
„Voi avea privirea 
îndreptată asupra ta!”
(Psalmul 32:8b)
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 Sfi nţească-se Numele Tău.
  Vină împărăţia Ta.
   Facă-se voia Ta
    precum în cer şi pe pământ.
     Pâinea noastră cea de toate zilele,
      dă-ne-o nouă astăzi.
       Şi ne iartă nouă greşelile noastre,
        precum şi noi iertăm celor ce ne greşesc.
         Şi nu ne duce în ispită,
          ci scapă-ne de cel rău.
           Căci a Ta este Împărăţia şi puterea
            şi gloria în veci.
             Amin!

Ilustraţii de Victoria DUNAIEVA
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1. Cine l-a omorât pe Goliat?
2. Cine l-a vândut pe Isus Cristos?
3. Cine a fost soţul Dalilei?
4. Un ucenic al lui Isus.
5. Care este numele acestei reviste?
6. Cine a fost cel mai bun prieten al lui Isus, 

pe care El l-a înviat din morţi?
7. Dumnezeu a creat ____ şi pământul.
8. Un alt ucenic al lui Isus.
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Ghiceşte pe cine iubesc eu mai mult!
Rebus alcătuit de Samuel BECA, 12 ani, Almaşu Mare (jud. Alba)

Tatăl nostru care eşti în ceruri!
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Tim şi mama se aşezară confortabil pe canapea. Sofi a se cuibări şi ea lângă ei. 
– Mămico, vreau să te întreb ceva, rosti Tim. Cum să vorbesc cu Dumnezeu ca şi cu tata? Dumnezeu 

este atât de departe, în cer ...
Mama se gândi puţin.
– Noi spunem că Dumnezeu locuieşte în cer, dar asta nu înseamnă decât că El locuieşte într-o 

lume invizibilă pentru noi. O lume care există exact la fel ca lumea în care trăim noi, dar pe care o 
vom vedea abia când vom fi  la Dumnezeu.

Cornelia GRZYWA

„Tatăl nostru care eşti în ceruri” (Matei 6:9)

Partea 1

Cornelia GRZYWA
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– Dar Isus, El a trăit aici pe pământ. Nu a fost El real? o întrerupse Tim.
– Ba da, El a fost real, rosti mama zâmbind. Însuşi Isus ne spune că trebuie să-L cunoaştem – 

atunci vom şti şi că Dumnezeu este la fel de real.
– Cum aşa?
– Pentru că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Aşa cum tu eşti fi ul meu şi al lui tata.
– Iar eu sunt fi ica voastră! strigă Sofi a.
– Exact, spuse mama, şi cum vorbiţi voi cu noi?
– Simplu, răspunse Tim. Vă spunem ce ne trece prin cap. Sau când avem nevoie de ceva. Sau dacă 

vrem să ştim ceva.
– A vorbit şi Isus aşa cu Dumnezeu? vru să ştie Sofi a.
– Da, spuse mama. Şi aceasta este rugăciunea.
– A spus Isus „tată”?
– Da. În aramaică se spune „Abba”. Oamenii au rămas uimiţi să-L audă rugându-se astfel, fi ind 

însă şi mai uimiţi când Isus le-a spus că fi ecare om poate deveni copilul lui Dumnezeu, la fel ca El.
– Şi de aceea pot să-I spun şi eu lui Dumnezeu „Tată”? murmură Tim profund impresionat. Atunci 

rugăciunea nici nu este chiar atât de difi cilă ...

– Nu trebuia să-ţi faci deja de mult ghiozdanul, Tim? întrebă a doua zi 
tatăl lui Tim la micul-dejun.

– Dar tati, săptămâna asta este vacanţă.
– Şi? Ai vreun plan pentru ziua de azi?
– Nu, nu prea, rosti Tim. 
– Ei bine, ai avea atunci chef să mă însoţeşti?
Tim sări în sus ca o minge.
– Uau, da! Super! Tati, eşti cel mai tare din lume!
Să-l însoţească pe tata, asta era întotdeauna o treabă 

plină de surprize. Împreună s-au urcat deja în 
multe turnuri, au coborât în pivniţe vechi 
sau au admirat pietrele funerare din 
biserică.

– Este tatăl tău căutător de 
comori? a vrut odată să ştie Florin.

– Cam aşa ceva, i-a spus Tim 
mândru. Iar tata a zâmbit şi a spus că 
într-adevăr, caută comori. Dar, în primul 
rând, rolul lui este să păstreze aceste 
comori. Fie picturile de pe pereţii 
unei biserici vechi, fi e o armură 
ruginită sau chiar un înger de 
piatră fără nas. El este deci un 
păstrător de comori. 

4
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Restaurator i se spune, dar asta nu sună atât de palpitant.
Tim îşi încălţă cizmele.

