
Ei vor lăuda căile Domnului, 
căci mare este slava Domnului!

Psalmul 138:5

   3/2011    R E V I S T Ă  C R E Ş T I N Ă
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Daniela GRUIE

O floare
Într-o zi cu soare,

Am mers la plimbare.
Și în drumul meu,
Am vazut o fl oare.

Am privit-o insistent,
Și ea mi-a șoptit încet:

- Îţi plac?
Domnul m-a creat!

Atunci, iat-am înţeles:
El e-atotputernic 

Dumnezeu
Care a creat

Întregul univers
Atât de minunat!

Elena BRAUN

Imn de laudă
Când privesc munţii,

Te laud!
La fel când văd câmpiile;

Cu miile 
Se-avântă-n zbor păsările

Să te laude!
Ciocârlia, cu trilul curat,

Albinele, în zumzet roind,
Izvorul, zglobiu, cristalin – 

Toate să Te laude-au învăţat!
Macii sângerii

Se-nfrăţesc vara
Cu-albăstrelele,

Margaretele
Li se alătură – 

Să Te laude vor în grâul copt.
Să tac? Nu pot!

Doar Te văd la tot pasul ...
De aceea zic:

Vie-Mpărăţia Ta,
Facă-se voia Ta

Precum în cer, așa și pe pământ.
Căci a Ta este Împărăţia

Și puterea
Și gloria.

Da, aceasta o mărturisesc
Și eu,

Copilul Tău,
În veci.
Amin

Ilustraţii de Iulia PRAVDOCHINA
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Este din nou una din acele dimineţi tipice: afa-
ră nici măcar nu s-a luminat încă, dar înăuntru 
cineva fredonează o melodie. Tim, deșteptăto-
rul casei. „Tim, privighetoarea”, a spus bunica 
odată. Fiindcă privighetorile sunt păsări care își 
îndreaptă încă din zori trilurile vesele spre cer. În 

schimb, mama este o bufniţă: seara este trează 
și bine dispusă. Dar dimineaţa? E cel mai bine 
s-o lași în pace. 

Cântecul lui Tim se poate auzi în dimineaţa 
aceasta peste tot: în baie, în bucătărie și chiar la 
cușca iepurașului. La un moment dat, când fl u-
ieratul lui Tim atinse apogeul, în ușa dormitoru-

Cornelia GRZYWACor

„Căci a Ta este Împărăţia, şi puterea, 
şi gloria în veci. Amin!”

 (Matei 6:13)
Partea a opta
Poveste-serial începută în nr. 1/2010
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lui se ivi capul mamei, cu părul răvășit și faţa 
încă somnoroasă.

– Tim, te rog, mai vreau să dorm cinci minute!
Dar Tim nu este vinovat, dacă după trei minu-

te și jumătate trebuie din nou să fl uiere. Mereu 
aceeași melodie.

Apoi se așază toţi la micul dejun. Mama nu 
este pe deplin trează și strânge în mână ceașca 
de cafea. Tata poate să vadă ceva mai bine, de 
aceea unge chifl ele cu unt. Sofi  își soarbe laptele 
cu cacao. Iar Tim? De data aceasta nu mai fl uie-
ră, ci fredonează.

– Tim, ce-i cu melodia asta obsesivă pe care 
ba o fl uieri, ba o fredonezi? Nu poţi fi  liniștit nici 
măcar o clipă? întreabă tata.

Tim clatină din cap.
– Nu pot. Pur și simplu îmi vine mereu să 

cânt. Nu pot să mă abţin.

– Pur și simplu îţi vine, așa, să cânţi? Atunci 
cântă cel puţin așa, încât să înţelegem ce cânţi!

Lui Tim îi surâde ideea.
– Al meu Domn e sfânt, e puternic și tare, înce-

pe să cânte Tim din toţi plămânii. Nimic nu-i prea 
greu pentru El. Și apoi: El munţi a creat, ape-a 
revărsat și stele sclipesc de-orice fel. Al meu Domn 
e sfânt, e ... 

– Stop, zice mama obosită, ajunge. Mai mult 
nu pot îndura dimineaţa asta.

– Dar cântarea o știu de la tine. Ai cântat-o 
săptămâna trecută la pian.

Tata zâmbește.
– Dar atunci mama era trează. Tim, aceasta 

este o cântare minunată de laudă la adresa lui 
Dumnezeu. Și El Se bucură în mod sigur de cân-
tarea ta. Se bucură întotdeauna când Îl lăudăm. 
Este exact ca în cazul tău.
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Tim dă din cap.
– Exact. Ca atunci, când am pictat un tablou 

frumos. Iar Dumnezeu a făcut munţii falnici și 
stelele. Mi-a explicat mie bunica, odată. A spus 
că asta se spune și în rugăciunea lui Isus.

Tata se gândește puţin.
– Ah, da, spune el apoi. Ai dreptate. Chiar la 

sfârșit. Acolo se spune: „Căci a Ta este Împărăţia, 
și puterea, și gloria în veci. Amin.” Cu adevărat o 
cântare de laudă foarte asemănătoare cu a ta. 
Dar acum, mănâncă-ţi micul dejun. 

Tim își încreţește fruntea. Numai adulţii cred că 
nu se poate mânca și fredona în același timp. Dar 
nu-i deloc adevărat.

Urmează o zi lungă de școală, dar Tim trece 
prin ea fredonând. Nu în timpul orelor, pentru 
că ar da de necaz. Dar în pauză, pe drumul spre 
casă, la masa de prânz, în timp ce-și face temele. 
La un moment dat, Tim a contaminat-o și pe 
Sofi , iar acum fredonează și cântă amândoi.

– Tim, spune mama enervată, când verifi că 
temele de casă, mai taci odată. Mie azi nu-mi 
vine să cânt.

– De ce nu? Tim se uită mirat la mama. Doar 
este o cântare pentru Dumnezeu; am voie să o 
cânt de câte ori vreau, se gândește el.

Mama oftează.
– Știi, Tim, sunt îngrijorată. Am afl at de la 

mătușa Sabina că bunica este bolnavă. Am 
încercat să o sun, dar nu răspunde nimeni. Mi-e 
teamă să nu fi  păţit ceva.

În după-masa aceea, mama mai încearcă de 
câteva ori să vorbească la telefon cu bunica. Dar 
fără succes. Bunica nu răspunde. Să meargă la 
ea e mai greu, fi indcă bunica locuiește la peste 
200 de kilometri depărtare. Tim se gândește. 
Poate ar merge totuși tata diseară la bunica.

Mai târziu, Tim încearcă să facă un puzzle. 
Dar din cauza gândurilor, pune mereu mâna pe 
piesele care nu se potrivesc. În plus, în mintea 
lui continuă să răsune cântarea: Al meu Domn e 
sfânt, e puternic și tare ... Tim își dă brusc seama 
ce cânta el de fapt: ... nimic nu-i prea greu pentru 

El. Dacă este adevărat, atunci Dumnezeu va 
avea grijă și de bunica. Și dacă mama nu reușeș-
te să vorbească la telefon cu ea, atunci va vorbi 
Dumnezeu cu bunica; la urma urmei, Lui nu-i 
trebuie  telefon. Iar el trebuie să-I spună asta 
imediat lui Dumnezeu.

– Dragă Dumnezeule, se roagă Tim, Te rog, ai 
grijă Tu de bunica. Și spune-i să răspundă la tele-
fon. Amin.

„Aminul” acesta este foarte important. Asta 
Tim o știe tot de la bunica lui, care i-a explicat 
cândva că „amin” înseamnă „așa să fi e”. Prin 
aceasta îi spunem lui Dumnezeu că ne încre-
dem pe deplin în El.

