

Paul, responsabilul taberei, se uită obosit pe rând la toţi cei prezenţi. Arătau disperaţi 
şi zdrobiţi. 

– Dragii mei, zise Paul în fi nal, gândiţi-vă la furtuna de care au avut parte ucenicii pe 
mare, când Isus a fost cu ei în barcă, dar dormea. Ucenicii au crezut că vor muri. Atunci 
L-au rugat pe Isus să-i salveze. În situaţia aceasta, nu este acesta cel mai bun exemplu şi 
pentru noi? Este în puterea lui Dumnezeu să potolească furtuna.

Conducătorii taberei s-au rugat împreună şi au mai prins puţin curaj. Apoi s-au dus la 
corturile copiilor ca să-i liniştească, dar mare le-a fost uimirea când au observat că în 
aproape toate corturile era linişte, deşi niciun copil nu dormea. Au văzut că micuţii nu 
erau disperaţi, ci se încredeau în întregime în Dumnezeu, prin credinţa că nu îi va lăsa 
să moară. Atitudinea lor a fost o mare încurajare pentru conducătorii taberei.

În noaptea aceea au stat treji încă mult timp. Dar când oboseala i-a toropit şi rugăciu-
nile şi cântările au amuţit, au constatat toţi cu uimire că ploaia aproape se oprise, iar 
rafalele de vânt se domoliseră. Tunetele se mai auzeau doar în depărtare, după câte o 
străfulgerare scurtă. În cele din urmă, copiii şi adulţii au adormit.

A doua zi când tabăra s-a trezit, au observat toţi cât de prietenos şi de binevoitor 
strălucea soarele pe cer, cât de proaspătă şi verde era pădurea şi cât de vesel ciripeau 
păsărelele. Malul pârâului, a cărui apă mai curgea încă învolburată, era la o distanţă de 
doar un metru de corturi. Toţi au înţeles atunci că pericolul dispăruse la porunca lui 
Cristos. De El ascultă tot şi toate de pe pământ. În dimineaţa aceea luminoasă a salvării, 
toţi copiii şi adulţii au fost deosebit de recunoscători şi L-au glorifi cat pe Domnul.10
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O mărturie

FurtunaFurtuna
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Ilustraţii de Olga GARBOVSKAIA, 14 ani

 1. Tatăl lui Noe (Geneza 5:28-29)
 2. „Domnul a zis: Faţa nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate _____ să Mă vadă și să trăiască.” 

(Exodul 33:20)
 3. Fratele Rebecăi (Geneza 24:29)
 4. Munte în Israel (Judecători 4:6)
 5. Mama lui Timotei (2 Timotei 1:5)
 6. Aliment pe care Dumnezeu l-a asigurat poporului Israel timp de 40 de ani. (Exodul 16:35)
 7. Frate al lui Iosif (Geneza 35:24)
 8. „Vei semăna multă _____ pe câmpul tău și vei strânge puţin.” (Deuteronom 28:38a)
 9. Râu în Israel (Numeri 13:29)
10. „Voi sunteţi trupul lui Cristos și _____ în parte mădularele Lui.” (1 Corinteni 12:27)
11. „În ziua când l-a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui _____.” (Geneza 5:1b)
12. Soţia lui Isaac (Geneza 25:20)
13. Ucenicul care L-a trădat pe Isus (Matei 26:47)
14. „Eu sunt un trandafi r din Saron, un _____ din văi.” (Cântarea Cântărilor 2:1)
15. „M-am pogorât în grădina cu _____, să văd verdeaţa din vale, să văd dacă a înmugurit via și 

dacă au înfl orit rodiile.” (Cântarea Cântărilor 6:11)
16. O judecătoreasă din Israel (Judecători 4:4)
17. Soacra lui Rut (Rut 1:22)
18. „Cel rău poftește prada celor nelegiuiţi, dar rădăcina celor neprihăniţi _____.” (Proverbe 12:12)

Rezolvă fi ecare punct în parte 
și vei afl a ce se ascunde în rândul 
de mijloc de pe orizontală!
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M-am trezit noaptea, din cauză că picioarele mele, ieșite de sub pătura veche 
și cârpită de lână, erau deja înţepenite de frig. Unul din fraţii mei mai mici o 
trăsese de pe mine în timpul somnului. Daniel și Andreas mai dormeau încă. 
Frigul nu prea avea ce să le facă, fi indcă dormeau ghemuiţi, în schimb eu, 
lunganul, cam dârdâiam din cauza frigului. Focul se stinsese deja în sobă, 

dar aici, unde dormeam noi, mai era cald. În burta mea, ceva a 
început să chiorăie și apoi s-a mai adăugat o durere seacă: foa-

mea și-a făcut simţită prezenţa. Deși trăiam departe de linia 
frontului, pe timpul războiului am avut de luptat cu doi duș-
mani aprigi și puternici, foamea și frigul.

Mama noastră nu era în colibă, dar asta nu era ceva neobiș-
nuit. Căci de îndată ce soarele făcea să strălucească vârfurile 

copacilor, toţi membrii familiei, de la mama până la micu-
ţul Andreas, care tocmai împlinise șase ani, plecam să 
căutăm de mâncare. Am ieșit încet de sub pătură, ca să 
nu-mi trezesc fraţii. Dar tocmai când am vrut să pun 
picioarele jos, Andreas a strigat:

– Gerhard! Unde te duci azi? Pe câmp?
M-am întors spre el. Doi ochi albaștri mă priveau 
iscoditor. Șuviţele de păr blond și moale ale frate-

lui meu mai mic îi cădeau sub forma unor 
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bucle mătăsoase peste frunte și obraji și făceau ca faţa lui, încă roșie de somn, să semene cu cea a 
unei fetiţe.

– Da, mă duc pe câmp.
– Vin cu tine! strigă Andreas și ieși de sub pătură. Daniel, deranjat din somn, a început și el să se 

întindă.
Daniel avea bucle negre, care-i încadrau faţa la fel de vesel ca buclele lui Andreas. Dar aceasta era 

singura asemănare între cei doi fraţi. Pe cât de guraliv era cel mic, pe atât era de tăcut fratele nostru 
mijlociu. Din cauză că avea pielea mai închisă la culoare, copiii din vecini îl numeau „hornarul”.

