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1. „___ aude când strig către El.” (Psalmul 
4:3b)

2. „Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit 
o mulţime de ___ cerească, lăudându-L 

pe Dumnezeu [...]” (Luca 2:13)
3. A scris prima Evanghelie din Noul Testament.
4. „Iată, fecioara va fi  însărcinată, va naşte un Fiu 

şi-I vor pune ___ Emanuel, care tradus în-
seamnă: Dumnezeu este cu noi.” (Matei 1:23)

5. „Chiar dacă ar fi  să ___ prin valea umbrei 
morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti 
cu mine.” (Psalmul 23:4a)

6. „O, de L-ar ___ oamenii pe Domnul pentru 
bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fi ii 
oamenilor.” (Psalmul 107:8)

7. A doua carte din Vechiul Testament.
8. „Soldaţii au împletit o coroană de ___, I-au 

pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o haină de 
purpură.” (Ioan 19:2)

9. „Îndreaptă-Ţi privirile spre mine şi ai milă de 
mine: dă ___ robului Tău şi scapă pe fi ul roa-
bei Tale!” (Psalmul 86:16)

10. Împărăteasă care şi-a scăpat poporul de la 
moarte. Cartea cu acelaşi nume se afl ă în Ve-
chiul Testament între cărţile Neemia şi Iov.

11. Numele iniţial al soţiei lui Avram (mai târziu 
Avraam). (Geneza 12:5)

12. Cântec scris de David (singular).
13. Al doilea fi u al lui Iosif, care i s-a născut înain-

tea anilor de foamete. (Geneza 41:50-52)
14. „Fă să strălucească Faţa Ta peste ___ Tău şi în-

vaţă-mă orânduirile Tale!” (Psalmul 119:135)
15. „L-a aruncat în ___, l-a închis acolo şi a sigilat intra-

rea deasupra lui, ca să nu mai înşele naţiunile, până 
se vor împlini cei o mie de ani.” (Revelaţia 20:3a)

16. „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. ___ nu vine la Tatăl de-
cât prin Mine.” (Ioan 14:6)

17. „Un ___ s-a auzit în Rama, plângere şi bocet mult. Rahela îşi 
jelea copiii şi nu voia să fi e mângâiată, pentru că nu mai erau.” 

(Matei 2:18)
18. Fratele lui Moise (Exodul 4:14).
19. „N-a putut să facă nicio ___ acolo, ci doar Şi-a pus mâinile peste 

câţiva bolnavi şi i-a vindecat.” (Marcu 6:5)
20. „În aceeaşi zi, iată, doi ucenici se duceau spre un sat numit ___, 

care era la o depărtare de şaizeci de stadii de Ierusalim.” (Luca 
24:13)

21. „Nu te vei mai numi ___, ci numele tău va fi  Avraam, căci te fac tatăl 
multor neamuri.” (Geneza 17:5)

Literele „de aur” alcătuiesc un verset biblic.

Pagină alcătuită 
de Margret ENGELHART 

şi adaptată 
de Elena şi Andreas BRAUN

A C Y I N Q E S T E Î M N L C R O E D S E Î P N D U O D B M I N U V L E W Ş S T R E 
F J A E R D I C H I L T!   Proverbe 16:20b 

Completează cu ajutorul Bibliei cuvintele din petalele fl orii. 
Scrie fi ecare cuvânt în pătrăţelele petalei corespunzătoare, 

începând din exterior spre interior. Cele 21 de litere 
din cercul exterior îţi dezvăluie tema acestui număr din 

FELINARUL COPIILOR.

VERSET DE AUR VERSET DE AUR 
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ISUS, SPERANŢA MEA
În Isus îmi pun speranţa,
El îmi este prieten bun:
Ca un munte-i pentru mine,
Sprijin tare în furtuni.

M-a chemat pe a Sa cale,
Să-L urmez neîncetat.
„Doamne, ia-mi Tu zilnic mâna
Şi voi fi  neînfricat.

Doar în Tine-mi pun speranţa,
Tu îmi eşti prieten prea bun;
De Te am pe Tine, Doamne,
Merg voios pe-al vieţii drum.

Mulţumesc pentru-ndurarea-Ţi
Ce mă face-aşa voios.
Voi spera mereu în Tine,
Domnul meu, Isus Cristos!”

Traducere şi adaptare de Elena BRAUN
Ilustraţii de Larisa IVANOVA

Eduard SKATSCHKOW
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Kari VINJE

POVESTEA 7

Poveste-serial începută în nr. 03/08

Ce ai face dacă ai descoperi o gaură în gardul 
viu din grădină? Ai trece prin ea? Ei, tocmai asta 
a făcut şi Paul, ajungând astfel să-l cunoască pe 
Ionatan. Cei doi au devenit buni prieteni. De la 
mama lui Ionatan, Paul a afl at multe lucruri inte-
resante despre Isus: că a venit în lumea aceasta 
şi a murit pentru păcatele noastre, dar şi că Isus 
nu a rămas în mormânt, ci a înviat, iar apoi S-a 
întors la Tatăl Lui, în cer.

ŞI PRIETENUL INVIZIBILŞI PRIETENUL INVIZIBIL
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– Va rămâne Isus acum pentru tot-
deauna în cer? întrebă Paul a doua 
zi, când îl vizită din nou pe Ionatan.

– Nu, răspunse doamna Ne meş, 
mama lui Ionatan. Isus va reveni 
într-o zi pe pământ. 

Apoi doamna Nemeş le pove s-
teşte celor doi băieţi cum va fi  atunci 
când Isus Se va întoarce pe pământ. 
Ea le spune că Isus nu va veni ca un 
copil mic şi sărac. Nu Se va mai naşte 
încă o dată în Betleem, ci atunci va 
veni ca împărat puternic, care 
va domni peste toate ţările 
de pe pământul 
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acesta. Toţi oamenii Îl vor vedea când va reveni împre-
ună cu îngerii Lui. Noi nu ştim când anume se va întâm-
pla aceasta, dar fără îndoială că va fi  un eveniment ex-
traordinar.

Când Isus va reveni ca împărat pe pământ, va pune 
capăt la tot răul. Atunci va fi  pace defi nitivă pe pământ. 
Nimeni nu va mai face război şi nimeni nu va mai fl ă-
mânzi vreodată. Atunci leii nu vor mai fi  animale de pra-

dă şi nici nu vor mai exista boli. Totul va fi  din nou bun 
şi frumos ca la început, când Dumnezeu a creat 

lumea. 
În timp ce doamna Nemeş povesteşte, ochii 
lui Paul încep să strălucească. Şi-L poate 

imagina prea bine pe acest Isus, cum 
vine călare pe un cal alb ca 

zăpada, pe norii cerului. Are o coroană de aur şi o sabie 
de aur. Şi poartă o mantie roşie splendidă, care fâlfâie în 
bătaia vântului. Este urmat de mulţimea îngerilor. Paul 
nu ştie cum arată îngerii, dar îngerii pe care îi vede în 
imaginaţia lui seamănă cu Isus. Şi ei călăresc pe cai albi 
cu şei de aur, dar nu sunt la fel de măreţi ca Isus. Cu El 
nu se poate compara nimeni! Paul vede şi trompetele de 
aur, pline de diamante, pe care le au îngerii. Când înge-
rii sufl ă în ele, tot cerul se umple de muzică. O muzică 
mult mai frumoasă decât la oricare altă mare serbare. 
Este atât de melodioasă, încât Paul aproape că uită să 
mai respire. Dar îngerii fac şi mai mult. Ei le strigă oame-
nilor: „Iată că vine Împăratul împăraţilor! Faceţi loc pen-
tru Împărat! Cădeţi în genunchi înaintea Lui!” 
Şi toţi îngenunchează, chiar şi Paul. Îşi pleacă în faţa 
marelui Împărat, înaintea Fiului lui Dumnezeu, capul 

cu reverenţă. Paul vede toate acestea, în timp ce 
doamna Nemeş povesteşte. Şi el vede chiar mai 

multe.
El vede deodată o persoană înaltă stând 
înaintea lui. Acesta este Împăratul împăra-

ţilor! Da, imaginează-ţi, Împăratul cel 
măreţ stă înaintea lui şi vorbeşte cu 

el! Mantia Lui străluceşte ca 
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mătasea, iar coroana de pe capul Lui este împodobită 
cu nestemate strălucitoare. Dar cel mai tare străluceşte 
faţa Lui. Paul este puţin speriat de atâta strălucire ema-
nată de Isus.

– Paul! 
Acesta este Împăratul, se gândeşte Paul, vorbeşte 

cu mine. Glasul Lui sună cu totul altfel decât glasurile 
pe care le cunoaşte el. 

– Paul, spune Împăratul, te cunosc. Aş dori să fi i prie-
tenul Meu şi să vii la sărbătoarea Mea. Vrei şi tu asta?

– Da, şopteşte Paul.
– Atunci urcă pe calul Meu, spune Împăratul.
Dar … Paul nu se poate urca pe cal, fi indcă tocmai în 

clipa aceea aude un alt glas, glasul lui Ionatan. Acest 
glas intervine în gândurile lui Paul.

– Nu-i aşa că va fi  distractiv? strigă 
Ionatan şi-l înghionteşte pe Paul, alungând 
astfel toate imaginile frumoase din capul lui.

