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Ce ai face dacă ai descoperi o gaură în
gardul viu din grădină? Ai trece prin ea?
Ei, tocmai asta a făcut şi Paul, ajungând
astfel să-l cunoască pe Ionatan. Cei doi
au devenit buni prieteni. De la mama lui
Ionatan, Paul a aflat multe lucruri interesante despre Isus, de exemplu, că Isus
vrea să fie prietenul lui, prietenul tuturor
oamenilor.

POVESTEA 8
frică de ceva. El nu a mai vorbit niciodată cu cineva despre asta, nici chiar cu doamna Nemeş sau
cu Ionatan. Dar îi este întotdeauna frică atunci
când se duce seara la culcare. Înainte a dormit în
cameră cu părinţii, dar de când s-a născut surioara lui mai mică, Paul are camera lui. Şi, desigur,
că şi doarme în camera lui.
De fapt, camera lui Paul este foarte frumoasă.
Are multe jucării şi o saltea pe care se poate sări
foarte bine, şi chiar o scară de gimnastică, prinsă
de perete. Ziua, când este lumină, Paul se bucură
mult de camera lui. Dar seara, când se întunecă,
lucrurile arată cumva altfel. Atunci s-ar putea să
fie ceva periculos sub patul lui, mai ştii? Poate un
păianjen mare sau un monstru ...
De aceea uşa camerei sale trebuie să rămână
mereu întredeschisă, ca să se simtă mai în siguranţă. După ce se bagă în pat, adesea i se mai
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În dimineaţa aceasta, doamna Nemeş are
mult timp, aşa că Paul şi Ionatan stau cu ea la
masă şi mănâncă portocale. Între timp, ea îi explică lui Paul că poate să vorbească cu noul său
prieten, chiar dacă nu-L vede.
– Poţi să vorbeşti oricând cu Isus, asta se
numeşte rugăciune, zice ea. Spune pur şi simplu:
„Dragă Isuse, vino şi fii cu mine!” Atunci El vine şi
poţi să-I spui tot ce-ţi trece prin cap şi ce vrei să
faci. Dacă te bucuri de ceva, poţi să-I spui: „Mulţumesc, Doamne Isuse.” Iar dacă-ţi faci griji sau
dacă ai probleme, poţi să-I spui: „Doamne Isuse,
Te rog, ajută-mă.” Dacă eşti singur şi ţi-e frică de
ceva, să ştii că nu eşti singur de tot, fiindcă Isus
este întotdeauna cu tine. El este mai puternic
decât oricine şi orice din lumea asta.
Lui Paul îi place să audă aceste lucruri, căci se
mai întâmplă câteodată să-şi facă griji sau să-i fie
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face sete, aşa că mama trebuie să vină să-i aducă un
pahar cu apă. Sau îl strigă pe tata, ca să întrebe cât este
ceasul. Apoi îi mai trebuie un pupic special de noapte
bună şi încă puţină apă. Şi apoi se mai duce încă o dată
în camera de zi, ca să-şi ia cartea cu poveşti, pe care a
uitat-o acolo, şi apoi ..., şi apoi ...
Da, Paul ştie cum este să-ţi fie frică şi să fii singur. Dar
de acum nu mai este singur, fiindcă are un prieten invizibil, cel mai puternic prieten din întreaga lume.
– Isus poate să alunge şi monştrii care se ascund sub
patul meu, nu-i aşa? se interesează el la doamna Nemeş.
Doamna Nemeş zâmbeşte.
– Nu există niciun monstru care să se ascundă sub
patul tău, îl linişteşte ea. Dar dacă totuşi ar exista vreunul
acolo, atunci Isus l-ar alunga.
De când ştie lucrul acesta, Paul se simte mult mai
curajos.
În seara aceasta, lui Paul nu-i mai este sete, nu mai
întreabă cât este ceasul şi nici nu a uitat nimic în
camera de zi, aşa că nu mai trebuie să iasă din
camera lui. Stă liniştit în patul lui şi este mulţumit.
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Pe faţa lui se vede un zâmbet, de parcă ar avea
un secret extraordinar. Şi noi ştim că Paul ascunde într-adevăr o taină în inima lui. Un secret care
îl face tare fericit!
Sfârşitul povestirii
Traducere din limba norvegiană

FELINARUL 4/09

Totuşi, el nu este chiar atât de liniştit pe cât crede
mama lui, deoarece mai stă încă puţin de vorbă
cu Isus.
– Dragă Isuse, şopteşte Paul. Vreau să vii şi
să stai cu mine.
Apoi lui Paul aproape că-i vine să râdă, atât de
vesel este deodată. El ştie că prietenul invizibil
este acum la el şi îl ascultă.
– Ştiu ce crede doamna Nemeş, Îi spune Paul
lui Isus. Ea zice că nu există monştri. Dar poate
că Te uiţi totuşi sub patul meu, numai aşa, de
siguranţă. Acolo le place să se ascundă. Dacă
sunt acolo, Te rog, alungă-i! Spune-le că nu mai
au voie să se întoarcă. Mulţumesc, Isuse, acum
chiar că nu-mi mai este frică.
Paul vorbeşte atât de încet, încât nu poate să-l
audă nimeni. Nici chiar mama lui, care spală
vasele în bucătărie. Dar în timp ce lucrează, ea se
gândeşte la Paul. Oare ce s-o fi întâmplat cu fiul
ei? Parcă este altfel decât de obicei. Oare să fie
bolnav? Sau are febră? Mama lasă vasele şi se
duce încă o dată în camera lui Paul. Paul doarme
liniştit în pat. Nu, febră nu are.
Mama mai stă un timp lângă patul lui. În mod
sigur visează acum ceva frumos, se gândeşte ea.
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VICTOR
În clădirea mare şi veche de lângă casa noastră locuiesc mulţi oameni din diferite ţări. Tata
mi-a povestit că toţi au fost nevoiţi să se refugieze din ţările lor, fie pentru că acolo era război,
fie pentru că nu găseau de lucru şi nu aveau ce să mănânce. Acolo locuieşte şi Victor. A venit
cu părinţii lui de foarte departe, din Kazahstan, din Asia Centrală. Victor şi părinţii lui au călătorit mai multe zile şi când au ajuns în sfârşit în Germania, au trebuit să stea la început într-o
tabără de refugiaţi. Aşa se numesc căminele unde sunt îngrijiţi refugiaţii când sosesc. De acolo,
Victor şi părinţii lui au venit în oraşul nostru şi de atunci locuiesc lângă noi. Victor este acum în
clasa mea, dar nu înţelege încă niciun cuvânt în germană. Iar de vorbit limba germană, cu atât
mai puţin. Dar este un băiat de treabă.
Azi mi-am uitat gustarea acasă, dar Victor mi-a dat s-o mănânc pe-a lui. A fost cu cârnat. De fapt,
nu-mi prea place cârnatul, dar l-am mâncat fiindcă el s-a bucurat atât de mult că mi l-a dat mie.
Mai târziu, i-am arătat unde este sala noastră de sport. Cred că Victor este prietenul meu.
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Ilustraţii de Victoria DUNAIEVA

Poţi să colorezi imaginea!
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DOMNUL ESTE PRIETENUL MEU
„Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.” (Ioan 15:14)
Acum te aştepţi, precis, să-ţi spun că Domnul Isus te iubeşte şi este prietenul tău,
nu-i aşa? Asta se poate spune, ce-i drept, dar înainte de a spune acest lucru, trebuie
să verificăm când, în ce împrejurări şi cui a adresat Isus aceste cuvinte.
Isus le-a spus ucenicilor Săi cuvintele
de mai sus, adică celor pe care îi chemase
să-L slujească. Dar să vedem dacă aceste
cuvinte ne sunt adresate şi nouă.
Ucenicii auziseră de la Isus că El este
Mesia şi Cristosul, deci Salvatorul lumii.
Însă nu numai că au auzit, ci ei şi credeau
aceasta. Crezi şi tu la fel? Crezi tu că Isus
este Salvatorul lumii?
Isus Şi-a chemat ucenicii să-L urmeze şi
aceştia şi-au propus în inimile lor să şi facă
acest lucru. Ei au lăsat totul şi Şi-au urmat
Învăţătorul şi Mântuitorul. Cum stau lucrurile
cu tine? În mod sigur, ai auzit deja de Isus
şi ai simţit în inima ta că îţi vorbeşte. Dar
te-ai şi decis să-L urmezi pe Isus la fel ca
ucenicii, fără ezitare? Ai spus deja vreodată
următoarele cuvinte, în tăcere sau chiar cu
voce tare: „Da, Isuse, vreau să Te urmez
până la sfârşitul vieţii mele! Vreau ca Tu să
fii Domnul vieţii mele”?

FELINARUL 4/09

Citim noi Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia? Ştim noi ce porunci ne-a dat Dumnezeu?
„Dar de ce este acest lucru atât de important?” vei întreba tu. Dacă nu citim Biblia,
nu putem şti ce aşteptări are Isus de la noi. El a spus: „Voi sunteţi prietenii Mei, dacă
faceţi ce vă poruncesc Eu.” Şi ce ne porunceşte Isus, putem să aflăm doar dacă citim
ce scrie în Biblie despre El. Cea mai importantă poruncă este scrisă în Evanghelia
după Ioan, capitolul 15: „Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii cum v-am
iubit Eu” (Ioan 15:12). Dar împlinim noi această poruncă a Domnului? Îi iubim noi pe
ceilalţi oameni, care cred şi ei în Isus? Dar pe cei care Îl refuză pe Mântuitorul?
Dacă poţi să răspunzi cu „da” la aceste întrebări, atunci poţi să fii absolut sigur: Domnul
Isus este prietenul tău! El te consideră şi pe tine unul dintre prietenii Lui!
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CINE
GHICEŞTE?