Câteva zile ne-am făcut rost de mâncare de pe câmpul unui ţăran din sat. Deși era sănătos tun, 
reușise cumva să scape de încorporare. Numele lui era Paul. Anul acesta, pe pământul lui se făcuse-
ră foarte mulţi cartofi  și oamenii aveau voie să culeagă tot ce mai rămăsese pe câmp după recoltare. 
Recolta noastră nu se putea compara cu a lui. Mama spunea că nu am strâns nici măcar cât am 
semănat. Cel mai mare cartof pe care l-am recoltat a fost cât un con de brad și l-am pus la păstrare, 
ca sămânţă pentru anul viitor. Însă burţile noastre nu puteau fi  reduse la tăcere cu argumente, așa 
că trebuia zilnic să căutăm ceva de mâncare, oricât ar fi  fost de puţin.

În faţa mea se întindea câmpul nearat. Fraţii mei mai mici nu au observat frumuseţea sfâr-
șitului de toamnă, însă eu am admirat cu bucurie și entuziasm pânzele fi ne de păianjen, pe 
care erau înșiraţi stropi minusculi de rouă, în care razele soarelui la răsărit se răsfrân-
geau în toate culorile curcubeului. Șiraguri de „perle” atât de mari se puteau vedea 
doar o dată pe an. Greu de crezut că un păianjen obișnuit era capabil de așa 
ceva, având un simţ atât de fi n pentru frumos. 

– O creatură a lui Dumnezeu! spunea mama adesea, când lua de 
pe tavan pânza vreunui păianjen, lăsând paianjenul să-i alerge 
pe mână înainte de a-l scoate afară, pe ușă, cu cuvintele:

– Aici poţi să trăiești mai departe! 
Foarte rar găseam cartofi . Daniel și Andreas au 

plecat în direcţii diferite pe câmp pentru a 
parcurge o suprafaţă cât mai mare. 
La urma urmei, nu vroiam 
să mâncăm 
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numai noi, deoarece și alţi oameni fl ămânzi mai căutau hrană pe câmp. Trebuia 
să scormonim cu mâinile prin pământul rece, acoperit de rouă. Orice movilă 
mică, din care ieșeau lujere uscate de cartofi , ne făcea să sperăm. Dar după ce 
scurmam în pământ, de obicei, strângeam doar dezamăgire. Sacul meu de ali-
mente, încă gol, mă obliga să caut temeinic și să mă aplec cât se poate de 
mult, pentru a verifi ca foarte atent orice posibilitate de a găsi ceva. De cele 
mai multe ori găseam doar pietre, pe care le aruncam apoi cu mânie. Supra-
feţele lor ieșite din pământ, gri, galbene sau roșii, mă amăgeau. Am rămas 
foarte mult timp pe câmp. Am găsit trei cartofi  zbârciţi, care m-au făcut să 
mă simt puţin mai bine, deși erau mici.

Fratele meu, Daniel, a venit din urmă și s-a așezat tăcut direct pe pământ. 
L-am observat abia când m-am îndreptat de spate și când m-am întors ca 
să-mi strig fraţii. În lumina slabă de la asfi nţit, sacul lui Daniel mi s-a părut 

plin ochi: zăcea solemn și mândru la picioarele lui.
– De unde ai asta?
– Am găsit o comoară ...
Nu am putut să scot mai multe de la el, așa că l-am crezut, pur și 

simplu.
Am năvălit veseli, euforici și gălăgioși în coliba noastră. Pe masă 

am văzut cinci castraveţi grași și câţiva cartofi  mai mici. 
În urma noastră, mama a intrat pe ușă cu lemne de 
foc în braţe. Cu un rânjet șmecheresc, Daniel i-a 
întins sacul și i-a spus, așa cum ne spusese și nouă, 
despre comoara lui.

Curând după aceasta, nasurile noastre sensibile 
au mirosit parfumul plăcut de cartofi  fi erţi. 

Bolborositul apei în oală era pentru noi cea 
mai frumoasă melodie. Când mâncarea 

aburindă a fost pusă apoi pe masă 
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în faţa noastră, bucuria ne-a fost nemărginită. Însă oricât am fi  fost de fl ămânzi, 
ne abţineam, căci mama ne învăţase să-I mulţumim lui Dumnezeu. Astfel că ne 
rugam întotdeauna înainte să mâncăm. Dar de îndată ce toţi au spus „Amin!”, 
cartofi i fi erbinţi au încăput pe mâinile noastre.

Daniel sufl a peste un cartof imens. Îi lăsa gura apă și își lingea degetele.
– Acum povestește-ne, cum ţi-ai găsit comoara, Daniel, zise mama.
Daniel mușcă din cartoful fi erbinte, îl molfăi în gură, băgă în gură o bucată 

de castravete, pe care i-o întinse mama grijulie, și spuse, plescăind bucuros:
– A fost foarte simplu! A vrut să fugă și eu l-am ajuns din urmă și i-am luat 

sacul.
Când văzu faţa mamei, Daniel înţelese imediat că spusese prea mult.
– Ce ai făcut? Ai luat sacul cuiva care este mai slab decât tine?
Daniel rămase tăcut. Se ghemuise tot, stătea în faţa mamei și arăta ca cel 

mai necăjit copil din lume. Mama spuse încet:
– Copii, nu ar trebui să mâncăm din cartofi i aceștia ...
Nici nu mai mâncam; uitasem de foame.
– Daniel, cine a fost? De la cine ai luat cartofi i?
– A fost ... a fost fi ul domnului Lauschke, credinciosul.
Am știut despre cine era vorba: băiatul mic și slab, cu cearcăne în jurul 

ochilor. Înainte de război, pe când mai mergeam la școală, îl desemnasem 
pe acest băiat drept sfânt.