Tot ceea ce Paul tocmai văzuse se 
destramă precum ceaţa risipită de vânt. 
Isus şi îngerii dispar într-o clipită. Numai 
Paul rămâne pe loc, un Paul foarte normal, 
care stă cu Ionatan şi cu mama lui într-o ca-
meră foarte normală, pe o canapea normală.

Asta nu-i deloc plăcut. Totul a fost atât de mi-
nunat şi acum nu mai e! Şi desigur, el nu este 
nici prietenul Împăratului, ci este pur şi simplu 
Paul din Finkenbull. Nu, asta nu-i deloc plăcut …

...Oare ce s-a întâmplat? 
Cum este posibil ca Paul să fi e brusc atât de ve-
sel? Cu puţin timp înainte, a fost încă supărat şi trist, 

dar acum râde şi sare de bucurie când se 
desparte de Ionatan şi se duce acasă. 

Vreau să-ţi dezvălui un secret: Paul se bu-
cură atât de mult pentru că are un prieten nou. 

Probabil crezi acum că mă refer la Ionatan. Nu, 
nu despre el este vorba, doar ştii prea bine că 

Ionatan nu este un prieten nou – Paul şi Ionatan sunt 
prieteni de mai multă vreme. Nu, nu este vorba de 

Ionatan. Este vorba despre Prietenul invizibil, 
despre care doamna Nemeş i-a povestit atât de 
multe, despre Isus!

Probabil n-ai putea ghici niciodată cum a 
ajuns Paul să-L cunoască pe acest Prie-

ten invizibil. De aceea vreau să-ţi poves-
tesc eu.

Precis îţi mai aminteşti că Paul era su-
părat pe Ionatan pentru că îl înghiontise, 
smulgându-l din lumea gândurilor lui fru-
moase. Paul nu îndrăznise să se certe cu 
Ionatan cât timp doamna Nemeş fusese de 
faţă. Dar apoi, doamna Nemeş se duse 

până în bucătărie ca să ia câteva portocale.
Când îl înghiontise pe Paul şi-l întrebase: 

„Nu-i aşa că va fi  distractiv?”, Ionatan nu a avut de unde 
să ştie tot ce se petrecea în capul lui Paul.

– Ce vrei să spui? Ce va fi  atât de distractiv? îl între-
bă la rândul lui Paul.

– Să ne jucăm cu şerpii!
– De ce să ne jucăm cu şerpii?
– Pentru că Isus va fi  atunci Împărat pe pământ şi 

şerpii nu vor mai muşca. Prin urmare, ne vom putea 
juca cu ei, e logic!
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– N-am niciun chef să mă joc cu şerpii. Vreau mai 
bine să fi u unul dintre prietenii lui Isus şi să-I hrănesc 
calul!
Şi apoi au început să se certe. Ionatan a afi rmat că 

poţi să fi i oricând prietenul lui Isus, la care Paul strigă:
– Nu, nu se poate!
– Ei bine, strigă Ionatan în cele din urmă, eu SUNT 

prietenul lui Isus!
– Nu eşti! ţipă Paul la el.
– Ba da!
– Nu, asta este imposibil! Nu poţi să fi i prietenul cuiva 

care nici măcar nu locuieşte aici, pe pământ.
– Dar Isus este aici, pe pământ, se apără Ionatan.

– Nu, nu este aici! Este în cer, asta a spus-o 
mama ta ...

Paul se linişti brusc, atunci când pe uşă intră 
doamna Nemeş cu portocalele în mână.

Oare să fi  auzit de ce 
s-au certat cei doi? 
Poate că da, fi ind-

că se aşeză cu 
Paul şi Ionatan la 

masă

şi începu să le explice cum poate cineva să devină prie-
tenul lui Isus.

Ciudat! În timp ce stătea pe scaun şi decojea portocale, 
doamna Nemeş povestea lucruri pe care Paul nu le mai 
auzise niciodată şi pe care nu le va mai uita niciodată.

– Isus poate să fi e în mai multe locuri în acelaşi timp, 
explică doamna Nemeş. Un om obişnuit nu poate acest 
lucru. Dar Isus este Fiul lui Dumnezeu şi de aceea poa-
te totul. El poate să şadă pe tronul Lui în cer şi să fi e 
Împărat peste tot şi toate – în acelaşi timp poate să fi e 
invizibil pe pământ şi să Se ocupe de oameni. Isus îi 
iubeşte pe toţi oamenii, continuă doamna Nemeş. Nu 
numai pe cei cuminţi, ci şi pe cei răi. Şi doreşte ca toţi să 
devină prietenii Lui. Dar oamenii trebuie să decidă sin-
guri dacă vor să devină prietenii Lui.

Paul era foarte uimit că Isus îi iubeşte şi pe oamenii 
răi. Dar, de fapt, se bucura că este aşa, ştiind că el în-
suşi a făcut şi lucruri rele.

– Doamna Nemeş, spuse Paul nesigur. Credeţi că 
Isus vrea să fi e şi prietenul meu?

Paul îşi dorea foarte mult ca doamna Nemeş să-i dea 
un răspuns afi rmativ.

– Da, dacă vrei şi tu, spuse doamna Nemeş.
– O, da, vreau, strigă Paul grăbit. 

– Dacă I-o spui, atunci Isus va deveni prie-
tenul tău, spuse doamna Nemeş.

Va urma

Traducere din limba norvegiană
Ilustraţii de Victoria DUNAIEVA
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 1. „Fericiţi sunt cei ___, căci ei vor avea parte de 
milă.” (Matei 5:7)

 2. Animale sălbatice care nu i-au putut face niciun rău 
lui Daniel. (Daniel 6:16-23)

 3. O rudă a mamei lui Isus. (Luca 1:36)
 4. „Domnul a fost plin de râvnă pentru ___ Lui şi 

S-a îndurat de poporul Său.” (Ioel 2:18)
 5. Bărbat mic de statură care a vrut să-L vadă pe 

Isus. (Luca 19:1-10)
 6. „Semănătorul seamănă ___.” (Marcu 4:14)
 7. „Să laude ___ Lui cu jocuri, să-L laude cu toba 

şi cu arfa!” (Psalmul 149:3)
 8. „Vezi dacă sunt pe o cale rea şi du-mă pe calea

___.” (Psalmul 139:24)
 9. Pavel scrie în Galateni 6:17: „... [eu] port ___ 

Domnului Isus pe trupul meu.” 
10. „Căci pentru mine a trăi este ___ şi a muri este 

un câştig.” (Filipeni 1:21)
11. „Fereşte-te de vorbele goale şi lumeşti, căci 

cei care le spun vor înainta tot mai mult în
___ lui Dumnezeu.” (2 Timotei 2:16)

12. Cine vrea să ajungă în cer trebuie să ___. 
          (Evrei 11:6)

Ghicitoare alcătuită de Maria SEMENIUC, 10 ani
Adaptată de Andreas BRAUN

Scrie răspunsurile sau 
cuvintele lipsă în căsuţele 
corespunzătoare de pe orizontală. În 
căsuţele marcate pe verticală se ascunde comoara 
de care are parte oricine crede în Dumnezeu şi se 
bazează cu totul pe El.

Careu alcătuit de Svetlana ŞTRIŞII

Adaptat de Elena BRAUN

GHICEŞTI VERSETUL? GHICEŞTI VERSETUL? 

CUVINTE 
ÎNCRUCIŞATE 

CUVINTE 
ÎNCRUCIŞATE 
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BIBLIA este:

ca PÂINEA
„Pâinea care se coboară din cer 
este de aşa fel, încât omul să 
mănânce din ea şi să nu moară.” 
Ioan 6:50

ca UN FOC şi ca UN CIOCAN
„Nu este Cuvântul Meu ca un 
foc, zice Domnul, şi ca un ciocan 
care sfărâmă stânca?” 
Ieremia 23:29

ca O LUMINĂ
„Cuvântul Tău este o candelă 
pentru picioarele mele şi o 
lumină pe cărarea mea.” 
Psalmul 119:105

ca LAPTELE
„Şi, ca nişte copii născuţi de 
curând, să doriţi laptele spiritual 
şi curat, pentru ca prin el să 
creşteţi spre mântuire.” 
1 Petru 2:2

Ilustraţii de Ina COZINA

ca MIEREA şi ca AURUL
„Legea [...], mărturia [...], 
orânduirile [...], poruncile [...], 
judecăţile Domnului [...] sunt 
mai de preţ decât aurul, decât 
mult aur curat; sunt mai dulci 
decât mierea, decât picurul din 
faguri.” Psalmul 19: 7-10

ca O SABIE
„Luaţi coiful mântuirii şi sabia 
Duhului, care este Cuvântul lui 
Dumnezeu.” Efeseni 6:17

Pagină alcătuită 
de Anamaria SABOU, 
17 ani, jud. Sălaj
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Când am fost copil, m-am gândit adeseori că vreau să cresc odată mare ca să pot face tot ce vreau. 
Credeam că nu voi mai avea probleme, pentru că nimeni nu va mai avea voie să-mi facă vreun rău. 
Mă mângâiam cu acest gând mai ales când eram trist. Ţi se întâmplă şi ţie uneori aşa?