– Unde mergem azi, tati?
– Nu prea departe. Tata băgă în geantă creioane şi hârtie. Nici măcar nu avem nevoie 

de maşină. Cunoşti biserica Sfânta Barbara?
– Aia la care mergem întotdeauna du mi nica? întrebă Tim.

– Nu, nu, răspunse tata. Este biserica cea mică, de lângă râul din oraş. Haide, plecăm!
Zece minute mai târziu, se auzi scârţâitul unei porţi vechi de fi er şi cei doi intrară în curtea mică 

din faţa bisericii. Câteva monumente funerare vechi şi strâmbe aminteau că acolo fusese pe vremuri 
un cimitir. Tim încercă să citească cifrele de pe o cruce:

– 1 – 6 – 7 – 9 ... Tati, asta e chiar foarte veche?
– Da, are peste 300 de ani, iar biserica este şi mai veche. Partea cu geamurile arcuite este din 

secolul al XII-lea. Cealaltă parte, de pe vremea când a descoperit Columb America.
– Atât de veche! se minună Tim. Nu-i de mirare că unele lucruri au intrat aici în paragină şi 

tu trebuie iar să repari.
– Restaurare se numeşte asta, Tim, restaurare! îl corectă tata zâmbind. Adică, să aranjez 

totul astfel, încât să arate aşa cum a arătat când a fost construită biserica.
Uşa bisericii era puţin înţepenită. Doar rar se rătăcea câte un vizitator pe acolo, iar slujbe 

religioase nu se mai ţinuseră de multă vreme în incinta bisericii. 
– Sper să nu ne trezim cu o piatră în cap. Sau îngerul de acolo să 

cadă jos.
Tim se uită prin biserică. Băncile erau acoperite de un strat 

gros de praf şi între două statui de piatră se întindeau plase de 
păianjeni. Tatăl lui trecu de la un colţ la altul şi scrise 

ceva într-un carneţel negru. Atmosfera era uşor 
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tensionată – ce mai, ca la căuta-
rea de comori!

Tim intră prudent într-o ca-
pelă laterală, unde se afl a o cu-
tie mare gri, păzită de o fi ară 
din piatră, care avea gheare as-
cuţite şi o coadă cu zimţi. Un 
balaur? Din păcate îi lipseau 
aproape toţi dinţii. Tata va avea 
aici ceva de lucrat.

Tim merse mai departe. Pe 
un perete văzu câţiva oameni 
grupaţi în jurul unui bărbat cu 
braţele ridicate. Să fi  fost oare 
Isus? Culorile erau şterse aproa-
pe de tot. Puţin mai în faţă, lu-
mina cădea printr-o fereastră, 
desenând pete colorate pe podea. 
Tim merse într-acolo. Dar ce să 
fi e asta? Fixată în podea, acolo 
se afl a 
o tablă mare de piatră. Pe margi-
nea ei, modele şi linii fi ne, iar la 
mijloc era scris ceva.

– Tati, uită-te! Am descope-
rit ceva!

– Asta s-ar putea să fi e o 
piatră funerară, rosti tatăl lui. 
Scrisul abia mai poate fi  recu-
noscut, dar tot putem afl a ce scrie aici. Fii atent!

Tata scoase o coală imensă de hârtie, pe care o puse deasupra tablei de piatră, fi xând-o la colţuri 
cu nişte pietre. 

– Acum, Tim, tu iei creta asta şi freci cu ea uşor 
hârtia. Uite, aşa! 

– Uau! Apar nişte litere! strigă Tim entuziasmat. 
Acum lasă-mă pe mine. Poate descopăr vreun cod!

Tim începu să frece creta 
peste hârtie cu mult zel. Trep-
tat, pe hârtie apărură contu-
rurile unor litere cioplite cu 
măiestrie, care, rând pe rând, 
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alcătuiră cuvinte. Tim încercă să 
le descifreze.

– Ăsta ar putea fi  un „a”, iar acolo un „B” 
mare. Hm …
Tim se simţea ca un descoperitor. Oare ce povestea marea 

tablă de piatră? Să fi  fost o piatră funerară? Sau poate un indiciu 
spre vreo comoară care este ascunsă adânc, sub biserică?

Tata apăru brusc lângă el.
– Tim, ce ai descoperit?

Tim îl privi derutat. Pierduse noţiunea timpului.
– Aşteaptă, termin imediat.

Rezultatul? O suprafaţă mare de cretă gri. Şi pe ea, foarte vizibil, scrisul 
misterios. Tim tremura puţin de emoţie şi frig.

– Hai să ieşim afară, la soare, spuse tata. Ai să te încălzeşti şi vom vedea 
mai bine scrisul.

