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Victoria MAŞAROVA

Nu-t,i sunt
duşmani!
Oamenii,
Pe care îi consideri poate duşmani,
Sunt, de fapt, doar departe
De bunul Dumnezeu.
Ei nu-L cunosc
Pe Cel iubit de tine
Şi se-mpietresc mereu şi mereu
Faţă de cei ce duc lipsă de bine.
Oamenii,
Pe care îi consideri poate duşmani,
Te privesc întrebători:
„Raiul? Ce-i ăla?”
Ei sunt chinuiţi de necazuri
Pe care nu le bănuieşti,
Iar în loc de iubire, de Vestea Bună,
Inima le este plină de ură.

Copiii,
Pe care îi consideri poate duşmani,
Sunt fără frâu şi sălbatici.
Ei fug de cărarea cea dreaptă,
De calea ce duce în ţara promisă,
Unde Isus cu dor ne aşteaptă.
Oamenii,
Pe care îi consideri poate duşmani,
Sunt oameni singuri,
Obosiţi şi lipsiţi de vedere.
Încearcă să-i iubeşti,
Să le fii alături la greu.
Ca un copil de Dumnezeu ce eşti,
Tu îi poţi iubi,
Primind de la Tatăl ceresc putere.
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Ce ne ajută să nu-i învinovăţim,
Şi să nu-i condamnăm în grabă?
Gândul curat, îndreptat spre Dumnezeu,
Prin care suntem îndemnaţi
S-alegem binele, renunţând la rău.
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Trad. adaptată de Elena BRAUN şi
Daniela STOICA după
Elisabeth SCHMIDTMANN
Ilustraţii de Ina COZINA

Felinarul_11_4_02-09.indd 2

19.05.2011 10:38:08

Lidia ANDRONOVA

Gerlinde a cules flori. În final, au ieşit două buchete minunate: unul
cu flori de câmp şi unul cu margarete. Ce frumoase sunt! Gerlinde îşi
ridică buchetele spre cer şi le flutură. Acolo, în spatele norilor, locuieşte prietenul ei cel mai bun, Isus. Pe câmp poate să fie singură cu prietenul ei, de aceea vine des aici, de îndată ce are puţin timp liber.
Plimbându-se printre lanuri, lui Gerlinde îi revine mereu în minte un
gând legat de cearta de ieri cu fratele ei, Lars. Ce a spus atunci? De fapt,
nimic deosebit.
Dar este totuşi nedrept că trebuie să ud singură toată grădina în fiecare
dimineaţă, se gândeşte ea.
La început, Lars spusese: „O vom uda împreună, pe rând!” Dar au trecut două săptămâni în care Lars a tras chiulul de la muncă. A stat toată
ziua în garaj, fără să lase pe cineva să intre înăuntru. Ce făcea acolo, nu
ştia nimeni. Cel puţin a cărat de câteva ori pentru sora ei găleţile grele,
pline cu apă, de la fântână. Gerlinde a închis ochii şi s-a rugat:
– Doamne Isuse! Ajută-ne să ne împăcăm!
Acum şi-a adus aminte din nou de discuţia de ieri:
– Mai târziu nu te vei simţi vinovat, Lars, să mănânci roşii din grădina
noastră? Poţi să-ţi aminteşti când ai fost ultima dată în grădină? îl întrebase Gerlinde cu reproş.
Lars a reacţionat jignit. Fără să spună un cuvânt, a terminat de
mâncat şi a plecat imediat înapoi în garaj.
– Doamne Isuse! Nu ar fi trebuit să-i vorbesc aşa ... Te rog,
iartă-mă, pentru că mi-am supărat fratele. Tu Ţi-ai dat viaţa pentru toţi oamenii, iar eu mă vait doar pentru că trebuie să ud
grădina.
Rugându-se în felul acesta, Gerlinde s-a întors încet pe
drumul spre casă. Deodată, a auzit nişte zgomote ciudate. Pe
drumul de ţară venea spre ea un vehicul extrem de zgomotos.
La volan se afla fratele ei, Lars, cu faţa murdară, dar strălucitoare. I-a făcut semn să urce alături de el în maşina pe care o
meşterise, apoi au mers împreună cu maşina până la fântână.
Lars a încercat să-i spună ceva surorii lui, dar din cauza zgomotelor produse de motor, ea nu a auzit nimic. Abia când au ajuns la
fântână şi a oprit motorul, Gerlinde a aflat cu ce fusese ocupat fratele ei în ultimele două săptămâni.
– Am vrut să fie o surpriză! Ca să nu fim nevoiţi să mergem mereu
pe jos după apă, am construit acest vehicul, dintr-o motocicletă veche şi
un cărucior, îi explică Lars.
– Iartă-mă, Lars, pentru că te-am jignit cu afirmaţiile mele şi pentru
că te-am judecat. Udatul grădinii nu a fost chiar atât de greu. Abia acum
înţeleg că uneori răbdăm, poate chiar suferim în taină din cauza anumitor
lucruri, ca apoi să constatăm că între timp, cineva ne-a pregătit o surpriză.
Seara, la rugăciunea obişnuită în familie, toţi I-au mulţumit lui Dumnezeu
pentru ajutorul dat. Mama a deschis Biblia şi a citit versetul de încurajare: „Să nu obosim în facerea binelui: căci la timpul potrivit vom
3
secera, dacă nu vom cădea de oboseală” (Galateni 6:9).

Felinarul_11_4_02-09.indd 3

FELINARUL 4/11

SURPRIZA

19.05.2011 10:38:12

MARIA ESTE PEDEPSITĂ
M
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aria era supărată. Fratele ei, Moise, avea mereu ultimul cuvânt. Nu era nedrept? Şi Maria era
prorociţă şi le conducea chiar pe femeile din popor în închinare (Exodul 15:20). La urma urmei, ea
salvase viaţa fratelui ei când fusese bebeluş, iar Faraon poruncise să fie ucişi toţi nou-născuţii evreilor care trăiau în Egipt.
– Fără mine, Moise nici nu ar mai fi în viaţă, se gândea probabil Maria.
Prin urmare, nu-i drept ca ea să fie mai puţin respectată decât fratele ei. Nu-i aşa?
Maria a făcut un plan. S-a dus la celălalt frate al ei, Aaron, şi l-a convins să i se alăture. Au mers
împreună la Moise şi i-au spus:
– Ai o soţie străină, din Etiopia, o cuşită! Acesta este un lucru rău!
Aşa l-au judecat Maria şi Aaron pe Moise. Au vorbit-o de rău pe soţia lui, şi prin aceasta şi pe el
însuşi. Cei doi au mers chiar mai departe şi au spus:

