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Maria DELL

Ghicitori cu rimă

2.

De trei ori rosti grăbit
Ucenicul încolţit:
„Nu, pe Isus eu nu-L cunosc!”
Iar cocoşul îndoit
Se-auzi pe-aproape.
Trist, plângând, fugi atunci
Ucenicul lui Isus.

Ilustraţii de Larisa GOROŞCO

1.

De trădare-i cunosc
Peste tot, de orişicine,
Căci pe Domnul L-a vândut
Cohortei străine.
Treizeci de arginţi primi
Pentru-a sa trădare.
Zise: „Vi-L voi arăta
Printr-o sărutare!”

Folosește o oglindă,
pentru a afla ce scrie în scrisoare.
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O scrisoare
pentru tine
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Rubrică alcătuită de Iulia ILCIUC
Pagină adaptată de Elena BRAUN
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Cornelia GRZYWA

„Şi nu ne duce în ispită, ci scapă-ne de Cel rău”
Partea a șaptea
Poveste-serial începută în nr. 1/2010

Tim aleargă pe tot drumul de la școală până acasă. Mai întâi pe lângă casa lui Florian, apoi
urmează magazinul Dollinger. Se oprește. Oh ...

Felinarul_11_2.indd 3

o mașinuţă de curse „Speedracer”, da, chiar așa
... Tim își lipește nasul de vitrina magazinului
Dollinger. Ce-i drept, el nu cunoaște limba
engleză, dar „Speedracer” poate să pronunţe
perfect.
Un Speedracer este o mașinuţă viu colorată, cu
roţi foarte late. Toţi prietenii lui Tim au câte una. Ei
bine, aproape toţi. A întrebat-o pe mama,
dacă i-ar cumpăra și lui una. Dar mama a
spus „NU!”. Ea consideră că mașinuţa este
urâtă, prea scumpă și, în plus, Tim are
deja destule mașinuţe. Tim s-a
rugat și de tata. Dar tata a spus
că nu este nici Crăciun, nici
vreo zi onomastică.
– Cumpără-ţi-o tu, din banii
de buzunar, a spus tata în final.
De fiecare dată când își
amintește, Tim este necăjit.
Of, pentru o asemenea
mașinuţă nu-i ajung banii
de buzunar nici dacă i-ar
economisi timp de o sută
de ani! Tim calcă apăsat
printr-o grămadă de frunze. Apoi face stânga
împrejur. De data asta, ar
trebui cel puţin să încerce
mașinuţa.
Tim intră în magazinul
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(Matei 6:13)
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Dollinger și o ia înspre raionul de jucării. Acolo
este instalată o masă mare, plină cu mașinuţe
„Speedracer”: mașini de toate mărimile. Tim ia
cu mare atenţie o mașinuţă în mână.
– Poţi liniștit s-o încerci. Fă o cursă.
Un vânzător apare lângă Tim cu braţele pline
de jucării de pluș, dar dispare apoi imediat printre rafturi. Se grăbește. Tim însă, nu. Nu contează dacă ajunge acasă puţin mai târziu. Nici pentru mama nu contează că el își dorește atât de
mult această mașinuţă ... Tim încearcă totul:
semnalizarea, sirena, turbo, acceleraţia. Mai întâi
cu mașinile mici, apoi cu una mare. O mașină
super! În cele din urmă, Tim pune mașinuţele
înapoi, pe masă. Păcat! Luca are una, și Florian, și
Robi. Numai el, nu. Nu e drept! Brusc, lui Tim îi
vine o idee. Se uită în jur. Nu se vede nimeni. Nici
copii, nici vânzători. Tim apucă grăbit „Speedracer”-ul mic și-l vâră în buzunarul hanoracului.
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Acum cel mai mult ar vrea s-o ia la goană. Dar în
mod sigur l-ar observa cineva. Inima lui Tim bate
sălbatic. În faţa scărilor rulante, Tim se mai uită o
dată în jur. Nu, nu l-a urmărit nimeni. Dar bărbatul de lângă ieșire, nu se uită la el cam ciudat?
Tim observă că i se roșesc urechile. În sfârșit, afară! Acum, „Speedracer”-ul este al lui! Dar, în mod
ciudat, Tim nu se simte cu adevărat fericit. Așa
că pleacă agale spre casă, călcând peste frunze.
– În sfârșit! Mama are faţa ei cea supărată,
când deschide ușa. Unde ai fost până acum?
Tim se uită tăcut la vârfurile cizmuliţelor.
– Hai, grăbește-te! Ţi s-a răcit mâncarea!
Când mama este din nou în bucătărie, Tim își
agaţă hanoracul în dulap cât mai în spate, ca să
își poată lua „Speedracer”-ul. Dar în mijlocul
camerei tronează Sofi, care face un puzzle. Desigur, nu are voie să vadă mașina. Surorile mici
pârăsc, asta se știe.
– Mami, mă ajuţi? strigă Sofi.
Fulgerător, Tim ascunde mașinuţa în cutia cu jucării. Un tractor
mare deasupra, gata. Ce prostie! Are, în sfârșit, mașina pe
care și-a dorit-o de mult
timp, dar nu se poate juca
în voie cu ea. Și dacă trebuie să ţină totul secret,
nu se poate bucura
nimeni împreună cu el.
Tim se uită posac spre
cutia cu jucării.
– Tim, te plictisești?
întreabă mama. Treci
pe la Florian. În doi,
joaca e mai distractivă.
Dar mai durează
ceva timp până când
Tim să plece la Florian.
La urma urmei, trebuie
să scoată mașinuţa, fără
să-l vadă mama. Ce bine

12.01.2011 11:45:26

Felinarul_11_2.indd 5

– Ăsta-i bolidul acela, pe care-l cerșești de
atâta timp! Ia spune, cum a ajuns aici?
Tim nu se uită la mama.
– De la Florian.
Dar mama se uită la Tim.
– Așa deci? De la Florian? Și atunci de ce-l
ascunzi?
Tim nu s-a mai simţit niciodată atât de groaznic. Nu a vrut să mintă. Dar de azi de la prânz a
minţit întruna. Mai întâi pe Florian, acum pe
mama. Apoi Tim începe să mărturisească ce a
făcut. De ce o face? Poate din cauza modului în
care l-a privit mama, puţin serioasă și cam întristată. Tim povestește tot: cât de mult și-a dorit
mașina și că nu a vrut deloc să facă ceva rău. Dar
și-a dorit totuși mai mult să aibă mașina, decât
să nu facă ceva rău.
– Iar joaca nu a mai fost deloc distractivă.
Tim e gata să izbucnească în plâns. Mama e
tăcută. Apoi îl ia în braţe.
– Ai o conștiinţă neagră ca tăciunele. „Tim, îţi
spune Dumnezeu, ai făcut un lucru rău. Rezolvă
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că nu-l întreabă de ce ia cu el și tractorul cel mare. În tractor se află „Speedracer”-ul.
Florian face ochi mari când Tim își
scoate comoara.
– Mamăăăă, ce mașină super!
Aproape ca a mea. Până la urmă
ţi-au cumpărat și ţie una!
– Păi ... Tim murmură ceva
neinteligibil. Acum trebuie să-și
mintă cel mai bun prieten. Ce
bine că Florian nu mai pune și
alte întrebări! Un timp, cei doi
fac curse cu mașinuţele. Fantastic, ce poţi face cu un asemenea bolid. Poate trece și
peste piesele de Lego sau
peste ursuleţii de gumă.
Dar lui Tim îi piere brusc
cheful de joacă. I-a trecut un
gând prin cap: Dacă Florian îi
povestește acum mamei lui despre mașina lui
Tim? Sau chiar mamei lui Tim? Ar fi mult mai
bine să nu-l mai cheme la el prea curând ...
– Trebuie să plec acum acasă, spune Tim. Azi
luăm cina mai devreme ... Și iar a spus o minciună.
Tim este bucuros când ajunge din nou acasă.
Mama se uită puţin mirată deoarece, în mod
normal, Tim vine de la Florian abia după vreo
două telefoane de-ale ei. Tim se retrage în
camera copiilor. Sofi este la prietena ei - asta e
bine. „Speedracer”-ul este scos din nou din tractor și Tim aranjează o pistă super. Da, mașina e
grozavă.
– Tim?
Dintr-o mișcare ascunde mașina la spate.
Mama a apărut cu câţiva biscuiţi în mână.
– Ce ascunzi la spate?
Urechile lui Tim ard ca para focului. Mama îl
privește. Ceva nu este în ordine.
– Arată-mi ce ascunzi, Tim.
Șovăitor, Tim scoate mașina. Surprinsă, mama
ia mașina în mână.