1. Când eşti trist şi-ndurerat,
Totul pare o povară;
Spune-I lui ____ degrab’!
Ajutor să-ţi dea, El poate,
De ţi-e Prieten, Domn şi Frate.

2. De statură era mic,
Nefiind el nici prea voinic.
Însă-avea un dor în suflet:
Să-L vadă, trecând pe-acolo,
Pe Isus, Mântuitorul.
Prin urmare, micul om
Se sui degrabă-n pom.
Nimeni nu-l băgă în seamă;
Doar Isus, privind în sus,
Rosti: „____, am ajuns.
Te coboară, vin acasă,
Oaspete să-ţi fiu mă lasă!”
3. Unde pot găsi salvare?
Te întrebi neîncetat.
Pentru tine, Vestea Bună,
Iată, încă mai răsună:
Isus, Domnul preaiubit,
Pe ____ fu răstignit.
Moartea şi-nvierea Lui
Sunt dovada harului
Ce salvarea ne-au adus.
E în dar! Vin degrabă la Isus!

4. „Te chem să construieşti un vas
După a planului măsură.
Să intre-n el perechi-perechi
Din tot ce mişună şi zboară.
Vor râde alţii, nu îţi pasă,
Corabia fă-o negreşit!
Căci, ____, ascultând întocmai,
Rămâi un om neprihănit.”

5. FELINARUL se numeşte
Şi e scrisă pentru voi!
Cel ce grabnic o citeşte
Să o dea în pas vioi
Şi altor băieţi şi fete,
Astfel ca, din mână-n mână,
FELINARUL să sclipească
Şi-oricărui copil să-i spună
____ Bună.

GHICITOARE – un verset biblic
Doar ordinea corectă a cuvintelor dă
o afirmaţie cu sens. Pune cuvintele
la locul corect. În felul acesta, obţii o
afirmaţie foarte importantă din Noul
Testament!

FELINARUL 4/09

vă poruncă o Vă cum iubiţi pe alţii unii voi
să Să vă unii iubiţi alţii pe dau v-am aşa Eu
şi iubit nouă
:

;