4
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Ilustraţii de Alexander BASS
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– Oare numai prin Moise vorbeşte Domnul? Nu vorbeşte El şi prin noi?
Maria a vrut să aibă aceeaşi autoritate ca fratele ei.
Deşi atacurile surorii lui l-au durut foarte tare pe Moise,
el nu a spus nimic, fiind un om foarte smerit. Însă
Dumnezeu a auzit şi El ce spuseseră cei doi despre alesul Lui. S-a mâniat şi le-a spus celor trei să se ducă la
Cortul Întâlnirii. În acea vreme, acesta era locul unde
Se întâlnea Dumnezeu cu omul.
– De ce vorbiţi aşa despre Moise? El nu este un proroc
obişnuit. Cu el nu vorbesc doar prin vise şi prin vedenii.
Cu Moise vorbesc clar şi desluşit, faţă în faţă! De aceea
este el robul Meu ales care conduce poporul Israel.
Ca pedeapsă, Dumnezeu a îngăduit ca peste Maria să
vină lepra, o boală contagioasă, astfel încât ea a trebuit
să trăiască în afara taberei, izolată.
Lui Aaron i-a părut însă rău de ceea ce făcuseră şi, în
plus, i-a fost milă de Maria, de aceea l-a rugat pe Moise
să mijlocească pentru ei înaintea lui Dumnezeu. Moise
ar fi avut toate motivele să spună: „Aşa-i trebuie!” Dar
el nu a gândit aşa, ci a strigat către Dumnezeu:
– Dumnezeule, Te rog, vindec-o!
Dumnezeu a auzit această rugăciune. Spre deosebire
de judecata nemiloasă a Mariei, I-a plăcut cererea
umilă a robului Său, Moise. Şi Dumnezeu a
ascultat rugăciunea. Maria a trebuit să locuiască în afara taberei şapte zile. Apoi s-a vindecat
şi i s-a permis să se întoarcă în mijlocul poporului. Tot poporul a aşteptat-o înainte de a pleca mai departe. Fiecare a
avut astfel posibilitatea să vadă
cum gândeşte Dumnezeu atunci
când un om îl denigrează pe
altul, când îl judecă precum
un judecător.
Wolfgang WETZLER
Meditează asupra următoarelor întrebări:
1. De ce l-a vorbit Maria de rău pe fratele ei, Moise?
2. De ce s-a rugat Moise pentru sora lui?
3. De ce a pedepsit-o Dumnezeu pe Maria?
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Cele mai
importante lect,ii
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tii care sunt lucrurile cele mai importante şi cele mai
folositoare? Ai ghicit: de obicei sunt acelea care ni se
par cele mai grele. Când oamenii fac lucruri incredibile,
sunt sărbătoriţi de toţi ca eroi. Cine escaladează un munte înalt este o vedetă şi cine doboară
recordul la săritura în înălţime sau la
proba de 100 m este onorat drept câştigător. Însă, înainte ca acest erou să fi
reuşit să fie cel mai bun, a trebuit să se
antreneze intens. Deoarece fără antrenament, rar se poate realiza ceva. De
aceea există şcoala, în care învăţăm
lucruri importante, învăţători care ne
învaţă să fim rezistenţi, răbdători şi să
îndeplinim sarcini dificile.
Avem şi părinţi care se străduiesc
să ne educe bine ca să devenim oameni prietenoşi, puternici şi curajoşi, care să realizeze ceva deosebit în viaţă.
Însă cele mai importante lucruri oamenii nu le realizează atunci când escaladează munţii sau când aleargă
cel mai repede la competiţii, ci atunci când se înving pe ei
înşişi. Fiindcă nimic nu este mai greu decât să te lupţi cu
tine însuţi. De exemplu, când ne învingem lenea şi o ajutăm pe mama să spele vasele, acest lucru este mai greu
decât antrenamentul cu echipa de volei. Înţelegi la ce mă
refer? Şi să-ţi învingi durerea şi să-i întinzi mâna celui
care te-a rănit este mai greu decât o sută de genuflexiuni.
Cel mai greu lucru este însă să nu îi judecăm pe alţi
oameni şi să nu-i vorbim de rău. De ce ştiu oamenii din

Waldemar ZORN

toată lumea despre Isus Cristos şi de ce cred atât de
mulţi în El ca Salvatorul lor? Pentru că El nu a venit în
lumea noastră să ne judece, ci să ne ierte. El a luat asupra Lui vina întregii omeniri. El nu are prejudecăţi şi nu
condamnă pe nimeni, ci iartă. De aceea ne provoacă Isus şi pe noi să fim
miloşi cu alţii, să-i iertăm şi să nu-i
condamnăm.
În Evanghelia după Luca citim
următoarele cuvinte pe care le-a spus
Isus: „Fiţi, dar, milostivi, cum şi Tatăl
vostru este milostiv. Nu judecaţi, şi nu
veţi fi judecaţi; nu condamnaţi, şi nu
veţi fi condamnaţi; iertaţi, şi vi se va ierta” (Luca 6:36-37).
Dacă primim la şcoală o notă bună
sau la sport o diplomă, părinţii noştri se bucură împreună cu noi. Dar cel mai mult se bucură Tatăl nostru din
cer când învăţăm să nu-i judecăm pe alţii şi să nu îi răspundem la fel de tăios celui care ne-a jignit. În plus,
dacă reuşim să nu-l vorbim de rău nici măcar pe la spate, Tatăl nostru ceresc Se bucură şi mai mult. Atunci ne
iartă şi El pe noi şi nici măcar nu Se mai gândeşte la
greşelile noastre. El Se bucură când vede că ne purtăm
cu alţi oameni aşa cum Se poartă El cu noi. Doar aşa,
frecventând şcoala lui Dumnezeu, învăţăm cele mai
importante lecţii şi lucrurile fundamentale în viaţă. Şi
putem şi trebuie să le exersăm. Haide! Îndrăzneşte! Poţi
să începi chiar de azi!

6
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5N(84 x 2U)4 + 91% = (15 : 244)C = 662% x 8E +
45I% + (N2 – 53 + 97) – T x R = (22 + 91) + Ă2
: 95% + 15Î(68% x N – 1) = 3% + 2 – 3G x 74 =
51 x 2 + U% – R% + Ă47 x 85 : 25 + (5 + 55)F +
4A(521 + 2C x 7 – 29%) + [(E5 + 16 – 28C) +
(17x 4 + 5A)] (24 + U4 : 75) + 9N + 140% =
(11 – O)4 : M3 = 7S% x 8 +
(Ă8 : 17)F + 4 – 2(5 : 8 + 11)
– I4 = 8 + [(EN + 18 : E +
4)6 + (1C – 5)] + 1U – 1R% +
(A + 9)2 + T,25 = C8I : (41
– C5) + E% + 98 – 54% + 91
+ I – (E2 + 74 – S3) = E5 +
D + (9 : 3) – (1I + 52 – N)8 x
5G + 67 : U2 + 85R – Ă,8
– 11% + 5A : 4 + 9 – C(5 –
1E + E) + 98A% x 10F +
45%(A – 11)C + 51 x E +
56C(14 – A) + 9U% + 15 –
14N = O11% + (5 – 1)M – 11S
x Ă + 48F + 85% : 98I + (E
– 1) : (2N – 3) x 48EC – (41%
+ U2 – 18R x 15) = AT16.

C o m p l etea za
Completeaza
ă˘ vversetul!
er setu l !

Verset
V
er set b
biblic
iblic
a scuns!
ascuns!
Printre simbolurile
matematice s-au
ascuns litere. Extragele şi vei descoperi versetul biblic căutat.

Rubrică alcătuită de
Iulia ILCIUC şi adaptată de
Elena BRAUN

Urmăreşte frânghia şi vei afla completarea afirmaţiei făcute cândva de
regele Solomon.

„Înţelepciunea
Î
îl face pe om ...”
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Valerii SINTŞENKO
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rena şi pe Alex.
nis, Oscar, Tim, Ve
buni prieteni, pe De

Apoi a venit timpul să sosească
musafirii. Mâncarea era gata.
Însă nu a venit nimeni. Brusc a
sunat telefonul:
– Max, îmi pare rău, dar nu pot
să vin azi, zise Denis, la celălalt
capăt al firului. Plecăm acuşi la
bunica.
– Păcat! răspunse Max. Dar
probabil trebuie să pleci cu familia ta.
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Max s-a dus
la fereastra de
la care vedea
bine toată strada. Nu se vedea
nimeni. Apoi a
decis să-l sune
pe Oscar. A răspuns mama lui,
care i-a spus cu
părere de rău:
ă, este
– Oscar nu este acas
schet.
ba
la antrenamentul de
că nu
Da
.
Max era dezamăgit
avea
,
nis
veneau Oscar şi De
nci
Atu
.
tor
să fie foarte plictisi
cirat
int
a
s-a deschis uşa şi
neva.

8

– Ah, tu eşti, Sandra,
şopti Max întristat, făc
ându-i
loc surorii lui să intre în
cameră.
– Tocmai l-am văzut pe
Tim, zise Sandra. Îţi tra
nsmite salutări şi mi-a spus
că nu poate să vină pentr
u că
trebuie să înveţe pentru
o lucrare de control.