– Atunci trebuie să-i duci toţi cartofi i și să-l rogi să te ierte.
Daniel se făcu parcă și mai mic, iar pe obrajii lui triști apărură lacrimi.
– Du-te acum, Daniel. Să nu te întorci până când nu faci ce ţi-am spus.
– Mami, murmură Daniel, poate să vină și Gerhard cu mine?
Mama se uită la mine întrebător. Eu m-am ridicat de la masă și am apro-

bat din cap. Când am ajuns la ușă, frigul nopţii de toamnă ne-a luat în 
primire și stelele ne-au privit cu reproș.

Lumina slabă din fereastra familiei Lauschke arunca o umbră pre-
lungă pe iarbă.

Ne-a deschis cel mai mic din familie. A zâmbit când ne-a văzut 
și ne-a cerut să-l urmăm. Daniel rămase nemișcat în prag. Încă se 
lupta cu rușinea. I-am dat fratelui meu un bobârnac și am intrat 
amândoi în hol. Ușa spre camera de zi era deschisă și o fâșie 
îngustă de lumină ne arăta drumul prin coridorul întunecos.

– Cine e acolo, Bernd? auzirăm pe cineva întrebând, apoi 
l-am văzut pe domnul Lauschke, care era îmbrăcat într-o 
uniformă militară.

Domnul Lauschke a pus deoparte cartea din care citise 
și s-a ridicat de la masă. Am văzut că avea un picior de 
lemn. Și soţia lui s-a ridicat de la masă. Când domnul 15
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Lauschke a venit spre noi și ne-a întins mâna, ca să ne salute, Daniel a suspinat adânc și a 
spus printre lacrimi:

– Vă rog să mă iertaţi pentru că i-am luat lui Bernd cartofi i. I-am adus înapoi. Am mâncat 
deja câţiva dintre ei, dar am pus alţii în schimb, dintre cei pe care i-am găsit pe câmpul ţăra-
nului Paul.

Mi-a fost rușine pentru fratele meu și mi-am coborât privirea în podea, în așteptarea 
unor reproșuri aspre. Dar în locul lor, niște mâini blânde ne-au condus spre o bancă, iar 
doamna Lauschke spuse:

– Luaţi loc, băieţi, vrem să cinăm!
Rugăciunea de mulţumire, pe care a rostit-o domnul Lauschke, a fost atât de simplă, 

încât ne-am mirat de ea. Bărbatul acesta nu se ruga la fel ca mama noastră. Eram obiș-
nuiţi să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu ca înaintea unui judecător sever, dar acest 
bărbat vorbea cu El ca și cu un Tată bun. În cameră doar jarul mai lumina slab, până 
când o bucată de lemn pusă pe foc a făcut ca încăperea să se lumineze din nou. Inimi-
le noastre, încălzite de dragostea acestor creștini, îl ascultau în continuare pe domnul 

Lauschke. Pentru noi totul era atât de neobișnuit aici, nou și aproape de neînţeles, 
dar în seara aceea am priceput: oamenii aceștia sunt mult mai buni decât noi. Apoi 

și micul Bernd a spus ceva.
– Tata mă trimisese la voi. Trebuia să vă aduc cartofi i, dar Daniel mi-a ieșit în 

cale și mi i-a luat, fără ca să mai apuc să spun ceva, zise Bernd. Apoi a adăugat 
timid: Știm că nu aveţi ce să mâncaţi. Tata mă trimisese să vă spun că vă vom 

ajuta, atât cât vom putea.
Când m-am întors cu Daniel acasă, abia am putut dormi în noaptea ace-

ea. Mama a stat la masă, cu capul în mâini și cu lacrimi grele pe obraji.
În dimineaţa următoare m-am trezit din nou primul, ca de obicei. 

Mama încă mai ședea la masă. Prin fereastra mică a colibei noastre 
pătrundea lumina slabă a zorilor, de parcă nu ar fi  vrut să tulbure 

odihna locatarilor dinăuntru. 
– Mami, nu te-ai culcat deloc?

– Nu, Gerhard, am stat și am meditat.
– La ce?

– La bunătatea și dragostea lui Dumnezeu.
M-am dat jos din pat și am pășit desculţ prin came-

ră până la mama la masă, ca să-mi culc capul sub 
mâinile ei. Mama îmbrăţișă spatele osos al 

fi ului ei de unsprezece ani, îl mângâie pe 
cap și spuse:

– Dumnezeul în care crede familia 
Lauschke este adevăratul Dumnezeu! 

Ţine minte asta, Gerhard. Toată via-
ţa ta!16
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În careul cu litere sunt ascunse pe orizontală, verti-
cală și diagonală denumiri de pomi, plante și fructe, 
care apar în Biblie și care există în Israel. Încearcă să 
le găsești, apoi taie cuvântul găsit. Literele care 
rămân formează un verset biblic.

cedri, chiparoși, crini, fi nici, mandragore, măslini, 
merișori, mirţi, rodia, trandafi ri, trestia

--, ------, -- ----- ----- ------ -------. 
(Isaia 44:24b)

17
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Careu-ghicitoare

S, tii rǎspunsul?

Careu alcătuit de Elvira ZORN
 și adaptat de Andreas BRAUN

Valeri ȘUMILIN

1. Pârâul Cherit, loc cunoscut,
Unde Ilie pâine și carne zilnic a avut.

În zori de zi și seara la apus,
... trimiși de Domnul 

Profetului merinde i-au adus.

2. Trei zile-n întuneric,
Trei zile-n burta peștelui,
Până ce Iona-n deznădejde
Smerit se-nchină ...

Trad. adapt. de Elena BRAUN

3. Ziduri tari cetatea are
Ce nu pot sta în picioare

La al ... semnal.

C H I P A R O Ş I E

E U N N , D O M R N

I C I N I F U O I L

R E L , A R G M F F

O D S Ă C A C U A T

Ş R Ă T R O A I D T

I I M D O E Ţ A N C

R E N S D R T E A L

E A U A I T S E R T

M C R M A U R I T .
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1 Lăudaţi pe Domnul! Căci este frumos să 
lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este 
plăcut, și se cuvine să-L lăudăm. 