Sună telefonul. Tim și mama aproape că se 
ciocnesc pe coridor, fi indcă amândoi se gândesc 
la același lucru. Dar nu este bunica, ci tata, care 
dorește la cină spaghete cu carne. 

– Spaghete cu carne! Ce pofte mai ai și tu! Eu 
îmi fac griji aici pentru bunica ...

Tim se strecoară în camera copiilor. E rău când 
mama este prost dispusă. Ce-i drept, și lui îi este 
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puţin frică, dar, la urma urmei, s-a rugat. În plus, 
Sofi  tocmai îi cântă păpușii melodia lui: Al meu 
Domn e sfânt, e puternic și tare, nimic nu-i prea 
greu pentru El ... Tim începe imediat să fl uiere cu 
ea.

Din nou sună telefonul. De data aceasta, Tim 
este mai rapid.

– Alo, bunica?
Mama tocmai intră în hol, cu o privire mirată. 

Iar glasul de la celălalt capăt al fi rului râde.
– Pot cel mult să fi u bunicul tău. Sunt însă 

domnul Marin de la biblioteca orășenească. Tim, 
a sosit cartea ta despre iepuri.

– O, ce bine! Vin imediat s-o iau!
Tim închide telefonul.
– Mami, am voie să mă duc până la bibliote-

că? A sosit cartea mea despre iepuri.
Mama dă din cap.
– Haideţi, mergem toţi trei. Asta îmi va mai 

abate gândurile de la bunica.
– Mami, cântă și tu cântecul meu.
Tim tocmai vrea să înceapă din nou să fredone-

ze. Dar iar se aude sunând. De data aceasta, la ușă. 
– În mod sigur e hornarul, spune mama. 
– Sau tata. Sofi  trece pe lângă mama și pe 

lângă Tim.
– De data aceasta e rândul meu! strigă ea și 

deschide ușa casei dintr-o smucitură. 
Nu, nu e nici hornarul, nici tata. Cea care-și des-

chide braţele nu este nimeni alta decât bunica! 
– Bunicaaaa! ţipă Sofi . Și urmează o îmbrăţi-

șare de-a valma între Tim, Sofi , mama, bunica și 
căţelul bunicii.

– Am vrut doar să vă fac o surpriză, spune 
bunica, după ce-și recapătă sufl ul. 

– Dar chiar că ţi-a reușit, spune mama ușurată. 
Ar vrea să mai adauge ceva despre îngrijorare și 

anunţarea vizitei, dar Tim este mai rapid decât ea.
– Bunico, știi deja cântarea mea cea mai 

nouă? Pe aceasta o numesc de acum cântarea 
bunicii! Și Tim începe să cânte: Al meu Domn e 
sfânt, e puternic și tare, nimic nu-i prea greu pen-
tru El ...

De data aceasta, cântarea place tuturor. Chiar 
și mamei. Numai căţelul scheaună.

Este seară. Mama și tata au ieșit în oraș, în sfâr-
șit singuri, la un concert. Doar a venit bunica, să 
aibă grijă de Tim și de Sofi . Bunica tocmai le spu-
ne celor doi povești palpitante de demult, îi 
citește Sofi ei pentru a cincea oară cartea prefe-
rată și-l lasă pe Tim să-i pună întrebări cu nemi-
luita. Dar, la un moment dat, vine și timpul de 
culcare.

Privirea bunicii se îndreaptă spre ușa de la 
camera copiilor. Acolo mai atârnă încă sulul 
comorii, acea coală mare de hârtie gri, pe care 
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Tim a adus-o cândva acasă de la biserica aceea 
veche.

– Ce-i asta, Tim? întreabă bunica, în timp ce 
studiază literele încâlcite. Arată foarte enigma-
tic.

Tim îi spune povestea despre sulul comorii. 
Bunica este entuziasmată. 

– Și, întreabă ea, ai început să înţelegi puţin 
rugăciunea Tatăl nostru?

Tim se gândește. Da ... un pic! A fost acţiunea 
aceea fantastică legată de strânsul merelor din 
grădina doamnei Groza. Și apariţia lui Iepurilă în 
serviciul religios - asta a fost amuzantă. Apoi 

întâmplarea cu speedracer-ul acela; lui Tim nu-i 
prea place să-și amintească de ea. Toate au cam 
avut ceva de-a face cu rugăciunea Domnului 
Isus. Brusc, Tim mai știe încă multe alte lucruri, 
pe care trebuie neapărat să i le povestească 
bunicii. Se uită la ea, cu un zâmbet mare pe faţă.

– Normal că am priceput chestia asta cu 
rugăciunea: așa cum pot să-ţi povestesc ţie tot, 
așa pot să-I povestesc și lui Dumnezeu. Și, la fel 
ca tine, bunico, Dumnezeu are întotdeauna timp 
pentru mine!

(Sfârșit)
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A Ta e-Mpărăţia!
Tată din cer,
Ești fără-asemănare
Și-mpărăţia Ta
În inimi locu-și are.

Iubire eternă,
Puterea-Ţi aparţine.
Cu ea învingi chiar moartea
Și ne atragi spre Tine.

De la-nceputul lumii
Și până-n veșnicie,
Lauda, mărirea, gloria
Ţi se cuvin doar Ţie!

’Naintea Ta, Părinte,
Smerit vin să mă-nchin:
A Ta e-Mpărăţia,
Puterea și gloria
În veci de veci. Amin.

I se cuvine glorie!
Lui Dumnezeu I se cuvine
Întreagă lauda și mărirea,
Căci El S-a îndurat de mine –
A Lui e-Mpărăţia!

Lui Dumnezeu Îi dau eu slavă,
El, Creator și Domn întru-Nvierea
Ce vrea s-aducă pace-n lumea-ntreagă –
A Lui e și puterea!

Lui Dumnezeu Îi dau eu ascultare,
El, Cel slujit de-a cerului oștire
Și proslăvit de noi în închinare –
A Lui e-ntreaga glorie!

Ilustraţii de Ina COZINA

Poezii de Elena BRAUN, 
după o idee a Mariei DELL
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Cunoști acele povești, în care diferiţi oameni 
luptă pentru putere? Acolo există personaje 

bune și personaje rele. Ambele grupe se luptă și, 
de cele mai multe ori, cei răi vor să ajungă la pute-
re, pentru ca mai apoi să facă 
lucruri rele și să stăpânească 
întreaga lume.

Astfel de oameni există și în 
viaţa reală. Ce-i drept, ei pot să 
facă mult rău, dar nu pot să aca-
pareze defi nitiv puterea. Pot să 
producă pagube, pot să le insu-
fl e oamenilor groaza, dar ei nu 
pot, de exemplu, să domnească 
în inimile oamenilor care cred în 
Dumnezeu. Tatăl ceresc, nu per-
mite ca cineva – oricât ar fi  de rău 
– să fure un om din mâna Sa. Și 
dacă Dumnezeu nu vrea acest 
lucru, atunci nimeni nu va reuși 
să îl facă. Fiecare om își primește 
puterea de la Dumnezeu. Toată puterea vine de la 
Domnul. El este atotputernic. De aceea, niciun om 
nu poate să facă ceva, dacă Dumnezeu nu-i dă 
capacitatea să facă sau, cel puţin, dacă nu-i permite 
să facă acel lucru. Dumnezeu este Regele. El dom-
nește cu toată puterea în Împărăţia Lui, atât pe 
pământ, cât și în cer. Iar dacă credem în Dumnezeu, 
facem parte din Împărăţia Lui și El ne ocrotește.