Max inspiră adânc. Apoi îşi aminti de Verena.
– Ea va veni! Fără-ndoială că va veni! se bucură el. Verena nu m-a lăsat baltă
niciodată.
După un timp sună din nou telefonul.
– Max, începu bunica Verenei, Verena te roagă să nu te superi, însă azi are un
examen la şcoala de muzică. Dar ţi-a pregătit un cadou.
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Întristat, Max se gândi:
– Să fie asta atât de important? De ce are tocmai azi toată lumea
câte ceva de făcut?! Ei bine, poate că va veni totuşi măcar Alex.
Dar nici Alex nu veni. Pur şi simplu uitase că azi era ziua de naştere
a prietenului său. Max se întinse pe canapea şi începu să plângă.

– Nu fi trist, îi zise mama. Aşteaptă, am să-ţi citesc ceva.
Apoi mama i-a citit din Biblie parabola despre
oamenii invitaţi la cină (Luca 14:16-24). Bunica
şi Sandra s-au aşezat lângă ei. Când Max a auzit această parabolă pe care Isus o povestise
cândva, a fost mângâiat.
– Pot să fac şi eu la fel? întrebă el.
Mama şi bunica au fost de acord. Sandra a fost
puţin derutată, pentru că nu înţelegea ce vroia
să facă fratele ei.

Ce-i drept, copiii s-au
mirat, dar s-au oprit
imediat din joacă, să se
spele pe mâini şi să
caute un cadou. O jum
ătate de oră mai târziu, şedeau cu toţii cu
Max la masă. Max le
povesti despre serviciile
religioase pentru copii pe care le frecventa
, unde se puteau afla
multe lucruri despre Isu
s şi despre Biblie.
Musafirii lui s-au uitat
interesaţi la imaginile
din Biblia pentru copii. Un
ii au spus că ar dori
să meargă cândva împre
ună cu el la aceste
servicii religioase. Şi uit
e-aşa, aplicând parabola biblică pe care o au
zise, Max şi-a făcut
prieteni noi. Ce cadou mi
nunat de ziua lui!
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Ajută-i pe scafandri să descifreze mesajul de pe piatră.

Od
descoperire
e s c o p e r i r e neobi
n e o b i nuita
n u i ta
ă˘
=A
= Ă,
=Â

=C
=D
=E

=I
=Î
=L

=M
=N
=O

=R
=S
=Ş

=T
=Ţ
=U

=V

Rubrică alcătuită şi ilustrată
de Iulia ILCIUC
şi adaptată de Elena BRAUN

____ ________ __ ____ __ ____ _____ __ ___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _.

,
.

1
Încrede-te în Domnul din
FELINARUL 4/11

toată inima ta şi nu te
bizui pe înţelepciunea ta!
Recunoaşte-L în toate
căile tale şi El îţi va
netezi cărările.
Proverbe 3:5, 6

2

Comori
C
o m o r i din
d i n Biblie
Biblie

Nu te lăsa biruit de rău,
ci biruieşte răul prin
bine.
Romani 12:21

10
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ŞTII CUM ÎI CHEAMĂ?
Ilustraţii de Larisa GOROŞCO

Helene BOSCHMANN

1

Numele lui înseamnă „renumit” sau „plin de faimă” şi a
fost un înalt demnitar al împăratului Persiei. Pentru că
un evreu nu a vrut să se închine înaintea lui, a urât
întregul popor al evreilor, astfel încât a vrut să-i extermine. Planul lui a eşuat datorită unei împărătese. Evreii au rămas în viaţă, dar el şi-a pierdut-o pe a sa.

Răspuns: Numeri, cap. 13-14

3

Numele lui înseamnă „cel pe care-l dă zeul soare Ra”.
A fost „căpetenia străjerilor” lui Faraon în Egipt, iar
robul lui a fost unul din fiii lui Iacov. Când soţia lui l-a
acuzat pe rob, el a crezut-o şi l-a aruncat pe robul nevinovat în închisoare, unde a trebuit să stea închis timp
de doi ani.

Răspuns: Geneza, cap. 39

Felinarul_11_4_10-17.indd 11

A fost una din iscoadele care, în timpul călătoriei prin
pustie, a trebuit să spioneze Canaanul, ţară pe care
Dumnezeu o promisese poporului Israel. Spre deosebire de celelalte iscoade, el nu s-a temut de oamenii
din această ţară. De aceea, Domnul i-a promis că va
intra în ţara în care curge lapte şi miere. Şi aşa s-a şi
întâmplat.

4

A fost preot în Madian şi socrul conducătorului poporului Israel. A avut două nume. I-a dat ginerelui său un
sfat bun, să delege altor oameni o parte din sarcinile
pe care le avea ca judecător. El a onorat Numele
Domnului şi I-a adus jertfe Dumnezeului lui Avraam.

Răspuns: Exodul 2:16-18; cap. 18
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Răspuns: Estera, cap. 3-7

2
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11623–1662
623–1662

Marele matematician, fizician,
filozof şi literat

mutat la Paris. Tatăl, care a preluat el însuşi educaţia fiului său, Blaise, a fost îngrijorat de faptul că
interesul puternic al fiului său pentru matematică îi
va afecta sănătatea, oricum şubredă. Dar cu cât i
se impuneau mai multe limite lui Blaise, cu atât mai
mult se interesa el de matematică. Odată l-a întrebat pe tatăl său ce se înţelege prin geometrie.
Tatăl a răspuns că geometria este o metodă prin
care se desenează figuri regulate şi se descoperă
relaţii între acestea. După ce a primit răspunsul,
Blaise s-a retras în camera lui şi a început să
deseneze cu cărbune pe podea diferite figuri şi să
le analizeze. Tatăl lui a rămas mai mult decât uimit
când băiatul de 12 ani i-a explicat că suma unghiurilor din oricare triunghi este egală cu suma a două
unghiuri drepte, deci cu 180°. Prin aceasta, băiatul,
fără să ştie cum se numesc figurile lui, a demonstrat în mod independent cea de-a 32-a teoremă a
lui Euclid.
Aşa s-a dezvoltat în timp intelectul neobişnuit al
lui Blaise Pascal. La 14 ani a început să frecventeze un cerc de matematicieni, din care a rezultat
mai târziu Academia Franceză de Ştiinţe. La 16 ani,
Blaise a scris un tratat asupra secţiunilor conice,
pe care colegii lui l-au desemnat drept „cea mai
mare şi mai valoroasă contribuţie la ştiinţa matematică, de la Arhimede încoace”. Descoperirea,
pe care a făcut-o Pascal atunci, se numeşte „Teorema lui Pascal”.
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Copilăria şi anii tinereţii
În orăşelul de provincie Clermont din Franţa, în
familia nobilului Etienne Pascal, s-a născut în 19
iunie 1623 un băiat căruia i s-a dat numele Blaise.
A fost al treilea copil al familiei. Tatăl lui a fost jurist
şi a avut ca pasiune matematica. Mama lui Blaise
a murit când acesta a avut doar trei ani. Tatăl lui
s-a decis să rămână văduv şi să se ocupe în întregime de educaţia copiilor săi. În 1631, familia s-a
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Experimente legate de presiunea aerului şi de vid,
făcute de Blaise Pascal
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La 19 ani, Pascal a construit o maşină de socotit
pentru a uşura munca pe care tatăl său o făcea ca
funcţionar în cadrul Administraţiei franceze, însărcinat cu încasarea impozitelor. Această maşină de
socotit mecanică a fost un prim pas al omenirii pe
calea spre calculator. Unul dintre cele mai cunoscute limbaje de programare din vremea noastră
poartă numele „Pascal”, în cinstea eminentului
cercetător.