5

12.01.2011 11:45:28

ră când iese din nou afară! Tim mai vede și acum
în faţa ochilor privirea uimită a vânzătorului. A
dat mașina înapoi și totul s-a rezolvat. Mama îl
privește zâmbind.
– Zâmbești cu gura până la urechi, spune ea,
și ce gură mare ai!
(Va urma)
Ilustraţii de Victoria DUNAIEVA
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problema.” Mama îl privește pe Tim. Ce zici?
Tim înghite în sec. Apoi cei doi mai stau încă
mult de vorbă.
– Răului poţi să-i spui un „NU!” categoric. E
greu, dar Dumnezeu te ajută s-o faci.
Apoi mama și Tim își îmbracă hanoracele.
„Speedracer”-ul ajunge din nou în buzunarul lui
Tim. Îi este grozav de frică atunci când scoate
mașinuţa din buzunar, în magazinul Dollinger.
Ce bine că mama e cu el! Și cât de mult se bucu-
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Rubrică alcătuită de Nina SVEREVA

Undit,a păcatelor
Caută în Biblie versetele indicate
mai jos. În căsuţele de sub undiţe
scrie numele celor care s-au aflat în
pericolul de a se lăsa „momiţi”. În
cercuri (momeala) scrie lucrurile cu
care au fost ispitiţi. Unii dintre acei
oameni au mușcat din momeală.
Colorează undiţele celor care au
rezistat în faţa ispitei.
Geneza 3:6, 20
Geneza 25:29-30, 34
Daniel 1:8
Matei 4:8-10
Matei 27:3
Faptele Apostolilor 5:1-3

Pentru inovatori”

C

.
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D

B

Copiază pătratul cu câmpuri albe pe o hârtie transparentă. Hașurează apoi câmpurile colorate. „Ferestrele”
albe lasă-le nehașurate. (Dacă nu ai hârtie transparentă, poţi să copiezi pătratul și pe hârtie normală, iar
ferestrele albe le poţi decupa.) Acum pune în așa fel hârtia ta peste grătarul cu litere, încât latura A să fie
À
1
deasupra laturii notate cu „1”. Scrie
A R A C U N S E
literele care se văd prin ferestre, în
K N I Ă U L H S
ordine, în pătrăţelele de mai jos.
G K B W S E Ă K
Apoi pune hârtia ta peste grătarul
Ă C Ţ P D B A A
cu litere în așa fel încât latura B să
I E O Ţ S V T X
fie deasupra laturii notate cu „1” și
scrie literele care se văd prin feresG I H I O P K Ţ
tre mai departe în pătrăţelele de
Ă L R I Ă N M S
mai jos. Fă la fel și cu laturile C și D.
H A U T V I Î Z
Încearcă să înveţi pe de rost versetul biblic descoperit.
–
,

7
7

Rubrică alcătuită şi ilustrată de Iulia ILCIUC
şi adaptată de Andreas BRAUN
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Povestea
celor doi împărat
împa rat,i

FELINARUL 2/11

Vladimir MUIMAROV
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Pe vremea în care Israel nu era încă un
stat unitar, ţara era împărţită în două
împărăţii: Împărăţia de Nord (Israel) şi
Împărăţia de Sud (Iuda). Fiecare împărăţie îşi avea împăratul ei. Iosafat, împăratul din Iuda, era un bărbat renumit şi
bogat. Dumnezeul Atotputernic era cu
el, fiindcă Iosafat Îl cunoştea şi Îl
iubea. El respecta Legea lui Dumnezeu
şi-şi învăţa şi supuşii să respecte
poruncile lui Dumnezeu. Însă nu
există niciun om pe pământ care să
nu păcătuiască niciodată şi care să
poată rezista în faţa tuturor ispitelor.
Prin această experienţă avea să treacă şi Iosafat.
Împăratul Iosafat s-a înrudit cu
împăratul Ahab din Israel, deoarece
copiii celor doi s-au căsătorit. Câţiva
ani mai târziu, împăratul Ahab a organizat o petrecere regească. Prin acest eveniment, împăratul Ahab urmărea să şi-l facă
aliat pe Iosafat pentru a elibera o cetate ocupată
de trupele siriene. De aceea şi-a invitat ruda, pe împăratul
ţării vecine, să vină la el. A pus să fie sacrificate multe animale pentru a se putea pregăti un banchet mare şi îmbelşugat.
Lui Iosafat nu-i plăcea despărţirea. Dimpotrivă, se bucura întotdeauna când ceea ce era
despărţit se unea din nou. Chiar dacă era o reunificare trecătoare, se bucura de ea! Dar de data
aceasta a avut emoţii: Ce va spune Dumnezeu? Va fi acest război după voia Lui? Victoria
depindea în primul rând de Domnul! De aceea, Iosafat l-a rugat pe împăratul Ahab să
se lase sfătuit de Dumnezeu atunci când avea să ia decizia. Ahab şi-a chemat toţi
consilierii, pe care-i considera prorocii lui Dumnezeu. În lume, principiul majorităţii joacă un rol important. La Dumnezeu însă, lucrurile stau altfel.
Mai mulţi consilieri i-au prezis împăratului victoria. Dar Iosafat, care era
călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, l-a rugat pe Ahab să mai întrebe încă un proroc. Aşa că Ahab a trebuit să-l cheme şi pe prorocul Mica. Iar acesta a fost un
proroc adevărat al lui Dumnezeu. Mica nu făcea parte dintre apropiaţii împăra-
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tului, deoarece el Îl iubea pe Dumnezeul Atotputernic mai mult ca orice! Împăratului Ahab
nu-i plăcea de Mica, fiindcă, de cele mai multe ori, prorocul spunea lucruri negative despre el.
Când Mica a auzit întrebarea împăratului său, a răspuns exact aşa cum o făcuseră consilierii
împărăteşti. Aceasta l-a făcut pe Ahab să intre la bănuieli, aşa că a spus:
– De câte ori să te pun să juri că nu-mi spui decât adevărul în Numele Domnului?
Atunci, Mica le-a vestit celor doi împăraţi şi poporului ceea ce-i descoperise Dumnezeu,
şi anume, că războiul planificat se va termina cu o înfrângere şi că împăratul Ahab va muri.
Însă în loc să asculte de Mica, Ahab a poruncit, ca şi în alte dăţi, ca Mica să fie închis până
când el se va întoarce biruitor. Nedorind ca prorocia lui Mica să se împlinească, s-a folosit de
un şiretlic pentru a demonstra că Mica era proroc mincinos! Ahab i-a spus lui Iosafat că vrea
să se ducă la război împotriva sirienilor îmbrăcat în alte haine decât cele împărăteşti. Aşa că
s-a îmbrăcat în haine de soldat, astfel încât să nu poată fi deosebit de ceilalţi soldaţi. În schimb,
Iosafat urma să poarte hainele lui de împărat.
Dar Dumnezeu nu poate fi păcălit! El vede fiecare situaţie din întreaga lume şi Lui nu-I scapă nimic. Dumnezeu deţinea şi controlul asupra războiului la care au plecat împăraţii din Iuda
şi Israel împotriva cetăţii care fusese ocupată de oastea siriană. O săgeată s-a înfipt „întâmplător” în armura lui Ahab. Împăratul nu s-a putut feri şi a fost rănit mortal. Aşa a murit Ahab,
împăratul lui Israel, după descoperirea făcută de Dumnezeu prorocului Său credincios, Mica.
Ahab a fost pedepsit pentru viaţa pe care a trăit-o şi care nu a fost pe placul lui Dumnezeu. Însă
pe Iosafat, cel temător de Dumnezeu, care se aflase în primejdie de moarte, Dumnezeu nu l-a
lăsat să moară. Cu toate acestea, când s-a întors acasă, Iosafat a fost mustrat de prorocul Iehu,
pentru că i se alăturase împăratului necredincios, Ahab.
Această istorie o găseşti în cartea 2 Cronici, în capitolul 18.
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Ilustraţii de Alexander BASS
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Eliberarea de rău
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T