Asta-i grozav, nu-i așa? Și pentru că Dumnezeu 
are toată puterea, de aceea este bine să aratăm în 
rugăciune că ne dăm seama de acest lucru: „Căci a 
Ta este Împărăţia, și puterea, și gloria în veci. Amin.” 

Când încheiem rugăciunea Tatăl nostru în felul 
acesta, ne amintim cine este cu adevărat Dumnezeu 
și că nu trebuie să ne fi e frică de alţi oameni (răi). 
Dumnezeu este Tatăl nostru ceresc. Totul este în 

mâna Lui. Domnul are toată pute-
rea și nimeni nu poate să o ia de 
la El. Dumnezeu o are azi, mâine 
și în  fi ecare zi, deci pentru tot-
deauna.

Prin aceste cuvinte nu ne amin-
tim doar cine este Dumnezeu – 
că este Tatăl nostru puternic și 
mare din cer – ci, în același timp, Îl 
și lăudăm. Tim L-a glorifi cat pe 
Dumnezeu prin cântarea lui. Când 
îi spunem unui om care-i sunt 
calităţile, el se bucură că îl lău-
dăm. La fel este și cu Dumnezeu. 
El Se bucură când Îl  glorifi căm, 
pentru că atunci Îi  recunoaștem 
calităţile. Iar  Dumnezeu are mul-

te calităţi! Și spre deosebire de noi, oamenii, El nu 
are niciun defect. El este cel mai minunat dintre 
toţi regii.

Este extraordinar să-L lăudăm pe Dumnezeu. 
Nu numai că Dumnezeu Se bucură, ci și noi înce-
pem să ne bucurăm. Când Îl lăudăm pe El, deve-
nim conștienţi cine este Dumnezeu și cum este El: 
mare, puternic, sfânt, minunat. Și atunci ne bucu-
răm pentru că avem un Dumnezeu și Tată atât de 
grozav, care ne ajută. Tu, eu și oricine care crede în 
El, noi toţi avem voie să fi m copiii Lui. Și nimeni nu 
poate să schimbe această stare de fapt!

Tatăl meu
Wolfgang WETZLER

Tatăl meu     este rege
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Waldemar ZORN

amenii nu-și reveniseră încă din uimire. Tocmai fuseseră 
martorii unei mari minuni: cu numai cinci pâini și doi pești, 
Isus săturase cinci mii de oameni! El Îi mulţumise în rugăciu-
ne Tatălui Său pentru pâine și pești, apoi le spuse ucenicilor 
Săi să împartă mulţimii adunate hrana. După ce au mâncat 
toţi, s-a strâns tot ce a rămas: douăsprezece coșuri pline!

– Haideţi să-L facem regele nostru! au strigat oamenii 
entuziasmaţi. Atunci nu vom mai avea niciodată probleme!

Isus a știut că oamenii doreau să-L facă rege datorită 
înmulţirii pâinilor, și nu deoarece credeau în El. De aceea 
le-a spus ucenicilor Săi:

– Urcaţi repede în barcă și treceţi pe celălalt mal al mării.
Ucenicii erau îngrijoraţi:
– Și ce se va întâmpla cu Tine?
– Eu mai rămân aici ca să-i trimit pe toţi acasă. Dar voi, 

grăbiţi-vă!
Ucenicii au urcat în barcă și au plecat spre 
celălalt mal. După ce a trimis acasă mulţi-

mea de oameni, Isus S-a dus singur pe 
munte ca să Se roage. Era noapte. Uce-
nicii se afl au de câteva ore pe mare. 

Vântul bătea cu putere din faţă și deo-
dată s-a pornit o adevărată fur-

O
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tună. Valurile s-au năpustit asupra bărcii și ucenicii nu 
mai conteneau să scoată apa din barcă.

Era trecut de miezul nopţii când, deodată, unul dintre 
ucenici a ţipat speriat:

– Priviţi! O fantomă merge pe apă!
Ucenicii s-au înspăimântat foarte tare: o siluetă venea 

pe apă spre ei. Când Isus, fi indcă El era, nu o fantomă, a 
văzut feţele îngrozite ale ucenicilor Săi, a strigat în bătaia 
vântului:

– Eu sunt, nu vă temeţi!
Atunci, unul dintre ucenici, și anume Petru, I-a strigat 

lui Isus:
– Doamne, dacă ești Tu, lasă-mă să vin la Tine 

pe apă.
– Vino! i-a răspuns Isus.
Petru, care era un bărbat hotărât, nu s-a gân-

dit prea mult, ci a pășit afară din barcă direct 
în apă, mergând așa, pur și simplu, pe apă. La 
început s-a uitat numai la Isus. Dar când a văzut 
un val uriaș năpustindu-se asupra lui, a început 
să se îndoiască și să se scufunde.

– Doamne, salvează-mă! a strigat Petru 
disperat. 

Isus i-a întins mâna, l-a prins și i-a 
spus:

– O, mică ţi-e credinţa! De ce 
te-ai îndoit?

Apoi au urcat amândoi în bar-
că. Furtuna s-a liniștit și valurile s-au 
potolit. Ucenicii au căzut în genunchi 
înaintea lui Isus, exclamând:

– Cu adevărat, Tu ești Fiul lui 
Dumnezeu!

Această istorisire o găsești în 
Biblie, în trei Evanghelii: Matei 14, 
Marcu 6 și Ioan 6.
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Ilustraţii de Alexander BASS
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Mai mult 
decât un careu!
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Instrumente muzicale
Mai jos sunt imaginile unor instrumente muzicale ce apar în Biblie.
Scrie numele lor în căsuţele verticale, completează literele lipsă din căsuţele colorate și vei descoperi 
un verset din Psalmul 96.

După o idee a Elenei MICULA

ţimbal

fl uierecaval (fl uier mare 

ciobănesc)
timpane

alăută

harpă

Citește următorul verset și găsește cuvintele subliniate în careul de mai jos.
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede 
în El să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică.” Ioan 3:16

Careu realizat de Elisabeta-Maria RIŞCIUC, 13 ani, loc. Negostina, jud. Suceava

I N M U L T A B K A
S U J W A R O E H C
I C B I A A A N Q I

N R A I B A L I L N
G E P O T X S C U S
U D C A Y E J I M E
R E I N P E L R E V
U V A U I F K O A H
L O U E Z E N M U D
I J V I A T A U A B

L F

N T D M N N T N Ă

V

Ţ

trâmbiţă

ticale, 

ţă

chimvale

șofar

Felinarul_11_3.indd   12Felinarul_11_3.indd   12 10.03.2011   10:21:0810.03.2011   10:21:08



Uitaţi-vă la acești 
omuleţi haioși! Fiecare 
are o altă postură. Dacă 
cineva v-ar fi lma o zi 
întreagă, aţi fi  uimiţi de 
poziţiile adoptate de 
mâinile și picioarele 
voastre. Putem face 
multe cu omuleţii noștri. 
Ei vor să vă încurajeze să 
vă amintiţi un lucru pe 
care l-aţi putea uita ușor 
când vă jucaţi sau când 
vă faceţi temele. Trebuie 
doar să scrieţi litera 
corectă sub omuleţ și 
veţi afl a ce vor să vă 
spună.
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A Ă Â D E F I L M

N O P R S T U
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Citește încă o dată prorociile pe care le-a rostit Iacov 
despre fi ecare dintre fi ii lui (Geneza 49:1-28). Vrem să ne 
ocupăm mai amănunţit de prorociile făcute lui Iuda și Iosif.

Citește Documentul nr. 7
Să încercăm să înţelegem ce ar putea să însemne aceas-

tă binecuvântare:
1. „Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda ...”
Un toiag de domnie sau un sceptru este un simbol al dom-

niei regale. Această afi rmaţie înseamnă că urmașii lui Iuda 
vor fi  regi și că vor domni.