O viaţă pentru Dumnezeu
Într-o noapte, pe când Blaise Pascal se întorcea
acasă cu trăsura, după o asemenea seară petrecută în societate, caii s-au speriat brusc. În mod
normal, trăsura ar fi trebuit să se răstoarne împreună cu pasagerul ei de pe un pod direct în râu. Dar
contrar oricărui calcul probabilistic, ea a rămas
agăţată de marginea podului. Doar caii au murit. În
acea zi a anului 1654, inventatorul de 31 de ani

Maşina de socotit a lui Pascal
şi-a amintit de Dumnezeul atotputernic. Acest an a
devenit pentru Blaise Pascal anul întoarcerii la
Dumnezeu.
Cei opt ani de viaţă pe care i-a mai trăit i-a închinat cu totul Salvatorului său, Isus Cristos. Acum,
singura lui dorinţă a fost să îndrepte gândurile
oamenilor spre Dumnezeu. Pascal a fost născut
din nou. Înainte fusese înclinat spre mânie, judecată nemiloasă şi spre risipă, dar a devenit bun, milos
şi foarte modest. Toţi oamenii educaţi au aflat
atunci despre pocăinţa lui Pascal şi despre gândurile pe care le avea el. Marele matematician, fizician şi filozof credea fiecare cuvânt din Sfânta Scriptură. A planificat să publice o apologie a creştinismului. A apucat să-şi scrie primele gânduri, dar a
decedat în 1659, în urma unei boli grele, fără să-şi
poată duce la îndeplinire planul. Bolnav fiind, dar
fără să se fi văitat vreodată, şi-a aşteptat sfârşitul
cu frică de Dumnezeu şi cu bucurie. Înainte de
moarte, Pascal a scris în jurnalul său: „Aşa că îmi
întind braţele spre Salvatorul meu, care a venit în
lumea aceasta ca să sufere şi să moară pentru
mine.” Marele erudit şi creştin sincer, Blaise Pascal,
a murit în 1662, la vârsta de 39 de ani.
FELINARUL 4/11

Cercetările ştiinţifice
Tot Pascal a fost cel care a pus bazele hidraulicii
(ştiinţa despre mişcarea lichidelor). Din acest
motiv, unitatea de măsură pentru presiunea fizică
este Pascalul, prescurtat Pa. Acelaşi cercetător a
inventat presa hidraulică şi seringa. Iar prima călătorie cu un omnibus, care pe vremea aceea era o
trăsură cu cai, a fost gândită şi organizată tot de
Pascal.
Uimitor la Blaise a fost faptul că încă din copilărie se preocupa timp îndelungat de un lucru care îl
interesa sau de o observaţie pe care o făcea, până
când îi dădea de capăt şi înţelegea fenomenul studiat. Dintotdeauna, dorinţa lui a fost ca invenţiile
realizate de el să le aducă oamenilor un folos practic. Astfel, el s-a îngrijit ca maşina de socotit inventată de el, numită „Pascalina”, să fie produsă.
După ce s-a ocupat de „calculatorul din lemn”,
de geometrie şi de hidraulică, Pascal a început
să fie interesat de legile întâmplărilor aleatorii.
Împreună cu Pierre de Fermat, un alt francez
cunoscut, a pus bazele calculului probabilităţilor.
Punctul de plecare al cercetărilor lor au fost jocurile de noroc, care începuseră să-i placă inginerului Blaise Pascal (între timp devenit bogat şi
dispus la riscuri) când ieşea seara în societate.
Sora lui, Jaqueline, o călugăriţă, s-a rugat în tot
acest timp din toată inima pentru fratele ei şi pentru salvarea sufletului lui.

Elvira ZORN
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Nume de bărbaţi în Biblie
Rubrică alcătuită de Tatiana ZIDORENKO
şi adaptată de Elena BRAUN

Scrie răspunsurile
corecte în rândurile de
căsuţe orizontale şi
vei afla cum i-a tratat
Isus pe oameni.

9
10

Ilustraţii de
Ina COZINA
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1. Unul dintre evanghelişti
1
2. Fiul lui Elcana
şi al Anei
2
(1 Samuel 1:20)
3
3. Un fiu al lui Adam
4
(Geneza 4:1)
4. Un fiu al lui Iosif
5
(Geneza 46:20)
6
5. Al patrulea fiu al lui Iacov
7
prin Lea (Geneza 29:35)
6. Unul dintre prorocii mici
8
7. A scris una din cele patru Evanghelii
8. A scris cartea Apocalipsa
(Apocalipsa 1:4)
9. Fratele lui Moise (Exodul 6:20)
10. Fiul întâi născut al lui Samuel (1 Samuel 8:2)

14
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ÎNTREBARE –
RĂSPUNS
1. La şcoală sunt batjocorită adesea de câţiva elevi din clasa mea.
Şi prietena mea creştină păţeşte la fel. (Tatiana O., Ucraina)
Probabil că nu poţi înţelege deloc ce ţi se întâmplă acum. Dar te afli în mâna puternică a lui Dumnezeu şi El ştie totul. Dumnezeu ne învaţă în Cuvântul
Lui, Biblia, că nu trebuie să ne temem de nimeni şi de nimic, numai pe El trebuie să-L venerăm: „[...] nu vă temeţi de ce se teme el, nici nu vă speriaţi! Sfinţiţi însă pe Domnul oştirilor” (Isaia 8:12b-13a).
De aceea, nu te întrista când colegii tăi te dispreţuiesc din cauza credinţei
tale. La vremea Lui, Dumnezeu va interveni. Încearcă să fii bună şi sinceră,
fii harnică, prietenoasă cu oamenii şi ţine tare de credinţa în Domnul tău.
Atunci vei vedea că, în timp, colegii tăi vor înţelege cine lucrează în tine.
Dumnezeu Însuşi va lucra. Ai răbdare şi ţine legătura strânsă cu Domnul
tău.
2. De ce au păcătuit Adam şi Eva? Şi de ce a îngăduit Dumnezeu,
Cel care ştie tot, acest lucru? (Ania S., Ucraina)

Ră
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sp u n s u r i de

M

A

Fiecare păcat începe cu necredinţa sau îndoiala faţă de Dumnezeu. Luând
forma unui şarpe, Satana i-a înşelat pe Adam şi pe Eva. Le-a spus că nu vor
muri, ci că vor fi ca Dumnezeu dacă vor mânca din pomul cunoştinţei binelui
şi a răului. Prin aceste vorbe, el a semănat în inimile oamenilor primele îndoieli faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Ei l-au crezut pe Satana, de parcă
Dumnezeu le-ar fi interzis un lucru bun, şi au făcut ce le-a plăcut. Neîncrederea în Dumnezeu a dus la mândrie şi neascultare faţă de El. Trăirea vieţii
fără Dumnezeu şi în necredinţă este păcat. Toate lucrurile bune vin de la
Dumnezeu. Satana i-a înşelat pe oameni. Ei nu au devenit ca Dumnezeu.
Dar au aflat ce este răul. După ce au păcătuit, au murit mai întâi spiritual,
apoi au trebuit să moară şi fizic.
În previziunea Sa divină, Dumnezeu a ştiut tot ce avea să se întâmple, dar a
îngăduit aceste lucruri. Dumnezeu îl iubeşte nespus de mult pe om, creatura
Sa. El a creat omul după asemănarea Sa ca să se poată bucura de o relaţie
cu el, ca să-l poată învăţa şi să-i poată purta de grijă. Dumnezeu Şi-a dorit
ca şi Adam şi Eva să-L iubească, dar nu în mod forţat. Cel Atotputernic l-a
creat pe om cu voinţă liberă şi i-a dat libertatea să decidă dacă vrea să
trăiască alături de El sau dacă vrea să se îndepărteze de Creatorul Său şi
să trăiască după propriul plac. A lua rod din pomul cunoştinţei binelui şi a
răului a fost o încercare pentru om deoarece acolo şi atunci el a trebuit să
aleagă de cine ascultă.
Deşi omul a devenit păcătos şi muritor, Domnul nu l-a
abandonat. Dumnezeu a creat o posibilitate ca omul
CUZNEŢO
in a
să se întoarcă la El, să primească din nou dragosV
r
a
tea şi pacea Sa. Pentru aceasta L-a trimis pe Fiul
Său, Isus Cristos, care a murit pentru păcatele
noastre. Fiecare om are şansa să-L primească
pe Isus Cristos ca Salvator personal şi să obţină prin credinţa în El pacea cu Dumnezeu şi
viaţa veşnică.
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A venit timpul să desfacem din nou sulul de papirus. În Biblie, în
Exodul, cap. 6-12, ni se povesteşte că Faraon nu a vrut să elibereze poporul Israel din robie. Drept
urmare, Dumnezeu a lăsat ca peste
Egipt să se abată mari nenorociri, care în Biblie
sunt numite Cele 10 Urgii. Azi vrem să ne ocupăm de ultima dintre aceste urgii, de moartea
tuturor întâilor născuţi în Egipt.