Soia DOLMATOVA
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. (Ioan 13:34)
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Ingerii
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Ludmila STORK
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imotei s-a născut în 25 decembrie, exact de Crăciun.
În biserica lui, toţi îi spun adesea:
– Ce bine de tine, te-ai născut în aceeaşi zi cu Isus!
Cu toate acestea, Timotei nu consideră că este chiar atât
de grozav, fiindcă de ziua lui primeşte, ce-i drept, cadouri,
dar ele sunt fie cadouri de Crăciun, fie cadouri de ziua lui. Toţi
ceilalţi copii primesc cadouri de două ori pe an: de ziua lor de naştere
şi de Crăciun.
Era în preajma Crăciunului şi Timotei era foarte dezamăgit. Mama lui îi
spusese deja dinainte că nu aveau bani pentru două cadouri şi că trebuia să
se decidă dacă dorea un cadou de Crăciun – o pungă cu dulciuri – sau
vreo jucărie oarecare, de ziua lui. Când auzise acest lucru, lui Timotei
mai că îi dădură lacrimile. Din nou avea ghinion! Aşa pierdea două
sărbători deodată! Mai târziu, se retrase în camera copiilor. Fraţii şi
surorile lui mai mici se jucau veseli în jurul lui şi făceau multă gălăgie,
în timp ce el plutea parcă într-un ocean de tristeţe.
Avem întotdeauna atât de puţini bani. Totul din cauză că suntem atât
de mulţi copii în casă şi fiecare are nevoie de câte ceva, se gândea
Timotei mâhnit. Dacă aş fi singur la părinţi, ca prietenul meu, Nicu, nu
ar trebui să împart cu nimeni! Şi atunci aş primi şi mai multe cadouri!
Din cauză că era mare zarvă în camera copiilor, nimeni nu auzi când
se deschise uşa. Mama lui Timotei intră în cameră şi spuse:
– Timotei, a venit Nicu. Întreabă dacă vrei să te joci cu el.
– Da, vin.
Timotei sări în picioare. Acum avea mare nevoie de Nicu!
Cel puţin, el mă înţelege! se gândi Timotei. Dacă le spun părinţilor mei că aş prefera să fiu singurul lor copil, ei spun imediat:
Cât de egoist eşti! Cum poţi să gândeşti aşa? Doar sunt fraţii tăi şi
surorile tale!
Timotei se îmbrăcă în grabă şi alergă la poartă.
– Bună! Ce bine că ai venit! strigă Timotei.
– Bună! îi răspunse Nicu, mai puţin entuziasmat.
– Ce ţi s-a întâmplat?
– Părinţii mi-au spus că de Crăciun trebuie să mă culc
mai devreme. Vor să iasă să ia masa cu prietenii şi să sărbă-
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torească Crăciunul la restaurant. Îi urăsc, se gândesc mereu numai la ei! Dacă aş avea cel puţin un
frate sau o soră, cu care să stau de vorbă, atunci
din partea mea ar putea să se ducă la restaurantul
lor ... Dar aşa, sunt singur de tot! ... Ce bine de tine,
tu mai ai fraţi şi surori!
– Da, răspunse Timotei cam timid, în schimb tu primeşti întotdeauna multe cadouri şi toate sunt numai pentru
tine.
– Da, îmi dau cadouri. Dar după aceea pleacă iar imediat. Nu
le pasă de mine, se plictisesc repede de mine! Ah, mi-e indiferent!
Şi eu sunt plictisit de ei, rosti Nicu printre lacrimi. Părinţii tăi au cel
puţin întotdeauna timp pentru voi şi voi vă puteţi juca împreună!
Cei doi prieteni continuară să se plimbe încet pe strada ninsă. Cele
spuse de Nicu îl afectaseră atât de mult pe Timotei, încât nici nu se mai
gândea la propria lui situaţie. Dorea atât de mult să-şi ajute prietenul, dar nu
ştia cum. Atunci îşi aminti că mama lui spusese cândva că de la Dumnezeu
poţi cere tot ce ai nevoie.
– Nicu, poţi să-L rogi pe Dumnezeu să-ţi dea ce ai nevoie. Mama mea
spune că Dumnezeu le împlineşte oamenilor toate cererile, care nu sunt
dăunătoare pentru ei.
– Ştii, îmi doresc mult ca şi părinţii mei să devină creştini şi să mă
lase şi pe mine să mă duc la serviciul religios pentru copii.
– Atunci, hai să-I cerem lui Dumnezeu aceste lucruri.
– Şi ce-ţi doreşti tu?
– Eu? Îmi doresc ca de Crăciun să mă viziteze un înger. Mama
ne-a citit ieri o istorisire despre un profet, căruia i s-a arătat un înger.
Am auzit adesea istorisiri în care oamenii se întâlnesc cu îngeri, dar
ieri am avut dorinţa puternică să văd şi eu cândva un înger. Astăzi am
simţit şi mai clar că-mi doresc ca îngerul să mă înveţe să fiu înţelept, ca să
înţeleg ce înseamnă adevărata fericire.
– De ce-ţi doreşti asta?
– Nu ştiu cum să-ţi explic. Pur şi simplu, asta-mi doresc.
– Bine, atunci hai să cerem ... Dar cum se face asta?
– Trebuie să ne rugăm.
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Cei doi prieteni se opriră din mers şi se rugară direct acolo, pe
stradă. Apoi mai merseră o bucată de drum împreună, vorbindu-se
să se întâlnească a doua zi, ca să schimbe noutăţile. Ziua următoare,
Nicu veni în fugă la prietenul lui:
– Timotei, la mine începe deja!
– Ce începe la tine? întrebă Timotei confuz.
– Părinţii mă lasă să vin azi la voi, atunci când sărbătoriţi Crăciunul
împreună cu ceilalţi copii din familii creştine! De obicei, mă duceau
undeva cu maşina şi nu-mi permiteau să vin să mă joc la voi, ca nu
cumva să mă învăţaţi să mă rog. Dar astăzi mi-au spus chiar să iau jucării
cu mine şi după serbare mai am voie să stau la voi, ca să vă puteţi juca şi
voi cu jucăriile mele. Şi au spus că, dacă vreau, pot să las la voi oricare din
jucăriile mele!
– La mine nu s-a întâmplat încă nimic, spuse Timotei trist.
Şi apoi se gândi: Poate că Dumnezeu îl iubeşte pe Nicu mai mult decât pe mine.
Desigur, Timotei îşi primise cadoul. Zăcea sub bradul de Crăciun. Dar nu era un
înger. O oră mai târziu, când era tocmai pe punctul s-o ajute pe mama la curăţenie,
înainte să înceapă să vină musafirii la sărbătorea de Crăciun, Timotei auzi soneria. Se
dus la portiţa de la grădină şi rămase foarte uimit: acolo stătea o fată pe care nici
măcar nu o cunoştea. În mână ţinea un cadou împachetat în hârtie colorată.
– Crăciun fericit! zise fata şi-i întinse lui Timotei cadoul.
– Precis te-ai rătăcit! Nici măcar nu ne cunoaştem! spuse Timotei complet derutat.
– Ce-i drept, nu ne cunoaştem, dar azi mi-am dorit aşa, fără un motiv anume, să-ţi
fac un cadou. Împarte-l cu cei mici, sunteţi atât de mulţi.
– Da, şapte. Vrei poate să intri puţin?
– Nu, trebuie să plec. Mă grăbesc. Crăciun fericit!
Timotei mai rămase un timp tăcut la poarta din grădină. Apoi intră în casă. Văzând
hârtia frumos colorată, cei mici îl înconjurară imediat. Din pachet ieşi la iveală o
cutie cu patru maşinuţe şi trei păpuşi. Timotei îşi alese maşina cea mai mare şi le
dădu pe celelalte fraţilor săi. Surorile lui primiră păpuşile.
– Timotei, de unde ai aceste jucării? întrebă mama mirată. Este un cadou foarte
scump!
– O fată, pe care nu o cunosc, tocmai mi le-a dat şi apoi a plecat.
– Nu înţeleg!
– Nici eu. Timotei strânse cu grijă maşinuţa la piept, în timp ce cei mici cărau păpuşile
cu maşinuţele.
După un timp, pe când totul era deja gata pregătit pentru a-i întâmpina pe musafiri, se
auzi din nou soneria. Timotei fugi repede la uşă. În prag stătea o doamnă necunoscută,
mai în vârstă.
– Am auzit că la voi se va ţine azi o serbare de Crăciun pentru copii.
– Da, aşa este. Vă rog, intraţi.
– Din păcate, trebuie să plec. Cineva m-a rugat numai să vă aduc vouă aceste lucruri,
spuse doamna şi-i întinse lui Timotei o sacoşă.
– Mulţumesc mult. Să o dau mamei mele?
– Lucrurile sunt pentru voi toţi: pentru mama ta, pentru tine de ziua ta şi pentru toţi
ceilalţi copii.
– Mulţumesc!
Timotei era din ce în ce mai uimit. Ce sărbătoare neobişnuită! Cadourile veneau de
la oameni complet necunoscuţi! Când intră în casă, o auzi pe mama lui strigând:
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– De ce nu ai invitat-o pe doamna Stan în casă, Timotei?
– O cunoşti cumva? întrebă Timotei aproape puţin jignit.
– Desigur, este membră la cealaltă biserică. Uneori stăm
de vorbă. De ce nu a intrat puţin?
– A spus că trebuie să plece.
– Şi de ce a venit, de fapt?
– Ne-a adus un cadou.
Mama lui Timotei ieşi atunci pe hol. La cuvântul „cadou”, cei mici
veniră toţi în fugă din camera copiilor, unde se jucaseră până atunci.
Mama se uită în sacoşă şi scoase de acolo două pachete mari. Într-un
pachet era un verset pictat pe pânză şi înrămat: „Negreşit, evlavia însoţită
de mulţumire este un mare câştig” (1 Timotei 6:6). Mama lui Timotei citi
încă o dată versetul, apoi spuse:
– Da, iată o afirmaţie foarte importantă în vremurile de-acum. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a amintit de acest mare câştig!
– Şi ce este în celălalt pachet? au vrut să ştie copiii.
Mama despachetă al doilea pachet.
– Asta este cartea pe care mi-am dorit-o deja dintotdeauna! strigă
Timotei.
Titlul cărţii era Comandaţii oştirilor din Biblie. Mama puse la o parte
hârtia în care fusese împachetată cartea şi spuse:
– Într-adevăr, este o carte deosebită. Copiii, haideţi să-I mulţumim lui
Dumnezeu pentru aceste cadouri surpriză.
– Dar mai este ceva în sacoşă, mai este ceva acolo! strigă atunci micul
Sebastian şi scoase încă o cutie cu multe bucăţi mici de ciocolată.
– Deci şi pentru voi mai este ceva în sacosă! se bucură mama. Dar acum,
haideţi să-I mulţumim lui Dumnezeu.
– Dar de ce să-I mulţumim lui Dumnezeu, mama? Cadourile ni le-au
adus oamenii! întrebă Timotei nedumerit.
– Dar dacă Dumnezeu nu le-ar fi dat ideea să facă acest lucru, ei nu ar
fi avut-o singuri.
Atunci şi-au plecat toţi capetele şi I-au mulţumit lui Dumnezeu. Timotei
se gândi: Toate sunt bune şi frumoase, dar îngerul nu a venit încă ... Dar
nu-i nimic, încă nu s-a înserat, poate că mai vine.
Apoi sosiră ceilalţi copii la serbarea de Crăciun. Au recitat poezii, au cântat
colinzi, iar la sfârşit, fiecare primi un cadou. Nicu participa pentru prima dată la
o asemenea serbare de Crăciun. Îi plăcea foarte mult, ochii îi străluceau şi era
fericit. Mai avea, ce-i drept, o dorinţă neîmplinită, dar până la împlinirea ei va
mai trece ceva timp. Timotei aşteptase toată ziua să i se arate un înger. Dar ziua
trecuse, fără ca dorinţa lui să se împlinească. Când familia se adună seara la
rugăciune, Timotei îl întrebă pe tatăl lui:
– Tată, de ce are nevoie un om ca să se numească fericit?
– Tocmai azi am primit în dar răspunsul la întrebarea ta, răspunse tatăl lui
Timotei.
– Ce fel de răspuns?
Tatăl îi arătă încă o dată versetul înrămat.
– Fericit este un om atunci, când face cu toată sinceritatea fapte bune şi-I
mulţumeşte lui Dumnezeu pentru ceea ce primeşte în viaţă.
– Nu ştiu..., rosti Timotei cu ezitare în glas.
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După rugăciune se duseră cu toţii la culcare. Timotei rămase multă vreme treaz. Încă
mai aştepta să i se arate îngerul. Dar apoi, într-un târziu, adormi şi el. În vis auzi o voce
prietenoasă, care îi vorbea din întuneric:
– Timotei, de ce nu Mi-ai mulţumit pentru îngeri şi pentru cadouri?
– Pentru care îngeri?
– Ţi-am trimis doi îngeri.
– Ce fel de îngeri? Nu am văzut niciun înger!
– Ai primit de la ei cadouri.
– Dar aceia au fost oameni!
– Eu i-am trimis la tine. Un înger este un trimis. Tu Mi i-ai cerut şi Eu i-am trimis la
tine. Şi în loc să-Mi mulţumeşti, ai crezut că nu te iubesc.
– Iartă-mă, doar că am aşteptat toată ziua aşa ... un înger luminos ...
– Un om, care nu recunoaşte în ochii altuia lumina bunătăţii şi a dragostei, nu este
capabil să vadă un înger.
– Mulţumesc, Doamne, acum am înţeles că mi-ai împlinit, totuşi, dorinţa.
Timotei se trezi şi sări din pat! Afară se luminase deja de ziuă. Se îmbrăcă repede şi
se duse la Nicu, ca să-i spună şi lui bucuria. Dar cu Nicu se întâlni deja pe stradă:
– Timotei! Părinţii mei au fost ieri la biserică!
– Nu se poate!
– Aşa am zis şi eu. De fapt, ieri au vrut să iasă la restaurant. Când au ajuns acolo cu
prietenii lor, câţiva oameni au început să se bată. Unul din clienţi s-a înfuriat şi a
răsturnat totul pe acolo. A fost chemată poliţia, iar părinţii mei au hotărât cu prietenii
lor să iasă într-o altă zi la restaurant. În drum spre casă, au trecut pe lângă o biserică.
Atunci mama şi-a amintit că este Crăciun. A propus să intre amândoi în biserică. Tata
a fost de acord. Aşa că în loc de restaurant, au aterizat la biserică! Şi le-a şi plăcut!
– Şi dorinţa mea s-a împlinit! zise Timotei triumfător.
– Ai văzut cumva vreun înger? întrebă Nicu sceptic.
– Da, chiar doi!
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RĂJITURELE
AMERICANE DE