Wolfgang WETZLER

im nu a putut să reziste în faţa ispitei. În magazin, când a văzut mașinuţa pe care și-o dorea
atât de mult, pur și simplu „a luat-o”. Dorinţa de a
o avea a fost mai puternică decât conștiinţa lui,
care-i spunea: „Nu este bine ce
faci!” Din cauza aceasta nu a putut
Tim nici să se bucure mai apoi că
mașinuţa era de acum a lui. El știa:
„Am furat!” Nu e ciudat? Tim știa că
e rău să furi. Și totuși, a furat. Nu a
avut puterea să nu fure.
Ai păţit și tu așa ceva vreodată?
Deși ai știut că ceea ce vrei să faci
nu este bine, nu te-ai oprit și ai
făcut lucrul respectiv. Poate că ai
luat și tu cândva ceva ce nu era al
tău. Sau poate că ai vorbit un copil
de rău doar pentru că te-ai enervat
că avea, poate, o jucărie pe care tu
nu o aveai. Sau pentru că a primit la școală o notă
mai bună decât tine. De exemplu, îmi amintesc că
la școală mă distram enervându-l pe un băiat. Pur
și simplu, mă simţeam mai puternic decât el. Adeseori, nici nu suntem conștienţi de ceea ce facem
și abia mai târziu ne dăm seama de greșeală. Și
atunci ne pare rău.
Singurul om care a rezistat întotdeauna în
faţa răului a fost Isus. Poţi să citești în Evanghelia după Matei, în capitolul 4, cum Diavolul L-a
ispitit pe Isus în pustiu. Cel rău vroia ca El să facă
ceva ce nu era pe placul lui Dumnezeu. Dar Isus
a avut întotdeauna puterea să spună „NU!”.

Isus vrea să ne ajute ca și noi să facem binele. Dar pentru că știe că niciunul dintre noi nu
are puterea să aleagă întotdeauna binele și să
spună „NU!” răului, El ne arată cum putem
să primim în dar această
putere. Putem să-L rugăm
pe Dumnezeu să ne elibereze de rău. De aceea, Isus
le spune ucenicilor Săi: „Iată
dar cum trebuie să vă rugaţi:
Tatăl nostru care ești în
ceruri! ... Nu ne duce în ispită, ci scapă-ne de Cel rău”
(Matei 6:9,13).
Dumnezeu Însuși nu ispitește pe niciun om (Iacov
1:13). Dumnezeu nu vrea ca
vreun om să cadă în ispită, ci
vrea să-l scape de ispită. El
vrea să ne elibereze de Cel rău. Aceasta nu
înseamnă că nu vom fi ispitiţi. Vei fi pus mereu
în situaţia de a alege între a face binele și a spune „NU!” răului. Dar ai posibilitatea de a-L ruga
pe Dumnezeu să te ajute: „Scapă-mă de cel rău!”
Și El ne ajută prin puterea Duhului Său Sfânt.
Dacă Duhul Sfânt locuiește în noi, așa cum este
scris în Biblie, atunci îi vorbim de bine pe alţi
oameni și nu vom lua nimic din ce este al lor,
nici nu-i vom supăra în mod intenţionat. „Îţi
mulţumim, Tată ceresc, pentru că ne eliberezi
de Cel rău. Ne arăţi ce este bine și ne ajuţi și să
facem ce este bine!”
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Binecuvăntare

Copile, ia aminte!

Domnul să te binecuvânteze
Şi să te crească-n frica Lui.
El pasul să ţi-l întărească
Şi viaţa să ţi-o ocrotească,
S-ajungi vlăstar cu rod
În via Domnului.

Şi pentru că ai fost ales
Din marea vieţii şi din foc,
Păzeşte-te ca tot mereu
Să te păstrezi în acest loc.

Să fii prilej de bucurie,
Zâmbet durerii să îi dai,
Iar din cereasca strălucire,
Parte să faci, parte să ai.
Să lupţi pentru dreptate
Prin credinţă
Şi adevărul să-l urmezi,
Orice ar fi;
Să-nveţi să vezi
Chiar şi-n înfrângeri
Biruinţă
Şi tare să rămâi,
Orice-ar veni.

În inimă – cultivă floarea
Ce Dumnezeu ţi-a dat-o-n dar:
Blândeţe, îndurare şi smerenie,
Iubire, bunătate prin măreţul Har.
În ochi – păstrează licărirea
Ce ţi-a aprins când L-ai zărit;
Priveşte iubitor la mic si mare,
Fă totul, chiar şi din nimic.
Urechea – pleacă-ţi la ‚devăruri,
Nesocotind tot ce e rău;
Nu ocolind, ci transformând în bine,
Vei arăta cine e Tatăl tău.

Din gura ta – nicicând o vorbă rea
În juru-ţi să jignească, aşa-i bine;
Gândeşte-te că toţi din jur
Aşteaptă semnul Lui în vorbe line.
E fapta ta ce poate arăta
Izvorul ce te-a adăpat,
E viaţa ta ce-L oglindeşte
Pe Cel ce te-a salvat.
Şi pentru că ai fost ales
Din marea vieţii şi din foc,
Păzeşte-te ca tot mereu
Să te păstrezi în acest loc.

Copile drag,
Vei creşte ca un brad,
Urmând lumina,
Cu rădăcini
În piatră tare ancorat;
Vei înţelege
Că spre-eterna viaţă
Un drum ţi-a fost deschis
De Fiul răstignit, dar înviat.
Domnul să te binecuvânteze
Şi să te crească-n frica Lui.
El pasul să ţi-l întărească
Şi viaţa să ţi-o ocrotească,
S-ajungi vlăstar cu rod
În via Domnului.

Ilustraţii de
Larisa GOROŞCO

FELINARUL 2/11

Poezii de
Elena Flavia POP
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Patricia ST. JOHN