O MOS,TENIRE
PRET,IOASĂ
Partea a IV-a
(Serie începută în nr. 1/2011)

UN MIEL ÎN LOCUL FIULUI

FELINARUL 4/11

Faraon îşi împietrise inima faţă de problemele israe- ca înaintea unei mari călătorii. Acesta a fost Paştele
liţilor. Ţara lui fusese deja cotropită de nori imenşi de Domnului.
muşte, de milioane de păduchi şi de nenumărate broaşÎn noaptea aceea, în timp ce în casele evreilor din
te şi lăcuste, iar poporul fusese chinuit de boli grave. ţinutul Gosen se mânca mielul pascal, îngerul morţii a
Dar cu toate acestea, Faraon nu a lăsat poporul Israel trecut prin tot Egiptul. În toate casele au murit întâii năssă plece. Atunci Dumnezeu i-a spus lui Moise că va cuţi dintre oameni şi animale. Îngerul morţii a lăsat neatrimite asupra Egiptului cea de-a zecea urgie, cea mai tinse doar casele care aveau tocul uşii uns cu sângele
grea: îngerul morţii urma să vină noaptea şi
mielului pascal.
După această întâmplare cumplită, Faraon
să omoare pe întâiul născut din fiecare casă Explicaţie: Cuvântul „Paşte”, derivat
i-a lăsat în sfârşit pe israeliţi să plece. Mai
din Egipt.
Dumnezeu le-a poruncit israeliţilor ca în din cuvântul ebraic ştii cât de mare a fost familia lui Iacov când
a zecea zi a lunii Nisan, toate familiile evre- „pesah”, înseamnă s-a dus în Egipt? A fost formată din 75 de
ilor să ia în casă un miel. Patru zile trebuia „a trece peste” sau persoane. Şi oare cât de mare a fost când a
„a lăsa neatins”.
să stea mielul în familie, iar în seara celei
plecat din Egipt? Biblia vorbeşte despre
de-a paisprezecea zi, mielul trebuia să fie
600.000 de bărbaţi. Împreună cu femeile şi
tăiat şi fript. Cu sângele mielului, familia trebuia să copiii au fost probabil peste un milion de oameni! Israeungă tocul uşii.
liţii deveniseră un popor foarte mare şi puternic. Ei au
Odată cu lăsarea întunericului, întreaga familie, cu fost poporul lui Dumnezeu, iar El i-a condus afară din
mic şi mare, trebuia să se adune în jurul mesei. Trebuia Egipt. În timpul zilei, a mers înaintea lor într-un stâlp de
să mănânce carnea friptă stând în picioare, în grabă, nor, iar noaptea, într-un stâlp de foc. Domnul Şi-a hrănit
Într-o familie a fost aşa:
Când tatăl a venit în casă cu mieluşelul, copiii au
sărit în sus de bucurie. Miriam, fetiţa cea mai mică,
a vrut chiar să-l ia cu ea în pat. Simon şi Ioachim
au învăţat mielul să sară peste un băţ, iar Osea,
cel mai mare dintre fraţi, i-a adus iarbă proaspătă.
Dar în a patra zi, tatăl a luat mieluşelul şi l-a dus în
spatele grajdului. Miriam a început să plângă,
bănuind ce urma să se întâmple. A alergat după
tatăl ei, strigând:
– Tati, nu-l omorî!
Simon şi Ioachim au amuţit, însă Osea a întrebat:
– De ce faci asta, tată?
– La noapte, îngerul morţii va trece prin ţară. Şi
dacă acest miel nu moare, atunci va trebui să moară fiul meu cel mai mare, adică tu, Osea. Dar în
locul tău va muri acum acest mieluşel.
Aşa a fost celebrat pentru prima dată Paştele
16 Domnului.
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MAREA MEDITERANĂ

MOAB

EGIPT

Gosen

Calea urmată de israeliţi
când au ieşit din Egipt

MAD

IAN

EDOM

poporul, trimiţându-i pâine din cer, numită
mană. Mana era ca nişte grăunţe dulci şi
albe, care semănau cu roua şi care se
găseau proaspete în fiecare dimineaţă pe
pământ. Israeliţii şi-au copt din mană pâine şi au fiert supă din ea. În tot timpul
călătoriei prin pustiu, hainele şi încălţămintea lor nu s-au uzat. Dumnezeu le-a
arătat locuri unde existau izvoare de apă
şi a făcut chiar să curgă apă din stâncă.
Moise a fost conducătorul israeliţilor.
Prin el, Dumnezeu le vestea oamenilor
voia Sa şi le spunea când să se oprească
sau când să plece mai departe.
Odată, Moise s-a urcat pe un munte
înalt. Acolo Dumnezeu i-a vorbit prin
cuvintele: „Aţi văzut ce am făcut Egiptului,
şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi
v-am adus aici la Mine” (Exodul 19:4).
Când a coborât de pe munte, Moise
le-a spus aceste cuvinte bătrânilor şi
poporului şi tot poporul i-a răspuns într-un
glas: „Vom face tot ce a zis Domnul!”
Dumnezeu le-a poruncit israeliţilor să
se pregătească şi să se prezinte peste
trei zile la muntele Sinai. Moise a tras o
linie la poalele muntelui, de jur împrejur,
de care nimeni nu avea voie să treacă
pentru a nu fi pedepsit cu moartea de
către Dumnezeu. Dis-de-dimineaţă, poporul s-a adunat la poalele muntelui. Se
vedeau fulgere şi se auzeau tunete şi
deasupra muntelui se ridica fum. Moise a
urcat încă o dată pe munte şi acolo Domnul
i-a dat două table de piatră, tablele Legii.
Pe aceste table erau scrise de mâna lui
Dumnezeu cele Zece Porunci. Le găsim
în Biblie, în capitolul 20 din cartea Exodul.
Aceasta a fost Legea pe care a dat-o
Domnul poporului Său, iar poporul I-a
promis lui Dumnezeu că va trăi după ea.
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DOCUMENTUL NR. 10
„Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veţi fi.
Eu voi vedea sângele şi voi trece pe lângă voi, aşa că
nu vă va nimici nicio urgie, atunci când voi lovi ţara
Egiptului.” (Exodul 12:13)

DOCUMENTUL NR. 11
„Să păziţi lucrul acesta ca o lege pentru voi şi pentru
copiii voştri în veac. [...] Şi când vă vor întreba copiii
voştri: «Ce înseamnă obiceiul acesta?» să răspundeţi:
«Este jertfa de Paşte în cinstea Domnului, care a trecut
pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit
Egiptul, şi ne-a scăpat casele noastre.»” [...]
(Exodul 12:24-27)

DOCUMENTUL NR. 12
„Acum, dacă veţi asculta glasul meu, şi dacă veţi
păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate
popoarele, căci tot pământul este al Meu; Îmi veţi fi
o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt [...]”
(Exodul 19:5-6)
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14.

✃

A se lipi de sulul scris

CONTINUAREA
TEMEI
Răspunde la întrebări, scriind
răspunsurile în căsuţele din
imaginea alăturată.
14. Cum se numesc pedepsele date de Dumnezeu
peste Egipt?
15. Cum se numeşte sărbătoarea care se ţine în
amintirea cruţării poporului Israel de ultima urgie?
16. Scrie cele zece porunci pe
tablele Legii.

15.

Şi acum, taie din pagină partea
cu tema şi lipeşte-o de sulul
scris.

1.
16.

2.

Elena MICULA
Ilustraţii de Victoria DUNAIEVA
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O poruncă
Formează cu literele din
căsuţe o propoziţie, pe care
a rostit-o cândva Isus. În acest
sens, uneşte căsuţele cu săgeţi.
Dacă procedezi corect, obţii
un verset biblic care este o
poruncă a lui Dumnezeu.
Învaţă versetul pe de rost.