C

RĂCIUN

Pune într-un castron 3 linguri de unt şi amestecă-l bine cu un
mixer (sau freacă-l bine cu lingura de lemn). Apoi adaugă pe rând
1 cană de zahăr, 1 ou, 3 linguri de sirop, o linguriţă de scorţişoară
amestecată cu praf de cuişoare, în timp ce continui să amesteci
totul cu mixerul (sau cu lingura de lemn). Separat amestecă 2
căni de făină cu o linguriţă de praf de copt. Adaugă tot câte o
lingură din acest amestec în castron, mixând mai departe. În cele
din urmă, amestecă în aluatul obţinut 1 iaurt şi 2 linguri de mure
(sau stafide taiate mărunt).
Împarte aluatul astfel obţinut în forme de hârtie de copt (ai
nevoie de aproximativ 20 de bucăţi). Umple fiecare formă doar
ceva mai sus de jumătate. Coace prăjiturelele în cuptorul încălzit
dinainte, cu grătarul pus la mijloc, la 225 de grade, timp de 25 de
minute.
După ce s-au copt, unge cu pensula fiecare prăjiturică cu
glazură de ciocolată. Poţi să faci singur glazura din 200 g zahăr
pudră, 3 linguri de cacao şi 3 linguri de apă.
Poftă bună!
Cornelia MACK
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DUMNEZEU A FOST CU IOSIF
ste frumos să creşti într-o familie mare. Şi cu toate acestea, şi în familii apar mereu certuri. Te-ai
simţit vreodată nedreptăţit? Neglijat şi singur? Poate chiar trădat de fraţii şi surorile tale sau de
prietenii tăi, care ar fi trebuit, de fapt, să fie de partea ta, şi nu împotriva ta?
Astăzi vreau să-ţi povestesc istoria unui tânăr din Biblie, care a trecut prin multe. Dar, în pofida
tuturor întâmplărilor prin care a trecut, Iosif a recunoscut: „Dumnezeu este cu mine şi mă ajută.”
Iosif a crescut alături de unsprezece fraţi. Tatăl lui, Iacov, l-a iubit pe Iosif mai mult decât pe ceilalţi,
motiv pentru care i-a şi dăruit o haină pestriţă. Fraţii lui Iosif au observat, desigur, că tatăl lor îi iubea
mai puţin. De aceea l-au invidiat foarte mult. Iosif nu putea să facă nimic în această privinţă. Pe de altă
parte însă, el nu s-a comportat prea inteligent. Când Dumnezeu i-a dat nişte vise, în care i-a prezis că
toată familia lui se va închina într-o zi înaintea lui, el s-a lăudat cu aceste vise înaintea celorlalţi. Fraţii
lui au început să-l urască. Într-o zi, când Iosif şi-a vizitat fraţii pe câmp, ei l-au aruncat într-o groapă şi
l-au vândut unor negustori de sclavi, care tocmai treceau pe acolo. Tatălui lor i-au povestit apoi că Iosif
ar fi fost sfâşiat de un animal sălbatic.
Iosif a fost dus în Egipt. Acum era sclav şi trebuia să muncească din greu. Dar Dumnezeu a fost cu
el şi l-a ajutat să reuşească în tot ce făcea. Aşa s-a întâmplat că stăpânul lui, pe nume Potifar, i-a încredinţat toată averea sa şi l-a însărcinat să-i conducă toate afacerile. Iosif ştia că trebuie să-I fie recunoscător lui Dumnezeu pentru toate acestea.
Odată, soţia lui Potifar a vrut să-şi înşele soţul cu Iosif. Dar Iosif i-a spus: „Cum aş putea să-i fac un
rău atât de mare stăpânului meu, Potifar? Şi cum aş putea să păcătuiesc înaintea Dumnezeului meu?”
Pentru că Iosif a refuzat să păcătuiască, soţia lui Potifar a folosit o minciună ca
să-l arunce pe Iosif în închisoare. Iată, aşadar, cum pentru a doua oară în
viaţă Iosif a fost părăsit de toţi. Dar Dumnezeu nu l-a părăsit! Lucrul
acesta l-a observat şi comandantul închisorii. El l-a pus pe Iosif să
fie conducătorul deţinuţilor şi mai mare peste toată închisoarea.
Dumnezeu l-a ajutat însă şi într-un alt mod. Doi deţinuţi, fostul
paharnic şi fostul brutar ai faraonului, au avut fiecare câte un
vis. Cu ajutorul lui Dumnezeu, Iosif a putut să le
spună celor doi ce însemnau visele lor. El l-a rugat
pe paharnic să-şi aducă aminte de el, atunci când
va fi repus în funcţia lui de paharnic. Şi totul s-a
întâmplat exact aşa, cum a prezis Iosif cu ajutorul
lui Dumnezeu. Însă paharnicul nu s-a mai gândit
la Iosif şi la promisiunea făcută, că
avea să-l ajute.
Încă o dată a trebuit Iosif să înveţe
că oamenii te uită repede şi te părăsesc. În plus, a mai învăţat că ajuto-
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Istoria lui Iosif este scrisă în Biblie, în cartea Geneza, începând de la capitolul 37.
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rul lui Dumnezeu nu vine întotdeauna imediat. El a trebuit să mai stea doi ani în închisoare, aşteptând
intervenţia lui Dumnezeu.
Apoi, în sfârşit, a sosit timpul. Într-o noapte, Dumnezeu i-a trimis faraonului două vise. Deşi faraonul a povestit visele tuturor învăţaţilor lui, nimeni nu i le-a putut interpreta. Atunci, paharnicul şi-a
amintit într-un final de Iosif şi i-a povestit faraonului că acesta putuse să-i explice exact semnificaţia
visului său, pe când era încă în închisoare. Faraonul a dispus imediat ca Iosif să fie scos din închisoare.
I s-au dat haine frumoase şi a fost dus înaintea faraonului.
Faraonul i-a spus lui Iosif:
- Am avut două vise şi nimeni nu poate să mi le explice. Am auzit că ştii să explici visele.
Iosif răspunse:
- Eu nu pot, doar Dumnezeu poate! El Însuşi vrea să-ţi spună ceva.
Faraonul îi povesti lui Iosif visele lui şi Iosif îi explică următoarele:
- Dumnezeu ţi-a arătat, o, faraon, ce vrea să facă. Cele două vise înseamnă acelaşi lucru: vor veni
şapte ani buni, în care câmpiile Egiptului vor fi pline şi vor rodi mai mult decât se va putea mânca. Iar
apoi vor veni şapte ani secetoşi, în care nu va creşte nimic şi oamenii nu vor avea ce să mănânce. Va
veni o mare foamete.
La sfatul lui Iosif, faraonul a poruncit să se construiască hambare mari, în care s-a adunat grâul în
timpul celor şapte ani cu rod. Iosif a fost numit de către faraon înlocuitorul lui, fiindcă faraonul recunoscuse că Dumnezeu era cu Iosif şi că-i dădea înţelepciune ca nimănui altcuiva.
După ce au trecut cei şapte ani îmbelşugaţi, oamenii au început să vină din toată ţara la Iosif ca să
cumpere grâu, căci nu se găsea nicăieri ceva de mâncare. Toţi oamenii au trebuit să se închine înaintea
lui Iosif.
După doi ani de foamete, într-o zi au venit în Egipt şi fraţii lui Iosif din Canaan. La
fel ca toţi ceilalţi, şi ei voiau să cumpere grâu. Nu l-au recunoscut pe Iosif.
Când Iosif s-a făcut cunoscut înaintea lor, ei s-au speriat foarte tare,
fiindcă ştiau prea bine ce mare rău făcuseră în trecut împotriva lui. Dar Iosif îi linişti:
- Nu vă temeţi, nu mai sunt supărat pe voi! Pe această
cale, Dumnezeu S-a îngrijit să nu muriţi acum de foame.
De aceea m-a trimis în Egipt. Aduceţi-l aici şi pe tatăl
nostru, Iacov. Aici este loc destul pentru toţi. Vrem să
trăim din nou împreună, împăcaţi. Voi mi-aţi vrut răul,
dar Dumnezeu a întors răul în bine!
Astfel a salvat Dumnezeu mulţi oameni de la foamete. În urma experienţelor prin care a trecut, Iosif a învăţat că apropierea şi credincioşia lui Dumnezeu
înseamnă mai mult decât toată nedreptatea
oamenilor. Da, Dumnezeu poate să transforme chiar şi răul făcut de oameni în
ceva bun!
Wolfgang WETZLER
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Alcătuită de Elena BRAUN
după o idee a Margretei ENGENHART
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Scrie în careu răspunsurile de la 1 la 17, urmând direcţia săgeţilor. Ultima
literă a fiecărui cuvânt este litera de început a cuvântului următor.
1. „În timpul celor şapte ani de ___, pământul a dat bucate din belşug.”
(Geneza 41:47
2. Unul dintre fraţii lui Iosif, mama lui fiind Bilha, roaba Rahelei. (Geneza 35:25)
3. „Unul din ei şi-a deschis sacul ca să dea ___ măgarului în locul unde au mas
peste noapte.” (Geneza 42:27a)
4. Numele pe care i l-a pus Faraon lui Iosif. (Geneza 41:45)
5. „[...] El [Iosif] i-a lăsat ___ în mână şi a fugit afară din casă.” (Geneza 39:12)
6. Soţia lui Iosif. (Geneza 41: 45, 50)
7. Alt cuvânt pentru translator, traducător. (Geneza 42:23)
8. Un alt frate al lui Iosif, mama lui fiind Lea. (Geneza 35:23)
9. Mama lui Iosif. (Geneza 35:24)
10. „Iosif a poruncit să li se umple sacii cu grâu, să se pună ___ fiecăruia în gura
sacului şi să li se dea merinde de drum. Şi aşa s-a făcut.” (Geneza 42:25)
11. Unul din darurile aduse lui Iosif de fraţii lui. (Geneza 43:11)
12. „Fiii lui Israel au venit să cumpere şi ei grâu, împreună cu cei ce veneau
pentru acelaşi lucru; căci în ___ era foamete.” (Geneza 42:5)
13. Fluviu în Egipt. (Geneza 41:1)
14. „Iuda este un pui de ___.” (Geneza 49:9a)
15. Semnificaţia numelui celui întâi născut al lui Iosif. (Geneza 41:51)
16. Cel de-al doilea fiu al lui Iosif. (Geneza 41:52)
17. „Israel, tatăl lor, le-a zis: «Fiindcă trebuie, faceţi aşa. Luaţi-vă în saci ceva din
cele mai bune roade ale ţării, ca să îi duceţi un dar omului aceluia, şi anume:
puţin leac alinător, şi puţină ___, mirodenii, smirnă, fisticuri şi migdale.»”
(Geneza 43:11)
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE
Pagină alcătuită de
Tania SEMIONOVA şi
Andreas BRAUN

Completează cuvintele încrucişate
cu soluţiile corespunzătoare.
Literele din spaţiile marcate în
roşu alcătuiesc „noul” nume pe
care l-a primit Iacov, tatăl lui Iosif.