POTECA INTERZISĂ
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Helen trăia cu familia ei în centrul marelui oraş Londra. A fost copleşită de
emoţii la vestea pe care mama ei i-a dat-o într-o bună zi la micul dejun:
– Îţi mai aminteşti de vechea mea prietenă, doamna Hansen? De câţiva
ani s-a mutat la ţară. Acum ne-a invitat pe amândouă să-i facem o vizită sâmbătă şi să luăm ceaiul cu ea. Are o grădină foarte frumoasă, pe care o vei
putea explora, în timp ce noi vom vorbi de-ale noastre.
Sâmbătă a fost o zi superbă de vară. Imediat după masa de prânz, Helen a
pornit cu mama ei la drum, cu maşina. Curând, au lăsat în urmă suburbiile
marelui oraş şi au intrat pe şoseaua naţională.
Helen nu se mai sătura să privească frumuseţea peisajului.
– O, mami, suspină ea, dacă am locui şi noi la ţară!
– Da, şi mie mi-ar plăcea. Cine ştie, poate că ne vom putea permite şi noi cândva
o casă aici, la ţară, când tata va fi promovat la firmă, zise mama ei. Uite acolo, se vede
deja casa doamnei Hansen.
Helen a salutat-o politicos pe gazda ei, dar a avut ochi numai pentru grădina
extraordinar de frumoasă. Totul era verde şi în floare, iar la o oarecare
depărtare, la umbra unei sălcii, se putea vedea o masă. Mama zâmbi
satisfăcută.
– Uită-te la Helen, e fermecată! zise ea, înghiontind-o pe doamna Hansen. Nu e de mirare, aşa frumuseţe nu există la noi în
oraş. Poate să exploreze grădina până la ora ceaiului?
– Desigur, spuse doamna Hansen. Du-te pe unde vrei.
Doar să nu te apropii de poteca de lângă tufe. Ţine-te la
distanţă de ea ... Ah, uite-o şi pe Trixie! Jos,
Trixie! Nu te da în spectacol! Sărăcuţa, nu
face rău nimănui, dar sare pe
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toţi musafirii. Trixie se va bucura să te însoţească în expediţia ta prin grădină, Helen. Am în casă un
clopot mare. Am să sun când va fi gata ceaiul. Clopotul se poate auzi până în cel mai îndepărtat colţ
al grădinii.
Doamna Hansen şi mama lui Helen au dispărut în casă, iar Helen şi Trixie au pornit spre iaz. O
jumătate de oră s-au jucat vesele pe sub sălcii, apoi s-au întors în grădină. Helen s-a uitat îngândurată
spre poteca ce dispărea printre tufe. Părea să ducă într-o livadă.
Oare de ce nu vrea doamna Hansen să merg pe potecă? se întrebă Helen. Crede oare că am să mă
dau la merele ei? Ei bine, nu-mi pasă ... Dar totuşi, e ciudat.
Helen porni pe o potecă pietruită, însă, după un ocol considerabil, aceasta o aduse înapoi în acelaşi loc.
Aş vrea atât de mult să ştiu ce e cu poteca aceea, se gândi Helen. Poate că există acolo vreun
secret sau vreun animal deosebit ... Mă voi duce numai până la cotitură. Poate voi putea vedea ceva
de acolo. Iar până acolo, poteca nu pare periculoasă!
Helen se furişă pe vârfurile picioarelor pe poteca îngustă. Trixie începu să mârâie. Helen se uită
după cotitură. Nu se vedea nimic misterios. Aşa cum îşi imaginase, poteca ducea la o mică livadă cu
meri. Ce putea să fie periculos sau misterios la o livadă? Voia să se furişeze cel puţin până lângă primii copaci şi de acolo să se întoarcă înapoi. Trixie mârâi din nou, dar Helen nu o băgă în seamă.
– Hm, nimic, absolut nimic, se gândi Helen când ajunse sub primul copac şi se uită în jur. E foarte
frumos aici. Dar ce să fie ... Oh! Ajutor!
Nu observase roiul de albine din măr. Dar aproape că-l atinsese cu buclele ei, iar acum un nor
negru se ridică brusc, vuind ameninţător. Helen o luă ţipând la goană, cu albinele în ceafă. În
mod fericit, Trixie reuşi să salveze situaţia. Căţeluşa collie începu să alerge lătrând în urma
ei, iar albinele făcură cale întoarsă. Doar una singură o mai urmări pe Helen, care
trecu de tufe, ajungând în final din nou pe gazon.
Doamna Hansen şi mama o auziseră ţipând şi dădură buzna la fereastră.
– Vai de mine! strigă doamna Hansen. Albinele! I-am spus doar
lui Helen în mod expres ...
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În clipa aceea, pe mama nu o mai interesă deloc ce spusese doamna Hansen.
Alergă cât putu de repede la fetiţa ei care ţipa, cu o albină rotindu-se în jurul
capului ei.
– Treci în spatele meu, Helen! strigă mama. Repede! Ascunde-te!
Helen dispăru într-o clipă în spatele mamei, iar albina atacă în picaj mâna întinsă a
acesteia, înţepând-o. Apoi zbură în jurul umărului ei şi direct spre capul lui Helen.
– Pe mine mă vrea! strigă Helen.
– Nu, acum nu te mai vrea, zise mama. Gata. Nu mai trebuie să-ţi fie frică. Uită-te la
braţul meu: uite acul. Albinele pot să înţepe doar o dată. Acum nu ţi se mai poate întâmpla nimic.
Helen se uită fix la umflătura roşie care începea să se formeze pe braţul mamei.
Tremura toată şi începu să plângă.
– Nu-i nimic, Helen, o mângâie mama. A trecut. Dar data viitoare să asculţi când
ţi se spune ceva.
Puţin mai târziu, doamna Hansen scoase acul albinei şi frecă umflătura cu o
soluţie dintr-un flacon. În timp ce-şi savurau ceaiul, Helen se lipi de mama ei.
Privirea i se oprea mereu pe umflătura de pe braţul ei, dar abia seara, când
Helen era deja în pat şi mama veni ca să-i spună noapte bună, Helen mai aduse o dată în discuţie incidentul din cursul zilei.
– Îmi pare rău, mami, şopti ea. N-am să mai fac niciodată. De fapt, eu
meritam înţepătura, nu-i aşa?
– Da, aşa este, răspunse mama. Dar eu mă bucur totuşi că albina m-a
nimerit pe mine.
– De ce? întrebă Helen mirată.
– Pentru că te iubesc, zise mama. Acum dormi!

14
14

Felinarul_11_2.indd 14

Rugăciune:
Doamne Isuse, ajută-mă să
înţeleg cât de mult m-ai iubit,
atunci când mă gândesc la
toate suferinţele pe care le-ai
îndurat. Ajută-mă să urăsc
păcatul din cauza căruia ai
suferit atât de cumplit. De fapt,
eu ar fi trebuit să îndur toată
suferinţa. Ajută-mă să biruiesc
păcatul şi să mă abat de la el.
Vreau să Te iubesc, pentru că
m-ai iubit atât de mult!
Ilustraţii de Ina COZINA
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Cristos a înviat!

Harul minunat

„Azi, Cristos a înviat!” –
Răsună tot pământul.
„Minune mare s-a-ntâmplat!” –
Acesta este cântul.

Nimic în astă lume
Mai scump și mai frumos
Nu ne-a dat nimeni altul
Decât Isus Cristos.

El a-nviat cu-adevărat!
Pe cruce-a fost crucificat.
Slavă Lui și cinste mare! –
Ne-a adus pe veci salvare.

Prin moartea Sa pe cruce,
El ne-a răscumpărat;
Și multele păcate,
Isus ni le-a iertat.

Fii de toţi acum lăudat,
Căci viaţa pentru toţi Ţi-ai dat.
Universu-ntreg Îţi cântă
Azi cântarea cea mai sfântă:
„Cristos din morţi a înviat!”

Pentru aceasta, Doamne,
Isuse Salvator,
Noi ne-nchinăm azi Ţie,
O, scump Mântuitor!

***

„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 eternă.”

Poezii de Lidia SOCHIRCA (or. Sângerei, Rep. Moldova)
Ilustraţii de Katarina PRAVDOCHINA
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Ioan 3:16
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Sper că ai reușit să faci tema din numărul anterior și ţi-ai confecţionat un sul de papirus. Ai deja o parte a documentului important
care-ţi dă dreptul să intri în posesia moștenirii. Astăzi, după ce vei citi articolul
următor și vei rezolva tema, decupează partea din
pagină care conţine tema și lipește-o în prelungirea sulului de papirus.

O MOS, TENIRE
PRET, IOASĂ
IOASA
Partea a II-a
(Serie începută în nr. 1/2011)
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DUMNEZEUL LUI AVRAAM, ISAAC ŞI IACOV