U…
TĂ

PE

ELE
SĂ

BE

APR

Rubrică alcătuită şi ilustrată de
Svetlana MAIBORODA
şi adaptată de Elena BRAUN
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Ajută-l pe morar să ducă sacii cu grâu la moară.
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Rubrică alcătuită şi ilustrată de Iulia ILCIUC
şi adaptată de Elena BRAUN
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Scenetă

Personaje: Ioana şi Sara
Sara citeşte o carte. Ioana intră cu o găleată în
mână şi o pune jos.
Sara: Bună! Unde ai fost?
Ioana: Am dus gunoiul afară.
Sara: Eşti atât de serioasă. S-a întâmplat ceva?
Ioana (se aşază lângă ea): Tocmai am văzut un
bătrân care căuta prin gunoi. Era foarte murdar şi
neîngrijit. Mi-e atât de milă de el.
Sara: Da, bietul de el! Sigur îi este foame ... Vrei
să-i facem ceva de mâncare?
Ioana: Da, bună idee! Dar repede, până nu pleacă.
Încep să facă sandviciuri.
Ioana (pune sandviciurile într-o pungă): Sandviciurile, un ou, o roşie...
Sara: Dar roşia e deja stricată!
Ioana: Şi ce-i? Mai bine aşa decât deloc. (Mai pune
şi alte lucruri în pungă.) Dulciuri, nuci ...
Sara: Dar nucile sunt murdare. Nu le pune lângă
sandviciuri.
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Recuzite: o găleată, sandviciuri
Ioana: Crezi cumva că boschetarul are mâinile
curate? Sunt mai murdare decât nucile, doar caută
cu ele în gunoi! O, totul s-a mânjit cu unt! Ei, nu-i
nimic. Să fie bucuros că-i dăm ceva de mâncare.
Ioana aleargă în stradă. Se întoarce după un
minut cu punga. Arată dezamăgită.
Sara (vede punga): Nu a vrut s-o primească?
Ioana: Am ajuns prea târziu, plecase deja ... Şi ce
facem acum cu toate lucrurile astea?
Sara: Le mâncăm noi.
Ioana (se uită în pungă): O! Toate s-au amestecat
şi s-au mânjit. Iar roşia e strivită. Nici nu se mai
poate mânca!
Sara: Aş vrea să-ţi citesc acum un verset biblic. (Ia
Biblia şi o deschide.) La Luca 6:31 este scris: „Ce
vreţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel.”
Ioana: Şi ce legătură are cu noi?
Sara: Dacă ai fi pregătit mâncarea pentru boschetar aşa cum ai fi pregătit-o pentru tine, nu ar trebui
acum s-o aruncăm.
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Ilustraţii de
Taras GONCIARENCO
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Ludmila STORK

CĂŢELUL DEOSEBIT
– Sunt chiar mai bun decât Ştromer?
– Fireşte. Ştromer este doar un maidanez
obişnuit, nu are pedigri. Noi, în schimb, suntem
pudeli pitici! Asta este o rasă nobilă. Pe vremuri,
pudelii trăiau la curtea împăraţilor şi erau câini
împărăteşti, zise Daisy cu mândrie.
– Asta-i grozav! exclamă Arpad impresionat.
Câini împărăteşti!
– Da, ţine minte mereu că nu eşti un câine
obişnuit, ci unul deosebit! Atunci te vei putea
bucura de viaţă întotdeauna.
Daisy tăcu şi încetă să-şi mai lingă puiul.

FELINARUL 4/11

Pe pajiştea verde din faţa casei mari se instalase o pereche de câini ce părea foarte mulţumită. Daisy, frumoasa căţeluşă, îşi lingea liniştită
puiul. Căţelului îi plăcea să simtă limba aspră a
mamei. Îi plăcea când îi lingea blana. Deodată,
căţelul întrebă:
– Mama, sunt un câine bun?
– Sigur că eşti un câine bun, copilul meu! Eşti
cel mai bun!
– Cel mai bun?
– Da, doar eşti fiul meu, şi de aceea te iubesc.
Iar pentru mine, tu eşti cel mai bun!
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Micuţul oricum abia aştepta să se ducă la prietenii
lui. Azi, Arpad avea să le povestească cine era! În
mod sigur, ceilalţi vor crăpa de invidie! Odată încheiată toaleta de dimineaţă, Arpad o luă la goană spre
curtea din spate.
– Ştiţi că, de fapt, eu sunt un câine deosebit?
spuse Arpad, fără să salute.
– Ce te face pe tine atât de deosebit? se miră
Rex, puiul mare de câine ciobănesc.
– Am fost dintotdeauna un câine deosebit, dar
mama mi-a spus abia azi acest lucru.
Apoi Arpad le povesti tuturor în detaliu ceea ce
tocmai auzise de la mama lui. Toţi câinii din gospodărie stăteau în jurul lui şi-l ascultau. În final, Arpad
mai adăugă:
– Şi deoarece sunt un câine împărătesc, ar trebui
să fiu mereu şeful la joacă.
– Dar Rex este mereu şeful. El este cel mai mare
şi cel mai corect, interveni Marilu, micuţa căţeluşă
de vânătoare.
– Dar eu sunt un câine împărătesc, de aceea am
şefia în sânge. Pot să conduc mai bine decât Rex.
Prin urmare, eu voi decide pe viitor ce ne vom juca.
– Bine, fie. Dacă eşti un câine împărătesc, atunci
probabil vei putea şi să conduci jocurile.
Apoi, toată haita de câini se adună pe locul de
joacă. Rex cel înţelept nu vru să se certe cu micuţul
cel obraznic. De aceea se hotărî doar să fie spectatorul evenimentelor următoare.
– Deci, jucăm „De-a prinselea”! comandă Arpad.
– O, nu, nu vreau să mă joc „De-a prinselea”, mă
dor lăbuţele! se văită micuţa Debbie.
– Atunci ne vom juca fără tine! o întrerupse Arpad.
– Dar este urât şi plictisitor. Rex a ţinut întotdeauna cont de toţi şi se gândea la jocuri la care pot să
participe toţi, se plânse Debbie.
– Un câine împărătesc nu primeşte sfaturi de la
tine. Eu sunt un câine mai bun, un câine deosebit!
– Nu eşti deloc mai bun, eşti doar un îngâmfat!
zise Debbie şi începu să plângă.
Celorlalţi căţei le-a fost, ce-i drept, milă de Debbie,
dar vroiau totuşi să se joace „De-a prinselea”, de
aceea nu au spus nimic. Apoi a început joaca. Arpad
pierdu deja după primele minute. Se supără şi înce22 pu să hămăie:
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– Nu-i corect. Schimb regulile. Începem de la
început.
– Cum aşa? s-au contrariat ceilalţi câini. Nu
este voie să se schimbe regulile în timpul jocului, nu este cinstit!
– Fireşte că este cinstit. Vreţi voi să-mi spuneţi mie ce este cinstit şi ce nu?
Aşa au început câinii să se certe şi să se
insulte reciproc. Se făcu aşa un tărăboi, încât
câinii mai în vârstă oftară, acoperindu-şi urechile cu labele. În final, Arpad reuşi totuşi să-i convingă pe toţi să înceapă jocul de la început. Dar
se întâmplă la fel. Şi atunci se umplu paharul.
Câinii refuzară să se mai joace sub conducerea
micuţului pudel. Dezamăgit de cele întâmplate,
Arpad alergă la mama lui.
– Mama! hămăi căţelul cu ochii în lacrimi.
Toţi mă sperie şi nu vor să se mai joace cu
mine. Şi câinii adulţi spun că nu sunt un câine
împărătesc, ci un flecar.
Mamei pudel îi păru rău de fiul ei. În timp ce
se apucă să-i lingă blana cu grijă, îi spuse:
– Nu-i băga în seamă. Noi, pudelii, nu ar trebui să ne încurcăm cu aceşti câini de pază şi de
vânătoare, noi le suntem superiori. Joacă-te
singur, nu ai nevoie de compania câinilor din
curte. De la ei poţi să înveţi doar proastele
maniere. Şi nu trebuie să-i bagi în seamă nici
pe câinii adulţi, ei doar ne invidiază!
– Bine, am să încerc să nu pun la suflet totul,
zise Arpad şi plecă la joacă.
Dar de unul singur, se plictisi foarte repede.
Aşa că mai făcu o încercare să se joace cu ceilalţi. Cu toate acestea, nu mai vru să se lase
comandat de Rex, că doar nu era să asculte de
puiul unui câine ciobănesc! Dar cu atitudinea
aceasta, Arpad se trezi după doar câteva minute
din nou singur. Şi totul continuă aşa câteva zile la
rând. Într-o dimineaţă, Arpad ieşi devreme afară
şi se uită trist la haita veselă de câini. Poate că
totuşi nu sunt chiar atât de deosebit, se gândi
el. Poate că sunt chiar mai rău decât toţi ceilalţi
şi de aceea nu mă lasă să mă joc cu ei.
Căţeluşul se adânci în gândurile lui triste, dar
parcă nu avea niciun chef să se ducă la 23
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– Nu, nu eşti un câine rău, eşti oricum un câine deosebit ...
– Adevărat?! Dar de ce nu vor ceilalţi căţei să
admită acest lucru?
– Nu-i întrerupe pe adulţi, se răsti Nestor la
el. Nu am terminat încă. Deci, dacă vrei să mă
asculţi, atunci deschide urechile. Eşti un câine
deosebit. Dar la fel sunt şi Debbie, şi Rex.
– Nu se poate! Ei se trag din câini foarte
simpli!
– De când ştii cine eşti, ai devenit imposibil!
mârâi Nestor.
Arpad amuţi, ruşinat. Câinii împărăteşti ar trebui să fie cei mai manieraţi. Iar aici era mustrat.
– Mama ta ţi-a spus doar o parte din adevăr.
În realitate, toţi suntem câini deosebiţi, pentru că
niciunul nu este la fel ca celălalt. Şi fiecare are
caracterul lui unic. Dacă recunoşti şi preţuieşti
această unicitate în fiecare căţel, vei fi cel mai
fericit câine şi toţi vor fi prietenii tăi.
– Dar există unii, care sunt foarte urâţi. Ce
este deosebit la ei?