2. „Nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui ...”
Aceasta înseamnă că urmașii lui Iuda vor urmări ca legile 

să fi e respectate.
3. „Până va veni Șilo, și de El vor asculta popoarele.”
Va veni un erou, un rege (și anume Isus), căruia I se vor 

închina toate popoarele.

Când a fost rostită această prorocie, poporul Israel nu 
exista încă. Dar Iacov, cel care primise numele Israel, trăia 
deja, la fel și cei doisprezece fi i ai lui. Legile după care urma 
să trăiască acest popor nu existau încă. Însă Dumnezeul lui 
Avraam, Isaac și Iacov, Domnul atotputernic, măreţ și îndu-
rător, Și-a ales anumiţi oameni pentru un scop precis, și 
anume oameni din care avea să apară cândva poporul 
Israel! 

Acum să citim Documentul nr. 8. Aceasta este prorocia 
despre Iosif, cel care a avut cu adevărat o viaţă palpitantă 
(vezi Geneza, capitolele 37-50). Fraţii lui Iosif l-au invidiat, 
deoarece tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ceilalţi fi i. De 
aceea, ei l-au vândut pe Iosif ca sclav în Egipt, povestind 
tatălui lor că fratele lor ar fi  fost omorât de animale sălba-
tice. Însă Domnul a fost cu Iosif. La 30 de ani, Iosif a devenit 
cel mai puternic om din Egipt, după Faraon. A primit pozi-
ţia unui prim-ministru. În același timp, în Canaan, acolo 
unde trăia familia lui Iosif, a început o mare foamete. 
Urmarea a fost că fraţii lui Iosif au venit în Egipt ca să cum-
pere cereale. Ei nu și-au recunoscut fratele, însă Iosif i-a 
recunoscut. El i-a iertat pentru că îl vânduseră și și-a invitat 
întreaga familie să se mute în Egipt, până avea să treacă 
foametea. Atunci, Iacov cu toţi urmașii lui – șaptezeci și 
cinci de persoane – s-au stabilit în Egipt, în ţinutul Gosen. 
Vezi datele istorice, care atestă acest lucru.

Timpul a trecut. Iacov a murit, apoi au murit și Iosif și 
Faraonul care-l cunoscuse bine pe Iosif și care avusese 
încredere în el. Un nou domnitor a ajuns la putere, iar 
acesta a văzut în poporul Israel, care creștea tot mai mult, 
o ameninţare pentru Egipt. De aceea, a poruncit să fi e puși 
supraveghetori care să-i oblige pe israeliţi să muncească 
din greu. Evreii trebuiau să facă întruna cărămizi din paie și 
din lut. În plus, Faraon le-a poruncit moașelor să omoare 
băieţii nou-născuţi ai israeliţilor. Însă pentru că moașele se 
temeau de Dumnezeu, nu au ascultat de porunca lui 
Faraon. Pentru aceasta, Dumnezeu le-a binecuvântat, iar 
poporul a crescut și a devenit tot mai puternic.

Într-o zi, fi ica lui Faraon s-a dus la râu să facă baie. În 
păpuriș, a găsit un coș în care era culcat un bebeluș. A înţe-
les imediat că trebuia să fi e un băieţel al evreilor, care fuse-
se ascuns acolo, de teamă să nu fi e descoperit și ucis de 
slujitorii lui Faraon. I-a părut rău de copil și a decis să ia 
băiatul cu ea și să-l crească drept copilul ei. Dumnezeu a 
vrut așa ca băieţelul să fi e alăptat de însăși mama lui. Ast-
fel, micuţul Moise a ajuns să crească la curtea lui Faraon. A 
purtat haine împărătești, a mâncat din vase de aur și a 
învăţat cu cei mai buni profesori. Dar Moise a știut că era 
de fapt fi ul unui evreu. Când a crescut mai mare, și-a dat 
seama cu câtă cruzime îi asupreau egiptenii pe israeliţi. 
Într-o zi, când a vrut să ia apărarea unui om din poporul 
lui, s-a întâmplat că a ucis un supraveghetor egiptean. 
Atunci a trebuit să fugă din Egipt. A ajuns în ţara Madian și 
a trăit acolo 40 de ani.

Odată, când Moise păștea oile pe Muntele Horeb, a 
văzut o tufă care ardea. Scaietele ardea, ce-i drept, dar nu 
se făcea scrum. Moise s-a apropiat și atunci a auzit un glas, 
care i-a spus:

– Moise! ... Descalţă-te, pentru că locul pe care stai este 
un loc sfânt!

Dumnezeu îl alesese pe Moise ca să scoată poporul 
Israel din Egipt.

De zece ori s-a dus la Faraon cu rugămintea să lase 
poporul lui să plece din Egipt, însă Faraon nu a fost de 
acord. Dumnezeu S-a descoperit în toată puterea Lui: a 
făcut să vină asupra Egiptului diferite nenorociri, până 
când Faraon a fost obligat să-i elibereze pe evrei.

Dacă vrei să afl i mai multe despre nenorociri și des-
pre minunile făcute de Dumnezeu, citește Exodul, capi-
tolele 7-11.

BINECUVÂNTAREA TATĂLUI

Unde ne-am oprit? Dacă-ţi desfaci sulul de papirus, ai să-ţi dai sea-
ma. Atunci ai să vezi imediat numele celor doisprezece fi i ai lui 

fi i a avut o viaţă deosebită și foarte interesantă. 
Însă Biblia ne povestește pe larg doar despre vie-
ţile unora din ei.

Iacov, din care au ieșit cele douăspreze-
ce triburi ale lui Israel. Fiecare din acești 

Partea a III-a
(Serie începută în nr. 1/2011) 

O MOSO MOS,TENIRE TENIRE 
PRETPRET,IOASAIOASĂ
O MOS,TENIRE 
PRET,IOASĂ
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Basoreliefurile pentru Faraonul Haremhab 
sunt un indiciu pentru perioada de timp 
în care Iosif a fost prim-ministru în Egipt și 
în care și-a invitat tatăl, împreună cu toată 
familia, să vină și să trăiască în Egipt. Ele 
vorbesc despre o comunitate de păstori 
din nord, care cer să li se permită să-și 
pască turmele conform tradiţiei strămoși-
lor lor. Și în mormântul unui Faraon din 
Berșeh există o imagine care reprezintă 
un păstor care se mută în Egipt. Iar în 
dreptul imaginii apare următorul mesaj: 
„Odată aţi călcat pe nisipul din Siria. Acum 
vă veţi paște turmele în Egipt, pe pășuni 
verzi.”

Horeb - muntele lui Moise

DOCUMENTUL NR. 7

„Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici 
toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni 

Şilo, şi de El vor asculta popoarele.” 
(Geneza 49:10)

DOCUMENTUL NR. 9

„Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui 
Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui 

Iacov [...] Am văzut asuprirea poporului Meu, care 
este în Egipt, şi am auzit strigătele pe care le scoate 
din pricina asupritorilor lui; căci îi cunosc durerile. 
M-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor 
[...] Te voi trimite la Faraon şi vei scoate din Egipt pe 
poporul Meu, pe copiii lui Israel.”  (Exodul 3:6-10)

DOCUMENTUL NR. 8

„Dar arcul lui a rămas tare, şi mâinile lui au fost 
întărite de mâinile Puternicului lui Iacov: Şi a ajuns 

astfel păstorul, stânca lui Israel.” 
(Geneza 49:24)

DATE 
ISTORICE
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Răspunde la întrebări, scriind răs-
punsurile în căsuţele din imaginea 
alăturată.