Astăzi ştiu că şi oamenii mari pot să 
aibă probleme mari. De exemplu, David 
a fost un mare împărat al poporului Isra-
el. A fost o persoană importantă, condu-
când un popor întreg. David a fost în-
sărcinat chiar de către Dumnezeu să 
domnească peste poporul Său ales. Şi 
deşi a fost o personalitate atât de im-
portantă, a avut mulţi duşmani care au 
vrut să-l împiedice să-şi îndeplinească 
misiunea. De aceea, David era adesea 
trist şi se ruga lui Dumnezeu. Într-o cân-
tare, el a spus: „Eu sunt sărac şi lipsit: 
grăbeşte să-mi ajuţi, Dumnezeule. Tu 
eşti ajutorul şi izbăvitorul meu: Doamne, 
nu zăbovi!” (Psalmul 70:5)

Înaintea lui Dumnezeu, adulţii nu sunt 
mai mari decât copiii. În faţa Lui, toţi oa-
menii sunt mici. Noi toţi avem nevoie de 
ajutorul Domnului. Şi este bine că este 
aşa. Dumnezeu vrea ca noi toţi să recu-
noaştem cât de mare nevoie avem de 
ajutorul Lui. Dacă ştim acest lucru, atunci 
nu sperăm lucruri greşite. Nu credem că 
toate problemele se vor rezolva când 
vom deveni adulţi, bogaţi, sănătoşi sau 
îndrăgiţi, ci ştim că numai Dumnezeu 
poate să ne ajute, de aceea ne punem 
speranţa în El. Domnul este speranţa 
noastră.

Domnul este speranţa meaDomnul este speranţa mea
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Lucrul acesta l-a ştiut şi apostolul Pavel. La fel 
ca David, şi el a fost un om foarte important. El a 
dus Evanghelia de la poporul Israel la celelalte 
popoare care nu ştiau încă nimic despre 
Dumnezeu şi despre Fiul Său, Isus Cristos. Dar 
aceasta i-a adus multe probleme. Viaţa lui a fost 
în pericol, unii oameni căutând să-l omoare. Va-
sul pe care s-a afl at s-a scufundat în mare, în 
mijlocul furtunii. Unii dintre prietenii lui l-au pără-
sit. Dar speranţa lui nu a putut fi  distrusă. De 
aceea i-a şi scris tânărului său prieten, Timotei: 
„Pavel, apostol al lui Isus Cristos, prin porunca 
lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi a Domnului 

Isus Cristos, speranţa noastră, 
către Timotei, adevăratul meu 
copil în credinţă: har, îndurare şi 
pace de la Dumnezeu, Tatăl nos-
tru, şi de la Cristos Isus, Domnul 
nostru” (1 Timotei 1:1-2).

Deci, dacă vreodată prietenii tăi 
sunt nemiloşi, se ceartă cu tine 
sau te trădează, dacă eşti trist din 
cauza unei minciuni sau a unei 
alte nedreptăţi sau dacă ţi-e vre-
odată frică de şcoală, de profe-
sori sau de colegii de clasă, dacă eşti în încurcătură şi nu ştii ce să faci, pune-ţi speranţa în 
Dumnezeu! El este plin de îndurare şi ne dă pacea Lui, care întrece orice pricepere. El ne dă 
încredere şi înţelepciune ca să ştim ce să facem. Indiferent de situaţia în care te-ai afl a, ros-
teşte plin de încredere în inima ta: „Îmi pun speranţa în Domnul.” Şi apoi, poate începi să cânţi, 
aşa cum a făcut şi David: „Toţi cei care Te caută să se veselească şi să se bucure în Tine! Cei 
care iubesc mântuirea Ta să zică neîncetat: Preamărit să fi e Dumnezeu!” (Psalmul 70:4)

Wolfgang WETZLERIlustraţii de Ivan SULIMA
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Ş tii din câte cărţi este formată Biblia? Ea cuprinde 66 de cărţi individuale, din care unele sunt 
cărţi istorice, iar altele sunt cărţi poetice sau profetice. O carte deosebită din rândul cărţilor 

profetice este cartea profetului Isaia. Ce fel de om a fost acest Isaia? În ce vremuri a trăit el? Şi de 
ce este considerat un profet mare şi important?

Isaia a trăit cu aproximativ 700 de ani înaintea lui Cristos, într-o perioadă care a fost considerată 
una dintre cele mai grele din istoria poporului Israel. El a fost căsătorit şi a avut copii. În vremea 
aceea, poporul Israel era împărţit în două împărăţii: împărăţia din nord, care era numită Israel, cu 
capitala la Samaria, şi împărăţia din sud, care era numită Iuda, cu capitala la Ierusalim. Isaia prove-
nea din Iuda. Tatăl lui a fost profetul Amos. Din tradiţia veche, se ştie că Isaia a fost omorât de 
împăratul Manase. Acest împărat crud a dat porunca să se taie cu fi erăstrăul copacul în a cărui 
scorbură se ascunsese profetul de urmăritorii lui.

Isaia a fost profet timp de peste patruzeci de ani. Pe lângă multe alte profeţii, în cartea Isaia se 
profeţeşte că Isus, Fiul lui Dumnezeu, Se va naşte ca fi ul unei fecioare şi va veni pe pământ, că va 
muri pentru păcatele tuturor oamenilor şi că va învia din morţi. Dacă citeşti fi nalul capitolului 52 şi 
întregul capitol 53 din cartea profetului Isaia, vei înţelege probabil de ce Isaia, care a trăit în secolul 
şapte (sau mileniul întâi) înainte de Cristos, este denumit şi al cincilea evanghelist. În profeţiile lui 
se afi rmă foarte clar care este cel mai important lucru pe care l-a făcut Isus pentru noi: El a murit 
pentru păcatele noastre. Dar profetul Isaia nu a vorbit numai despre viitorul îndepărtat, despre ve-
nirea lui Mesia pentru mântuirea noastră, ci şi despre prezentul în care a trăit şi despre situaţia din 
ţara lui. Foarte adesea a trebuit să vorbească răspicat împotriva superstiţiei, a vrăjitoriei, a magiei şi 
a ghicitului. În vremea aceea, aceste practici se răspândiseră foarte mult în poporul lui Dumnezeu. 
Înainte să citeşti mai departe, uită-te – cel mai bine imediat! – peste capitolele şapte, opt şi nouă din 
cartea profetului Isaia.

Isaia – un mare profet în 
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În aceste capitole, profetul atrage atenţia asupra nenorocirii care va veni peste popor pentru că se 
încrede în ghicitori şi în vrăjitori, în prezicători şi în oameni care cheamă duhurile. Isaia avertizează 
împotriva unei mari nenorociri. Un împărat nemilos din nord va cuceri ţara Israel şi o va pustii. Isaia 
spune că omul are voie să apeleze numai la Domnul Dumnezeu şi că numai în El are voie să-şi pună 
speranţa. Isaia prezice distrugerea Samariei, capitala împărăţiei din nord, deci a Israelului. Şi el 
profeţeşte că va veni un timp în care Dumnezeu Îl va trimite pe Mesia, care va trăi pe acest pământ. 
Profetul spune că va fi  un timp în care „poporul, care umbla în întuneric, [va vedea] o mare lumină”. 
Această prorocie s-a împlinit odată cu venirea lui Isus Cristos în lumea noastră. Odată, Isus a vizitat 
o sinagogă în Nazaret, oraşul său natal. Acolo a luat în mână sulul cărţii profetului Isaia, a citit un 
pasaj din el şi a spus: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură.”

Ce frumos este să ştim că între timp s-au împlinit cele despre care a vorbit şi a scris profetul Isaia, 
şi anume că Isus, Cel pe care ne putem baza în toate lucrurile care ne preocupă şi ne îngrijorează, a 
venit cu adevărat la noi! Şi niciodată, indiferent de împrejurări, nu vrem să apelăm la vrăjitori sau la 
oameni cu puteri supranaturale, nu vrem să citim horoscopuri sau să permitem ca cineva să ne 
înfricoşeze cu privire la soarta noastră, căci Domnul nostru Isus Cristos este cu noi. Profetul Isaia 
L-a numit Emanuel, care înseamnă „Dumnezeu este cu noi”.

Ilustraţii de Taras GONCIARENCO Waldemar ZORN

n vremuri tulburi
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1. În ce fel şi din ce cauză au fost oamenii posedaţi de duhuri 
rele în trecut? (Aliona F., Germania)
Prin cuvintele „în trecut” te referi cumva la timpul în care a trăit 

Isus? În vremea aceea au existat foarte mulţi oameni care se ocupau cu 
ghicitul, vrăjitoria şi clarviziunea. Ei se duceau în templul în care se afl au 
idolii, pe care îi considerau dumnezei, şi li se închinau. Uneori se duceau şi într-o 
pădurice, despre care credeau că este sfântă, şi se închinau zeilor pădurii sau ai 
fertilităţii. În mod sigur, ştii deja că toţi aceşti idoli şi toate aceste duhuri nu au nimic 
în comun cu Dumnezeu. Închinarea adusă idolilor şi dedicarea faţă de aceşti aşa-
numiţi „dumnezei” aveau ca urmare faptul că un duh străin punea stăpânire pe 
aceşti oameni, duh pe care ei înşişi îl chemaseră şi îl invitaseră în vieţile lor.

Însă şi azi mai există oameni care cred în diferiţi zei şi diferite duhuri şi care se 
lasă umpluţi cu „energie cosmică” sau fac alte lucruri asemănătoare. De aceea se 
mai întâmplă încă şi azi ca oamenii să îşi piardă astfel propria voinţă. Ei se supun 
acestor duhuri rele şi ajung să fi e posedaţi de ele. De aceea trebuie evitat tot ce este 
legat de ocultism: superstiţia, vrăjitoria, ghicitul, horoscopurile şi toate celelalte lu-
cruri necurate.