2 Domnul zidește iarăși Ierusalimul, 
îi strânge pe surghiuniţii lui Israel. 

3 El îi tămăduiește pe cei cu inima zdrobită 
și le leagă rănile. 

4 El socotește numărul stelelor și le dă nume 
la toate. 

5 Mare este Domnul nostru și puternic prin 
tăria Lui, priceperea Lui este fără margini. 

Aleluia!
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10 Nu de puterea calului Se bucură El, nu-Și gă-
sește plăcerea în picioarele omului. 

11 Domnul îi iubește pe cei ce se tem de El, 
pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. 

8 El acoperă cerul cu nori, pregătește ploaia 
pentru pământ și face să răsară iarba pe 
munţi.

9 El le dă hrană vitelor și puilor corbului 
când strigă. 

6 Domnul îi sprijină pe cei nenorociţi și îi 
 doboară pe cei răi la pământ. 

7 Cântaţi Domnului cu mulţumiri, lăudaţi-L pe 
Dumnezeul nostru cu harfa!

Felinarul_10_5.indd   19Felinarul_10_5.indd   19 05.08.2010   16:30:1705.08.2010   16:30:17



Jocurile olimpice
Prima noastră oprire este orașul Olimpia de pe 

coasta vestică a peninsulei Peloponez. Aici se adunau, 
o dată la patru ani, reprezentanţii orașelor-stat grecești 
pentru a concura pe parcursul a cinci zile fi erbinţi de 
iunie. Însă nu participau doar sportivi, ci și oameni de 
știinţă și artiști. Pe durata jocurilor, grecii lăsau la o par-
te dușmăniile pe care le nutreau. În aceste cinci zile, 
orașul Olimpia se transforma într-o imensă tabără mul-
ticoloră de corturi.

Să ne ducem acum la grecul acesta bărbos. De fapt, 
ar trebui să-l cunoști, căci este matematicianul și fi lozo-
ful Pitagora. Ia te uită, are o zgârietură serioasă sub 
ochi!

- Onorabile Pitagora, aţi dobândit această rană în 
urma unui concurs de matematică?

- Nu, mai tinerii mei prieteni. Tocmai am câștigat o 
luptă cu pumnii.

Na, ce mai matematician!
Pe lângă lupta cu pumnii, sportivii se întreceau și la 

pentatlon (cinci probe: alergare, sărituri în lungime, 
aruncarea discului, aruncarea suliţei și lupte). În plus, pe 
pistă aveau loc cursele de care. Istoricii, poeţii, artiștii, 
astronomii etc. se întreceau și ei la diferite discipline.

Istoria antică 
Caracteristic pentru istoria Greciei antice sunt răz-

boaiele permanente dintre orașele-stat. Mai întâi, ora-
șul Micene s-a afl at în frunte, apoi Sparta, mai târziu 
Atena și Teba. Se părea că grecilor nu le ajungea o 
cunună din frunze de măslin pentru victoria lor la jocu-
rile olimpice. Ei își doreau putere și bogăţie. Și niciunul 
din numeroșii zei ai grecilor nu putea să facă pace între 
greci.

Dar ei nu se războiau numai între ei. Pe coasta vesti-
că a Asiei Mici (în Turcia de azi), grecii au întemeiat 
coloniile Efes, Milet și Halikarnassos, iar pe coasta nor-
dică a Mării Negre, Chersonesos și Tanais. Ei au încheiat 
chiar și o alianţă pentru a se apăra împotriva a două 
invazii persane (năvălirea oștilor persane) din anii 490 
și 480 î.Cr.

În anul 338 î.Cr., Grecia a fost cucerită de împăratul 
macedonean Filip. După moartea acestuia, fi ul său de 
20 de ani, Alexandru, a întărit stăpânirea macedoneană 
în Grecia și a pregătit campania militară din Persia. În 
numai zece ani, tânărul general de armată a cucerit 
Egiptul, apoi tot regatul persan și nordul Indiei. După 
moartea lui Alexandru, în anul 323 î.Cr., imperiul lui s-a 
destrămat. 
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Pentru a-i cunoaște pe grecii din Antichitate, va trebui să pornim într-o adevărată expediţie. Și iată 
care este planul nostru:
• Suntem de faţă la jocurile olimpice, apoi mărșăluim în armata lui Alexandru cel Mare până în 

nordul Indiei. În acest timp, vei cunoaște puterea, îndemânarea și forţa militară a grecilor.
• Din India ne vom teleporta la școala lui Aristotel, învăţătorul lui Alexandru cel Mare.
• Iar în fi nal, vom naviga pe o triremă grecească rapidă (o corabie cu trei rânduri de vâsle) din 

Marea Egee în Marea Mediterană și vom vizita una din cele patru minuni ale Antichităţii, prin care 
grecii antici vor să-și demonstreze originea faimoasă.

• Deci, hai cu noi! Să-nceapă expediţia!

Dmitri VRUBLEVSCHI

Un popor din vremuri bibliceUUn popor dddiiin vremuriii bbbiiibbbllliiice
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Limba și știinţa
Acum să discutăm despre știinţa și înţe-

lepciunea elenilor (Grecia antică era numită 
Elada). Triburile vorbitoare de limbă greacă 
veniseră în Grecia din nord. Pe vremea cuce-
ririlor lui Alexandru, greaca a devenit limbă 
internaţională, fi ind folosită atât ca limbă pentru 
comerţ și literatură, cât și în educaţie. Chiar și după ce 
Grecia a fost cucerită de romani, limba greacă și-a păs-
trat statutul de limbă ofi cială în partea estică a Imperiu-
lui Roman. De aceea, Noul Testament a fost scris în lim-
ba greacă.