11. Cum s-a numit fi ul lui Iacov 
despre care tatăl a prorocit 
că toiagul de domnie nu se 
va îndepărta de la el?

12. Cum s-a numit fi ul lui Iacov 
care a fost vândut ca sclav 
de către fraţii lui?

13. Cum s-a numit ţara în care a 
fost vândut ca sclav?

14. Cum s-a numit prorocul pe 
care Dumnezeu l-a ales ca 
să elibereze poporul Israel 
din robie?

Și acum taie partea din pagină cu 
tema și lipește-o de sulul scris.

Elena MICULA
Ilustraţii de Victoria DUNAIEVA

11.

7.

12.

13.

14.

A se lipi de sulul scris

1.

2.

CONTINUAREA 
TEMEI
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Elvira ZORN

Numele lui înseamnă „lăudat fi e Domnul”. A 
fost unul dintre fi ii lui Iacov. Lui îi datorează fra-
tele lui cel mai tânăr faptul că, în loc să fi e omo-
rât din cauza invidiei de către ceilalţi fraţi ai săi, 
a fost vândut ca sclav. Tatăl lui l-a binecuvântat 
și a făcut o prorocie despre el. Împăratul David a 
fost unul din urmașii lui.

Numele lui înseamnă „Iehova este Dumnezeul 
meu”. A trăit în secolul al IX-lea î.Cr., ca proroc în 
Israel. A prorocit o secetă și a trebuit să se ascun-
dă din cauza persecuţiilor unui rege care nu-L 
cunoștea pe Dumnezeu. Pe muntele Carmel a 
avut loc o întrecere între el și prorocii lui Baal. 
S-a înălţat la cer într-un car de foc.

Numele lui înseamnă „Dumnezeu este salva-
re”. A fost un fi u al prorocului Amos, a fost căsă-
torit și a avut doi copii. Una din cărţile profetice 
din Biblie îi poartă numele. La Qumran s-a des-
coperit și sulul din piele al cărţii scrise de el. 
Sulul, format din 17 pagini, are o lungime de 
șapte metri.

Tradus, numele ei este „Domnul este splen-
doarea ta”. A fost fi ica lui Levi și a avut trei copii. 
A reușit să salveze viaţa fi ului ei născut în Egipt, 
deși Faraon poruncise ca toţi băieţii nou-năs-
cuţi ai israeliţilor să fi e omorâţi.

Răspuns: Geneza 29:35; 49:8-12; Matei 1:1-6

Răspuns: 1 Regi 17-19; 2 Regi 2 Răspuns: 2 Regi 19:2; cartea 
 prorocului căutat

Răspuns: Exodul 2:1-10; 6:20

Ilustraţii de Larisa GOROŞCO

S,tii cum îi cheamă?
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În clasa a VI-a, elevii l-au studiat pe scriitorul rus Gogol. Doamna Petrova, 
o profesoară mai în vârstă și extrem de severă, a dat ca temă de casă citirea 
povestirii „Înecata”, pentru a putea fi  apoi repovestită. Programa școlară 

pentru clasa a VI-a mai cuprindea în plus poves-
tirea „Vii”, ca lectură suplimentară. Copiilor le-a 
plăcut acest lucru. Unii au vorbit despre fi lmul 
făcut după povestirea lui Gogol pe care-l văzu-
seră la cinematograf, alţii și-au lăsat camarazii cu gura căscată, afi rmând 
că această povestire se bazează pe fapte reale. Copiii au fost deci încân-
taţi de această temă de casă.

Când Lili a ajuns acasă de la școală, a prânzit și a pus apoi imediat mâna 
pe manualul de citire. Dar mai întâi s-a rugat. I-a cerut lui Dumnezeu s-o 
binecuvânteze la temele de casă. Așa se obișnuise deja din clasa I și ade-
sea experimentase ajutorul lui Dumnezeu la învăţat. Oare să fi  avut din 
acest motiv note atât de bune la majoritatea materiilor?

Apoi Lili a deschis cartea. Ce fel de „înecată” să mai fi e și aceasta? Ochii 
îi alergau grăbiţi de la un rând la altul. A citit despre scandaluri cu beţivi, 

a dat peste porecle urâte și la fi nal au mai apărut și o vrăjitoare și povești despre sirene. Nu, Lili nu 
vroia să citească așa ceva! După ce citeau împreună din Biblie, părinţii le explicau adesea lui Lili și 

fraţilor ei pasajele în care era vorba de limbaj și expresii urâte. De aceea, creștină fi ind, 
Lili prefera să nici nu pronunţe asemenea lucruri. Chiar dacă povestirea fusese scrisă 
de un scriitor renumit, Lili nu vroia să o repovestească. Și-a amintit de câte ori Îi ceruse 
deja iertare lui Isus pentru cuvintele rele pe care le spusese la supărare despre fratele 

ei cel mic. Tocmai era în procesul de a se debarasa de acest 
mod de exprimare și acum să fi e nevoită să-l înveţe din nou 
pentru temele de la școală?! Nici poveștile despre vrăjitoare 
nu-i plăceau. Ce să înveţe din ele? Ghicitul, datul în cărţi 
erau păcate detestabile. Lili nu era deloc interesată de ele. 
Știa că Dumnezeu le interzice categoric oamenilor să se 
ocupe cu vrăjitoria, El dorind ca noi să ne adresăm doar Lui, 
Dumnezeului atotputernic, iubitor, care vrea să ne ajute în 
orice problemă.

Lili le-a povestit părinţilor ei în ce dilemă se afl a. La sfârșit, a mai adăugat:
– Chiar dacă primesc un unu (în Rusia este cea mai rea notă). Nu vreau să învăţ ceva ce contrazi-

ce concepţia mea despre lume și viaţă.
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TEMA 
    DE Casă

de Elena CEPILCA
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Tatăl lui Lili și-a amintit:
– Pe vremuri, când doamna Petrova era profesoa-

ra mea, s-a enervat pentru că noi, copiii proveniţi din 
familii creștine, refuzam să devenim pionieri sau să 
intrăm în comsomol, o organizaţie comunistă de tine-
ret din fosta Uniune Sovietică. Pe vremea aceea, eram 
duși în faţa profesorilor. Pentru noi, cei câţiva elevi 
creștini, aceasta era o încercare grea. Mulţumim lui 
Dumnezeu că acum vremurile s-au schimbat. În ţara 
noastră există acum cu adevărat libertate de credinţă. 
Dar nu știu, Lili, dacă și doamna Petrova și-a schimbat concepţia în această privinţă și dacă te va 
înţelege.

– Dar în locul acestei teme de casă absurde pot să fac altceva, poate ceva chiar mai difi cil!
– Atunci, încearcă, zise mama lui Lili. Și i-a mai dat un 

sfat: Dar roagă-te întâi, să te ajute Dumnezeu să iei decizia 
corectă.

Și Lili așa a și făcut. După rugăciune, a rămas la decizia ei. 
Dar în loc să nu pregătească nimic pentru școală, a învăţat 
pe de rost o poezie lungă de Lermontov, tot din manualul 
ei.

În a doua zi, ora de limba rusă a început, ca de obicei, cu 
verifi carea temei de casă. Unii elevi au ridicat imediat mâna 
pentru a fi  scoși la tablă. Însă doamna Petrova nu i-a băgat 
în seamă și a deschis 
catalogul. Pe cine avea 
să asculte azi? În gând, 
Lili s-a rugat să nu o 
asculte pe ea. Dar în 

aceeași clipă și-a auzit numele. Trebuia să iasă la tablă.
Deoarece știa cât de severă este profesoara ei, Lili s-a speriat 

puţin, însă numai preţ de o clipă. Oare să nu poată avea o păre-
re proprie? La urma urmei, luna următoa-
re avea să împlinească doisprezece ani.