 
2. Este adevărat că afi rmaţiile superstiţioase se împlinesc? 

(Emma A., Kirghistan)
Pentru un creştin, superstiţia este o credinţă falsă, o erezie. Indiferent ce spun 

sau scriu alţii, viaţa unui om care crede în Dumnezeu se afl ă în mâna Domnului său 
Isus Cristos, atât aici, pe pământ, cât şi în veşnicie. Isus Însuşi a spus cândva de-
spre oamenii care cred în El: „Nimeni nu-i va smulge din mâna Mea.” Creştinii nu 
cred în bunul plac al sorţii, ci ei cred în Dumnezeu care le conduce viaţa. Nimeni nu 
poate să-i facă rău unui om care crede în Dumnezeu. Semnele prevestitoare apa-
rent rele – probabil că la acestea te-ai referit – nu au nicio putere asupra lui. Poţi să 
fi i foarte liniştită în această privinţă.

Însă pentru oamenii care cred în oarecare semne prevestitoare, în loc să se 
încreadă în Dumnezeu, aceste semne sunt atât de importante, încât le subordonează 
întreaga viaţă, adesea fără ca ei să observe sau să se gândească la aceasta. Se 
poate întâmpla ca acestor oameni să li se întâmple exact lucrurile de care se tem 

mai mult. Dacă oamenii se supun de bună voie unei voinţe străine, 
această voinţă are putere asupra lor. În spatele tuturor acestor lucruri 

se afl ă Satan. Însă Dumnezeu ne dă libertate. El Se bucură când 
copiii Săi se lasă călăuziţi de Cuvântul Lui în luarea deciziilor, 
acţionând apoi conform voii Sale.

Ilustraţii de Elena CARTŞENCO
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Uneşte următoarele afi rmaţii cu 
persoana corespunzătoare.Ă Cine a spus asta? Cine a spus asta?
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„Poporul tău va fi  poporul meu şi 
Dumnezeul tău va fi  Dumnezeul 
meu; unde vei muri tu, voi muri şi 
eu şi voi fi  îngropată acolo.”

I-
„Nu credeam că am să-ţi mai văd 
faţa şi iată că Dumnezeu m-a făcut 
să-ţi văd şi sămânţa.”

2- 

„Povăţuieşte-mă în adevărul Tău şi 
învaţă-mă; căci Tu eşti Dumnezeul 
mântuirii mele, Tu eşti totdeauna 
nădejdea mea!”

3-
„Ah! Doamne Dumnezeule, vezi 
că eu nu ştiu să vorbesc, căci 
sunt un copil.”

4-

„Cel lacom stârneşte certuri, 
dar cel ce se încrede în Domnul 
este săturat din belşug.”

5- „Dumnezeul tău, căruia necur-
mat Îi slujeşti, să te scape.”

6-

„Dacă numai pentru viaţa 
aceasta ne-am pus speranţa în 
Cristos, atunci suntem cei mai 
nenorociţi dintre toţi oamenii!”

7- „Cât de greu vor intra în 
Împărăţia lui Dumnezeu cei care 
au averi!”

8-

Pagină alcătuită de Elvira ZORN
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Ţara numită Asiria este menţionată în Biblie încă de la înce-
putul ei, în cartea Geneza. Profeţia pe care i-a spus-o profe-
tul Isaia împăratului Ahaz, care era împăratul lui Iuda pe 
vremea aceea, a fost înfricoşătoare: „Domnul va aduce pes-
te tine [...] pe împăratul Asiriei” (Isaia 7:17). În vremea aceea, 
între anii 745-727 î.Cr., împărăţia asirienilor a fost 
condusă de împăratul Tiglatpileser al III-lea. 
El a cucerit Damascul şi o mare parte din 
Israel, transformându-le în provincii ale 
marii sale împărăţii. Relaţiile dintre Iuda 
şi Asiria au fost reglementate printr-un 
acord. Împăratul Ahaz a respectat cu 
stricteţe toate prevederile acordului, însă 
fi ul lui, Ezechia, s-a răsculat împotriva 
dominaţiei asiriene. Ca reacţie la nesu-
punerea lui Ezechia, împăratul Asiriei 
a cucerit 46 de cetăţi israeliene şi l-a 
prins pe împăratul lui Iuda. Datorită 
intervenţiei lui Dumnezeu, el nu a reuşit 
să cucerească Ierusalimul. Oraşul sfânt 
nu a mai fost niciodată atacat de armata 
asiriană.

ASIRIENIIASIRIENII
U n  p o p o r  d i n  v r e m u r i  b i b l i c e

Limba şi scrisul
Asirienii au fost un popor 
semit. Ei s-au tras din Sem, 
unul din fi ii lui Noe. Limba 
lor se asemăna mult cu 
cea babiloniană. Ei au folo-
sit o scriere cuneiformă.

Munca
O mare parte dintre asiri-
eni munceau în agricultură. De-a lungul 
afl uenţilor Tigrului, ei cultivau viţa-de-vie, 
măslini, caişi şi alţi pomi fructiferi. Asirienii 
din zona muntoasă se ocupau mai ales 
cu creşterea caprelor, a oilor şi a vitelor. 
Comerţul era înfl oritor, nu mai puţin co-
merţul cu sclavi, care erau de obicei pri-
zonieri de război. Sclavii erau atât de ief-
tini, încât soldaţii îşi 
plăteau consumaţia 
de la han cu sclavi. 
Din munţi, asirienii 
extrăgeau fi er, pe 
care l-au folosit de 
timpuriu în scopuri 
militare.

ISTORIC
Ţara în care au trăit asirienii ocupa între anii 1500-1100 î.Cr. o suprafaţă imensă, de 
la Egipt şi de la Marea Mediterană în vest, până dincolo de Caucaz şi Podişul Iranian 
în nord, până la Golful Persic şi Pustiul Arab în sud-est. Împărăţia asirienilor a fost 
foarte bogată şi, în vremea aceea, a fost cea mai puternică din Orientul Apropiat. 
Nicio armată nu a fost mai puternică decât armata asiriană. Timp de aproape 700 de 
ani, ţara a purtat mereu războaie pentru cucerirea de ţări noi.

Ţara era condusă de un împărat. În Asiria a existat un obicei foarte interesant, 
numit „înnoirea puterilor împăratului”. Într-o anumită zi din an, împăratul trebuia să se 
supună unei curăţări speciale. Era dus pe străzi, se turna apă peste el, lumea râdea 
de el, îl înjura şi îl batjocorea în tot felul. După acest ritual, împăratul era considerat 
înnoit şi curăţat şi se întorcea cu mare cinste înapoi pe tron. Au existat însă şi împăraţi 
necinstiţi, care au trimis un om oarecare din popor pe străzi, în loc să se ducă per-
sonal. De exemplu, un împărat şi-a trimis odată grădinarul pentru „curăţare” în mij-
locul poporului. În timp ce acesta era batjocorit şi scuipat, adevăratul împărat s-a îne-
cat cu mâncare şi a murit. Grădinarul a devenit împărat în locul lui şi nu a domnit mai 
rău decât stăpânul lui.
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Cultura
Împărăţia asirienilor a supus multe alte 
popoare, pe care le-a obligat să plă-
tească biruri. În acest fel, asirienii au 
adunat mari bogăţii. Fiecare nou împă-
rat şi-a construit palate mari şi temple, 
căutând să-şi depăşească predeceso-
rii. Pereţii palatelor erau ornaţi cu plăci 
de piatră, pe care erau sculptate scene 
de vânătoare şi de război, dar şi ritua-
luri religioase. În magaziile palatului se 
păstrau colecţii preţioase de arme.
În rândul asirienilor existau şi oameni 
de ştiinţă, şi oameni foarte educaţi. 
Astfel, asirienii au cunoscut teorema lui 
Pitagora cu mult înainte de naşterea 
acestuia. Iar în Ninive s-a afl at cea mai 
mare bibliotecă din vremea aceea. 
Acolo se păstrau copiile tuturor tablelor 
cu scriere cuneiformă cunoscute până 
atunci, cu poezii, legende şi chiar reţe-
te medicale.

Spre sfârşitul secolului al IX-lea î.Cr., împărăţia asiriană a 
scăzut în putere, fi ind cotropită de triburile aramaice din 
deşert, ca apoi, între anii 612-605 î.Cr., să dispară cu totul.

A F R I C A

E U R O PA

A S I R I A
M a r e a  M e d i t e r a n ă

Ilustraţii de Iulia PRAVDOCHINA

Religia
Vechii asirieni se închinau la forţele naturii. 
Îşi aveau propriii zei şi propriile zeiţe, căro-
ra le aduceau jertfe în temple somptuoase 
sau în alte locuri sfi nte. 

Începând din secolul întâi d.Cr., în ţinu-
tul fostei Asirii a început să se răspândeas-
că printre oameni creştinismul. La sfârşitul 
secolului al XIV-lea, ţinuturile în care trăise-
ră asirienii au fost cucerite de Timur 
(Tamerlan) şi mulţi dintre creştinii asirieni 
au fost ucişi, pentru că nu au vrut să treacă 
la islam.

Asirienii în Rusia şi în alte ţări
În Rusia, asirienii au apărut pentru prima 
dată între anii 1826 şi 1828, în timpul 
războiului dintre Rusia şi Iran. Ei s-au 
stabilit în Armenia, unde mai trăiesc încă 
şi azi. Mulţi au trecut la religia ortodoxă. 
În prezent, asirienii trăiesc în Iran, în 
nordul Irakului, în Siria, în SUA, în Turcia, 
Suedia, Georgia, Germania şi în alte 
ţări. Conform diferitelor surse, astăzi mai 
există în lume între 350.000 şi 4.000.000 
de asirieni.