Oamenii de știinţă greci au fost pionieri în diferite 
domenii ale știinţei, ale căror denumiri provin de la ei. 
„Gramatica”, de exemplu, este știinţa despre regulile 
scrierii, „aritmetica” este știinţa despre numere, „geo-
grafi a” este descrierea pământului, iar „geometria” este 
știinţa despre măsurarea suprafeţelor. Grecul Euclid a 
scris o carte de geometrie care constituie baza manua-
lelor noastre de azi. Unul dintre cei mai renumiţi 
oameni de știinţă ai Antichităţii a fost Aristotel. El a fost 
profesorul lui Alexandru cel Mare, pe care-l învăţa în 
timpul plimbărilor pe aleile umbroase din parc. Învăţă-
tura a putut să trezească în tânărul talentat Alexandru 
nu numai interesul pentru politică, ci și pen-
tru arta războiului, pentru medicină și 
pentru știinţele naturii. După ce elevul lui 
a urcat pe tronul Macedoniei, Aristotel a 
înfi inţat o școală în Atena, pe care a numit-o 
„liceu”. Unele instituţii de învăţământ sunt 
numite și azi „licee”.

Religia
Acei greci, care făceau parte dintr-o 

familie regală sau nobilă, încercau să 
demonstreze că descindeau din zei sau 
eroi. Prin aceasta vroiau să se ridice dea-
supra grecilor simpli și să-și motiveze pre-
tenţiile la autoritate și putere. Grecii erau 

păgâni. Conform miturilor (legendelor) Greciei Antice, 
zeii cei mai importanţi, doisprezece la 
număr, locuiau pe muntele 
Olimp, cel mai înalt munte 
din ţară. Mulţi eleni credeau 
fi e că se înrudesc cu zeii, fi e că 
sunt cel puţin vecini apropiaţi 
cu ei. Erau foarte mândri de 
originea lor nobilă și considerau 
că toate celelalte popoare sunt bar-
bare (oameni sălbatici, necivilizaţi).

Una dintre minunile lumii
Una dintre minunile cunoscute în întreaga lume 

este Templul zeiţei Artemis din Efes. Artemis era o zeiţă 
a grecilor, pe care romanii o numeau „Diana”. Templul 
zeiţei Artemis a fost construit timp de 120 de ani. A fost 

lung de 110 metri și lat de 55 metri, fi ind înconjurat 
din toate părţile de două rânduri de coloane înalte 
de 18 metri. În total, au existat 127 de coloane de 
marmură în acest templu, iar pe acoperișul tem-
plului s-a afl at un grup statuar din marmură. 
„Mare este Diana efesenilor!” au strigat locuitorii 
Efesului, când apostolul Pavel le-a vorbit despre 
Isus Cristos, iar ei nu au vrut să-l asculte.
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Apostolul Pavel le-a scris în Noul Testament o scrisoare creștinilor din orașul grecesc Corint: „De 
exemplu, fraţilor, uitaţi-vă la voi, care aţi fost chemaţi; printre voi nu sunt mulţi înţelepţi în felul 
lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de origine nobilă” (1 Corinteni 1:26). Vezi, așadar, că nu numai 
tu și prietenii tăi vă întrebaţi cine este cel mai deștept sau cel mai puternic sau cine are părinţii cei 
mai infl uenţi, această temă îi preocupa deja și pe grecii din Antichitate. Însă Pavel le-a arătat corin-
tenilor și, de altfel, și nouă, celor de azi, că adevărata înţelepciune, adevărata putere și originea 
nobilă vin de la Isus Cristos. El merită toată gloria și numai cu El poţi să te lauzi! „Și voi, prin El, sun-
teţi în Cristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, dreptate, sfi nţire și răscum-
părare, pentru ca, după cum este scris: Cine se laudă, să se laude în Domnul” (1 Corinteni 1:30-31).

Pythagoras

Aristoteles
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Ajut-o pe 
Veronica să alcă-
tuiască din litere 
un verset biblic, 
iar pe Cristi să 
descopere pro-
verbul care se 
ascunde în spa-
tele scrisului 
cifrat. 
Un mic indiciu: 
1 = a, ă, â; 2 = b; 
3 = c; ... 9 = i, î; ... 
19 = s, ș etc.
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Jocuri alcătuite de Elvira ZORN și adaptate de Elena BRAUN
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Verticala și orizontala din mijloc 
sunt identice, reprezentând 
același oraș. Pot fi  folosite 
doar literele indicate.
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M
O
P
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UUU

1. O literă
2. Sora Rahelei
3. Munte
4. Fericire
5. Oraș
6. Direcţie
7. Spion
8. Copil în 

credinţă 
al lui Pavel

9. O literă
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- Mă bucur că sunteţi atât de harnici și că faceţi 
fructe atât de bune. Prin aceasta le veţi face oameni-
lor mare bucurie.

Când s-a îndepărtat, o mandarină a întrebat:
- Oare ce-a vrut să spună cu: „Le veţi face oameni-

lor mare bucurie”?
- Adică, atunci când vor trece pe lângă noi, ne 

vor vedea și ne vor admira, răspunse o manda-
rină de la capătul crengii. Pe mine mă vede 
oricine trece pe aici. La urma urmei, sunt cel 
mai frumos și cel mai copt fruct dintre toate!

- Cred că scopul existenţei noastre nu este să 
atârnăm tot timpul în pom, zise mandarina de 

alături.
- Exact! o aprobă o alta. Eu cred că aici, în pom, 

trebuie doar să ne coacem.
- Ha, doar să ne coacem! o întrerupse mandarina de 

la capătul crengii. Eu sunt deja coaptă și mai atârn încă în 
pom. Și, de fapt, voi puteţi să vă bucuraţi că mai rezist aici 
cu voi! Voi sunteţi doar pe jumătate atât de frumoase, și 
de mari, și de dulci, și ...