– În locul povestirii „Înecata” aș dori să 
recit o poezie de Lermontov. Se poate?

– Dar Lili! Nu ai înţeles corect tema de 
casă? Ar trebui să fi i mai atentă la oră!

Doamna Petrova era evident foarte 
nemulţumită de eleva ei. 

Aș putea spune într-adevăr că am înţeles greșit, îi trecu atunci lui Lili prin cap. 
Dar nu ar fi  fost adevărat. Și, în plus, se rugase ca Dumnezeu să-i dea puterea 
necesară și ca El să fi e glorifi cat prin ea. Așa că Lili s-a decis să spună adevăratul 
motiv.
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Un timp, în clasă a domnit tăcerea. Dar apoi 
a răsunat vocea severă a profesoarei:

– Programa școlară este obligatorie pentru 
toţi elevii! Operele scriitorilor noștri ruși sunt 
importante pentru întreaga omenire, dar mai 
ales pentru noi, fi ind vorba despre scriitorii 
noștri naţionali! Și dacă nu-ţi convine progra-
ma noastră școlară, Lili, poţi să te transferi la o 
școală creștină și acolo să studiezi cărţile tale, 
cum ar fi  Biblia.

Lui Lili i-ar fi  plăcut foarte mult să se ducă la 
o asemenea școală, dar în ţara ei nu existau încă asemenea școli. În această situaţie, a înţeles clar cât 
de greu este pentru un creștin să rămână credincios Învăţătorului ceresc.

– Stai jos, nota unu, a mai adăugat învăţătoarea. Dar noi două mai avem ceva de discutat.
La școală existau mulţi copii care nu-și făceau temele și care primeau câte un unu aproape la fi e-

care oră. Dar aproape că nu a existat niciun elev cu care să se stea atât de mult de vorbă după orele 
de clasă, cât s-a discutat cu Lili. Doamna Petrova era de părere că părinţii lui Lili o învăţaseră să se 
poarte așa. Însă Lili i-a demonstrat acestei doamne educate, dar care cunoștea mult prea puţine 
despre credinţă, că Îl iubea pe Domnul și că era ea însăși dispusă să-și asume responsabilitatea pen-
tru comportamentul ei.

Colegii de clasă i-au prezis lui Lili că nu o așteaptă nimic bun și că de acum înainte, în mod sigur, 
nu va mai primi la rusă niciun cinci. „Petrova” avea în mod sigur să 
o hărţuiască pe Lili ...

Au fost însă cu toţii uimiţi când s-a întâmplat cu totul altceva: 
profesoara a început s-o trateze pe Lili cu un respect deosebit, iar 
de 8 Martie, de Ziua Femeii, când Lili i-a dăruit un exemplar din 
Noul Testament, doamna Petrova l-a acceptat.

– Mulţumesc, Lili, a spus atunci profesoara, luând cadoul neo-
bișnuit. Am să-l citesc cândva. Poate am să afl u atunci ceva mai 
multe despre Cel pe care-L iubești atât de mult. În toţi anii, de 
când lucrez în învăţământ, am observat întotdeauna o încăpăţâ-
nare la copiii de creștini. Își susţin părerile. Tu m-ai determinat să 
meditez din nou la aceas-
ta.

Aceste cuvinte au făcut-o pe Lili foarte fericită. Ce bine că 
nu se temuse să-și spună părerea! Poate că doamna Petrova 
se va întoarce într-o zi și va găsi calea la Dumnezeu. Lili se 
va ruga pentru aceasta. Dar un lucru era foarte sigur: o 
sămânţă bună despre adevărul lui Dumnezeu căzuse deja 
în inima profesoarei ei.
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DESCIFREAZĂ VERSETUL BIBLIC!
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Ajută-l pe Robinson, care se afl ă pe o insulă nelocuită, să citească mesajul din sticlă.

CRIPTOGRAMĂ

Întrebări:
1. Pe ce insulă i S-a revelat Dumnezeu lui Ioan? (Revelaţia 1:9)  19-1-24-16-18-22
2. Cum se numea fi ul lui Timeu, vindecat de Isus în Ierihon? (Marcu 10:46)  4-1-21-24-11-16-7-26
3. Pe ce deal a fost răstignit Isus Cristos? (Matei 27:33)  9-18-15-9-18-24-1
4. Cum se numea tatăl lui Noe? (Geneza 5:28-29)  15-1-16-7-10
5. Noi suntem fraţi, dar ce este Isus Cristos? (Matei 23:8)  12-17-27-2-25-2-24-18-21-26-15
6. Ce a devenit Avraam prin credinţa sa? ... lui Dumnezeu (Iacov 2:23)  19-21-11-7-24-7-17-26-15
7. Pe al cui fi u l-a înviat Ilie? (1 Împăraţi 17:20) 27-2-6-26-27-7-11
8. Cum s-a numit unul dintre fi ii lui Adam? (Geneza 4:1) 5-1-11-17

Dacă răspunzi corect la întrebări, apoi, în locul cifrelor, scrii în criptogramă 
literele corespunzătoare, afl i cum este Dumnezeul pe 
care-L cântă psalmistul în Psalmul 106.
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Rubrică realizată de Iulia KURACI 
şi Vica GARBUS
şi adaptată de Elena BRAUN
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A fost odată un rege, care era foarte bogat și căruia îi plăcea 
aventura. Acest rege avea o fi ică, o mică prinţesă, care locuia 

împreună cu el într-un castel mare și frumos de la malul 
mării. În vistieria regelui, pe lângă aur și nestemate, 

exista și o carte străveche. În această carte erau 
scrise cu un scris frumos toate lucrurile care le 
produceau oamenilor bucurie. Deoarece regele 
o iubea foarte mult pe fi ica lui, vroia ca ea să pri-
mească toate aceste lucruri care puteau să o facă 

fericită. Astfel că el pleca în fi ecare primăvară 
în călătorie ca să viziteze multe ţări de dincolo 
de mare. Când se întorcea acasă, îi aducea 

micuţei prinţese de fi ecare dată daruri: rochii fru-
moase, pantofi  încrustaţi cu pietre preţioase, inele 
de aur, agrafe cu perle și multe altele. Micuţa prinţe-

să era foarte fericită când tatăl ei venea acasă, dar era foarte tristă când pleca din 
nou. Atunci se așeza la fereastră, se uita spre mare și plângea. Rochiile frumoase și 
pantofi i, inelele de aur și agrafele de prins părul o făceau fericită doar pentru un 
timp. Micuţei prinţese îi era foarte dor de tatăl ei. Dar el pleca mereu, fi indcă nu îi 
adusese încă toate lucrurile despre care era scris în cartea cea veche.

Elena MICULA
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Odată, pe când regele era din nou plecat în călătorie, micuţa prinţesă s-a dus 
în vistierie, a scos din cufărul cel mare cartea străveche și a început să citească: 
„pahare de argint, perdele de mătase, cutii muzicale, căluţi cu coamă albă, 
caleașcă de aur, dulciuri și alte bunătăţi gustoase ...”

Micuţa prinţesă frunzări toată cartea, până la ultima pagină și acolo găsi scris: 
„Toate aceste lucruri le produc oamenilor o bucurie și o fericire vremelnică; 
adevărata fericire o dă însă numai ...” Prinţesa luă creionul care atârna de un 
lanţ de aur la brâul ei și completă afi rmaţia cu două cuvinte. Ochii i se umplură 
de lacrimi. Prinţesa plânse mult timp, până când, în cele din urmă, adormi.