Helene BOSCHMANN

17

FE
LI

N
A

R
U

L 
 3

/0
9

10_17_RO_09_3.indd   1710_17_RO_09_3.indd   17 02.04.2009   16:32:0402.04.2009   16:32:04



Împăratul Cir Poetul Rudaki18
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Urmaşii împăratului Cir
Sebo şi Rano, colege de clasă, se jucau în curte. 

Apoi s-au aşezat pe o bancă şi au vorbit despre 
evenimentul care era acum pe buzele tuturor: cri-
ma care se petrecuse în Sankt Petersburg. În casa 
scărilor unei clădiri cu mai multe etaje fusese ucisă 
cu repetate lovituri de cuţit Churşida Sultonova, o 
fetiţă de 9 ani. Ea a trebuit să moară pentru că a fost 
tadjică. 

– Acum este în cer, zise Sebo. 
– De unde ştii? întrebă Rano.
Sebo frecventa biserica creştină din localitatea 

ei, în care tadjicii Îl lăudau pe Dumnezeu şi citeau 
Biblia. Ea răspunse:

– Am fost vizitaţi de un predicator din Duşanbe, 
iar acesta ne-a explicat că Isus Cristos a afi rmat în 
Noul Testament că Împărăţia cerurilor este a copii-
lor. Toţi cei care cred în Isus devin sfi nţi, dar cine 
nu crede în El ajunge în iad.

– Şi ce v-a mai povestit? întrebă Rano.
– Ne-a povestit şi despre Cir, împăratul Persiei, 

cel care i-a eliberat pe iudei din robia babiloniană, 
prin anul 500 î.Cr., răspunse Sebo. Noi, tadjicii, 
suntem urmaşii împăratului Cir. De aceea avem în 
stema noastră şi o coroană, iar cuvântul tadjic pro-
vine din cuvântul tatş, care înseamnă coroană. 

Împăratul Cir a luptat împotriva nedreptăţii. El i-a 
iubit pe iudei şi le-a dăruit libertatea. Şi noi trebuie 
să ne purtăm la fel faţă de alte popoare, fi indcă toţi 
oamenii au valoare în ochii lui Dumnezeu, indife-
rent de culoarea pielii sau de apartenenţa la un 
popor. Crima este un păcat mare. Dumnezeu ne 
învaţă să ne rugăm pentru oameni ca ei să se întoar-
că la El şi să vină la credinţa în Isus Cristos şi să 
renunţe la faptele lor rele. 

– Vrei să mă duci odată şi pe mine la biserica ta? 
întrebă Rano.

– Desigur, zise Sebo, poimâine este duminică, am 
să trec dimineaţa pe la tine şi vom merge împreună. 
Ceilalţi se vor bucura, în mod sigur, să te vadă.

Istoria ţării
Tadjikistan este cea mai mică republică din Asia 

Centrală. Ea se învecinează cu Uzbekistan, Kir-
ghizstan, China şi Afganistan. 93% din suprafaţa 
ţării este acoperită de munţi, Munţii Tien-Shan, 
Munţii Hissar şi Pamirul. Cei mai înalţi munţi sunt 
Ismail-Samadi (7.495 m peste nivelul mării) şi Pik 
Lenina (7.134 m peste nivelul mării). În Tadjikis-
tan există peste o mie de lacuri glaciare montane.

În prima jumătate a secolului întâi î.Cr., în Asia 

Capitala
Capitala Duşanbe este poziţionată idilic, în mij-

locul munţilor. Cum ieşi din oraş, la nici 100 de 
metri, te şi afl i în inima munţilor. Rudaki Prospekt, 
strada principală din Duşanbe, poartă numele 
marelui poet al Antichităţii, pe care oamenii de 
litere îl numesc şi „Homerul Răsăritului”. Tadjicii 
sunt mândri de cultura lor veche, cu reprezentanţi 
precum Omar Hajam, Dşami, Saadi, Hafi s şi 
 Firdousi. Dacă s-ar organiza vreodată un concurs 
între capitalele lumii, în care să fi e premiat oraşul 
care are cele mai multe străzi şi pieţe cu nume de 
poeţi şi scriitori, Duşanbe ar câştiga în mod sigur 
locul întâi.

TADJIKISTANTADJIKISTAN
O ŢARĂ MUNTOASĂ DIN ASIA CENTRALĂ
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Centrală au existat două state, Bactia şi Sogdiana, 
care făceau comerţ cu sclavi. Mai târziu, ele s-au 
unit şi a luat fi inţă naţiunea tadjicilor, cu o limbă şi 
o cultură unitare. În Kairakkum, regiunea deşertică 
de la graniţa nordică a Tadjikistanului, s-au găsit 
numeroase urme ale unor aşezări din epoca bron-
zului, deci din secolul al III-lea şi începutul secolu-
lui al II-lea î.Cr. Oamenii din cultura kairakkumică 
s-au ocupat mai ales cu creşterea animalelor, cunos-
când însă şi cultivarea pământului şi mineritul. Mai 
târziu, au deprins meşteşugul metalurgic (ştiinţa 
obţinerii metalelor din minereuri) şi olăritul.

Populaţia
Tadjikistan este un stat multinaţional. În Repu-

blica Tadjikă trăiesc 6.700.000 de oameni, dintre 
care majoritatea, circa 5.500.000, sunt tadjici. 
Mino rităţile naţionale sunt uzbecii (1.200.000 mili-
oane), ruşii (600.000), tătarii, kirghizii, ucrainenii, 
turkmenii, arabii, ţiganii şi iudeii-buhara. 

Religia
Marea majoritate a tadjicilor sunt islamici (97%), 

islamul fi ind cel care a îndepărtat treptat toate cele-
lalte credinţe, ca de exemplu, buddhismul, hinduis-
mul, iudaismul şi chiar şi creştinismul. În cadrul 
islamului există două direcţii: cea sunită şi cea şii-
tă. Majoritatea tadjicilor sunt suniţi.

Şirinai DOSOVA

1. Te rugăm ca în Tadjikistan şi în alte ţări să ia 
sfârşit duşmănia dintre diferitele popoare.

2. Te rugăm pentru bisericile creştine din Tadji-
kistan, să nu li se interzică să se adune.

3. Îndură-te de musulmani, când citesc Coranul, 
în care Isus este considerat un semn pentru 
lumea întreagă. Ajută-i să nu respingă Biblia.

4. Te rugăm ca tadjicii care au plecat în Rusia, 
ca să câştige acolo bani, să vină la credinţa în 
Dumnezeul adevărat şi să Te întâlnească.

5. Îţi mulţumim că şi copiii tadjici au acum Feli-
narul Copiilor şi că pot citi revista în limba lor 
maternă.

6. Binecuvântează-i pe toţi copiii care citesc Fe-
linarul Copiilor, ca să ajungă să Te cunoască 
şi să Te iubească prin intermediul revistei.

Doamne Isuse! 
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L a serviciul religios pentru copii, 
fetele şi băieţii au auzit azi că este 
necesar să le povestească oame-

nilor despre Dumnezeu şi să le spună cât 
de mult îi iubeşte Dumnezeu pe păcătoşi 
şi cât este de important să se întoarcă la 
El. Melania a ascultat foarte atentă. Ea 
poate deci să devină vinovată înaintea lui 
Dumnezeu, dacă oamenii din jurul ei se 
duc la pierzare. În veşnicie, ei vor putea 
poate spune, odată: „Melania Te-a cunos-
cut, dar nouă nu ne-a spus nimic. Dacă 
ne-ar fi  povestit despre Tine, poate ne-am 
fi  pocăit!” – Nu, Melania nu dorea să fi e 
nevoită să asculte o asemenea scuză.

Când ajunse acasă, luă de la părinţi un 
teanc de broşuri creştine cu adresa bise-
ricii ei şi ieşi cu ele în stradă. Se întâlni cu 

mulţi oameni, fi ecare diferit în felul lui – unii arătau foarte 
preocupaţi şi serioşi, alţii erau veseli şi fără griji. Melania 
rămase pe moment derutată. Cum să le dea ea acestor 
oameni broşurile despre Isus, cu adresa bisericii ei?

În fi nal, se decise totuşi să intre în vorbă cu trecătorii şi 
să le ofere preţiosul material tipărit. Unii l-au primit cu 
bunăvoinţă şi au mulţumit, alţii l-au refuzat şi au mers mai 
departe. Melania a fost prietenoasă cu toată lumea.

În ziua următoare, după şcoală, Melania se duse din 
nou pe stradă. Acum se şi rugă pentru toţi oamenii care 
treceau pe lângă ea şi Îi ceru lui Dumnezeu curaj şi înţe-
lepciune. Ideea aceasta i-o dăduse mama ei.

Deodată, pe trotuar, se apropie de ea un bărbat neîn-

grijit, care se clătina pe picioare. Părea să fi e beat. „Să 
intru în vorbă cu el?” se întrebă Melania. În mod uimitor, 
trecătorul beat o salută el primul pe micuţa creştină.

– Bună, micuţo, spuse bărbatul, bâlbâindu-se. Semeni 
mult cu fi ica mea! Şi ea are părul negru şi ochi mari şi este 
la fel de înaltă ca tine.
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– Bună ziua. Aş vrea să vă dau asta. M-aş bucura foar-
te mult dacă v-aş revedea în biserica noastră, la serviciul 
religios.