Cei doi duseră cu mare atenţie coala de hârtie afară. 
– Astea sunt cu totul alte litere decât în cartea mea de citire, rosti Tim. Să 

fi e oare vreun cod, tati?
– Nu, dar este un scris foarte, foarte vechi. De asemenea şi limba este o 

limbă foarte veche, ce astăzi nici nu se mai vorbeşte. Este latina.
Tata scrise cuvânt cu cuvânt în carneţelul lui ceea ce era scris pe vechea 

tablă de piatră. Tim îl privea emoţionat.
– Îmi citeşti şi mie?
– „Pater noster qui es in caelis …” Tim stă şi ascultă. Latina sună frumos, 

aproape ca o poezie.
– Tati, ce înseamnă asta? Am descoperit o comoară? 

Tata zâmbi. 
– Nu, nu o comoară, dar ceva foarte frumos. În română, asta sună 

aşa: „Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfi nţească-Se Numele Tău …” 
Tim îl întrerupse.

– Ah, tati, ştiu! Am auzit asta la serviciul 
religios. O, ce păcat! Am crezut că este planul care 
duce la o comoară …

– Dar, Tim, nu suntem pe vaporul unor piraţi, 
ci într-o biserică. Uite, dacă faci hârtia asta mare sul, 

arată aproape ca planul care duce la o comoară. Iar 
acasă poţi să ţi-o atârni de perete.

Tata închise uşa grea a bisericii, care 
scârţâi prelung. Apoi se aşeză cu Tim pe 
o bancă în faţa bisericii, 

FE
LI

NA
RU

L 
1/

10

7

Felinarul_2010_1.indd   7Felinarul_2010_1.indd   7 24.11.2009   16:49:4824.11.2009   16:49:48



care era scăldată în razele cal-
de ale soarelui. 

– Vrei şi tu un măr?
– O, da, rosti Tim, 

apucând imediat mărul. 
Căutarea de comori îţi face 
foame ... Tati, de ce este 
scrisă rugăciunea pe tabla de 
piatră?

– Asta nu ştiu nici eu 
exact, răspunse tatăl lui după 
câteva clipe de gândire. Ştiu 
doar că este o rugăciune 
foarte importantă. Provine 
direct de la Isus. Mulţi 
oameni nu au ştiut 
prea bine cum să 

comunice cu Dumnezeu. Îl respectau enorm şi le era şi teamă că ar putea face ceva 
greşit. Atunci a venit Isus şi a spus: „Dumnezeu este Tatăl vostru care vă iubeşte foarte 
mult. El vrea să vă ajute să faceţi ceea ce este bine. Puteţi să-L rugaţi orice.” Apoi 
i-a învăţat rugăciunea aceasta. O numim rugăciunea „Tatăl nostru”. 

– Cam aşa ceva mi-a povestit şi mama, îşi aprobă Tim tatăl. Chestia 
cu rugăciunea, că putem vorbi cu Dumnezeu ca şi cu un tată.

Tatăl lui Tim se uită brusc la ceas.
– O, trebuie să plecăm repede acasă. La 11 am o şedinţă la 

departamentul de protecţie a monumentelor ... Vezi, Tim, adăugă el 
zâmbind, asta este deosebirea dintre Tatăl din cer 
şi taţii normali – primul are timp întotdeauna, 
ceilalţi doar din când în când.

(Va continua)

Ilustraţii de Victoria DUNAIEVA
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T
Poate că lucrul cel mai important pe care Isus a vrut 

să ni-l spună şi să ni-l arate despre Dumnezeu este fap-
tul că Dumnezeu este Tatăl nostru ceresc. Ce-i drept, 
oamenii L-au cunoscut deja pe Dumnezeu şi înainte de 
Isus. Încă din Vechiul Testament, Dumnezeu este pre-
zentat ca Tată (de ex.: Maleahi 2:10; 
Psalmul 103:13; Deuteronom 32:6). Dar 
oamenii din vremea aceea nu au conşti-
entizat prea bine acest lucru. În Psalmi, 
cartea rugăciunilor, psalmiştii nu I se 
adresează niciodată lui Dumnezeu spu-
nându-I „Tată”.

În mod sigur, tu vorbeşti acasă cu 
tatăl tău cu totul altfel decât vorbeşti cu 
alţi oameni, chiar dacă îţi sunt dragi. Un 
tată este totuşi un tată. La el poţi să te 
duci, pur şi simplu, şi să-i spui ce ai pe 
inimă. El te cunoaşte, te iubeşte şi se 
îngrijeşte de tine. Eşti copilul lui, de 
când te-ai născut.