În ziua aceea se întoarse și regele la castel. Începu să-și caute fi ica, fi ind 
nerăbdător să îi dăruiască tot ce adusese pentru ea. Într-un târziu, o găsi. Prin-
ţesa zăcea adormită lângă cufărul cel mare, cu capul pe cartea deschisă. Regele 
văzu cuvintele pe care le completase fi ica lui, își luă copila în braţe și rosti plin 
de duioșie:

- De acum înainte nu voi mai pleca în călătorii. Voi rămâne mereu cu tine.
Pe ultima pagină a cărţii sta scris: „... adevărata fericire o dă însă numai dra-

gostea tatălui.”

De ce ne produc lucrurile 
pe care dorim atât de mult să 
le avem doar o bucurie 
trecătoare? Pentru că inima 
noastră este creată pentru 
Dumnezeu, Domnul veșnic, 
atotputernic și nemuritor. 
Toate comorile acestei lumi 
sunt nimic în comparaţie cu 
bucuria de care avem parte 
noi, oamenii, în relaţia cu 
Tatăl nostru ceresc, Cel care 
ne iubește nespus. Lucrurile 
nu pot să ne umple cu 
adevărat inimile, mereu va 
rămâne un gol în inima 
noastră. Numai dragostea lui 
Dumnezeu, care este veșnică 
și fără sfârșit, poate să umple 
pe deplin inima omului și să-i 
dăruiască fericire adevărată.

Ilustraţii de 
Victoria DUNAIEVA
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La vârsta de doisprezece ani, unchiul meu, fratele mamei mele, s-a mutat cu 
familia în Rusia. În vacanţele de vară, unchiul și mătușa își aduceau copiii la noi, în 
Kazahstan. Verișorii mei mi-au dat în dar câteva numere ale revistei FELINARUL copi-
ilor. Le-am citit pe toate și mi-au plăcut foarte mult. Ce-i drept, am știut dintotdea-
una că există un Dumnezeu, dar mai mult de atât nu știam despre El. Încă de pe 
atunci eram în căutarea sensului vieţii.

Deoarece unele articole din FELINARUL copiilor erau seriale, am vrut neapărat să 
primesc și numărul următor. Dar nu știam unde și cum să-l găsesc; nu se vindea 
nicăieri.

Peste un an, într-o zi de duminică, mă plimbam cu prietenii mei prin piaţă. Atunci 
am văzut la o tarabă revista mea iubită, FELINARUL copiilor. Nu mi-am putut lua 
ochii de la ea. În cele din urmă, i-am spus vânzătorului că vreau să o cumpăr. Tinerii 
de la stand mi-au explicat prietenoși că această literatură nu era de vânzare. Puteam 
pur și simplu să o iau acasă ca să o citesc, iar duminica următoare să o aduc înapoi, 
cam la aceeași oră. M-am mirat puţin, dar am fost de acord. Cu FELINARUL copiilor și 
cu încă o carte în mână am plecat acasă bucuroasă.

Și așa am devenit un cititor fi del al bibliotecii creștine de stradă. Creștinii care 
făceau această lucrare m-au invitat la un moment dat la școala duminicală. Dar tot 
mereu intervenea câte ceva. Într-o zi, m-am îmbolnăvit foarte tare și am stat cinci 
săptămâni în spital! În tot acest timp m-a preocupat foarte mult faptul că nu duse-
sem înapoi literatura împrumutată de la biblioteca de stradă. Mi-era frică să nu se 
creadă că aș fi  furat literatura respectivă. Dar de îndată ce am ieșit din spital, am 
plecat la biserică. Acolo am fost primită cu atâta bucurie, încât frica a dispărut ime-
diat. De atunci, nu am mai lipsit de la niciun serviciu religios. Aveam pe atunci 14 
ani, așa că am început să frecventez întâlnirile de tineret. Dumnezeu mi-a vorbit 
prin Cuvântul Său și mi-a atins inima. Mi-am predat viaţa lui Isus, lucru pe care nu 
l-am regretat niciodată. El a schimbat totul în mine și mi-a dăruit pacea și bucuria 
după care tânjisem de atâta vreme. Prin harul Lui am putut activa la școala dumini-
cală. Mai târziu, mi s-a încredinţat o grupă de copii, iar apoi întreg departamentul 
de școală duminicală. Vara, în regiunea noastră se organizau tabere pentru copii. 
Dumnezeu m-a binecuvântat foarte mult prin participarea mea ca ajutor la aceste 
tabere. Mă bucuram foarte mult să pot face cât de puţin pentru Domnul și pentru 
acei copii, care erau așa cum fusesem și eu cândva!

Între timp, Dumnezeu mi-a dăruit un soţ. Împreună suntem implicaţi în lucrarea 
cu copiii și cu tineretul. Așa m-a ajutat atunci pe mine FELINARUL copiilor să găsesc 
cel mai important drum în viaţă, și anume drumul care duce la Isus Cristos. Îi mulţu-
mesc Domnului pentru călăuzirea Sa minunată și pentru lucrările Sale măreţe!
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Tatiana IEFREMOVA, Kazahstan
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1. ... fraţi a avut Iosif?
 a) 10
 b) 11
 c) 12

11.  ... oameni au venit la Avraam, 

ca să-i spună că va avea un fi u?

 a) 1
 b) 3
 c) 5

25

FE
LI

N
A

RU
L 

3/
11

Câţi (Câte) ...

Ilustraţii de 
Victoria DUNAIEVA

2. ... fraţi și surori a avut Moise?
 a) 2 
 b) 4
 c) 5

3. ... fi i a avut Naomi?
 a) 1
 b) 2 
 c) 6

4. ... copii au avut Elisabeta 

și Zaharia? a) 1

  b) 2

  c) 3

5. ... ucenici a avut Isus?
 a) 10
 b) 12
 c) 14

6. ... surori a avut Lazăr? a) 2
 b) 3
 c) 4

7. ... copii, ale căror nume 

le cunoaștem, au avut 

Adam și Eva?

a) 1    b) 3    c) 4

8. ... oameni au fost în arcă?
a) 6    b) 7    c) 8

9. ... prieteni a avut Daniel?
 a) 3
 b) 4 
 c) 6

10.  ... ani a avut Ioas, când 
a devenit împărat în Iuda?
 a) 6
 b) 7
 c) 9

Care este 
  răspunsul corect?

Rubrică realizată de 
Iulia POLICIUC
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În mod sigur ești de acord cu mine că 
sunt o fi inţă specială. La urma urmei, am 
fost creată de un Creator deosebit! 
Despre mine s-au compus multe cân-
tece, deși eu aproape nu am glas. Nu 
pot să cânt, doar să clămpănesc cu 
ciocul. Îmi place să trăiesc în apropie-
rea omului, dar în libertate. Îmi con-
struiesc cuibul adesea în sate, dar 
rezist numai acolo unde natura nu 
este distrusă. Sunt respectată de multe 
popoare ale lumii; peste tot, oamenii se 
străduiesc să mă protejeze. La grecii antici, 
de exemplu, eram reprezentată ca o femeie, 
ca mama vieţii și ca moașă. Romanii asociau 
fi inţa mea cu respectul și dragostea faţă de părinţi. 
Egiptenii credeau că îmi hrănesc părinţii în etate, astfel 
că pentru ei eram un simbol al recunoștinţei copiilor faţă de 
părinţi. La chinezi, sunt un simbol pentru viaţa lungă și  fericită.