1

2

3

4

5

Orizontal:
2. Noul nume al soţiei lui Avraam. (Geneza 17:15)
4. Din ce lemn a construit Noe corabia? (Geneza 6:14)
6. Numele băiatului care a ajuns rege la vârsta de şapte
ani. (2 Împăraţi 11:21)
7. Întâiul născut al lui Iosif. (Geneza 41:51)
9. Întâiul născut al lui Iacov. (Geneza 35:21-26)
12. Mama lui Samuel. (1 Samuel 1:20)
13. Tatăl lui Noe; a trăit 777 de ani. (Geneza 5:28-31)
14. „Tu ai făcut miazănoaptea şi miazăziua;
____ [nearticulat] şi Hermonul se bucură de Numele
Tău.” (Psalmul 88:12)

6

7

8

9

10

11

12

Vertical:
1. Soţia lui Moise. (Exodul 2:21)
2. „Şi [Iacov] şi-a rupt hainele, şi-a pus un ____ pe coapse
şi l-a jelit multă vreme pe fiul său.” (Geneza 37:34)
3. Femeie care a făcut multe fapte bune şi care a fost
înviată de apostolul Petru. (Faptele Apostolilor 9:36-40)
5. Numele celui care i-a condus pe copiii lui Israel în Ţara
Promisă după moartea lui Moise. (Deuteronom 34:9;
Iosua 1:1-9)
7. Numele bărbatului care a trăit cel mai mult pe acest
pământ. (Geneza 5:27)
8. Fratele lui Cain şi al lui Abel. (Geneza 4:25)
10. Fratele lui Avra(a)m. (Geneza 11:26)
11. Soacra lui Rut. (Rut 1:1-5)
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EGIPTENII
UN POPOR DIN VREMURI BIBLICE

Egiptenii sunt menţionaţi pentru prima dată
în Biblie în Geneza, capitolul 12. În călătoria sa
spre ţara pe care Dumnezeu voia să i-o arate,
Avraam, strămoşul poporului evreu, a trecut şi
prin Egipt. Mai târziu, şi strănepotul lui Avraam,
Iosif, a ajuns în Egipt; mai mult, el a fost pus
stăpân peste tot Egiptul. Iudeii au reuşit să
supravieţuiască în timpul foametei datorită lui
Iosif. Tatăl lui a fost Iacov şi din familia lui s-a
format în Egipt poporul Israel. Acolo, israeliţii
au cunoscut o cultură avansată, aşa
cum în vremea aceea aveau numai
egiptenii. Dar când egiptenii au făcut
din israeliţi sclavii lor, Dumnezeu Însuşi S-a îngrijit să-i elibereze din acea
ţară.

Egiptul se află în nord-estul Africii. O
mare parte a ţării este reprezentată de
deşerturi. Prin toată ţara, de la sud până
la nord, curge Nilul. Valea acestui fluviu
este foarte roditoare.
Europa

a Me

dit er

ană

Egiptul

Mare
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SCURT ISTORIC
Egiptul este o ţară în care mai există încă foarte multe monumente de artă şi cultură. Deja în Antichitate au existat pe valea Nilului două state mari,
Egiptul de Sus şi Egiptul de Jos. Aproximativ în
jurul anului 3000 î.Cr., Egiptul de Sus şi Egiptul de
Jos au fost unite de către regele Menes într-un regat. Acest rege a înfiinţat şi oraşul Memphis, care
a devenit apoi capitala Egiptului. Memphis a mai
fost numit şi Hut-ka-ptah, în greacă „aigyptos”. Din această
denumire a reieşit numele actual al ţării, Egipt. Un alt nume
l-a primit ţara aceasta după fiul lui Ham, nepotul lui Noe, şi
anume „Miţraim”.
Istoria Egiptului se împarte în trei perioade de timp: Regatul Vechi, Regatul Mijlociu şi Regatul Nou. În vremea
acestor regate au fost construite piramide măreţe pentru
faraoni, cu sfincşi uriaşi, care arătau de parcă ar fi stat de
pază. Aceste piramide fac parte din cele şapte minuni clasice ale lumii. Tot în această perioadă, au fost construite
multe oraşe, sisteme de alimentare cu apă, temple extraordinare şi palate minunate cu basoreliefuri, care reprezentau scene din luptele câştigate de faraoni. Însă, când regatul egiptenilor a început să scadă în putere, a fost cucerit
mai întâi de perşi, apoi de Alexandru cel Mare. Acesta şi-a
ridicat capitala acolo unde se varsă Nilul în mare şi a numit-o după numele său, Alexandria. Aici a fost construit cel
mai mare far al vremii, care se numără şi el printre cele
şapte minuni clasice ale lumii. Biblioteca din Alexandria
era cunoscută în întreaga lume. Acolo a fost tradus Vechiul
Testament în limba greacă.
Mai târziu, Egiptul a ajuns din nou sub stăpânirea asupritorilor şi a fost provincie romană până în anul 640 d.Cr.
În perioada aceea, în Egipt s-a răspândit creştinismul. Însă
odată cu invazia arabă, islamul a luat locul creştinismului.
Egiptul a devenit o ţară arabă, adoptând o limbă arabă şi
scrisul arab.

Piramidele Egiptului Antic s-au păstrat până în ziua de azi.
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LIMBA, CULTURA,
TEHNICA ŞI ŞTIINŢA
Limba egipteană s-a format de-a lungul
timpului din limbile popoarelor care trăiau pe
valea Nilului: kusiţii, berberii şi alte popoare.
Limba egipteană veche mai este vorbită în
prezent numai de către copţi, care sunt creştini.
Egiptenii au fost primul popor care a folosit
scrisul. Ei au scris cu aşa-numitele hieroglife.
Aceasta este o scriere foarte complicată, care
mai târziu a fost simplificată. În Egipt, băieţii
învăţau să scrie, să citească şi să socotească
între 5 şi 15 ani. Şcolile au fost înfiinţate la
palatul faraonului. Acolo copiii învăţau şi bunele maniere. În şcolile de la temple, copiii
primeau o educaţie religioasă. În plus, învăţau
medicină, astronomie (cunoştinţe despre cer
şi stele, o ştiinţă care se ocupă cu explorarea
universului) şi astrologie (prezicerea viitorului
cu ajutorul stelelor). Copiii din clasele superioare frecventau şcolile militare.
Egiptenii au fost matematicieni, ingineri,
medici şi arhitecţi excelenţi. Cunoştinţele lor
extraordinare în diferite domenii ale ştiinţei
şi cultura lor înaltă au făcut ca mulţi tineri
din alte ţări să fie educaţi la curtea faraonului, printre aceştia fiind şi Moise. Aici
tinerii primeau o educaţie excelentă.

RELIGIA EGIPTENILOR
Vechii egipteni au zeificat planetele şi
forţele naturii. Faraon se considera a fi întruparea lui Dumnezeu pe pământ, el fiind
principalul preot aducător de jertfe al ţării. Egiptenii credeau într-o viaţă de după
moarte în împărăţia lui Osiris. Ei conservau corpurile celor decedaţi sub formă de
mumii. Egiptenii se închinau şi la câteva
animale, pe care nimeni nu avea voie să
le omoare. De exemplu, dacă murea o
pisică, era jelită mai mult chiar decât un
fiu. Însă, în pofida idolatriei practicate de
egipteni, ei au avut anumite cunoştinţe
adevărate: că sufletul este nemuritor, că
oamenii sunt responsabili pentru faptele
lor şi că în viitor va exista o răsplată 19
sau o pedeapsă.
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Conform unei legende, din cauza idolatrizării
pisicii, oastea egipteană
a suferit odată chiar
o înfrângere. În anul
525 î.Cr., perşii au prins
multe pisici şi le-au
agăţat pe post de scut la
pieptul soldaţilor care
mărşăluiau în primele
rânduri. De frică să nu
omoare vreo pisică,
egiptenii au încetat să
mai tragă cu arcurile,
iar perşii i-au învins.

Helene PENNER
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Venezuela
Columbia

COPIII LUNII
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Frica!
Deşi sunt sălbatici, le este adesea frică: le este frică de duhurile rele. Ei cred că acestea sunt trimise de
duşmanii lor, ca să-i rănească sau să-i îmbolnăvească. Le este frică de duhurile din junglă, din apă, din
întunericul nopţii. Le este frică de jaguar, care trăieşte în pădure. Le este teamă chiar şi să arate cu degetul spre lună, deoarece s-ar putea să le putrezească
degetele şi să le cadă jos!
Dacă cineva este bolnav sau dacă crede că au fost
trimise duhuri rele ca să-l atace, vraciul cheamă alte
duhuri în ajutor. Tot aşa, el cheamă duhurile în ajutor
şi atunci când un sat vrea să aducă boala peste un alt
sat.