La fel este şi cu Dumnezeu. El este Tatăl nostru 
ceresc. Se bucură când vorbim cu El aşa cum vorbeşte 
un copil cu tatăl lui. Dumnezeu devine Tatăl celor care 
cred în Isus, Fiul lui Dumnezeu. Aceasta este ca la o naş-
tere. Biblia spune că oricui crede în Isus şi Îl primeşte în 
inima lui, Dumnezeu îi dă dreptul să devină copilul Lui 
(Ioan 1:12). Crezi tu în Isus? L-ai primit în inima ta? Atunci 
Dumnezeu este Tatăl tău ceresc. Te cunoaşte, te iubeş-
te. Îţi poartă de grijă, aşa cum a făcut şi tatăl micuţului 
Tim, din povestire. (Găseşti povestirea la paginile 3-8.) 
Dumnezeu Se bucură să petreacă ziua împreună cu tine, 
să fi e cu tine, să te ajute şi să-ţi arate comori splendide în 
Cuvântul Său, Biblia. Şi Dumnezeu merge în căutare de 
comori. El caută cele mai mari comori care există, şi anu-
me pe noi, oamenii. El vrea ca toţi oamenii să creadă în 

Fiul Lui şi prin aceasta să devină copiii Lui. Putem spune 
că Dumnezeu este şi un păstrător de comori, deoarece 
Se îngrijeşte de oameni şi îi ocroteşte să nu se piardă.

Poate că tatăl tău trupesc te-a tratat vreodată în mod 
nedrept. Te-a certat, deşi nici măcar nu ai fost tu vinovat, 

ci prietenul tău de joacă. Sau a trebuit 
iar să mături curtea, deşi era de fapt 
rândul fratelui tău.

Aşa este cu părinţii noştri. Ne iubesc, 
dar fac şi greşeli. Şi ei sunt ca toţi 
oamenii, ca mine şi ca tine, păcătoşi. 
Însă Tatăl nostru ceresc este sfânt şi 
drept. Numai El singur este în întregime 
bun. El este dragoste. El ştie tot şi poa-
te să facă tot. Isus a spus odată: „Deci, 
dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi 
daruri bune copiilor voştri, cu cât mai 
mult Tatăl vostru care este în ceruri va 
da lucruri bune celor care I le cer” 
(Matei 7:11).

Şi pentru că este aşa, Isus ne-a spus cum să ne 
rugăm lui Dumnezeu. Nu trebuie mai întâi să-L convin-
gem să ne iubească şi să ne ajute. Asta o fac oamenii 
care nu-L cunosc pe Dumnezeu, cei care nu ştiu că El 
este un Tată ceresc. Ei cred că dacă vorbesc mult, atunci 
îi sunt deosebit de plăcuţi lui Dumnezeu. Dar Tatăl nos-
tru ceresc ştie de ce avem nevoie şi ce este bine pentru 
noi chiar înainte ca noi să-I cerem. Tocmai de aceea ne 
spune Isus că Îi putem vorbi lui Dumnezeu ca unui tată 
şi că putem să ne începem rugăciunea aşa: „Tatăl nostru 
care eşti în ceruri” (Matei 6:9). Citeşte Matei 6:9-13, din 
Biblie. Poţi să citeşti aceste cuvinte nu numai pentru 
tine, ci poţi să I le spui şi lui Dumnezeu. El Se bucură 
dacă o faci, pentru că este Tatăl tău! 
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dată, Isus a fost din nou înconjurat de o 
mulţime pestriţă de oameni: unii erau curi-

oşi şi vroiau să-L asculte şi ei pe predicatorul din 
Galileea; alţii vroiau să-L vadă pe bărbatul care 
avea puterea de a vindeca bolnavii; alţi oameni 
erau în căutarea adevărului; iar alţii vroiau să-L 
atragă pe Isus într-o capcană. I-au pus astfel de 
întrebări, încât răspunsul dat să le poată asigura 
un motiv pentru a-L acuza pe Isus. Dacă ar fi  
încălcat legea romană, atunci ar fi  fost aruncat în 
închisoare, iar dacă ar fi  încălcat poruncile din 
Biblie, Şi-ar fi  pierdut prestigiul în ochii poporului. 
Însă noi ştim din Evanghelii că Isus ştia prea bine 
cine se afl a acolo, în jurul Lui, şi nu S-a lăsat pro-
vocat de aceşti oameni. Nimeni nu a reuşit vreo-
dată să-L prindă pe Isus într-o cursă. Când Isus a 
observat că unii oameni, care se considerau evla-
vioşi, îi dispreţuiau pe cei săraci şi păcătoşi, a 
povestit mulţimii o întâmplare, care a ajuns să fi e 
cunoscută în lumea întreagă.

Această întâmplare vorbeşte despre fi ul risipi-
tor. De fapt, ar trebui să se cheme povestea des-
pre cei doi fi i. Căci un om – aşa a povestit Isus – 
avea doi fi i. Cel mai tânăr s-a dus la tatăl lui şi a 
spus:

– Tată, sunt deja destul de matur ca să plec de 
acasă şi să-mi trăiesc viaţa. Te rog, dă-mi partea 
de moştenire care mi se cuvine.