FELINARUL 4/11

mama lui şi să-i povestească tot. Poate ar putea
să-l întrebe pe Nestor. Ce-i drept, Nestor nu era
un câine de rasă, dar era cel mai bătrân, iar câinii adulţi spuneau despre el că este foarte înţelept. Dacă în curte apărea o situaţie dificilă,
Nestor ştia întotdeauna să dea un răspuns şi
găsea soluţia cea mai bună. Cu toate acestea,
era cam sever şi se putea supăra foarte tare,
astfel încât până şi câinii adulţi îi ştiau de frică.
Dar nu avea de ales. Arpad avea nevoie neapărat de un răspuns la întrebarea lui dificilă. Se sculă
şi se îndreptă încet spre celălalt capăt al curţii.
Când ajunse la cuşca lui Nestor, hămăi prudent:
– Domnule Nestor!
– Ce vrei? mormăi Nestor cu aversiune.
– Spuneţi-mi, vă rog, sunt un câine deosebit?
– De ce mă întrebi?
– Mama mi-a spus că sunt un câine deosebit,
dar ceilalţi nu cred asta şi nu vor să se joace cu
mine. Poate sunt invidioşi ... Sau poate sunt eu
un câine diferit, dar în sens negativ? Poate că
sunt cel mai rău câine?

24
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– Ah, aşa deci, acum am înţeles după care
elemente trebuie să mă uit. Cred că am să mă
duc la ceilalţi ca să descopăr aceste calităţi.
– Da, du-te, zâmbi bătrânul Nestor. Şi încearcă să fii şi mai departe un elev bun. Prima parte
a adevărului ai înţeles-o oricum foarte repede!
Cu cât te gândeşti mai puţin la tine, cu atât vei
găsi mai multe lucruri bune la ceilalţi.
– Am să încerc, deşi partea a doua este parcă mai dificilă ...
– În schimb, culegi şi roade mai bune.
– Chiar aşa?!
– Da, mult mai bune. Încearcă şi ai să vezi!
Nestor îşi ascunse un zâmbet. Apoi se făcu
ghem în mult iubita lui cuşcă din curtea casei, în
timp ce Arpad plecă să exerseze cele învăţate.
Era de-abia la începutul vieţii şi mai avea încă
atâtea de învăţat.
Ilustraţii de Victoria DUNAIEVA
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– Uită-te la tine şi vei recunoaşte că cei mai
urâţi câini nu şi-au recunoscut încă elementul
unic ce-i face să fie deosebiţi. Ei nu ştiu cât sunt
de deosebiţi, dar merg totuşi mândri cu nasul pe
sus. Sunt ca tine. Ei nu respectă caracterul special al celorlalţi, de aceea sunt atât de urâţi. Trebuie să înveţi să-ţi ajuţi prietenii să-şi descopere
caracterul unic. Atunci îţi vei câştiga mulţi prieteni şi nu te vei mai simţi singur.
Arpad aproape că se simţi jignit. Pe de altă
parte, dorea neapărat să afle mai multe, aşa că
decise să mai aştepte puţin cu ofensarea.
– Dar ce fel de element deosebit există, de
exemplu, la Rex? Este un câine ciobănesc foarte normal.
– Rex face parte din rasa câinilor de pază. De
aceea este atât de grijuliu şi are un simţ acut al
corectitudinii. Nu sunt acestea oare nişte caracteristici deosebite?
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... ursul polar (Ursus maritimus) nu
este alb, ci negru? Adică, blana lui arată, ce-i
drept, albă, dar pielea lui este neagră. Dar adevărul este, de fapt, cu totul altul. Firele din blana
ursului polar sunt în realitate tuburi mici, transparente, care în interior sunt goale. Această alcătuire a firelor din blană reflectă puternic lumina, astfel încât blana urşilor polari pare albă, deşi firele
sunt transparente. În plus, acesta este motivul
datorită căruia urşii polari de la grădina zoologică
arată uneori verzi. În tuburile mici care alcătuiesc
blana lor se pot coloniza microorganisme, care
dau blănii culoarea verde.
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... stejarul de baltă (lemn de stejar conservat în
mlaştină), numit şi stejar de apă, este un material
natural de o calitate şi de o frumuseţe uimitoare?
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Stejarii de baltă sunt stejari obişnuiţi, ale căror trunchiuri se află
dintr-un motiv oarecare sub apă, unde au rămas
să zacă sute, uneori chiar mii de ani. Datorită
nămolului şi absenţei oxigenului, trunchiurile
devin tari ca piatra. Lemnul stejarului de baltă
este extrem de rezistent şi are o culoare neagră, cu firişoare argintii. Împăratul rus Rurik
a construit în secolul al IX-lea pe malul lacului Ilmen una din primele cetăţi din Rusia,
zidurile ei fiind făcute din stejar de baltă.
Din secolul al XII-lea până în secolul al XVlea, în Anglia şi în Germania au fost larg răspândite sculpturile din lemn de stejar de baltă
pentru lambriuri şi mobilier. Casele regale din
Europa se mândreau cu obiectele din lemn
de stejar de baltă. În palatul de iarnă din
St. Petersburg, poate fi admirat tronul ţarului Petru I, confecţionat
din lemn de stejar de baltă şi
din argint aurit. O serie de hoteluri renumite din Elveţia şi Franţa
au lambriuri din stejar de baltă.