Poporul ianomamo
trăieşte în adâncul
pădurilor tropicale ale
Amazonului. Aproximativ
15.000 de ianomamo
trăiesc în sudul Venezuelei
şi alţi 3.000 trăiesc de
cealaltă parte a graniţei,
în Brazilia.
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Brazilia
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Poporul sălbatic
O legendă de-a lor povesteşte că în urmă cu mulţi
ani, una din primele fiinţe de pe pământ a nimerit cu
săgeata ei luna. Sângele lunii a picurat pe pământ. Şi
acolo unde a căzut, sângele s-a transformat în primii
oameni – în ianomamo. Ei cred, de aceea, că sunt
născuţi pentru a fi sălbatici, motiv pentru care îşi
spun „poporul sălbatic” sau „copiii lunii”. Poporul
ianomamo îşi merită cu adevărat numele de „popor
sălbatic”. Un sat luptă împotriva altui sat, iar certurile dintre ei nu au sfârşit. Când fac pregătiri pentru a
cuceri un sat, bărbaţii ianomamo se vopsesc cu cărbune şi îşi înmoaie vârfurile săgeţilor în curara, o
otravă.

Ianomamo

Am

IANOMAMO

ei un câine. De acum, fetiţa mică trebuia să lucreze
din greu şi adesea rămânea flămândă. „Fetiţele mici”
sunt fără valoare!
Viaţa de la ţară
Tot la doi sau trei ani, fiecare sat de ianomamo
construieşte o casă nouă, numită şabano. Casa este
construită de jur-împrejurul unei curţi mari, deschise. Fiecare familie adună din junglă copaci, crengi şi
fân, ca să construiască partea de acoperiş sub care
vor locui membrii familiei respective. Perimetrul fiecărei familii are o trecere deschisă spre curtea din
centru. Între perimetrele „caselor” nu există ziduri
de despărţire. Singurul zid este cel exterior, care desparte satul de junglă. În acest zid se fac deschizături
mici, pentru ca oamenii să poată ieşi din sat. Într-un
sat ianomamo nu există intimitate!
În afara satului, ianomamo defrişează jungla ca

Fără valoare!
De îndată ce „fetiţa mică” a început să alerge, a
trebuit să plece cu mama ei şi să adune lemne pentru
foc într-un coş mic, pe care-l purta în spate. Adesea
era obosită şi picioarele o dureau cumplit. Nimeni
nu observa însă toate acestea. „Fetiţele mici” sunt
fără valoare! Unele sunt omorâte când sunt încă în
faşă. Într-o zi, un bărbat dintr-un sat vecin l-a întrebat pe tatăl unei fetiţe, care abia împlinise patru ani,
20 dacă nu o poate avea el pe „fetiţa mică”. O vroia
de soţie. În schimbul fetei, bărbatul i-a dat tatălui
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să obţină ogoare pentru manioc (cultură tropicală de
laptele-câinelui), banane, dovleci şi napi. În timp ce
femeile cultivă ogoarele, bărbaţii vânează în junglă
mistreţi, tapiri, tatu şi maimuţe, pentru hrană.
Lăsaţi-i în pace!
În Venezuela, patria poporului ianomamo a fost
transfomată într-o rezervaţie specială. „Poporul ianomamo trebuie să rămână aşa cum este, au explicat
câţiva oameni. Ei trebuie să aibă voie să trăiască aşa
cum au trăit dintotdeauna. Nu vrem să vină creştinii
evanghelici sau altcineva, care să vrea să-i determine
să-şi schimbe viaţa. Poporul îşi are propria lui credinţă.”
În 1950, colaboratorii asociaţiei New Tribes Mission au început o lucrare misionară creştină printre
ianomamo. I-au ajutat pe locuitorii satelor când au
fost bolnavi. S-au rugat pentru ei şi au învăţat cât
au putut de multe despre ei. I-au ascultat şi au scris
limba ianomamo. Aceasta a fost o muncă grea. Doar
puţini au părut interesaţi să afle ceva despre Dumnezeu,
Marele Spirit, care-i iubeşte.
Dar Dumnezeu lucrează la schimbarea vieţilor
oamenilor. Astăzi există aproximativ 300 de creştini
printre ianomamo din Venezuela şi chiar mai mulţi

POŢI SĂ TE ROGI PENTRU IANOMAMO:

Doamne Isuse!
1. Arată-le credincioşilor dintre ianomamo
că Tu le poţi lua frica şi îi poţi elibera de
sub puterea duhurilor rele.
2. Ajută-i să trăiască în pace, în loc să se
lupte şi să se omoare între ei.
3. Fă ca femeile şi fetele să afle că au valoare în ochii Tăi.
4. Duhul Tău Sfânt să-i ajute pe creştini
să trăiască aşa cum Îţi place Ţie şi să-i
oprească să se întoarcă la vechiul lor
mod de trai.
5. Ajută-i pe creştinii dintre ianomamo să se
bucure că Te cunosc. Trezeşte în ei dorinţa să le spună şi altora despre Tine.
6. Mulţumesc pentru Noul Testament în limba iano mamo. Fă-i pe creştini să înveţe
să scrie şi să citească pentru a putea citi
Cuvântul Tău, dar şi pentru a-şi păstra
cultura.
7. Ajută-i pe creştinii dintre ianomamo să
devină pastori şi evanghelişti care să-i
poată învăţa pe alţii.

în Brazilia. Unii, precum Maloco, vor să le spună
altora despre Isus. Maloco a avut doar opt ani când
L-a cunoscut pe Isus ca prieten al său. „Nu râdeţi
de mine pentru că sunt mic, a spus el. Vreau să vă
povestesc despre Cuvântul lui Dumnezeu. Voi spune
fiecăruia să creadă în Isus.”

ŞTIAI DEJA?
Mii de ianomamo au murit în ultimii ani
din cauza râurilor care au fost otrăvite cu
mercurul folosit de căutătorii ilegali de aur.
Alţii au murit din cauza bolilor aduse de
omul alb în junglă.
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Daphne SPRAGGETT
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Ilustraţii de Elena MIHAILOVA-RODINA
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Felicitări de
Crăciun

LUCRU MANUAL

Pregăteşte şase coli de hârtie şi îndoaie-le pe mijloc, aşa cum se vede în
imagine. Acum trasează contururile date şi decupează-le. Dacă vrei, poţi lipi pe
verso, acolo unde ai decupat figurinele, hârtie colorată transparentă.
Aşa obţii o felicitare minunată de Crăciun, pe care o poţi trimite celor dragi
sau poţi prinde un fir de aţă de figurinele decupate, agăţându-le apoi de
crenguţele bradului de Crăciun sau în fereastră.
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Irina ANTONOVA
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Ilustraţii de Ina COZINA
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Ludmila STORK

Ilustraţii
de Ina COZINA

Tutti visase deja de mult timp să se joace
cu ceilalţi pui de ren şi să se întreacă cu ei la
alergat. Dar în acelaşi timp, se întreba dacă
nu cumva renii mai mari din tundră îl vor
necăji ...

Acum venise ziua cea mare: Tutti era în
tundră. Dar aici, toate visele lui se spulberară
deodată. Tutti se ascunse sub burta mamei
lui şi nu mai vru să iasă de acolo. Mama lui
încercă să-l ademenească să iasă la vedere,
ca să-i cunoască pe ceilalţi.

După un timp, veni la el un pui de ren,
care tocmai se juca „De-a prinselea”. Îl
provocă, pur şi simplu, pe Tutti:
- Hai să ne jucăm. E distractiv!
- Vin numai dacă ne jucăm „De-a v-aţi
ascunselea”, răspunse Tutti, ridicându-şi
mândru capul.

- Nu, noi vrem să ne jucăm „De-a prinselea”. Dacă vrei să te joci cu noi, atunci vino.
- Nu, nu am chef de jocul vostru plictisitor „De-a prinselea”, zise Tutti şi-i întoarse
spatele.
- Încăpăţânatule! îi reproşă puiul de ren lui Tutti.
Apoi se întoarse la prietenii lui. Tutti se culcă jignit pe muşchiul moale. Nu vru nici
măcar să mănânce. Muşchiul fraged şi zemos i se părea respingător de amar. Soarele
cald i se părea cumplit de fierbinte.
- Viaţa nici măcar nu este atât de frumoasă cum spune mama, se gândi Tutti trist.
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Îi spuse că ceilalţi pui sunt exact ca el,
şi ei puţin speriaţi, dar îşi înving teama şi
fac cunoştinţă unii cu alţii. Dar Tutti rămase
de neclintit. La toate încercările mamei de
a-l convinge, Tutti dădu numai din cap şi se
ascunse şi mai bine.
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Prietenie

Puiul de ren
ieşi cu mama lui
afară în tundră. Cât
timp puiul fusese
încă foarte mic,
mama lui îl ascunsese în pădurea
rară a nordului şi
nu ieşise niciodată cu el afară în
tundră. Dar acum
sosise timpul ca
puiul să cunoască
alţi pui de ren.
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Căci numai împreună pot renii să se
apere de pericolele din timpul iernii lungi,
împreună pot supravieţui mai uşor iarna. Dar
Tutti respinse, mormăind, toate încercările
mamei lui de a-i face cunoştinţă cu alţi pui
de ren:
- Am să supravieţuiesc şi fără ei!