16

Am parcurs deci împreună cu Avraam tot drumul lung
din Ur până în Canaan. Avraam a călătorit cu familia lui
dintr-un loc în altul și, peste tot pe unde a poposit, a ridicat
un altar ca să I se închine lui Dumnezeu. Avraam a fost absolut sigur că Domnul îl aude, îl ocrotește, îl binecuvântează și
Își împlinește promisiunea de a-i da urmași și o ţară.
Avraam a împlinit 85 de ani, iar soţia lui, Sara, 75. Dacă
o femeie nu avea copii, în vremea aceea, exista obiceiul ca
o slujnică să aibă un copil în locul stăpânei sale. Sara i-a
propus această soluţie soţului ei, Avraam, apoi, servitoarea Sarei, Agar, a născut un fiu, pe care l-au numit Ismael.
Însă Ismael nu a fost fiul promis de Dumnezeu și nu a fost
cel căruia trebuia să-i revină moștenirea.
Dar ceea ce Dumnezeu promite, El și împlinește. Când
Avraam a fost în vârstă de 100 de ani, Sara i-a născut un fiu.
Pe acesta l-au numit Isaac. El era moștenitorul pentru care
erau valabile promisiunile lui Dumnezeu.
Într-o zi, Cel Atotputernic a hotărât să-l pună pe Avraam
la încercare. El i-a poruncit să se ducă împreună cu fiul lui
în ţara Moria și să-l aducă acolo pe Isaac ca jertfă, pe un
munte. Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă, a tăiat lemne,
a luat un cuţit și ceva cu care să aprindă focul, apoi a plecat
la drum împreună cu Isaac și cu două slugi. Au călătorit trei
zile, până au ajuns la poalele muntelui. Slugile au rămas
acolo, iar Avraam s-a suit cu fiul lui pe munte. Atunci, Isaac
l-a întrebat pe tatăl lui:
– Unde este mielul pentru jertfă? Avem lemne și foc,
chiar și un cuţit, dar nu avem animal de jertfă.
Avraam i-a răspuns fiului său:
– Dumnezeu va purta de grijă.
Ajunși sus pe munte, Avraam a construit un altar și l-a
pus pe fiul său pe altar. Apoi a ridicat mâna în care ţinea
cuţitul. Dar în clipa aceea a auzit un glas, care i-a spus din
cer:
– Să nu te atingi de băiat! Știu acum că ești un om
temător de Dumnezeu și că ești gata să-Mi aduci ca jertfă
chiar și pe singurul tău fiu.
Deodată, Avraam a văzut un berbec ale cărui coarne se
încurcaseră între tufe.
„Domnul va purta de grijă” – așa a numit Avraam mai
târziu locul unde l-a pus Dumnezeu la încercare.
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Isaac a fost probabil de vârsta ta sau poate puţin mai
mare când a trecut prin experienţa din care a învăţat că
Domnul este un Dumnezeu puternic, aspru, dar și îndurător.
„Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov” – așa Îl numesc evreii
pe Dumnezeul lor. Pe Avraam și pe Isaac i-am cunoscut deja.
Dar cine a fost Iacov? Iacov a fost fiul lui Isaac și al Rebecăi.
Cunoști cumva perechi de gemeni, poate de la școală
sau din cercul tău de prieteni? Adesea, gemenii se aseamănă foarte mult și nici nu pot să stea unul fără altul. Dar
câteodată este cu totul diferit, ca de exemplu, în familia lui
Isaac. Cei doi fii ai lui Iacov s-au înghiontit înainte de a se
naște, pe când erau încă în pântecele mamei lor. Când s-au
născut, cel mai mic, Iacov, s-a ţinut de călcâiul fratelui său
mai mare, Esau. Cei doi nu au semănat deloc. Conform tradiţiei, fratele mai mare trebuia să primească o moștenire
dublă și o binecuvântare specială din partea tatălui său. Ca
întâi născut, Esau era moștenitorul de drept. Dar lucrurile
s-au întâmplat cu totul altfel, fiindcă Esau i-a vândut fratelui său mai mic dreptul de întâi născut. Crezi oare că Iacov
a trebuit să plătească mult pentru acest drept? Nu, nicidecum! Esau i-a cedat fratelui său dreptul la moștenire pentru o farfurie de ciorbă de linte!
Și așa se face că Isaac nu l-a binecuvântat pe Esau, ci pe
Iacov, fiul lui cel mic.
Pentru Iacov, binecuvântarea tatălui său, Isaac, cel care
în copilăria lui avusese o întâlnire cu Dumnezeu pe muntele Moria, a fost ceva cu totul deosebit. Asemenea tatălui
său, și Iacov credea în atotputernicia, măreţia și îndurarea
lui Dumnezeu. Într-o zi, Iacov a fost binecuvântat și de
Dumnezeu Însuși. Acest lucru s-a petrecut într-un mod
miraculos, și anume, după o luptă. Toată noaptea, cineva
s-a luptat cu Iacov, iar în timpul luptei, Iacov a fost rănit în
coapsă. Iacov nu a știut cine este cel care se luptă cu el. Nu
i-a văzut faţa, și cu toate acestea, a înţeles că trebuia să fie
îngerul lui Dumnezeu. Iacov i-a spus:
– Nu Te voi lăsa să pleci, până nu mă vei binecuvânta!
Și așa i-a dat Dumnezeu binecuvântarea Lui.
Iacov a avut 12 fii și din aceștia au ieșit cele 12 triburi ale
lui Israel. Pentru fiecare din fiii săi, Iacov a avut o prorocie
specială, așa cum se poate citi în Geneza, capitolul 49. Pentru a rezolva tema, trebuie să citești Geneza 49:1-28.
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DATE
ISTORICE
DOCUMENTUL NR. 4
„Ţie, şi seminţei tale după tine, îţi voi da ţara în
care locuieşti acum ca străin, şi anume îţi voi da
toată ţara Canaanului în stăpânire veşnică; şi Eu
voi fi Dumnezeul lor.” (Geneza 17:8)

DOCUMENTUL NR. 5

La câţiva kilometri nord de Hebron se află
fântâna lui Avraam. Acest loc, considerat
încă din vremuri străvechi un loc sfânt,
este numit Mamre. Aici, la umbra pădurilor de stejar, patriarhul Avraam și-a întins
corturile și și-a primit oaspeţii la umbra
stejarilor. Și tot aici, la Hain Mamre, Avraam
a zidit un altar. În urma săpăturilor făcute
în secolul al XX-lea, aici s-a găsit temelia
unui altar pentru jertfe. S-au găsit și resturile unor rădăcini care au fost probabil ale
unui copac mare și bătrân. Se presupune
că au fost rădăcinile stejarului lui Avraam.
În Evul Mediu, pelerinii au luat cu ei ramuri
din acest stejar, deoarece credeau că îi vor
ajuta să își încheie cu bine pelerinajul.

„Să-ţi dea Dumnezeu rouă din cer şi grăsimea
pământului, grâu şi vin din belşug! Să-ţi fie supuse
noroade şi neamuri să se închine înaintea ta! Să fii
stăpânul fraţilor tăi şi fiii mamei tale să se închine
înaintea ta! Blestemat să fie oricine te va blestema şi
binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta.”
(Geneza 27:28-29)

DOCUMENTUL NR. 6
„Apoi a zis: «Numele tău nu va mai fi Iacov,
ci te vei chema Israel (Cel ce luptă cu Dumnezeu);
căci ai luptat cu Dumnezeu şi cu oameni şi ai fost
biruitor.»” (Geneza 32:28)
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Beerșeba (Bir-es-seba) – Fântâna celor șapte, Fântâna
jurământului se află la 70 km sud-vest de Ierusalim.
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A se lipi de sulul scris

CONTINUAREA
TEMEI
Răspunde la întrebări, scriind răspunsurile în căsuţele din imaginea
alăturată.

6.

7.

8.

6. Cum s-a numit fiul lui Agar,
slujnica Sarei?
7. Ce nume i-au dat Sara și
Avraam fiului lor (fiului
promisiunii)?
8. Cum s-a numit ţara în care
Avraam a fost dispus să-l
aducă pe Isaac drept jertfă,
pe un munte?
9. Cum s-au numit fiii lui Isaac
și ai Rebecăi?
10. Scrie numele celor 12 fii ai
lui Iacov.
Și acum taie partea din pagină cu
tema și lipește-o de sulul scris.

9.

FELINARUL 2/11

1.

10.
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Elena MICULA
Ilustraţii de Victoria DUNAIEVA
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Descifrează versetul biblic
Privește steluţele cu mare atenţie și încearcă să descifrezi versetul biblic.
Folosește-te în acest scop de „codul secret”.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.” (Romani 5:8)
Rubrică alcătuită de Iulia ILCIUC

REBUS
1
2
3
4
5
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

7
8

10.