ÎÎntr-o grădină minunată din Spania se coceau 
mandarinele! Grădinarul își dădea toată silin-

ţa, îngrijind cu multă dăruire pomii. Îi uda, alunga 
dăunătorii și se bucura că Dumnezeu făcea să 
strălucească soarele la vremea potrivită. Odată, 
grădinarul s-a plimbat printre pomi și le-a spus:

Larissa JANZEN MandarinaMandarina
vanitoasavanitoasǎ̌
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Celelalte mandarine se revoltară. Ce mai lăudă-
roasă! Nu, deocamdată nu mai vroiau să vorbească 
cu ea. În dimineaţa următoare veni grădinarul. În 
mână avea o lădiţă.

- Ei, ia priviţi cine vine, strigă o mandarină atentă. 
Grădinarul nostru! Cu o lădiţă. Oare a venit timpul 
să le facem oamenilor o bucurie? Oare vom înţele-
ge acum care este scopul existenţei noastre?
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Curioase, mandarinele se întinseră spre 
grădinar. De nerăbdare, obrajii le străluceau 
mai mult ca de obicei. Doar mandarina de la 
capătul crengii comentă obraznică:

- Cu voi, grădinarul n-are ce face! Eu sunt 
singura mândrie a acestui pom, ba chiar 
a întregii grădini!

- Nu mai pot s-o aud! suspină o mandarină 
mai mică.

- Sst! șopti vecina ei. Ascultă! Vorbește 
grădinarul.

- Azi a sosit timpul, în sfârșit! zise grădinarul. 
Azi vă trimit într-o călătorie lungă, la un orfelinat. 
Sărmanii orfani nu primesc niciodată asemenea 
bunătăţi. Va fi  ceva cu totul deosebit pentru ei, 
fi indcă veţi ajunge acolo tocmai la timp pentru 
serbarea de Crăciun. Ah, aș dori să pot auzi strigă-
tele de bucurie ale copiilor și să le văd ochii strălu-

cind, când vă vor primi! Sunt sigur că le veţi 
aduce bucurie!
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Grădinarul a început să culeagă mandarinele 
și să le pună în lădiţă.

- Eu nu plec nicăieri! strigă mandarina lăudă-
roasă. Nu vreau să călătoresc cu trupa asta! Ar fi  
păcat de mine! Protestez ...

În mod sigur, grădinarul nu a auzit strigătul 
mandarinei. A cules-o și a pus-o alături de cele-
lalte, în lădiţă. Apoi a închis lada, a scris o adresă 
pe ea și a expediat-o.
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Cu mașina, avionul și trenul, pachetul s-a apropiat 
încet-încet de destinaţia lui. Chiar înainte de Crăciun, 
poștașul a dus lădiţa la un orfelinat. Copiii au chiuit de 
bucurie. Apoi au luat cea mai frumoasă farfurie și au 
așezat mandarinele pe ea. Toate mandarinele? Da, toa-
te, în afară de una. Știţi pe care nu au pus-o? Pe manda-
rina lăudăroasă! În timpul călătoriei, putrezise!

Moale, pătată și cam mucegăită, nu mai era frumoasă 
la privit. Din nefericire, copiii au fost obligaţi să o 
arunce. Ce pierdere, nu-i așa? Noi nu vrem să fi m 
ca această mandarină lăudăroasă. Nu vrem să 
ne considerăm mai buni, mai șireţi, mai drăguţi 
sau mai deștepţi decât alţii. Căci lui 
 Dumnezeu nu-I place când suntem 
mândri. Ţineţi minte: Dumnezeu a cre-
at toţi oamenii și are un scop cu fi eca-
re om – chiar dacă ceilalţi sunt 
cu totul altfel decât tine!

Ilustraţii de 
Iulia PRAVDOCHINA 
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– Ah, am vrut atât de mult să ies cu ceilalţi în 
curte! suspină Florian când ajunse acasă de la 
școală. Iar acum, deși n-am niciun chef, trebuie să 
scriu ceva despre fi cuși, la biologie. Ce stupid! 
Mereu aceste stamine și tulpini fl orale!

– Nu mi se pare că tema este chiar atât de stu-
pidă! îl contrazise mama. Dumnezeu a creat totul 
într-o varietate foarte mare! Din familia fi cușilor 
fac parte, de exemplu, și plantele de apartament. 
Când ne gândim la ele, avem de ce să ne minu-
năm!

– Da? Și de ce?
– Hai să căutăm în lexiconul de biologie, zise 

mama, apoi începu să citească. Uite, scrie 
aici: „În cadrul familiei Moraceaelor, 
fi cusul este specia cea mai variată. 
Din ea fac parte peste o mie de 
soiuri ...”

1. Cea mai cunoscută plantă 
din soiurile de fi cuși este smo-
chinul (Ficus carica). El este 
menţionat deja în Biblie. În gră-
dina Eden, Adam și Eva au luat 
frunze de smochin, pentru a-și face 
haine din ele (Geneza 3:7). În vechiul 
Israel, smochinul era deosebit de important în 

agricultură (Hagai 2:19) și el apare chiar legat de o 
minune pe care a făcut-o Isus (Matei 21:18-22).

Cuvântul „smochin” trezește în mintea noastră 
amintiri dulci: desert cu smochine, fructe uscate ... 
Smochinele au fost cultivate la început în Arabia, 
iar mai târziu și în Fenicia, Siria și Egipt. Abia în 
secolul al IX-lea î.Cr., smochinele au fost importate 
în Elada (Grecia), iar în secolul al XVI-lea d.Cr. au 
ajuns pe continentul american. 

Dar ce face ca smochinele să fi e atât de deose-
bite? Ele au un gust foarte bun, sunt sănătoase și 
conţin multe calorii. Un om fl ămând ajunge să se 
sature doar cu o mână de smochine, căci acestea 

conţin până la 23% zahăr când sunt proaspete. 
Smochinele uscate conţin o cantitate dublă 

de zahăr! De aceea își luau navigatorii 
fenicieni smochine în călătoriile lor 

lungi pe mare. Pe lângă aceasta, de 
la un smochin se obţine o recoltă 
bogată: de pe un hectar se obţin 
până la 20 de tone de fructe! Smo-
chinii nu sunt pretenţioși și cresc 

chiar și în pământ pietros și pe stânci 
golașe! Smochinul începe să facă fruc-

te după 2 sau 3 ani. Smochinii pot atinge 
vârste între 30 și 60 de ani, dar au existat și 

exemplare de 300 de ani.26
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Ştiai deja?