Tutti mai rămase un timp culcat pe
muşchi. Apoi se duse la mama lui şi bău
lapte. După aceea se simţi puţin mai bine.
Avu tot timpul grijă să rămână în preajma
mamei lui şi păscu puţin din muşchiul fraged.

În tot acest timp visă să devină cândva
mare şi puternic, mai mare şi mai puternic
decât toţi ceilalţi reni. Vroia să devină un
conducător, pe care să-l urmeze toţi, aşa
cum îl urmau acum pe unchiul Nan.

Dacă o haită de lupi flămânzi, despre care
îi povestise mama lui, ar ataca turma de reni,
el i-ar alunga cu coarnele lui în toate direcţiile
şi toţi l-ar lăuda şi ar fi entuziasmaţi de vitejia
lui ...

Atunci, aceşti pui de ren atotştiutori ar
încerca să-l convingă să se joace cu ei jocul
lui. Dar el le-ar răspunde:
- Când am fost mic, nu aţi vrut să vă jucaţi
ceea ce am propus eu, iar acum nu mai
vreau eu să mă joc cu voi!
Şi, mândru, le-ar întoarce spatele.
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Mama lui se uită la el şi se întristă şi ea.
Vroia atât de mult să-l ajute să înveţe să
lege prietenii şi să stea împreună cu ceilalţi
pui de ren! Ştia că un ren singur nu se poate
descurca în lumea dură, de afară.

24

Mama lui Tutti observă că fiul ei medita mai mult ca de obicei şi îşi făcu griji din cauza
lui. Tutti era distrat şi neatent, iar când îl chema, răspundea adesea doar cu o mare întârziere. Tundra este un loc dur, unde greşelile nu se iartă.
Mama lui Tutti ştia că poate într-o zi puiul va trebui să plătească pentru o mică ezitare
chiar cu viaţa lui. Tutti nu văzuse încă niciodată un lup, fiindcă turma nu fusese încă
atacată.
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În orice caz, acum era perioada în care
lupilor le plăcea să vâneze, căci puii de ren
erau încă slabi – o pradă uşoară pentru prădători. În cele din urmă, femela de ren, Mara,
luă hotărârea să discute cu tatăl lui Tutti şi
să-l roage să stea de vorbă cu fiul lui.
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Mara era foarte neliniştită. Considera că
tatăl amâna prea mult discuţia. Lupii puteau
să apară în orice clipă. Cine ştie, poate Tutti
va fi tocmai atunci adâncit în visele lui şi nu
va auzi chemarea ei ... Dar tatăl mai aşteptă
puţin.

- Lasă-mă în pace şi nu te tot ţine după
mine, enervantule!
- Nu mă ţin după tine, te întreb doar dacă
vrei să te joci, răspunse micuţul şi plecă
jignit.
Tatăl lui Tutti se duse încet spre fiul lui şi-l
întrebă:

- Ce crezi, Tutti, îl va mai chema vreodată
- Dar Trank este acum doar prost dispus,
Mik pe prietenul lui la joacă?
de aceea nu vrea să vadă pe nimeni.
- Nu prea cred!
- Să fii un prieten bun înseamnă să poţi
- Şi de ce nu?
vorbi cu alţii şi să poţi învăţa din propriile
- Cui îi place să i se spună că este enervant! greşeli.
- Exact, aşa este. Şi dacă Trank continuă să
se poarte aşa cu prietenii lui, va rămâne în final
singur de tot.

Să fii prieten cu cineva nu este chiar atât de
uşor. Dar cât de des ai nevoie de ajutorul
unui prieten! Chiar şi renii puternici au
nevoie de ajutor!
- Ai şi tu uneori nevoie de ajutor?
- Desigur! Până şi cel care conduce
depinde de ajutorul pe care îl primeşte de
la alţii.

- Nu se poate! Lui Tutti nu-i venea să creadă.
Tatăl începu atunci să râdă din toată inima:
- Crezi cumva că un conducător s-ar putea descurca singur cu o haită întreagă de lupi?
- Da! Fiindcă el este cel mai puternic!
- Chiar şi cel mai puternic poate fi prins, dacă se îndepărtează prea mult de turmă.
Tutti căzu pe gânduri.
25
- Tati, de ce nu devii tu conducătorul turmei? Ştii atât de bine unde sunt câmpiile cu
muşchi şi eşti şi puternic!
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Apoi, tatăl lui Tutti observă cum Tutti trage
cu urechea interesat la discuţia dintre alţi doi
pui de ren. Puiul, care-l chemase cândva pe
Tutti la joacă, se duse la prietenul lui, care
scurma mânios pământul cu copita.
- Hai să ne jucăm!

FELINARUL 4/09

Tatăl lui Tutti, un ren puternic şi foarte
mare, cu coarne tari şi puternic ramificate, o
ascultă pe Mara şi îi promise că se va gândi
cum să-i vorbească şi ce să-i spună fiului lor.
Trecu aşa aproape o săptămână.
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- Nu este încă momentul. Nu sunt încă
pregătit să preiau responsabilitatea pentru
viaţa şi siguranţa turmei.
- Poartă cumva conducătorul responsabilitatea pentru întreaga turmă?
- Sigur că da!
- Şi eu, care am vrut să devin conducătorul turmei! se destăinui Tutti tatălui său.

- Aceasta este o dorinţă bună. Dar împlinirea ei necesită multă muncă. Chiar şi numai
pentru a supravieţui în tundră trebuie să faci
multe. Însă pentru a deveni conducătorul
turmei trebuie să ai de două ori mai multă
răbdare şi înţelepciune.

Îşi ajută astfel fiul să se simtă independent, dar, în acelaşi timp, îl asigura prin
atitudinea lui că este întotdeauna gata să-l
ajute la greu. Astfel, Tutti învăţă ce înseamnă
să fii prieten cu cineva şi să ai prieteni. Înţelese acum de câtă răbdare şi dragoste este
nevoie pentru a avea prieteni adevăraţi.

Cuvintele tatălui său – „Dacă vrei să ai prieteni, fii tu însuţi prietenos” – i se întipăriră adânc
în minte. În iarna lungă şi rece, renii merseră dintr-un loc în altul. Când conducătorul turmei
găsea sub zăpadă un câmp de muşchi, toată turma se oprea.
Între timp, Tutti învăţase prea bine cum arată lupii. Privise adesea cum aceştia despărţeau
animalele slabe sau bolnave de turmă sau cum le prindeau pe acelea care se îndepărtau prea
mult de restul turmei.

Tutti ajunse să preţuiască tot mai mult sfaturile părinţilor lui. Acum îi asculta de fiecare
dată când îi spuneau ceva. Odată, conducătorul turmei decise ca turma să plece mai
departe, deşi muşchiul de pe câmpia cea mare nu fusese încă păscut în întregime.
Renii păşteau liniştiţi. Cu copitele lor mari scurmau zăpada, ca să dea de muşchi.
Conducătorul ceru zgomotos turmei să plece mai departe, dar nimeni nu se mişcă din loc.
Înainte, într-un asemenea caz, conducătorul aşteptase liniştit până când renii se săturau
26 sau până când nu mai era muşchi de păscut. Dar de data aceasta îşi repetă chemarea.
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- Poţi să mă ajuţi?
- Sigur, cu plăcere!
În ziua aceea, Tutti încercă pentru prima
dată să se joace cu ceilalţi pui de ren. Tatăl
lui stătea în apropiere şi îşi încuraja fiul doar
din priviri. Nu vroia ca ceilalţi să-l considere
„puiul tatii”.

Din nou nu se mişcă nimeni. Atunci, conducătorul îşi ridică mândru capul încoronat
cu coarne puternice şi o luă înainte. Câţiva
reni îşi ridicară capetele, chemându-l să
se întoarcă, însă conducătorul merse mai
departe.
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Tutti făcu ceea ce înainte nu ar fi îndrăznit
niciodată: îl strigă pe conducător. Dar acesta
se uită doar mândru spre puiul care îndrăznise să i se adreseze, pufni dispreţuitor şi
merse mai departe, fără ca măcar să se uite
în direcţia pe care i-o arătase Tutti.

Abia când conducătorul văzu că din cealaltă parte vine spre el un al doilea lup, înţelese ce se întâmplă. Se întoarse înspăimântat
în direcţia turmei, însă calea într-acolo îi era
deja închisă.

Conducătorul încercă să depăşească
lupul, pentru a se alătura turmei din partea
opusă, însă lupul era mai uşor decât animalul
cel mare, nu se afunda în zăpadă şi putea să
alerge mai repede. Aşa începu o vânătoare
cumplită ...

Au venit tot mai mulţi lupi. În cele din
urmă, sub privirile întregii turme, conducătorul mândru şi puternic căzu răpus de
haita de lupi. Îngrozită, turma o luă la goană,
care-ncotro, lupii rămânând cu prada lor mult
în urmă. După ce le trecu spaima, renii se
adunară din nou.