9
10
11

12
13
14

15
16

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Biblia – Sfânta …
Îl desparte pe om de Dumnezeu
Din ei a fost împletită cununa lui Isus
Ziua pregătirii
A fost răstignit pe cruce pentru păcatele noastre
Dealul pe care a fost răstignit Isus
Locul unde a fost pus trupul lui Isus
Marele Preot din vremea lui Isus
Tâlharul care a fost eliberat din temniţă în locul
lui Isus
Locul de unde era Iosif, care a luat trupul lui Isus
de pe cruce
Socrul lui Caiafa
Mulţime de oameni
O Persoană a Sfintei Treimi
Aveau în mână cei care L-au prins pe Isus
Grădina în care a mers Isus cu ucenicii
„Vegheaţi și rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în …”
I-au pus lui Isus pe cap
Vânzătorul le-a dat un … ca să-L cunoască
pe Isus

17
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Rubrică alcătuită de Lidia SOCHIRCA
(or. Sângerei, Rep. Moldova)

FELINARUL
TROPINKA 2/09
2/11

A –
Ă –
Â –
C –
D –
E –
F –
G –
I –
Î –
L –
M–
N –
O –
P –
R –
S –
Ș –
T –
Ţ –
U –
Z –
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UN POPOR NOMAD
AL TUNDREI

FELINARUL 2/11

Un nume nou în Iaranga
Oare ce ar spune mama ta, dacă tu, împreună
cu fraţii și surorile tale, ai face un foc de tabără în
cameră? Sașa, Lena și Serghei trăiesc în nord-estul
Rusiei, pe peninsula numită Ciukotka, și în fiecare
zi se joacă în casa lor, la foc. Locuiesc într-o casă
mobilă, numită „iaranga”. Mama gătește la foc deschis carne de ren, tata stă lângă ea și citește din
Biblie. Cartea aceasta i-au adus-o misionarii. Au
povestit despre Cristos, Cel care a murit pentru
omenirea întreagă pe cruce. A fost cumplit de frig
atunci când misionarii au pornit la drum spre tundră cu Vestea Bună. Gerul a fost atât de năprasnic,
încât s-au ales cu răni de la degerături. Unui misionar a trebuit chiar să-i fie amputate degetele de la
picioare. Dar el a spus: „Când mă gândesc la Isus,
care Și-a dat viaţa ca să salveze oamenii, nu-mi
pare rău după degete.” Cu puţin timp în urmă, în
iaranga ciukcilor a venit pe lume încă un copil. I s-a
dat numele Marcus. Tatăl lui găsise acest nume în
Noul Testament. În urmă cu 70 de ani, ciukcii nu
aveau deloc prenume. Toţi aveau doar porecle,
care, în timp, au devenit prenume. Mai târziu,
ciukcii au început să le dea copiilor lor nume
rusești. De cele mai multe ori, erau prenumele
unor geologi care fuseseră acolo, în Ciukotka. În
ziua de azi, mulţi părinţi ciukci caută pentru copiii
lor nume din Biblie.

20
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O copilărie departe de familie
Când copiii de pe Ciukotka ating vârsta școlară,
vine un elicopter și îi adună pe toţi, ca să-i ducă la
un internat. Părinţii trebuie să-și lase copiii iubiţi să
plece, ceea ce le vine foarte greu. Adesea, familia ia
atunci o decizie importantă și renunţă la viaţa de
nomad în tundră. Cu inima grea, ei își părăsesc corturile de nomazi, iarăngile, și se mută în localităţi,
pentru a trăi în apropierea copiilor lor. Doar bătrânii mai rămân în tundră, astfel încât uneori abia
dacă se mai află oameni tineri cărora să le poată
transmite experienţa de crescători de reni.
Când ești dezrădăcinat
Denumirea „ciukci” înseamnă „proprietar de
reni”. Există deosebiri între ciukcii din tundră și
ciukcii de pe coastă. Ciukcii din tundră sunt un
popor nomad (popor călător). Ei cresc reni, care
pasc în tundră, unde găsesc licheni. Când renii au
păscut toţi lichenii, ciukcii se mută cu renii lor într-o
altă locaţie. Renii le asigură locuitorilor din tundră
hrana zilnică, dar și îmbrăcăminte și spaţiu de locuit. Ciukcii se hrănesc cu laptele și carnea renilor, își
fac haine și încălţăminte din pieile lor, pe care le
mai folosesc și la confecţionarea și aranjarea iarăngilor. Spre deosebire de ciukcii din tundră, ciukcii
de pe coastă sunt stabili și trăiesc din pescuit. În
plus, prind și morse, balene și foci. Când ciukcii se
mută într-o așezare în care copiii lor pot merge la
școală, nu știu ce ocupaţie să-și aleagă pentru că
nu cunosc meseriile oamenilor care locuiesc în
case de piatră. Mulţi dintre ei încep să bea, și adesea îngheaţă pe stradă în stare de ebrietate.
Isus Cristos dă speranţă
Pe peninsula Ciukotka trăiesc foarte multe
popoare (ciukci, aleutini, nivhi, evenki, iukaghiri și
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altele). Conform unui recensământ din anul 2002,
doar 15.767 de oameni sunt ciukci. Aproape că și-au
uitat limba maternă, însă tradiţiile și cultura ciukcilor mai există. Ciukcii sunt păgâni, se roagă la un
dumnezeu al soarelui și al altor fenomene naturale. Însă duhurile pe care le venerează nu pot face să
dispară golul din inimile lor, pe care poate să-l
umple numai Dumnezeul adevărat. Ciukcii, care
aud de Isus Cristos, îl primesc cu bucurie în inimile
lor. Aproape în fiecare așezare există un grup de
creștini, care studiază Biblia, se roagă și cântă
împreună, uneori chiar și în limba lor maternă.
Copiii frecventează școala duminicală pentru copii.
Cu toate acestea, există prea puţine slujbe religioase pentru copii și abia dacă există material didactic
pentru ei. De aceea, în cadrul programelor speciale
pentru copii, se folosește frecvent Felinarul copiilor,
revista fiind dusă acolo de misionari. Oamenilor
care au venit la credinţa în Isus Cristos le este, ce-i
drept, mai puţin dor de tundră, dar dacă pot, se
duc totuși peste vară la părinţii și la rudele lor ca să
ajute la păscutul renilor. Atunci se ridică mai multe
iarăngi și în una dintre ele oamenii se adună ca
într-o biserică. La lumina focului și a lumânărilor, ei
citesc Cuvântul lui Dumnezeu și cântă cântări despre Dumnezeu, pe care le-au învăţat pe de rost.
Peninsula Ciukotka aparţine de Rusia. Este o
ţară imensă, cu o suprafaţă totală de 737.700 km².
Aproape jumătate din această suprafaţă se află
dincolo de Cercul Polar, iar o mare parte din peninsula Ciukotka s-a solidificat sub acţiunea gerului
continuu. Acolo este foarte frig și vânturile bat cu
putere. În cea mai caldă lună a anului, în luna iulie,
temperaturile variază între + 4 și + 14 °C. În această
climă aspră nu crește niciun copac. Însă Dumnezeu
le poartă de grijă oamenilor și animalelor, pentru
că aici cresc multe ciuperci, fructe și diferite plante
sănătoase.