Când fi ul a prezentat lucrurile în felul acesta, 
tatăl şi-a împărţit averea şi i-a dat fi ului mai tânăr 
partea care i se cuvenea. Fiul – Isus nu-i dă niciun 
nume – a plecat apoi într-o ţară străină. Dar, în loc 
să facă ceva folositor, şi-a risipit toţi banii şi a dus 
o viaţă dezordonată şi dezonorantă. După ce şi-a 
cheltuit toţi banii, prietenii l-au părăsit. De acum 
nu mai avea ce să mănânce. S-a apucat să 
păzească porcii. Pentru un evreu, acesta era un 
lucru foarte degradant, mai ales pe vremea lui 
Isus! Mai jos de atât un om nu putea să cadă. Dar 
nici chiar cu această muncă nu a avut destulă 
mâncare. Aşa că, stând pe o piatră şi uitându-se 
la porci, fi ul s-a gândit: Vreau să mă întorc la tatăl 
meu! Am să-i spun că am păcătuit înaintea lui şi 
înaintea lui Dumnezeu. Vreau mai bine să trăiesc 
muncind la tatăl meu, decât să mor de foame într-o 
ţară străină.
Şi a pornit la drum. În toţi acei ani, tatăl lui s-a 

uitat probabil mereu la drum, ca să vadă dacă nu 

I
^
ntoarcerea acasa, la tatal

Waldemar ZORN

dddadaaaaaa
mmmmmmu

oşşiii işi vroia

Felinarul_2010_1.indd   10Felinarul_2010_1.indd   10 24.11.2009   16:50:0824.11.2009   16:50:08



FE
LI

NA
RU

L 
1/

10

11

cumva fi ul lui se întoarce acasă. Fiindcă, pe când 
fi ul era încă departe, tatăl l-a văzut, a alergat în 
întâmpinarea lui, l-a strâns la piept şi a plâns de 
bucurie.

– Iartă-mă, tată! a spus fi ul. Am păcătuit înain-
tea ta şi înaintea lui Dumnezeu! Lasă-mă să tră-
iesc ca un slujitor în casa ta.

Dar tatăl le-a spus slujitorilor săi:
– Aduceţi-i fi ului meu hainele cele mai bune! 

Daţi-i şi pantofi  buni! El nu este rob, ci este om 
liber!

Apoi i s-a adresat din nou fi ului său, spunându-i: 
– Uite, ţine aici inelul meu! Pune-l pe deget. Tu 

eşti fi ul meu, şi nu muncitorul meu.
De atâta bucurie că i se întorsese fi ul acasă, 

tatăl a organizat o petrecere mare. Pe când toţi 
erau deja puşi pe sărbătorit, fi ul cel mare veni şi el 
acasă de la câmp.

– Ce fel de sărbătoare mai e şi asta? i-a între-
bat el pe slujitori.

– Fratele tău s-a întors acasă! i-au răspuns ei.
Atunci a ieşit şi tatăl din casă. 

– Vino în casă! i-a spus el. Bucură-te cu noi! 
Fratele tău a fost pierdut şi l-am găsit, a fost mort 
şi acum trăieşte!

Dar fi ul cel mare i-a întors spatele tatălui său 
furios şi a plecat. L-a supărat faptul că tatăl lui nu 
l-a onorat pe el, fi ul cel ascultător, aşa cum l-a 
onorat pe fratele lui. Desigur, aceasta l-a durut 
foarte mult pe tatăl.

Isus le-a povestit această întâmplare oamenilor 
care Îl urmau. Fariseii şi învăţătorii legii s-au recu-
noscut imediat în fi ul cel mare şi, în fi nal, au fost 
mult mai furioşi decât înainte pe Isus. Dar ceilalţi 
oameni au înţeles prin această pildă că la fel cum 
l-a primit tatăl pe fi ul său care s-a întors acasă, tot 
aşa Tatăl ceresc îi primeşte pe toţi cei cărora le 
pare rău de vina lor şi se întorc la El. Prin aceasta, 
Isus a vrut să le arate clar tuturor oamenilor cât de 
mult ne iubeşte Tatăl nostru ceresc pe noi, oame-
nii păcătoşi.