îndemnată în mod special să se roage 
pentru el.

Duminică veniră mulţi oameni la biseri-
că. Corul cântă cântări vesele de laudă, iar 
pastorul vorbi cu entuziasm despre dra-
gostea lui Cristos. Apoi, deodată, în mijlo-
cul predicii, se auzi un hohot de plâns. Un 
bărbat păşi încet în faţă. Înfăţişarea şi 
aspectul lui arătau ce fel de viaţă ducea. 
Melaniei aproape că i se opri inima în piept. 
Acesta era chiar necunoscutul ei! Cu 
lacrimi şi suspine, el Îl rugă pe Dumnezeu 
să-l ierte şi să facă din el un om nou. Bise-
rica se rugă în tăcere împreună cu el.

Melania le spuse numai părinţilor ei că-l 
cunoaşte pe acest bărbat. Întreaga fami-
lie Îi mulţumi lui Dumnezeu pentru pocăin-
ţa acestui om şi se rugă încurajată ca 
Dumnezeu să-i pună iar viaţa în rânduială.

Fetiţa îi întinse timidă invitaţia. Nu mai vorbise niciodată 
cu un om beat. Bărbatul murmură ceva, luă broşura, o 
mototoli şi o băgă în buzunarul de la haină. Melania îl 
urmări cu privirea, în timp ce dispărea după colţul străzii. 
Deodată i se făcu milă de fi ica acestui bărbat, care, după 
spusele lui, semăna mult cu ea. Îi mulţumi din toată inima 
lui Dumnezeu că ea însăşi avea părinţi atât de buni.

După câteva zile, Melania ieşi din nou pe stradă. Brusc 
văzu o faţă cunoscută. Nu cumva era bărbatul acela? Da, 
el era. Aceleaşi haine vechi şi ponosite şi acelaşi păr 
nepieptănat. Dar mersul şi ochii lui erau cumva altfel. Par-
că ar fi  căutat ceva. Apoi privirile lor se întâlniră. Străinul 
se apropie repede de Melania. În mâna tremurândă ţinea 
broşura mototolită. Oare ce voia bărbatul? Melania se 
sperie puţin şi făcu un pas înapoi.

– Aşteaptă, fetiţo! La tine vin! Spune-mi, ce scrie aici 
este chiar adevărat?

– Desigur!
– Aici scrie că Dumnezeu poate schimba complet un 

om. Chiar aşa?
– Da, aşa am învăţat la biserică. Veniţi şi dumneavoas-

tră, să auziţi cu propriile urechi. Am să mă rog pentru 
dumneavoastră!

Necunoscutul dădu din cap şi plecă. Melania se simţi 
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Câteva săptămâni mai târziu, bărbatul 
apăru din nou duminica în biserică. Dar 
acum abia putea fi  recunoscut. Pe braţe 
ducea o fetiţă cu ochi mari şi lângă el stătea 
o femeie drăguţă. În timpul serviciului religi-
os, bărbatul se duse în faţă şi mărturisi:

– Dragi fraţi şi surori! Eu sunt bărbatul 
care în urmă cu câteva săptămâni s-a pocă-
it aici, la acest altar, şi care L-a rugat pe 
Dumnezeu să-i schimbe viaţa. Păcatul îmi 
luase tot ce am avut: serviciul, familia, priete-
nii şi respectul oamenilor. Fiica mea este bol-
navă, trebuie să fi e operată şi asta costă 
mulţi bani. Şi eu nu mă ocupasem deloc de 
ea. Toţi banii îi dădusem pe băutură. Am fost 
cel mai nefericit om de pe faţa pământului. 
Îmi iubesc fi ica şi m-a durut s-o văd suferind 
atât de mult, dar eu ... pur şi simplu nu am 
avut puterea să mă opresc din băut. Într-o zi 
am primit vestea că starea fi icei mele s-a 
agravat şi mai mult. Între timp, ea şi soţia 
mea se mutaseră în alt oraş. În ziua aceea, 
m-am îmbătat. Nu mai aveam putere şi mă 
uram, astfel încât nu am mai vrut să trăiesc. 

Mergeam fără ţintă prin oraş şi mă gân-
deam ce să fac cu mine, când brusc am 

văzut în faţa mea pe trotuar o fetiţă care semăna foarte mult 
cu fi ica mea. Am vrut atât de mult să-i spun câteva vorbe fru-
moase. Dar cine ar fi  vrut să stea de vorbă cu unul ca mine? 
Însă fetiţa mi-a răspuns la salut şi, în plus, mi-a întins această 
broşură. Am băgat-o nepăsător în buzunarul hainei. Într-o 
împrejurare, în care am fost la un pas de a-mi pune capăt 
zilelor, mi-am amintit de această broşură şi de ochii încrezători 
şi cuvintele prietenoase ale micuţei necunoscute. Am decis să 
citesc broşura. Am citit-o cu mare interes. Fiecare cuvânt citit 
m-a lovit direct în inimă. Exista, deci, speranţă pentru mine! 
Speranţă pentru o altă viaţă! Dumnezeu mă iubeşte, prin 
urmare, şi pe mine! – Dar era oare adevărat acest lucru?

Câteva zile am tot străbătut oraşul, căutând strada unde o 
întâlnisem pe fetiţa aceea. Acum nu mai voiam să mor. Voiam 
să trăiesc, dar altfel decât înainte! Şi – Slavă lui Dumnezeu! – 
fetiţa şi-a făcut încă o dată slujba. După cea de-a doua întâl-
nire cu ea, am fost ferm hotărât să vin la biserică. Dumnezeu 
trăieşte cu adevărat, asta pot să mărturisesc. Mi-a dăruit o 
inimă nouă şi mi-a redat familia. Acum trăim toţi cu Isus şi 
ştiu că Dumnezeu ne va ajuta. Dar azi vreau să-i mulţumesc 
şi fetiţei care a avut o credinţă atât de mare.

Bărbatul îşi lăsă fetiţa din braţe şi se duse direct la 
Melania:

– Mulţumesc, Melania!
Micuţa slujitoare a lui Cristos, fetiţa de zece ani, se simţi 

brusc stânjenită să se afl e în centrul atenţiei. Nu ştia că în 
viaţă va mai avea încă mult de lucrat, că va avea parte de 
multe bucurii, dar şi de multe dezamăgiri. Însă atenţia pe 
care o primea era după voia lui Dumnezeu, fi indcă prin exem-
plul acestei fetiţe, Dumnezeu îi arăta bisericii Sale cât este 
de important să le spui altora Vestea Bună despre Isus.
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Centurion roman, care conducea aşa-numita cohortă „Italiana”. A 
slujit în Cezareea. A fost un bărbat evlavios, temător de Dumnezeu, 
care spera în Dumnezeu. Într-o vedenie, Dumnezeu i-a spus să-l 
invite în casa lui pe apostolul Petru. Acesta i-a explicat mesajul des-
pre mântuirea prin Isus. Ulterior, bărbatul s-a convertit împreună cu 
toată casa lui şi toţi au fost botezaţi. Centurionul şi familia sa au fost 
primii creştini dintre popoare care s-au întors la Isus. De atunci, 
Evanghelia este vestită tuturor popoarelor păgâne.

Împărat persan. A domnit între anii 464-424 î.Cr. peste 127 de ţi-
nuturi, din Etiopia până în India. Instigat de unul dintre slujitorii de 
la curtea lui, a vrut să nimicească tot poporul evreu, care era 
atunci în robie în împărăţia lui. Dar soţia lui, evreică ea însăşi, 
care îşi punea speranţa numai în Dumnezeu, şi-a salvat poporul. 
În amintirea acestei salvări a fost iniţiată sărbătoarea Purim. Îm-
păratul a permis poporului ales al lui Dumnezeu să se întoarcă la 
Ierusalim, ca să reconstruiască oraşul distrus şi să reia închina-
rea de la Templu.

Unul din aşa-numiţii profeţi „mici”, care a fost mai întâi păstor. Nu-
mele lui înseamnă „Dumnezeu a purtat”. Provenea din oraşul Te-
coa, care se afl ă la sud de Ierusalim, la aproximativ 16 km. A slujit 
ca profet în împărăţia din nord, care în vremea aceea se bucura de 
prosperitate economică şi politică. El a vestit poporului, care se 
îndepărtase de Dumnezeu, că va veni judecata lui Dumnezeu, pro-
feţind însă şi salvarea, refacerea cortului lui David şi întoarcerea 
poporului din robie. A scris una din cărţile Bibliei.

Unul din aşa-numiţii profeţi „mari”, al cărui nume înseamnă „cel înălţat 
de Dumnezeu”. Dumnezeu l-a chemat în slujba de profet la o vârstă 
foarte fragedă. A luptat pentru salvarea poporului său, chemând timp 
de 50 de ani poporul la pocăinţă. A suferit foarte mult pentru că popo-
rul nu a ţinut seama de cele spuse de el. Odată a vrut chiar să renun-
ţe la slujirea lui, dar Dumnezeu l-a întărit şi l-a mângâiat, spunându-i 
că avea să încheie un legământ nou cu oamenii. A scris două cărţi din 
Vechiul Testament.

1
ŞTII CUM ÎI CHEAMĂ?ŞTII CUM ÎI CHEAMĂ?