Poţi să te rogi pentru ciukci și
pentru celelalte popoare de pe
Ciukotka, peninsulă din Rusia:
1. Ca popoarele nordice să se întoarcă la
Dumnezeu și să fie eliberate de patima
alcoolului, de care suferă chiar și copiii.
2. Ca locuitorii peninsulei să se umple de
dorinţa de a le spune și altora despre credinţa lor în Cristos.
3. Ca Domnul să-i ocrotească pe misionari
de gerul năprasnic, ca mașinile să nu se
strice și ca îmbrăcămintea să fie suficient
de călduroasă.
4. Ca acei copii, care frecventează slujbele
religioase pentru copii, să nu-și abandoneze credinţa când vor crește mari.
5. Ca în iarăngi, la lumina focului, să se
citească mereu Biblia.
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Valeria GRINI
Poze: Slava GRINI
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1. De ce este prietenia cu lumea duşmănie cu Dumnezeu?
(Sașa G., Ucraina)
Prin „lume”, Biblia desemnează societatea noastră. Biblia spune că lumea este înrobită
de Cel rău. Aceasta înseamnă că aproape tot din ceea ce lumea ne oferă este marcat de
păcat: „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea
Tatălui nu este în El. Căci tot ce este în lume – pofta firii pământești, pofta ochilor și
lăudăroșia vieţii – nu este de la Tatăl, ci din lume” (1 Ioan 2:15-16).
Ce vrea să însemne aceasta, mai exact? Lumea ne oferă multe: fericire, succes, mii de
lucruri frumoase. Este foarte greu să nu ne lăsăm ademeniţi de multele ispite care există în ziua de azi. Lumea încearcă să ne convingă de faptul că bunăstarea materială, o
educaţie bună și o muncă interesantă ne pot face fericiţi. Pentru o anumită perioadă
de timp, aceste lucruri pot într-adevăr să ne dea sentimentul de fericire. Ele ne întăresc
conștiinţa de sine și ne fac să ne simţim mulţumiţi. Dar adevărata fericire și pacea lăuntrică profundă ni le poate da doar Dumnezeu. Cine se bazează pe valorile acestei lumi
încetează să-L mai caute pe Dumnezeu. Acel om poate chiar să creadă că nici măcar nu
are nevoie de Dumnezeu. În felul acesta, omul se face pe sine însuși dumnezeu. Și exact
aceasta este dușmănia cu Dumnezeu.
Creatorul nostru a planificat ceva minunat pentru noi, și anume, cerul, unde vom fi o
veșnicie întreagă cu El. Dacă ne decidem pentru lume, cu distracţiile ei trecătoare, pierdem gloria veșnică. Dumnezeu ne-a dat Biblia, în care putem găsi mereu pasaje care ne
încurajează și ne arată calea. Duhul Sfânt, care trăiește în creștini, îi învaţă să aleagă ceea
ce-I este plăcut lui Dumnezeu și să respingă tot ce-i abate de la calea cea bună. Isus S-a
rugat odată pentru ucenicii Săi cu următoarele cuvinte: „Nu Te rog să-i iei din lume, ci
să-i păzești de Cel rău” (Ioan 17:15). Isus le-a dat ucenicilor Săi sarcina de a spune Vestea
Bună tuturor păcătoșilor. Dacă nu vrei să fii dușmanul lui Dumnezeu, atunci ascultă ce-ţi
spune Dumnezeu. Cere-I înţelepciune ca să poţi face deosebire între ceea ce este bine
pentru tine și ce nu. Străduiește-te să fii prietenul lui Dumnezeu.
2. De ce nu L-a salvat Dumnezeu pe Isus când a murit pe cruce?
(Lena, Ucraina)
Dumnezeu L-a trimis în lume pe Fiul Său, Isus Cristos, ca să ia asupra Lui pedeapsa pe
care, de fapt, am meritat-o noi. Cristos trebuia deci să moară. Dacă Dumnezeu L-ar fi
salvat de la moartea pe cruce, vina noastră nu ar fi fost iertată și am fi fost despărţiţi
pe veci de Dumnezeu. Acum însă, orice om, care a înţeles că Isus a murit pentru
noi pentru că ne-a iubit, poate să vină la Dumnezeu, să-I ceară iertare și să primească
viaţa veșnică.
Răspunsuri: Elena MICULA
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Ludmila STORK

Vra biut
Vrăbiut
,a
neascultătoare
neasculta toare

Apoi, mama le-a spus puilor ei:
– Iar acum, tata vă va spune încă un
lucru extrem de important, care într-o
zi s-ar putea să vă salveze chiar şi viaţa.
Ascultaţi-l cu mare atenţie.

Tata-vrăbioi îşi întinse aripile şi rosti pe
un ton grav:
– Acolo jos, pe pământ, ne pândesc
multe primejdii. Una dintre acestea
este un animal mare, cu gheare şi dinţi
ascuţiţi. Să vă feriţi de el!

La prima vedere, acest animal pare
foarte blând şi prietenos, dar ne vânează. Nu încercaţi să vă luptaţi cu el. Există un singur mod prin care ne putem
feri din calea lui: zborul.

Chiar dacă nu vedeţi nimic, dar simţiţi
cumva pericolul – pur şi simplu, zburaţi!
– Dar de ce să zbor, dacă nu văd nimic?
întrebă micuţul Twik, cel ce avea gura
cea mai mare dintre toţi.

– Adesea se vede primejdia abia când
este prea târziu. De aceea, Creatorul
nostru ne-a dat un simţ al pericolului.
– Ţie ţi-e frică de tot şi de toate, de
aceea vrei să ne înfricoşezi şi pe noi,
murmură Twik.

– O altă primejdie, continuă tata, sunt
oamenii.
Twik se furişă încet spre marginea cuibului. Ce-i drept, nu îndrăznea să-şi ia
zborul, dar ceea ce spunea tatăl lui i se
părea mult prea plictisitor.
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Sub acoperiş, într-o familie de vrăbii, creşteau cinci pui. Ajunseseră de acum la vârsta
la care trebuiau să înveţe să zboare. Înaintea primului zbor, părinţii le-au dat ultimele
indicaţii. Mama le-a explicat cum trebuie să-şi întindă aripioarele, ca să nu cadă când
îşi vor lua zborul.
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– Oamenii pun uneori curse, spuse
tata. Dacă vedeţi o grămadă mare de
grăunţe, peste care atârnă ceva, atunci
păstraţi distanţa!

Mama voastră şi cu mine suntem încă
în viaţă doar pentru că am ascultat de
părinţii noştri şi am luat în serios sfaturile lor ... Aşa! V-am spus lucrurile cele
mai importante. Acum, luaţi-vă zborul!

Twik sări imediat din cuib şi ateriză cu
succes într-o curte mare. Ascultase
foarte atent sfaturile legate de zbor. Se
uită de jos în sus.

Părinţii lui îi împingeau pe ceilalţi pui
spre marginea cuibului, ca să-şi ia şi ei
singuri zborul, chiar dacă erau încă
neajutoraţi. Numai aşa poţi să înveţi să
zbori. Twik se amuza pe cinste.

Râdea şi-şi imita fraţii în mişcările lor
stângace. Sora lui mai mică, Miki, începu să plângă:
– Mami! De ce râde Twik de mine?
E rău!

– Twik, nu ai voie să râzi de fraţii tăi.
S-ar putea ca vreodată nici ţie să nu-ţi
reuşească ceva. Ţi se pare un lucru frumos să râdă cineva de tine când faci o
greşeală?

În cele din urmă, întreaga familie se
reuni în curte. Părinţii le-au arătat copiilor unde este mâncarea găinilor şi
cum pot să ciugulească şi ei din ea.
Twik a fost şi aici primul.

Ce-i drept, acum nu mai râdea de ceilalţi, dar îi privea cu mândrie, de sus.
Fraţii lui îl urmăreau cu coada ochiului,
străduindu-se să ciugulească mai
repede, ca să nu rămână în urma lui.

După câteva zile, vrăbiuţele învăţaseră
totul. Ştiau să zboare bine şi să-şi
găsească singure de mâncare. Într-o zi,
Twik descoperi o grămadă mare de
grăunţe lângă coteţul găinilor.
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Zbură mai aproape. Simţi în sinea lui că
îl pândea un pericol, dar râse:
– Tatăl meu mi-a insuflat atâta nesiguranţă, încât am ajuns să mă tem şi de
umbra mea!

Plin de curaj, se apropie de grămada
de grăunţe şi începu să ciugulească
lacom, fără să observe că peste grăunţe era atârnată o plasă mare, care era
ridicată într-o parte de un băţ.

Twik se bucura de mâncarea găsită,
fără să se mai gândească la vreo posibilă primejdie. Dar deodată, cineva trase cu putere de sfoara cu care plasa
era legată de băţ şi aceasta căzu peste
Twik.

Celelalte vrăbii zburară imediat pe un
copac. Doar părinţii lui Twik mai ţopăiau îngrijoraţi în jurul lui. Bietul Twik!
Zadarnic dădea din aripioare, încercând să-şi ia zborul.

Nişte copii se apropiară gălăgioşi şi îl
scoaseră pe Twik de sub plasă, strângându-l tare în palme, ceea ce o duru
pe micuţa vrăbiuţă.
– Ah, ce prost am fost că nu am ascultat sfatul tatălui meu şi nu am ţinut
cont de presimţirea mea! se gândi Twik.

Din fericire, mama copiilor ieşi din casă
şi le spuse:
– Daţi drumul vrăbiuţei şi nu o strângeţi atât de tare, altfel o răniţi! E încă
atât de mică! Auziţi cum se agită părinţii ei?

Câteva minute mai târziu, copiii îl aruncară pe Twik în
sus. Abia îi venea să creadă că mai era încă în viaţă!
Când se întoarse la familia lui, se uită îngrijorat la fraţii
săi. Îi era teamă că vor râde de el. Dar ei îl priviră tăcuţi,
ceea ce îl umplu pe Twik de recunoştinţă. Cu capul plecat, el îl rugă pe tatăl lui să mai repete o dată sfaturile,
ca să nu le mai uite niciodată!