Ilustraţii de Alexander BASS
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1. Cum l-a 
chemat pe 
tatăl lui Abel?

 a) Enoh 
 b) Adam 
 c) Avraam

2.  Al cui fi u a 
fost Set?

 a) al lui Noe 
 b) al lui Isaac 
 c) al lui Adam

3. Cine au fost părinţii lui Isaac?
 a) Avraam şi Sara
 b) Adam şi Eva
 c) Iacov şi Rebeca

4. Pentru care din fi ii săi 
a făcut Iacov o haină 
pestriţă?

 a) pentru Ruben
 b) pentru Iosif
 c) pentru Beniamin

6. Cum s-a numit tatăl lui Aaron şi al 
lui Moise, cei cărora Dumnezeu le-a 
poruncit să scoată poporul Israel din 
Egipt? 

 a) Avraam 
 b) Adoniram 
 c) Amram

7. Care din fi ii lui Iese 
a devenit împărat? 

 a) Eliab 
 b) Abinadab 
 c) David

Care este raspunsul 
corect?

Pagină alcătuită 
de Elvira ZORN

Ilustraţii de Victoria DUNAIEVA
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5. Ai cui fi i au fost Manase şi 
Efraim?

 a) ai lui Iacov
 b) ai lui Iosif
 c) ai lui Iov

8. Cum s-a numit tatăl lui 
Ioan Botezătorul? 

 a) Zaharia 
 b) Maleahi 
 c) Ieremia

9. Cine a fost tatăl lui 
Iacov şi Ioan, ucenicii 
lui Isus? 

 a) Nicodim 
 b) Zebedei 
 c) Alfeu
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 1. Primul om (Geneza 2:7-25) _______
 2. Primul instrumentist (Geneza 4:21) _______
 3. Prima femeie (Geneza 3:20) _______
 4. Primul criminal (Geneza 4:8) _______
 5. Primul judecător în Israel (Judecători 3:9) _______
 6. Primul om care a zidit un oraş (Geneza 4:17) _______
 7. Primul împărat al lui Israel 

(1 Samuel 10:1 şi 11:15) _______
 8. Primul mare preot (Exodul 28:1) _______
 9. Primul copil de pe pământ (Geneza 4:1) _______
10. Primul cioban (Geneza 4:2) _______
11. Primul metalurgist (Geneza 4:22) _______
12. Primul fi u al lui Iacov (Geneza 29:32) _______
13. Primul martir creştin 

(Faptele Apostolilor 6:5-7:60) _______
14. Primii ucenici ai lui Cristos (Matei 4:18-20) _______

Primii  pe  paginile  Bibliei

În propoziţiile următoare lipseşte câte un număr de la 1 la 10. Scrie numărul corect în spaţiul 
liber. Foloseşte fi ecare număr o singură dată. Dacă ai nevoie de ajutor, caută în Biblie 
pasajele indicate.

 1. Dumnezeu a creat pământul în doar ___ zile. (Geneza 1:31)
 2. Dintre cei zece leproşi, care au fost vindecaţi, ____ nu s-au întors ca să-I mulţumeas-

că lui Isus. (Luca 17:17)
 3. Doar din ___ pâini, Isus a creat sufi cient de multă mâncare pentru a sătura 4000 de 

oameni (fără a număra femeile şi copiii). (Matei 15:36-38)
 4. Dumnezeu a scris poruncile pe ___ table de piatră. (Exodul 32:15)
 5. Filip a avut ___ fi ice, care proroceau. (Faptele Apostolilor 21:8-9)
 6. Isus a spus: Chiar dacă se pierde ___ oaie din o sută, păstorul va merge cu siguranţă 

s-o caute. (Luca 15:4)
 7. Au fost ___ ucenici, care au fost mai apropiaţi de Isus decât ceilalţi. (Matei 17:1)
 8. ___ dintre fraţii lui Iosif s-au dus în Egipt ca să cumpere pâine. (Geneza 42:3)
 9. Scăldătoarea din Betesda avea ___ pridvoare. (Ioan 5:2)
10. Iosia a devenit împărat la vârsta de ___ ani. (2 Împăraţi 22:1)

Rubrică alcătuită de Mihaela GLUSIAK 

De la 1 la 10
Rubrică alcătuită de Anastasiia MAZAK, 13 ani
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Pentru a cunoaşte acest popor, vom pleca într-o ţară îndepărta-
tă. Este ţara cu cea mai veche istorie din lume, care a trecut prin 
multe transformări. Dar numele ei a rămas mereu acelaşi, Mesopotamia, „ţara dintre două râuri”, căci 
Mesopotamia se afl ă între două râuri, între Tigru şi Eufrat.

Priveşte puţin harta. Ai să vezi că există un loc unde aceste două râuri curg foarte aproape unul de altul. 
Acolo, pe malul stâng al Eufratului, s-a afl at oraşul Babilon, capitala acestei ţări. În Vechiul Testament, 
Babilonul este numit cu numele său ebraic, Babel. Acesta a fost cel mai mare, cel mai bogat şi mai întărit 
oraş al Antichităţii. Mergem pe străzile acestui oraş şi ne uităm ce fac locuitorii lui. Şi atunci constatăm că 
„cea mai frumoasă dintre împărăţii” – aşa cum numeşte Biblia acest oraş – a devenit un loc unde trăiesc 
animalele pustiei. A recunoaşte acest lucru nu este tocmai distractiv, în schimb este plin de învăţături.