Olga MARTINOVADespre cină, pâine, cizme de cauciuc și hârtie
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2. Din familia fi cușilor 
face parte și arborele de 

pâine (Artocarpus alti-
lis), care este cultivat, 
de exemplu, pe insu-
lele din Oceanul Paci-
fi c. În el nu cresc pâini 

sau franzeluţe, ci fruc-
te sau, mai exact spus, 

o mulţime de fructe, dez-
voltate toate pe locul fl orilor 

din infl orescenţă. Din miezul lor se 
face o cocă. Aceasta se coace apoi ca „pâinea”. La 
fel ca în cazul bananelor, rodul necopt al arborelui 
de pâine se consumă ca zarzavat, iar cel mai copt și 
mai dulce se consumă ca fruct. Acești adevăraţi 
ciorchini de fructe sunt mari, cu un diametru de 
până la 30 cm și cântăresc 2-4 kg.

Arborele de pâine este cel mai roditor 
copac din lume. Într-un an, un singur arbore 
de pâine face între 150 și 700 de fructe, 
deoarece el se odihnește doar 3 luni pe an. 
Timp de 9 luni se poate recolta din el, și 
aceasta pe o perioadă de 60-70 de ani. Renu-
mitul navigator James Cook a afi rmat cândva: 
„Cine sădește în viaţa lui zece arbori de pâine 
și-a împlinit datoria faţă de semeni, fi ind compa-
rabil cu un european care toată viaţa lui ară și cul-
tivă cereale”.

3. Copacul indian iaca, numit și arborele lui 
Iacov (Artocarpus heterophyllus), este un alt repre-
zentant al fi cușilor. Acest copac crește în sud-estul 
Asiei și în el cresc cele mai mari fructe din lume. La 
fel ca la arborele de pâine, duzini întregi de fructe

uriașe – cât un butoi – cresc 
direct pe trunchiul lui. Ele 

cântăresc până la 40 kg 
și ajung la dimensiuni 

de până la 90 cm 
lungime și 50 cm 

lăţime! Un proverb 
indian spune: „Dacă 

în curtea voastră 
crește un iaca, nu fl ă-

mânziţi.”

4. Arborele de cauciuc (Ficus elastica), tot din 
familia fi cușilor, conţine cauciuc în sucul lui lăptos. 
Cauciucul este folosit la producerea gumei.

5. Arborele de lapte 
sau arborele-vacă 
(Brosimum galacto-
dendron) din fami-
lia fi cușilor conţine 
un suc lăptos, care 
se poate bea și 
care are gustul 
asemănător laptelui 
de vacă. Dacă sucul 
se usucă și devine tare, 

seamănă cu 
brânza.

6. În Japonia crește 
copacul de hârtie 

(Broussonetia kazino-
ki), ale cărui fi bre de 

celuloză sunt folosite 
la producerea hârtiei 

veline (o hârtie făcută 
manual, care se scoate cu 

o strecurătoare din putină, 
un vas în formă de vană).

Nu, la asta Florian 
nu s-ar fi  gândit!

– Nici vorbă 
de stamine și 
tulpini fl orale! 
zise el mirat. 
Acestea sunt 
cu adevărat 
minunile lui 
Dumnezeu!

Ilustraţii de Iulia PRAVDOCHINA
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Creat de 
Dumnezeu

Cor de păsări răsună peste pământ,
Păsări ce-I cântă întruna
Creatorului, Dumnezeului sfânt.

Munţi și câmpii mănoase, cerul înalt,
Totul creat cu-nţelepciune
În aer, în apă și pe uscat.

Dar mai presus de toate,
Copile drag, nu uita,
Creat ești și tu de Domnul
Și mereu în grija Sa.

Elena BRAUN, după o idee a Elvirei ZORN

Păsărica 
recunoscătoare

Din căsuţa-cuibușor,
Iese-o pasăre în zbor.
Veselă ea ciripește:
„Oare cine se gândește
Și la mine?
Cine, cip, mi-a făcut casă?
Cui, cirip, de mine-i pasă?
Ciripind cu bucurie,
Vreau să-i aduc mulţumire.”

Dar pe nimeni ea zărind,
Își înalţă, cip, glăsciorul,
Lăudându-și Creatorul.

Trad. Elena BRAUN, după Maria DELL

Două imagini aparent identice. Și totuși există 8 diferenţe. Oare vei reuși să le găsești?
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Toamna culorilor aurii
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1.  Cum au ajuns animalele din arca lui Noe în ţările îndepărtate, ca de exemplu, 
în Australia? Ce s-a întâmplat cu dinozaurii, de ce nu mai există ei acum? 

 (Iana și Petia, Moldova)
Înainte să stăm și să ne gândim mult și bine, hai să căutăm pur și simplu în Biblie. 

Poate găsim acolo răspunsurile la întrebările voastre. În Biblie se găsesc răspunsuri la 
toate întrebările care privesc mântuirea noastră, însă nu se găsesc întotdeauna răspun-
suri și la întrebările știinţifi ce. În 1 Cronici capitolul 1, la versetul 19 citim: „Lui Eber i s-au 
născut doi fi i: numele unuia era Peleg, pentru că pe vremea lui s-a împărţit pământul, iar 

numele fratelui său era Ioctan.” Mulţi oameni de știinţă, care studiază Biblia și geolo-
gia, sunt de părere că împărţirea pământului nostru în continente, așa cum le avem 
noi în prezent, s-a petrecut pe vremea lui Eber și Peleg, deci cu mulţi, mulţi ani după 

potop. În acei ani, animalele s-au răspândit în toată lumea (existentă atunci). Abia mai 
târziu au apărut continentele separate. Dacă te uiţi la o hartă sau la un glob pământesc, 
poţi observa: continentele, cu contururile lor, pot forma un întreg.