Răspuns: A 30-a carte a Vechiului Testament

Ilustraţii de Larisa GOROŞCO

Răspuns: Estera, capitolele 1-10

Răspuns: Cărţile 24 şi 25 ale Bibliei Răspuns: Faptele Apostolilor 10:1-11:18

2

3 4

Helene BOSCHMANN
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În 24 iulie 1847 s-a născut în Giegen (localitate situată 
pe malurile râului Brenz, lângă oraşul Ulm) 
Apollonia Margarete Steiff. A avut două surori 
mai mari şi un frate mai mic. Tatăl Margaretei, 
Friedrich Steiff, a lucrat în construcţii. Mama 
ei conducea gospodăria, aşa cum era 
tradiţia în vremea aceea, sprijinin -
du-şi soţul în munca lui.

La un an şi jumătate, Margarete Steiff se îmbolnăveşte de poliomielită. Picioarele nu 
şi le mai poate mişca deloc, iar mâinile foarte puţin. Din perspectiva vremii, soarta 
ei este în felul acesta pecetluită. Nu va putea să fugă niciodată – şi nu va putea 
niciodată să preia rolul tipic al unei gospodine şi mame. Pentru familie, boala trebu-
ie să fi  fost o lovitură foarte grea a sorţii, o viaţă pierdută, care avea să depindă întot-
deauna de ajutorul cuiva.

Pe Margarete o preocupă puţin grijile familiei. Ea este un copil vesel şi plin de 
viaţă. Indiferent de vreme, le cere prietenilor şi celor din familie s-o scoată din casă, 
ca să poată participa la tot ce se întâmplă în jurul ei. Firea ei sociabilă o face să fi e 
îndrăgită de toţi.

Întrebarea dacă poate să meargă la şcoală dă familiei multă bătaie de cap. Cu spri-
jinul vecinilor, al surorilor şi al fratelui ei, Margarete reuşeşte să frecventeze şcoala. 
O femeie, care locuieşte în apropierea şcolii, o urcă în fi ecare zi treptele şcolii, în 
braţe. Margaretei îi place foarte mult să meargă la şcoală. Performanţele ei sunt pes-
te medie. În timpul liber, ea inventează jocuri, pe care le organizează în aşa fel, încât 
să poată participa şi ea la ele. Şi iată că astfel se revelează o înzestrare deosebită a ei: 
Margarete ştie să le spună altora ce trebuie să facă şi, mai mult, îi motivează să treacă 
la acţiune.

Ilustraţii de Alexander BASS

M A R G A R E T E 

Steiff
ş i  u r s u l e ţ u l  Te d d y
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În copilărie, Margarete este fascinată de poveşti. Ne putem imagina că este atrasă 
mai ales de istorisirile despre Isus ca Medic, ce vindecă suferinţele oamenilor. Ea şi 
familia ei speră să fi e vindecată. Mulţi oameni se roagă pentru ea. Dar nu se întâmplă 
nimic.

Mai multe tratamente şi o operaţie rămân fără niciun rezultat. În schimb, în timp 
ce se joacă, Margarete îşi rupe un picior – prietenii de joacă au coborât prea repede 
o pantă, iar scaunul ei cu rotile s-a răsturnat. În timp ce zace în pat ca să i se vindece 
piciorul, Margarete are mult timp pentru meditaţie. Ea devine conştientă că picioare-
le ei paralizate vor face mereu parte din viaţa ei. Nu va putea niciodată să alerge. Cu 
cât devine mai conştientă de aceasta, cu atât începe să-şi accepte mai mult handica-
pul. Această acceptare aduce o transformare în viaţa ei. Nu-şi mai vede paralizia ca 
pe o povară, ci ca pe o sarcină. Mottoul ei, pe care l-a preţuit foarte mult, este o ex-
presie a acestei atitudini faţă de viaţă: „Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea 
în slăbiciune este făcută desăvârşită” (2 Corinteni 12:9).

După ce termină şcoala, Margarete învaţă cu multă silinţă şi răbdare meseria de 
croitoreasă. Împreună cu sora ei, amenajează un atelier de croitorie. După câţiva ani 
poate cumpăra o maşină de cusut, care le uşurează în mod considerabil munca. 
Braţele slabe ale Margaretei nu mai trebuie decât să ghideze materialul, treaba se 

face aproape de la sine. La început, atelierul se specializează 
pe haine pentru femei şi copii. Margarete descoperă apoi 
într-o revistă de modă tiparul pentru un elefant de pluş. 
Decide să coasă elefanţi mici, ca jucării. Elefanţii se bucură 
de mare succes, mai ales în perioada Crăciunului. Margarete 
face şi alte tipare: pisicuţe, câini, căprioare, păsări. Ea 
merge la sigur cu ceea ce ştie că le-ar face bucurie altora. 
Nu durează mult, şi croitoria primeşte o denumire nouă, de 
fabrică de jucării. Afacerea creşte, atelierul se mută într-o 

clădire mai mare pentru producţie şi creşte numărul angajaţilor. Margarete Steiff 
înfi inţează în fi nal Firma Steiff, la care mai târziu ajung să lucreze 1400 de munci-
tori. Ursuleţul Teddy, marca Steiff, care a fost proiectat în anul 
1902 de nepotul ei şi care a fost realizat de ea, este până în pre-
zent – după mai mult de 100 de ani – mascota concernului, al 
cărui semn de marcă este „butonul din ureche”.

Margarete Steiff a trăit experienţa că Dumnezeu poate să facă 
ceva din fi ecare viaţă. Un handicap sau o altă problemă nu sunt 
obstacole pentru Dumnezeu. El are pentru fi ecare om un loc spe-
cial în viaţă.

Stefan HRADETZKY
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Scenetă
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Povestitorul: Pe un copac trăia o omidă. Nu ştim pe ce fel de copac. 
Poate unul care creşte în pădure sau poate unul care creşte în oraş. 
Cine ştie, poate chiar în faţa casei voastre sau lângă biserica la care 
mergeţi în fi ecare duminică dimineaţa.

 Apare omida. Se târăşte liniştită spre copac.

Pasărea (zboară peste copaci): Bună, Omido! Târăşte-te puţin mai 
repede. Nu te poţi urni mai repede? În mod sigur nu reuşeşti să te 
urci până la crengile de sus, dar ceva mai sus ai putea să te caţeri, 
de exemplu până acolo, unde soarele încălzeşte atât de frumos trun-
chiul copacului.

Omida: Da, îmi place căldura. Dar din când în când, soarele ajunge şi 
aici, unde locuiesc eu, printre frunze. De ce să mă caţăr atunci altun-
deva? Sunt foarte mulţumită de căminul meu. Aici am destule frunze 
şi îmi merge bine. (mănâncă frunze şi plescăie mulţumită)

Pasărea: Ah, frunze? (râde) Dacă ai şti ce este acolo, sus! Nu ţi-e dor 
niciodată de cerul albastru, de soare, de ciripitul păsărilor, de vânt şi 
de norii pufoşi?

Omida: Ah, nu. Precis sunt bune toate astea, pe care mi le enumeri tu, 
dar mie mi-a plăcut dintotdeauna mai mult verdele, decât albastrul. 
În plus, vântul nu-mi place deloc. Aici, sub frunze, totul este liniştit şi 
confortabil.

Pasărea: Păi, bine, eu mă plictisesc aici. Mă bucur că m-am născut cu 
aripi. (îşi ia zborul)

Omida (se uită după pasăre): Aripi! Mai bine fără!

Povestitorul: Dintr-odată, omida se simţi epuizată, de parcă trupul 
i s-ar fi  îngreunat tot mai mult.

Omida: Nu sunt creată pentru înălţimi şi nici pentru nori pufoşi. Nici 
măcar nu ştiu cum arată norii. Am fost creată pentru frunze şi plante. 
Şi aici îmi merge foarte bine. Viaţa mea este O.K., mi-a oferit deja 
multe, foarte multe lucruri bune. (mănâncă frunze şi plescăie)

Povestitorul: Omida continuă să mănânce, încercând să fi e mulţumită, 
dar dintr-un motiv oarecare se simţi totuşi neliniştită.

CREAT PENTRU CREAT PENTRU 
A ZBURAA ZBURA

Personaje: o omidă, o pasăre, fl uturele 1, fl uturele 2, 
un şoarece şi povestitorul

Decor: pomi, fl ori, nori, soare, clopoţei
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Omida: Probabil îmbătrânesc, după cum mă simt. Ce prostie – aripi! 
Cum i-a putut trece aşa ceva prin minte?

Fluturele 1 zboară printre pomi, omida se uită la el.

Povestitorul: Omida nu mai văzuse niciodată un fl uture. Cât de frumos 
era şi cât de uşor plutea prin aer! Pentru prima dată în viaţa ei, omizii 
îi păru rău că nu ştie să facă şi altceva în afară de ronţăitul mecanic 
al frunzelor.

Fluturele 1 zboară înspre omidă.

Omida: De unde vii? Niciodată n-am mai văzut pe aici ceva care să 
semene cu tine!

Fluturele 1: Dar nici tu nu eşti acolo unde ţi-e locul! Ai fost creată pentru 
lumină, pentru aer şi cer albastru, şi ar trebui să ai aripi! Iar eu am 
venit tocmai pentru a-ţi spune acest lucru.

Omida: Nu înţeleg despre ce vorbeşti. Dar ... uneori cred şi eu că nu am 
fost creată pentru locul acesta şi că mai există şi altceva. Pot să 
devin şi eu într-o bună zi aşa, ca tine? Este posibil oare lucrul aces-
ta?