19.05.2011 15:05:39

... rechinul alb (Carcharodon carcharias),
cel mai cunoscut dintre rechini, este numit
uneori şi „rechinul ucigaş”? Acest prădător marin
de temut trăieşte în toate oceanele, dar şi în Marea
Mediterană şi în Marea Japoniei. Rechinii albi ating
o lungime de 6-8 m, uneori chiar 12 m. Ca ceilalţi
rechini, şi rechinii albi au 5-7 rânduri de dinţi.
Oamenii sunt rareori atacaţi de rechinii albi, doar atunci
când aceştia sunt foarte flămânzi şi doar în apele calde.
Pentru rechini, apa trebuie să aibă cel puţin 20°C, dar la
o temperatură de 18-19°C nu mai mănâncă. Iarna, rechinii nu mănâncă deloc,
decât dacă trăiesc în apropierea ecuatorului. Rechinii pot
să reziste mult timp fără mâncare, hrănindu-se cu rezervele
din stomacul lor. Ei păstrează mâncarea
într-un fel de
buzunar în
stomac, unde
aceasta nu
este digerată.

... puii unui anumit tip de focă (Pagophilus groenlandicus), numită şi focă
de Groenlanda, sunt denumiţi cu
cuvântul englezesc „whitecoat”, adică
„haină albă”? Aceşti pui au o blană albă,
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extrem de frumoasă, care este foarte căutată de vânătorii de blănuri scumpe.
Focile au însă această blană deosebită doar timp de circa trei săptămâni, apoi încep să năpârlească şi
blana lor se transformă în smocuri
pestriţe. Nu după mult timp, blana lor devine de culoare gri.
Împuşcarea puilor de focă este
criticată de zeci de ani de Asociaţia de ocrotire a naturii.
Acest ghemotoc de blană
albă cu ochi negri, strălucitori este complet
lipsit de orice apărare!

27
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PEŞTELE ZAR

Ai nevoie de un zar, iar fiecare jucător,
de o coală de hârtie şi de un creion.

F
Fiecare jucător are la-ndemână o coală
d
de hârtie şi un creion, urmând să devină
„„crescător de peşti”. Jocul se termină abia
atunci când şi ultimul jucător şi-a desenat „peştele”. Şi aici
este vorba despre un animal foarte curios: mai întâi se
desenează corpul alungit al peştelui, de care se ataşează
două perechi de aripioare, capul cu gura şi doi ochi rotunzi.
În această ordine trebuie să se şi deseneze. Ori de câte ori
un jucător dă cu zarul numărul unu, are voie să deseneze un
element din peştele lui. Pentru ochi este nevoie să se dea
cu zarul numărul şase. Toate celelalte numere nu valorează
nimic. Cine va termina primul de desenat peştele?

PUZZLE
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Dacă uneşti corect piesele de
puzzle vei afla care este poziţia lui
Dumnezeu faţă de toţi oamenii.
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CARE ESTE COPIA BUNĂ?
28

Uită-te cu mare atenţie la prima imagine din fiecare
rând şi caută pe rândul respectiv imaginea identică.
Dacă găseşti toate copiile corecte, încercuieşte-le şi
adună numerele de sub ele. Această sumă trebuie
să fie egală cu numărul total al imaginilor de mai sus.
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Rubrică alcătuită de Evghenia PAŞAIEVA
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BUFNIŢA
LUCRU MANUAL

von Angela ZEIDLER-FRESZ

Ai nevoie de:
1 con mare de brad
1 con mic de brad
resturi de pâslă (galben, roşu, negru)
foarfeci
lipici

2

1. Lipeşte conul mic (capul) pe conul mare (corpul). (Vezi fig. 1)
2. Decupează cu foarfeca un nas din pâslă roşie şi doi ochi din pâslă galbenă şi neagră. (Vezi fig. 2) Lipeşte nasul şi ochii de cap.
3. Lateral, lipeşte de cap două urechi din pâslă neagră. (Vezi fig. 3).
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propunere alternativă

c ţ io
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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

Adina HERMAN, 14 ani, Roşia,
jud. Bihor

PAGINA
VOASTRĂ
TROPINKA-POST

Abel şi Ovidiu
PĂRĂRĂIANU

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

Ciprian şi Andrei GREURUŞ,
8 ani, Petreşti

Bianca BOCOI, 10 ani,
Roşia, jud. Bihor

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!

David MARCU, 13 ani, Năsăud

Dragă FELINARULE,
Îmi plac mult jocurile, poeziile şi povestirile din revistă. Mă bucur foarte
mult că exişti. Eşti o revistă foarte
frumoasă!

Georgiana DUNEA, 8 ani, Roşia,
jud. Bihor

Cu drag, Maria Cristina VANGHELE
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Maria VANGHELE, 10 ani,
Măgurele, jud. Prahova
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Nicuşor TĂBĂCARU, 8 ani,
Şendreni, jud. Galaţi
Marcus ANDRUŞ, 5 ani, Sebeş-Alba
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Lorena ANDRUŞ, 7 ani,
Sebeş-Alba
19.05.2011 15:06:02

FELINARUL copiilor 4/11 (33)
Revistă creştină pentru copii
Apare de şase ori pe an
Abonament pe bază de donaţii
Tiraj: 22.500
Editor:
Asociaţia LUMINA LUMII
OP 9, CP 938
550068 Sibiu
Tel./Fax: 0269 218511
e-mail: felinarul@luminalumii.ro
www.luminalumii.ro

Tabea BEBEŞELEA,
7 ani, Sebeş-Alba

în colaborare cu:
LIGA BIBLIEI
CP 63-21
Bucureşti
Tel.: +40 21 311 1288
e-mail: tbl@xnet.ro

Robert SCRIPCARIU, 8 ani

Donaţiile pentru acoperirea costurilor se pot
vira în contul asociaţiei:
Asociaţia LUMINA LUMII
Cod fiscal: CIF 14752941
IBAN RO49.RNCB.0227.0360.4006.0001/RON
sau
RO22.RNCB.0227.0360.4006.0002/EUR
Banca Comercială Română, str. Emil Cioran 1,
Sucursala Sibiu, Cod Swift RNCBROBU
Cu specificaţia „FELINARUL”

Sorin KORODI, 4 ani, Şendreni,
jud. Galaţi

Partenerul nostru în Republica Moldova:
LUMINA RĂSĂRITULUI
CP 1681
2045 Chişinău
Tel. 0022 498428
e-mail: svetnavostokemd@gmail.com
Redactori şefi:
Elvira şi Waldemar Zorn
Simona APIRCULESEI,
16 ani, Icuşeşti, jud. Neamţ

Redactor al ediţiei în limba română:
Elena Braun
Teodora PUIA, 7 ani, Sebeş-Alba

Colectiv de redacţie voluntar:
Andreas Braun
Narcis Cibu-Carciu
Tabita Fărcaş
Paula Isac
Daniela Stoica
Doina şi Daniel Vasilca

Dragă FELINARULE,
Un prieten, care te citeşte de fiecare
dată când apari, mi-a vorbit mult de tine. Mi-a plăcut mult când am
citit şi eu povestirile şi sfaturile pe care ni le dai. Îi mulţumesc mult lui
Dumnezeu că exişti şi ne rugăm pentru continuitatea ta.

Traducerea textelor din limba germană:
Dorina Schinteie

Cu dragoste, Simona APIRCULESEI

Pag. 7: Verset biblic ascuns: „Nu ce intră în gură face ca un om să fie necurat, ci ce iese din gură, aceea face ca un om să fie necurat” (Matei 15:11).
Completează versetul: „Înţelepciunea îl face pe om răbdător şi este
o cinste pentru el să uite greşelile” (Proverbe 19:11).
Pag. 10: O descoperire neobişnuită: „Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în
voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea şi vi se va da” (Ioan 15:7).
Pag. 11: 1. Haman, 2. Caleb, 3. Potifar, 4. Reuel, Ietro
Pag. 14: 1. Luca, 2. Samuel, 3. Cain, 4. Manase, 5. Iuda, 6. Naum, 7. Marcu,
8. Ioan, 9. Aaron, 10. Ioel. Soluţia: CU ÎNDURARE
Pag. 18: 14. Urgii, 15. Passa, Paşte, 16. Exodul 20:2-17
U...
Pag. 19: O poruncă: „Să-l iubeşti pe aproapele tău ...”
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Ghicitoare-verset: „Un răspuns blând potoleşte
ELE
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mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia”
(Proverbe 15:1).
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Pag. 28: Puzzle: Ne iubeşte pe toţi!
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