Dinozaurii sunt menţionaţi și ei în Biblie, de exemplu în cartea lui Iov, în capitolul 40. 
Acolo este descris un „behemot” (ipopotam), ceea ce în ebraica veche, limba Bibliei, înseam-
nă ”animal uriaș”. Imaginează-ţi, deci, un animal, a cărui coadă arată ca un cedru, când o 
mișcă încoace și încolo, și ale cărui vene sunt întreţesute. Oamenii de știinţă afi rmă că 
dintre toate animalele care au trăit în vechime și care trăiesc în prezent, doar dinozaurii 
mari au avut „vene întreţesute”. Da, dar unde au dispărut după potop? Știm că după 
potop, clima s-a schimbat. Au apărut polii, unde este frig, și regiunile mari și uscate, care 

înainte de potop fuseseră încă asemenea grădinii Eden, dar care au fost acoperite apoi de 
gheaţă. Probabil că în felul acesta au dispărut dinozaurii, la fel ca și alte câteva specii.

2.  Unii spun că Satan a început deja să domnească. Este adevărat? Cum au putut 
să apară din familia lui Noe toate rasele de oameni? (Sveta și Marina, Moldova)

Dumnezeu domnește peste întreaga lume! Isus Cristos l-a învins pe diavol. Cine crede 
în Isus este deja acum în totalitate sub domnia Lui. Dar cei mai mulţi oameni nu tră-

iesc după Cuvântul lui Dumnezeu, ci acţionează după voia diavolului. Din acest motiv 
există atâta rău în lume.
După potop, clima s-a schimbat într-un mod radical pe pământ. În acest context s-au 
modifi cat și genele oamenilor care au trăit pe tot pământul, în condiţii climatice diferi-

te. Cu timpul, oamenii au început să se diferenţieze în aspectul exterior, iar aceste 
caracteristici exterioare se moștenesc. În felul acesta, s-au format în timp diferitele 
popoare. În ceea ce privește rasele, trebuie să spunem 

că a fost ideea oamenilor să facă deosebire între rase. 
Între oameni, care sunt toţi creaţii ale lui Dumnezeu, nu 
există deosebiri, indiferent din ce popor fac ei parte.

Răspunsuri de Waldemar ZORN

Ilustraţii de Victoria DUNAIEVA
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FELINARUL poate fi comandat 
GRATUIT!

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

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

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

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

Păsări călătoare

Filip BUCUR, 5 ani, 
Tomești, jud. Timiș

Hrană

Rebeca BUCUR, 9 ani, 
Tomești, jud. Timiș

Prietenie

Sara BUCUR, 7 ani, 
Tomești, jud. Timiș

Omida

Tabita, BUCUR, 11 ani, 
Tomești, jud. Timiș

Rugăciune de mulţumire

Creaţia lui Dumnezeu

Flori de mulţumire

Daniel LAURENCIUC, Plăvălan, jud. Suceava

Dragoș TOMOIOAGĂ, Călacea, jud. Timiș

Lucia SIMA, jud. Dolj

Bucurie Pescuirea minunată

Ham-ham

Aurica CÎRCIU, 13 ani, 
Brodina, jud. Suceava

Andrei CRĂCIUN, 10 ani, 
Voitinel, jud. Suceava

Beatrice BERCEA, Bucium, 
jud. Hunedoara
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: Pag. 11: GHICITOARE: 1. Lameh, 2. omul, 3. Laban, 4. Tabor, 5. Eunice, 

6. mana, 7. Beniamin, 8. sămânţă, 9. Iordan, 10. fi ecare, 
11. Dumnezeu, 12. Rebeca, 13. Iuda, 14. crin, 15. nuci, 
16. Debora, 17. Naomi, 18. rodește. MULŢUMIND CU BUCURIE 
(vezi Coloseni 1:11-12)

 Pag. 17: CAREU-GHICITOARE: „Eu, Domnul, am făcut toate aceste 
lucruri.” (Isaia 44:24b)

 ȘTII RĂSPUNSUL? 1. corbii, 2. Domnului, 3. trâmbiţei
Pag. 22: GHICITOAREA DIN COVOR: „Orice ni se dă bun și orice dar 

desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor.” 
(Iacov 1:17); „Cine nu vrea să lucreze nici să nu mănânce.” 
(2 Tesaloniceni 3:10b)

 SALATĂ DE LITERE: 1. I, 2. Lea, 3. Horeb., 4. bucurie, 
5. Ierusalim, 6. dreapta, 7. Caleb, 8. Tit, 9. M; IERUSALIM

Pag. 32: VIAŢA

Cristos trăiește!

Estera SIMINA, 12 ani, 
Jimbolia, jud. Timiș

1 Tesaloniceni 5:17 Și natura Îl slăvește

Denisa ARDELEAN, 
Peceiu, jud. Sălaj

Rebeca BUT, 11 ani, 
Peceiu, jud. Sălaj

Ajutor de la Domnul

Estera BĂDELIŢĂ, 18 ani, 
Horodnic de Sus, jud. Suceava

Creaţia Domnului

Gabriela MOTOC, 19 ani, 
Dimăcheni, jud. Botoșani
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Când ţi-a dat-o Dumnezeu, nu te-a-ntrebat dacă vrei s-o primești. Cu fi ecare zi, 
devine mai lungă. Într-o zi, se va sfârși brusc. Despre ce este vorba?

Aceste forme ciudate dezleagă taina. Ia două foi închise la culoare și 
încadrează cu ele „desenul”. Deslușești răspunsul?

Denisa BALINT
jud. Bistriţa-Năsăud

Christiane WINKLER
8 ani, Germania

Elisabeta BOGHEAN
11 ani, Reușeni, jud. Suceava

Andrei SILAGHI
12 ani, Tileagd, jud. Bihor

Debora DEMETER
14 ani, jud. Bihor

Alexander HODUNOV
11 ani, Rusia

Hanna KARASLAI,
13 ani, Ucraina
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Christian BUDA
12 ani, Hunedoara
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