Turnul din Babel
Înainte să încercăm să ajungem în capitala babilonienilor trecând 

prin poarta de cupru, vrem să citim ce spune Biblia despre întemeie-
rea oraşului Babel. Din Geneza afl ăm că Babel a fost înfi inţat de un 
bărbat pe nume Nimrod (Geneza 10:8-10). Ce a existat deosebit în 
acest oraş străvechi, despre care ni se relatează chiar de la începu-
tul civilizaţiei de după potop? Şi de ce ne povesteşte Biblia despre 
construirea oraşului Babel, şi nu ne spune nimic, de exemplu, despre 
zidirea vechii Rome sau a piramidelor din Egipt?

În vremea aceea, toţi oamenii de pe pământ vorbeau aceeaşi lim-
bă (Geneza 11:1-9). Şi au decis să zidească un oraş cu un turn care 
să ajungă până la cer. Prin aceasta, oamenii doreau să dobândeas-
că faimă şi nemurire. De parcă I-ar fi  spus lui Dumnezeu: „Uite, 
Dumnezeule, câte am realizat noi aici, pe pământ. Noi suntem aici 
stăpânii. Ce-i drept, Tu locuieşti în cer, dar noi ne putem căţăra până 
la Tine şi să vorbim de la acelaşi nivel cu Tine.”
Şi ştii ce a făcut atunci Dumnezeu? Le-a încurcat limbile, astfel 

încât nu s-au mai înţeles unii pe alţii. În felul acesta, zidirea turnului 
înalt nu a mai putut fi  continuată. Dar istoria lui Babel nu se termină 
cu aceasta. Babilonienii înşişi ne ajută să o urmărim mai departe.

Lucrurile ascunse sunt scoase la iveală
În urmă cu peste 5000 de ani, în Mesopotamia a apărut deja scrisul. În vremea aceea se scria pe table 

de piatră cu unelte speciale, care aveau un vârf triunghiular ascuţit. Dacă te uiţi la o tablă astfel scrisă, ţi 
se pare că ar fi  trecut peste ea un stol de păsări. Oamenii au folosit acest gen de scriere cuneiformă 
aproape 3000 de ani. Poţi să-ţi imaginezi asta? Ei inventaseră o scriere extrem de complicată! Cum să 
o descifreze oamenii din zilele noastre? Cum să rezolvi o ecuaţie în care toţi termenii sunt necunoscuţi? 
Cu toate acestea, s-a găsit rezolvarea scrierii cuneiforme. Şi în felul acesta, vechii babilonieni au început 
să ne „vorbească” prin tablele lor de piatră şi prin inscripţiile lor de pe pereţi şi de pe pietre. Iată ce am 

afl at de la ei:

Dmitri VRUBLEVSCHII
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MESOPOTAMIA
Tigrul

Eufratul

Golful Persic

Marea 
Mediterană

Babilonul

Ierusalim

Marea Roşie

UN POPOR DIN VREMURI BIBLICE
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Încă din jurul anului 3000 î.Cr., oamenii au putut să irige pământul cu apă 
din Tigru şi din Eufrat. Au construit canale, prin care au făcut ca apa să cur-
gă mai departe. În ciuda climei fi erbinţi şi uscate, aveau recolte foarte boga-
te de cereale, orz, in şi mazăre. În plus, ei şi-au lucrat grădinile şi au crescut 
animale, ştiau deja să prelucreze metalul şi lemnul şi făceau comerţ. Cele 
mai vechi aşezări urbane de pe pământ au luat fi inţă în acest ţinut. Locuitorii 
Mesopotamiei şi-au fortifi cat oraşele. Fiind construite pe teren neted, ele nu 
aveau niciun scut natural, cum ar fi  munţii sau pădurile. Mulţi străini au fost 
avizi să pună mâna pe această ţară roditoare. De-a lungul secolelor, a fost 
cucerită de diferite popoare. Însă cuceritorii au preluat cultura de aici şi au 
folosit cuceririle meşterilor şi ale învăţaţilor Mesopotamiei. Babilonienii au rea-
lizat multe şi în domeniul educaţiei. De exemplu, iată o temă dintr-un manual babilonian, care provine din 
secolul al II-lea î.Cr.: „Determină lungimea diagonalei unui dreptunghi, dacă se cunosc lungimile laturilor 
lui.” Şi aceasta cu 1500 de ani înainte de teorema lui Pitagora. Dacă te uiţi la ceas, în mod sigur nu te 
gândeşti la faptul că sistemul cu 12 ore este o invenţie a babilonienilor. Ei au împărţit minutul în 60 de 
secunde. Cercul l-au împărţit în 360 de părţi şi au introdus gradele, care se folosesc încă şi azi peste tot, 
chiar şi de către constructorii de „Formula 1”! Dar ce vorbesc eu despre grade! Babilonienii au inventat 
roata! Când foloseşti ceva zi de zi, lucrul respectiv nu mai este deosebit penru tine. Dar imaginează-ţi că 
ai fi  singur pe lume şi nu ai şti absolut nimic. Atunci ai avea nevoie de multă înţelepciune ca să utilizezi cu 
folos tot ce te înconjoară. Însă ceea ce nu trebuie să uităm este că Dumnezeu ne ajută să descoperim 
ceea ce la început ne este necunoscut. Ei bine, babilonienii credeau că au făcut toate marile lor descope-
riri prin propriile lor eforturi ceea ce ne aminteşte din nou de istoria înfi inţării oraşului Babel, nu-i aşa? Dar 
în timp ce babilonienii de pe vremea turnului Babel mai vroiau încă să Îl „tutuiască” pe Creatorul lumii, 
aceştia se depărtaseră complet de Dumnezeu şi se închinau la dumnezei străini.