FELINARUL 2/11

„Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea
vieţii; dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite.” (Prov. 10:17)
„Cel ce ia seama la mustrare este pus în cinste.”
(Prov. 13:18)
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Știai că nu toate lucrurile sunt așa cum par la prima vedere? Nu crezi? Să-ţi dau
câteva exemple: 1. Când mergem primăvara cu mașina pe șosea, vedem în
depărtare o pajiște galbenă, deși în realitate este verde. Cauza este că pe câmpia respectivă tocmai înfloresc păpădiile. 2. O rază de soare care pătrunde în
camera ta prin fereastră, care este de fapt transparentă, face să strălucească
deodată cele șapte culori ale curcubeului. 3. Te întorci acasă după o lungă plimbare făcută pe o vreme geroasă, deschizi robinetul de apă, ca să te speli pe
mâini, iar apa rece ţi se pare fierbinte pentru mâinile îngheţate, deși este rece!
– Înţelegi acum, la ce mă refer? Oamenii au inventat chiar și un proverb potrivit:
„Aparenţele înșală”. Întâlnim în fiecare zi, la tot pasul, asemenea lucruri ciudate,
în relaţiile dintre oameni și afară, în natură.

Un exemplu clar pentru o asemenea ciudăţenie din lumea plantelor este Roua
cerului (Drosera rotundifolia L.), care crește în turbării și în zonele mlăștinoase.
Frunzele acestei plante au „gene” roșii, lungi. La capătul acestora sclipesc picături mici de lichid lipicios, care seamănă cu boabele
de rouă. Dacă un ţânţar sau o muscă dorește să guste o asemenea picătură, piciorușele îi rămân prinse în lichidul
lipicios și nu mai poate să-și ia zborul. După câteva ore,
frunza se face sul, iar insecta neatentă dispare, pur și
simplu. Frunza secretă apoi un suc asemănător lichidului din stomacul nostru care dizolvă ţesutul moale
al insectei. Roua cerului este deci o plantă carnivoră!
Incredibil, nu-i așa? Și în tot acest timp pare atât de
simpatică și de inofensivă!
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Și încă un exemplu ceva mai inofensiv. Nevertebratele Phasmoptera sunt, ca insecte, adevăraţi artiști în jocul „De-a v-aţi ascunselea”. Dacă ar fi să le întâlnești vreodată în natură (majoritatea trăiesc în pădurile tropicale), poţi fi foarte fericit,
fiindcă aceste insecte pot fi foarte ușor confundate cu
frunzele, crengile sau coaja copacilor. Aceste creaturi
mici pot nu numai să se deghizeze în mod excelent, ci și să-și adapteze culoarea la lumina din jur
și să adopte cele mai ciudate poziţii. Dacă vrei să le
prinzi și să le ţii de un picioruș, nu vei reuși s-o faci,
deoarece îţi vor lăsa piciorușul între degete, așa cum
face șopârla cu coada ei. Și nici măcar nu se vor enerva
pentru aceasta (dacă aceste insecte se pot, la urma
urmei, enerva), pentru că piciorușul le va crește foarte
repede înapoi!
Așadar, cum am zis: „Aparenţele înșală”.

Olga MARTINOVA
Ilustraţii de Katarina PRAVDOCHINA
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Peștele pescar (Lophius piscatorius), care are și porecla
înspăimântătoare de „diavolul mării”, este
un pește marin destul de mărișor. Are o
lungime cuprinsă între 1,5 până la 2 m (la
unele specii, capul măsoară 2/3 din lungime) și cântărește 20 kg sau chiar mai
mult. Este numit „peștele pescar” deoarece
are pe cap o „undiţă”. Aceasta crește din prima „rază”
a celor trei înotătoare dorsale. (Prin „rază” ne referim la
scheletul în formă de raze care alcătuiesc înotătoarele
peștelui.) La peștele pescar, această primă rază crește
direcţionat înainte, iar la capătul ei atârnă o bucată de piele,
ca „momeală”, care pentru locuitorii mărilor pare
foarte apetisantă. Diavolul mării poate să zacă nemișcat timp de mai multe zile pe
fundul mării, până când momeala lui atrage un pește oarecare. Atunci nu ezită
nicio secundă: îndată își deschide gura și înghite prada. – Deci, nu tot ce zboară
se mănâncă!
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Găseşte şi colorează!

Rubrică alcătuită şi ilustrată de Elena MICULA
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Găsește în imaginea alăturată 11 locuitori ai pădurii și scrie-le numele. În Psalmul 50, versetul
10, Dumnezeu spune: „Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor
cu miile lor.”
Apoi colorează imaginea.
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Vladimir KNIŞEV
Adaptare de
Elena BRAUN
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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

Alex HOLICI, Eftimie Murgu,
jud. Caraș-Severin

PAGINA VOASTRĂ

Cu Isus
Cu Isus pe cale
Nu mă tem de nimic.
Chiar de groaza-i mare,
El e scutul potrivit.

Clasa a II-a de la Școala Primară
Mina 1 Mai, jud. Brașov, salută
revista FELINARUL! Cu prietenie,
prof. înv. primar Marcela CIUMARNEAN

Cu El înving chiar teama
Și nu mi-e frică de nimc.
Chiar de păcatul mă înconjoară,
El e scutul potrivit.

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 pentru noi şi, nu uita, dacă ai posibilitatea, o donaţie cât de mică
poate face minuni mari în finanţarea revistei. Mulţumim!

De aceea, deschide-ţi inima
Și primește-L acum în viaţa ta –
Doar El ţi-o poate schimba,
El e dragostea.
Daniela GRUIE, 12 ani, jud. Bihor
(„... am compus poezia Cu Isus
pentru că vreau să afle și alţii ce
puteri mari are Isus.”)
Daniel-Ionatan SIMINA, 9 ani,
Jimbolia, jud. Timiș

A
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Estera IRCIUC, 17 ani, jud. Suceava

30
Denisa-Raluca BALINT, 11 ani, Dobric,
jud. Bistriţa-Năsăud
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Daniel-Onisim CHIT, 7 ani, Săcele,
jud. Brașov

SOLUŢIILE l j
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Camelia MIRON, 10 ani,
Bosanci, jud. Suceava

Dragă FELINARULE,
Ești o mare bucurie pentru mine și fraţii mei!
De fiecare dată când te primesc, te citesc cu drag și
cu mare curiozitate. Și le citesc și fraţilor mei din tine.
Vă mulţumesc că existaţi! Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ajute în tot ceea ce faceţi!
Cu mult drag, Daniela BONDALICI (15 ani, Bacău)
împreună cu fraţii Daniel, Claudiu, Simon, Silviu și
Mălina
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MULT,UMIRE
Elena Flavia POP

ÎÎţi mulţumesc, Isus,
Din morţi c-ai înviat
Și din robia morţii
Pe mine m-ai salvat.

dragosDumnezeu Își arată faptul
tea faţă de noi prinnoi încă
m
era
d
cân
pe
că,
a murit
păcătoși, Cristos
pentru
noi.

, 7 ani, Ucraina
Nadia ZAHAROVA

Îţi mulţumesc că astăzi
Mă chemi la crucea Ta.
O, Tată, ce minune!
În dar ai viaţa mea.
Mi-e inima o floare,
Mi-e sufletul un rug,
Mi-s ochii plini de lacrimi –
La pieptu-Ţi, iată, fug.

Angelika KORELL, 10 an

i, Germania

Ascunde-mă cu braţul
De cuie găurit –
Azi lumea e departe,
La Tine sunt scutit.
Ce mare bucurie!
Eu, fiul păcătos,
Prin jertfa-Ţi de pe cruce
Să mă înalţ de jos.

Katia GAVRILUK, 14 ani, Ucraina

Cristos
a înviat!

De jos, din întuneric,
Greșeală și păcat ...
Isuse, pentru mine,
Din morţi ai înviat!
Galia OVCIARUK, 8

ani, Ucraina

Iulia KUGAI, 14 ani, Ucraina
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