Mulţi erau derutaţi. Nu mai aveau conducător. Ce era de făcut acum? Tatăl lui Tutti
păşi atunci în faţă şi luă cuvântul:
- Cunosc toate locurile bune pentru păscut, voi conduce eu turma.

Unii reni mai tineri au vrut să-i conteste
poziţia. Noul conducător trebui să-i pună la
punct şi să-şi dovedească puterea. Tatăl lui
Tutti ştia că renii cei tineri nu erau apţi pentru
această sarcină şi că erau doar ambiţioşi.

Din cauza viselor pline de mândrie ale renilor tineri, nu putea să pună în joc viaţa şi binele
întregii turme. Turma se puse iar în mişcare. Vor mai avea parte de multe greutăţi, dar
dacă vor rămâne toţi uniţi, le vor putea birui ... Sfârşitul tragic al conducătorului rămase
o lecţie de neuitat pentru toţi. Puii au auzit de atunci întruna de la părinţii lor: „Mândria
merge înaintea căderii.”
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Distanţa dintre turmă şi conducătorul ei
deveni tot mai mare. Tutti observă că mulţi
reni dădeau semne de nelinişte. Atunci văzu
deodată un lup mare, care alerga în trap lejer
între turmă şi conducătorul ei, ca să-i taie
acestuia calea înapoi spre turmă.
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Sunt o minune a creaţiei
Sunteţi entuziasmaţi? Fascinaţi? Un roz gingaş şi un albastru rece, nuanţe
de roşu, galben şi portocaliu, albastrul mării şi albul zăpezii. Nu sunteţi miraţi
de o asemenea splendoare de culori?
O mică pajişte? S-ar putea. O pajişte sub apă? O putem numi şi aşa. O
împărăţie submarină de flori de mare? Nu! Asta în niciun caz. Să nu cumva să
încercaţi să culegeţi aici un buchet de flori! Şi să nu spuneţi că nu v-am avertizat. Ce-i drept, pot fi luată drept o floare frumoasă şi colorată; de la florile care
cresc pe munţi şi prin păduri mi se trage şi numele. Însă vreau să vă dezvălui
ceva: nu sunt o plantă, sunt un animal!
Dar să ne întoarcem la „avertizare”: ceea ce voi probabil consideraţi a fi
petalele mele minunate sunt în realitate tentacule (braţe pentru apucat) fatale,
care-mi înconjoară gura. Ele sunt presărate cu aşa-numitele celule urzicătoare. În fiecare din aceste celule se află un fir subţire, rulat strâns, cu o
otravă puternică şi din fiecare celulă iese un alt fir sensibil, pentru pipăit.
De îndată ce un peştişor sau un rac atinge acest fir pentru pipăit, firul
otrăvit „loveşte” imediat şi-mi ameţeşte prada. Iar apoi, micul meu dejun
sau prânzul este transportat cu ajutorul aceloraşi tentacule în sistemul
meu digestiv. După cum vedeţi, sunt un animal de pradă.
Dar nu trebuie să vă gândiţi că aş fi chiar atât de însetat după sânge.
Am chiar şi prieteni! Da! Aţi auzit deja cuvântul „simbioză”? Aşa se numeşte situaţia în care animalele se ajută între ele. Unul dintre prietenii mei
este peştele-clovn. În mod sigur, unii dintre voi îl cunosc pe peştele-clovn
„Nemo” din desenul animat „Găsiţi-l pe Nemo”. Aceşti peştişori roşii nu se
tem deloc de mine, dimpotrivă! Se ascund printre braţele mele periculoase,
fugind astfel de duşmanii lor. Oamenii de ştiinţă spun că peştii-clovn sunt
acoperiţi cu un strat protector, care-i apără de otrava ameninţătoare a
„petalelor” mele, adică a tentaculelor mele. Prada mi-o împart, desigur,
frăţeşte, cu prietenii mei, peştii-clovn!
Şi racii eremit (Pagurus bernhardus) fac parte dintre prietenii mei. Cu
corpul lor moale, se ascund în scoicile goale şi-şi lasă afară numai foarfecile. Poate că racii cred că această protecţie nu este suficientă. De
aceea îmi oferă mie şi surorilor mele loc să ne aşezăm pe scoicile
lor. Şi asta, tot datorită celulelor noastre urzicătoare! În semn de
recunoştinţă, racii ne lasă să călătorim împreună cu ei şi ne oferă
din hrana lor. În mod sigur aţi ghicit deja cine sunt! Corect, unii
mă numesc şi trandafirul parazit!
Daţi-mi voie să mă prezint:
sau anemona de
mare (Actiniaria).
actinia
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Olga MARTINOVA

Ilustraţii de
Iulia PRAVDOCHINA
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măslin

Zacheu

Ilustraţii de Victoria DUNAIEVA

Pagină realizată de Elvira ZORN

Pomi şi tufişuri din Biblie

Dragă Felinar, te aştept cu drag
Să te răsfoiesc şi să te citesc,
Multe lucruri bune în tine să găsesc.
Şi la toţi copiii, iată, le doresc
Prin tine mult har ceresc.
Două drumuri, unul bun şi unul rău
Naomi cu frăţiorul ei

PAGINA VOASTRĂ

Isus – Lumina lumii!
Sa
Naomi NESDE, 13 ani,
Seleuş, jud. Mureş
Iosif, copilul cu vise misterioase
Încrederea în bunul Dumnezeu

Veronica PRISECARIU,
13 ani, Tudor Vladimirescu,
jud. Botoşani
Ancuţa Adriana Crăciun, 15 ani,
Voitinel, jud. Suceava

Prietenie
Simona JUGĂNARU, 15 ani,
Dumbrăviţa, jud. Braşov

Bucurie

Creaţii ale lui Dumnezeu

Isus – Lumină şi Sare
Daniela-Claudia ENESCU, 10 ani,
Dragodana, jud. Dâmboviţa

FELINARUL 4/09

Şi natura Îl laudă pe Domnul!
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Emanuel CHIT, 14 ani, Săcele,
jud. Braşov
Saveta BUHAI, 12 ani, Parva, jud. Bistriţa-Năsăud
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Emanuel URSACHI, 13 ani, Putna,
jud. Suceava
28.07.2009 13:18:22

SOLUT IILE la
l jocuri:
j
i

Iunia DIŢA, 12 ani, Timişoara

Dragi copii, părinţi, bunici
şi prieteni ai FELINARULUI!

FELINARUL copiilor 4/09 (23)

Cum a fost anul 2009 pentru voi? Greu? Uşor? Precis am
avut cu toţii bucurii şi încercări, înfrângeri şi biruinţe,
speranţe împlinite, poate vise spulberate. Fărăndoială aţi aşteptat cu
nerăbdare noi numere din
FELINARUL. Din lipsă
de „ulei”, era să se stingă de tot
luminiţa FELINARULUI! Dar
cu ajutorul lui Dumnezeu, ea
luminează mai departe. Ce-i
drept, doar în patru numere pe an
de-acum înainte. Continuăm să
Samuel RUSU, Voitinel, jud. Suceava ne rugăm pentru voi toţi, cititorii
noştri dragi. Şi avem nevoie în
continuare de rugăciunile
voastre. Iar când puteţi, noi ne
bucurăm de donaţiile voastre,
cât de mici, fiindcă o parte din
„uleiul” necesar ca FELINARUL
să lumineze depinde de această
jertfă a voastră.
Un Crăciun plin de lumină,
pace şi bună-nvoire şi o
trecere binecuvântată în 2010 vă
Natalia-Veronica BUTIRI,
doreşte cu drag
Obad, jud. Timiş
Echipa FELINARUL
Chemare
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Aşer IONESCU, 12 ani, Deva

CINE GHICEŞTE? 1. Isus, 2. Zacheu, 3. cruce, 4. Noe, 5. Vestea
GHICITOARE – UN VERSET BIBLIC: Vă dau o poruncă nouă:
Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi
unii pe alţii. (Ioan 13:34)
GHICITOARE „ÎNLĂNŢUITĂ”: 1. rod, 2. Dan, 3. nutreţ, 4. ŢafnatPaeneah, 5. haina, 6. Asnat, 7. tălmaci, 8. Isahar, 9. Rahela,
10. argintul, 11. leac, 12. Canaan, 13. Nil, 14. leu, 15. uitare,
16. Efraim, 17. miere
CUVINTE ÎNCRUCIŞATE: Orizontal: 2. Sara, 4. chiparos, 6. Ioas,
7. Manase, 9. Ruben, 12. Ana, 13. Lameh, 14. Tabor.
Vertical: 1. Sefora, 2. sac, 3. Tabita, 5. Iosua, 7. Metusala, 8. Set,
10. Nahor, 11. Naomi. „Noul” nume al lui Iacov: Israel.
VERSET „ÎNCIFRAT”: „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te
uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău.” (Isaia 41:10a)
Pomi şi tufişuri din Biblie 1. sicomor (în traducerea Cornilescu,
„dud”), Zacheu, 2. măslin, David, 3. ienupăr, Ilie, 4. cedru,
Solomon, 5. stejar, Absalom, 6. vie, Isus
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Ajută-i pe magi să
găsească drumul care-i va
duce la ieslea în care se
află Pruncul Isus.

Ilustraţii de Larisa Goroşco
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