Sunt o pasăre mare și cântăresc până la 4 kg. Am picioare lungi, un gât lung și întins, aripi lungi și 
un cioc lung, aproape drept. Penele mele sunt preponderent albe, pe vârfurile aripilor am pene 
negre, strălucitoare. Ciocul și picioarele mele sunt roșii, în jurul ochilor și al bărbiei am pielea neagră. 
La unele dintre rudele mele însă și ciocul este negru. Aceste rude sunt deosebit de timide și trăiesc 
doar în locuri singuratice, izolate. Sunt atât de retrase, că dacă zăresc un om, își părăsesc imediat 
cuibul.

Dacă vreau să-mi construiesc un cuib, îmi caut un loc foarte înalt: acoperișul unei case, un copac 
înalt în apropierea unei localităţi sau un stâlp de telefon. Dar înainte să-mi aleg locul pentru cuib, 
observ foarte atent oamenii, viitorii mei vecini, pentru că aș vrea să am vecini buni. Apoi încep să-mi 
construiesc cuibul din crengi uscate. Când este gata, are un diametru de până la 1,5 m. Îl folosesc 
mai mulţi ani. Unele cuiburi sunt folosite chiar de mai multe generaţii și pot exista chiar și 100 de ani. 
Depunem până la opt ouă, care sunt clocite de ambii părinţi timp de 33-34 de zile. Când ies puii din 
găoace, pot deja să vadă și au puf gri. Spre deosebire de alte specii, avem două rânduri de pene. La 
70 de zile, puii noștri pot să zboare.

Ne hrănim cu broaște, unele insecte, pești și mici rozătoare. Trăim pe toate continentele, nu și în 
Antarctica. Putem să iernăm în Africa și India. Când zburăm spre sud pentru iernat, ne adunăm în 
stoluri mari și zburăm foarte sus, în zbor planat și cu vânt din spate. Păsările mai bătrâne pleacă mai 
devreme sau mai târziu decât cele tinere, dar niciodată împreună cu ele.

Ai ghicit cine sunt? Da, așa este, sunt o              (Ciconia ciconia).26
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Ilustraţii de Iulia PRAVDOCHINA Elvira ZORN
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5. ... când pitulicea mică începe să 
cânte, se poate auzi la o distanţă de 
un kilometru. La această pasăre, cân-
tatul este o „ocupaţie cotidiană”. Ea 
cântă de dimineaţa până târziu în 
noapte.

4. ... când sunt în căutarea hra-
nei, păsările rinocer sar neîn-
demânatice de la un copac la 
altul. Când găsesc un fruct, îl 
rup, îl aruncă în aer și îl prind 
apoi din nou, în zbor.

7. ... la becaţine, masculul stă de 
obicei de pază la câteva sute de 
metri distanţă de cuib. De îndată 
ce observă că apare o primejdie, se 
preface că este rănit, pentru a atra-
ge atenţia dușmanului asupra lui și 
pentru a-l îndepărta de cuib.

6. ... măcăleandrul, o pasăre larg răspândi-
tă, le permite oamenilor să se apropie destul 
de mult de el, dar când vine vorba să-și ape-
re teritoriul de alte păsări, se înfurie și poate 
deveni foarte agresiv.

2. ... puii călifarului roșu, la doar câteva 
ore după ce au ieșit din găoace, pot să 
înoate în spatele mamei lor pe lac sau 
pe râu pentru a căuta hrană împreună 
cu ea.
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1. ... puii șoimului călător pot 
să zboare la o lună după ce au 
ieșit din găoace, dar pretind 
încă să fi e hrăniţi de părinţii lor. 

3. ... la cormorani, femela și 
masculul își clocesc pe rând 
ouăle și se salută la fi ecare 
„schimbare de tură” cu un 
ţipăt caracteristic.

S,tiai catiai că ...? ...?S, tiai că ...?
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„Ura! Au venit berzele!” se bucură Sebastian de cele cinci berze, care tocmai s-au 
întors în sat. Le-ai descoperit și tu? Dacă le-ai găsit, colorează imaginea.

Pagină de colorat
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Ilustraţii de Victoria DUNAIEVA
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Pagină realizată de Iulia ILCIUC

Decupează elementele alăturate 
și lipește-le în ordinea indicată 
pe o foaie de hârtie colorată, așa 
cum se poate vedea pe ultima 
pagină a revistei:

 1) rochia
 2) gulerul
 3) capul
 4) părul
 5) picioarele
 6) pantofi i
 7) volănașul pentru rochiţă
 8) cartea de cântece
 9) mâinile
10) creanga
11) frunzele
12) pasărea
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Scrie jos, în colţul din dreapta, versetul biblic: „Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, 
voi istorisi toate minunile Lui” (Psalmil 9:1).

ColajFetit‚a

Im
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s‚i pasărea
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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!

Eu sunt a Lui

Eu sunt a Lui,

El e al meu

Și eu Îl iubesc

Numai pe Dumnezeu.

Eu sunt a Lui,

El m-a creat

Și toată dragostea

Isus mi-a arătat.

Eu sunt a Lui,

Pe El Îl voi iubi,

Căci viaţa fără El

Eu n-o mai pot trăi.

Eu sunt a Lui,

Cu El eu voi muri,

În ceruri mă voi duce

Și cu Isus voi fi .

Olesea PAUN, 13 ani, 

sat Sârcova

Diana Aida GURIŢA, 
Reușeni, jud. Suceava

Și noi ne bucurăm că există FELINARUL copiilor!

Carina (9), Larisa (7), Alex (10), 

Daniel (1/2), Darius (3), Dorotea (2), Bianca (5)

Vasilică FIRULETE, jud. Gorj

FELINARUL

O, revistă minunată!
Ai apărut ca din senin,
Să vestești la fi ecare
Că Dumnezeu e sfânt, divin.

Cum aș putea să-ţi mulţumesc 
Pentru lucrul tău divin?
Doar la Tatăl cel ceresc
Să mă rog, să mă închin.

Eu doresc ca-ntotdeauna
Să ai succes și mai departe,
Să vestești în continuare
Ale rugăciunii șoapte.

Iar acum, când noaptea vine,
Eu te rog și ţine minte:
FELINARUL e-o comoară
Care binecuvântează!

Alexandra Mariana CRIHAN, 
13 ani, jud. Sibiu

Alexandra JITĂRESCU, Timișoara

Anca Maria Drăghici

Viorica SCHIPOR, Suceava

Gabriela PRISECARU, 
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ri: Pag. 12: Mai mult decât un careu!
 Instrumente muzicale: 

„Cântaţi Domnului o cântare 
nouă!” (Psalmul 96:1a)

Pag. 13: „De la răsăritul soarelui până 
la apusul lui, fi e Numele 
Domnului lăudat.” (Psalmul 
113:3)

Pag. 16: 1. Iuda, 2. Iosif, 3. Egipt, 4. Moise
Pag. 21: Descifrează versetul biblic! „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin 

credinţă, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.” 
(Efeseni 2:8)

   Criptogramă: 1. Patmos, 2. Bartimeu, 3. Golgota, 4. Lameh, 
5. Învăţătorul, 6. prietenul, 7. văduvei, 8. Cain. – „Lăudaţi-L pe 
Domnul căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veac.” 
(Psalmul 106:1b)

Pag. 25: 1b (Faptele Apostolilor 7:8-9), 2a (1 Cronici 6:3), 3b (Rut 1:2), 
4a (Luca 1:57), 5b (Matei 10:1-4), 6a (Ioan 11:1-3), 7b (Geneza 4:1-2; 
5:3), 8c (Geneza 7:13), 9a (Daniel 1:6), 10b (2 Cronici 24:1), 
11b (Geneza 18:1-2).
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„Îl voi lăuda pe 
Domnul din toată 
inima mea, voi istorisi 
toate minunile Lui.”
Psalmul 9:1
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