Fluturele 1: Nu este încă foarte clar cum vei fi . Dar ştiu că vei semăna 
cu mine. Ai fost creată ca să zbori! Nu uita asta! (îşi ia zborul)

Povestitorul: Omida se simţi foarte singură. Începu să viseze despre 
aripi. Încercă să mănânce câteva frunze (omida mănâncă frunze şi 
plescăie), dar parcă nu mai erau la fel de gustoase ca altădată. Apoi 
se făcu seară. (soarele apune) Omida se duse la culcare.

Omida: Am un sentiment atât de ciudat. Mi se pare că nu voi mai rămâ-
ne mult timp pe aici. Cine ştie, poate că mai există totuşi şi altceva pe 
lume. (se acoperă cu fi re şi se culcă)

Şoarecele (vine alergând şi vede omida): Ce păcat! Probabil a murit. A 
fost atât de cumsecade, o vecină foarte de treabă.

Povestitorul: Dar omida nu murise. Ea dormea numai şi visa ... Da, 
visa că cineva o strigă foarte tare, aşa, de parcă ar fi  bătut mai multe 
clopote în acelaşi timp. (clopoţeii bat) Dar omida era prinsă între fi re 
şi nu putea răspunde.

Omida (se învârte şi se frământă): Ah! Oh! ... Nu mai reuşesc în veci să 
ies de aici! Dar dacă nu răspund, voi muri!

Povestitorul: Brusc, omida observă că nu mai doarme. Prin urmare, nu 
era vorba de un vis! Începu deci să se lupte din răsputeri. (omida se 
luptă cu fi rele) Firele s-au rupt unul câte unul, închisoarea ei slăbi tot 

CREAT PENTRU 
A ZBURA
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mai mult şi, în cele din urmă, se deschise. (soarele răsare) Omida 
zbură (ca fl uture 2) în sus, spre lumină şi căldură. Se simţea atât de 
uşoară, de parcă tocmai se născuse.

Fluturele 2 (dând din aripi): Sunt cu totul transformată! Corpul meu este 
acum atât de uşor şi de puternic. Deci pentru asta am fost creată!

Fluturele 1 (zboară spre Fluturele 2): Bună! Ce frumos, acum ai şi tu 
aripi! Lasă-mă să-ţi arăt drumul spre fl ori. Eşti deja aşteptat acolo.

Fluturele 2: Aripi? Dar cine sunt?

Fluturele 1: Uită-te la chipul tău, în apă. Eşti un fl uture!

Fluturele 2: Sunt un fl uture! Asta înseamnă că am fost creat ca să zbor! 
(zboară prin aer)

Fluturele 1 şi fl uturele 2 zboară împreună.

Povestitorul: Aici pe pământ, nu ne putem imagina prea clar cum va fi  
viaţa noastră, adevărata noastră viaţă, în cer. Isus Cristos a murit şi 
a înviat, apoi S-a arătat la mulţi oameni. El a biruit moartea. Ne-a 
dăruit viaţă nouă. Vrem să-L glorifi căm pentru aceasta! În Sfânta 
Scriptură, Biblia, este scris: „Exact la fel vă puteţi imagina învierea 
morţilor. Trupul nostru fi resc este ca o sămânţă, care moare. Dar 
când va fi  înviat, va fi  nemuritor. Ce este îngropat este neînsemnat şi 
slab, ce învie lasă să se vadă gloria şi puterea lui Dumnezeu. Trupul 
nostru fi resc este îngropat, dar noi vom învia cu un trup care va fi  plin 
de viaţă divină. Căci dacă există un trup muritor, atunci există şi unul 
nemuritor [...] Dumnezeu ne va transforma în mod complet pe toţi.” 
(parafrazarea textului din 1 Corinteni 15)

După o povestire a Patriciei St. John, 
prelucrată de învăţătorii de şcoală duminicală din Riga.
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Ilustraţii de Elena MICULA
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Ascultă. Pentru a face sul o frunză de mesteacăn, fac două tăieturi oblice, însă fără să tai nervura mediană a frunzei. După ce 
frunza s-a vestejit puţin, fac mai întâi sul un capăt şi trag apoi celălalt capăt deasupra. Aşa ia fi inţă minunea mea matematică. Şi 
pentru toată treaba asta am nevoie doar de jumătate de oră! Când treaba este gata, pot să trec la frunza următoare. După un timp, 
frunza conică se îngălbeneşte şi iese clar în evidenţă dintre celelalte frunze ale mesteacănului.

Oamenii de ştiinţă au încercat să studieze desenul meu geometric de pe frunză. Dar ce s-au mai minunat! Au tot făcut măsurători şi 
s-au convins că aici este nevoie de cunoştinţe serioase de matematică pentru a reuşi! Problema a fost rezolvată fără nicio greşeală!

Ei bine, toată stima, mică insectă, nu-i aşa? Nu, toată stima pentru Creatorul meu!
Hei! Sunt aici! Mă numesc ţigărarul mesteacănului (Deporaus betulae) , dar m-aş bucura să-mi spui mai binegândacul înfăşurător de frunze sau regele sulurilor .

Olga MARTINOVA

Nu întoarce speriat capul! 
Sunt chiar deasupra ta.

Nu, nu sunt un mesteacăn! Dar 
cum arăt, de fapt? Sunt o creatură mică şi 
neagră, cu o trompă minusculă, pentru supt. 

Aproape cum are un elefant! Doar că trompa 
mea este mult, mult mai mică. Eu am doar 
3-4 milimetri.

Crezi că dacă cineva ar vrea să mă caute ar fi  ca şi 
când ar căuta acul în carul cu fân? Ei, nici chiar aşa! 

Observă doar ceva mai atent mesteacănul, mai 
exact, frunzele lui. Exact, acum ai văzut la ce mă 

refer! Nu m-ai descoperit direct pe mine, dar ai 
dat de operele mele de artă. Aceste frunze 
seamănă cu nişte mici cornete de îngheţată, 
nu-i aşa? În acest fel pregătesc eu totul pen-
tru urmaşii mei. Căci în pâlniile din frunze îmi 

depun ouăle. Alţii le aseamănă cu nişte ţigări, 
comparaţie pe care nu o prea agreez.

De altfel, nu sunt singurul care se pricepe să 
lucreze cu frunzele. Nenumăratele mele rude stăpâ-

nesc şi ele arta aceasta. Cele din Europa, de exemplu, fac cornete din frunzele 
alunului, iar cele din Siberia folosesc frunze de anin, salcie şi plop. Altele preferă 
frunzele merilor.

Acum te gândeşti: „Nu suferă deloc de modestie! Oare vrea doar să fi e băgat în 
seamă?” Nu, nu e aşa. Vreau să-l cunoşti pe Creatorul meu! Căci numai El a putut să bage în capul meu 
minuscul ştiinţa matematicilor superioare! Da, exact! Nici măcar nu am studiat matematica, aşa cum 
poate crezi. Ei, acum chiar te minunezi, nu-i aşa?

CINE SUNT EU?CINE SUNT EU?

Hei! 
Sunt aici!

Ilustraţii de Iulia 
PRAVDOCHINA
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Claudia LAZĂR, Deva
Alexandra BENZA, 
14 ani, Timişoara

Beatrice BERCEA,
jud. Hunedoara

Anda GAFINCU, Dorohoi, 
jud. Botoşani

Cristi PETRUŞAN, 5 ani, Deva

Denisa GUIANU, 11 ani, 
Cărpiniş, jud. Timiş

Emanuel CHIT, 12 ani, 
Săcele, jud. Braşov

Laura MICULA, 
jud. Bihor

Daniela GRUIE, jud. Bihor
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Îţi scriu azi Augustina VASILACHE şi Ecaterina CIOBANU din satul 
Colibaşi, Cahul, Moldova. Eşti o revistă care ne luminează calea din viaţa 
noastră. Îţi mulţumim pentru textele biblice şi pentru poeziile creştine. 
Sunt foarte frumoase şi exprimă sentimente de bunătate şi recunoştinţă, 
trezind dragoste în noi şi mângâindu-ne inimile. Eşti una din revistele 
noastre preferate. Ce bine că exişti! Îi mulţumim Domnului pentru tine!

      Dragă 
    revistă 
FELINARUL! 

Dragă FELINARULE!
 Ce mult îmi vorbeşti de fi ecare dată! Te aştept întotdeauna cu nerăbdare. Azi 
vreau să-ţi scriu despre mama mea. Ea Îl iubeşte foarte mult pe Isus şi încearcă 
să le povestească tuturor despre El. Mămica mea este învăţătoare la şcoala 
generală şi te citeşte împreună cu elevii ei. Tu o ajuţi să le spună copiilor despre 

dragostea lui Isus. Mulţi copii te-au citit împreună cu părinţii 
lor, iar acum ei citesc şi Biblia. Mulţumim mult de tot!! Cu 
mult drag, Zina BEŞA din Orgheew (Moldova)

Claudia BLEANCĂ, 13 ani, 
Dănila, jud. Suceava

Lucica FRASIN, 
jud. Arad

Maria Ţăran, 12 ani, 
Antoneşti, Moldova
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Ilustraţii de Victoria DUNAIEVA

Lipeşte pagina pe un carton. Colorează 
imaginile. Taie cartonul de-a lungul 
liniilor, în dreptunghiuri. Amestecă apoi 
cartonaşele şi încearcă să refaci 
povestea despre David şi Goliat.
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