Iar acum mergem în perioada în care în Babel a domnit împăratul Nebucadneţar (circa 600 î.Cr.). Ora-
şul domină maiestuos valea! Zidul întărit al cetăţii este înalt cât o casă cu 9 etaje şi atât de lat, încât trei 
maşini ar putea circula alăturate pe el, fără nicio problemă. Lungimea lui este de circa 90 de kilometri! Dar 
să mergem mai departe. În faţa noastră vedem un alt zid al oraşului, iar în spatele lui este un şanţ adânc, 
plin cu apă. Dacă trecem peste un pod, ajungem la ultimul zid care este întărit cu turnuri înalte. Turnurile 
sunt decorate cu gresie albastră şi verde. Apoi intrăm în oraş. Bubuitul carelor de luptă şi larma celor 
200.000 de locuitori ai acestei capitale sunt în sine impresionante. Dar la fel de mult uimeşte arhitectura 
acestui oraş. Acolo se văd renumitele „Grădini suspendate ale Semiramidei”. Oamenii călătoreau din toa-
tă lumea pentru a admira această minune a lumii. Şi tot aici este şi turnul care atinge înălţimea de 90 de 
metri. Temelia lui este pătrată, cu lungimea laturii de 90 de metri. Sus de tot, pe turn, se afl a templul, pe 
care babilonienii îl construiseră pentru zeul Marduk, căruia i se închinau în vremea aceea. Aici, în Babilon, 
a fost rob poporul Israel timp de 70 de ani. Aici i-a povestit Daniel, prorocul lui Dumnezeu, împăratului 
Nebucadneţar şi consilierilor lui despre Dumnezeu. Însă oamenii mândri şi vanitoşi din Babilon nu au pri-
mit acest adevăr. Şi astfel, din toată măreţia şi toate minunile Babilonului nu a mai rămas decât o grămadă 
de ruine. Prin prorocul Său, Dumnezeu ne-a înştiinţat că după distrugerea lui, Babilonul nu va mai fi  

reconstruit niciodată. Şi aşa a rămas până în ziua de 
azi, deoarece nimeni nu a putut până acum să recon-
struiască Babilonul.

În Biblie, „Babilon” nu reprezintă numai un oraş, ci 
şi puterea acestei lumi care se revoltă împotriva lui 
Dumnezeu. De aceea, dacă noţiunea de „Babilon” 
este menţionată în ultima carte a Bibliei, în Apocalip-
sa, atunci ea se referă la duşmanii lui Dumnezeu şi 
persecutorii Bisericii Sale. Însă nimeni nu are nicio 
şansă împotriva lui Dumnezeu. Domnul Îşi ocroteşte 
Biserica. 

FE
LI

NA
RU

L 
1/

10

15

Felinarul_2010_1.indd   15Felinarul_2010_1.indd   15 24.11.2009   16:50:5124.11.2009   16:50:51



                        Elena ŞILIŞINSKAIA

Micul bob de grâu
Tata veni bine dispus acasă de la serviciu.
– Ia priveşte ce ţi-am adus!
Şi-a deschis palma uriaşă, întinzând-o sub nasul lui Ştefan.
– Dar ce mic e! exclamă Ştefan, privind atent bobul minuscul din palma tatălui său.
– Mic, dar nepreţuit!
– Nepreţuit? Este cumva din aur? Nu, asta nu se poate, clătină Ştefan din cap, nu 

luceşte aşa ca inelul mamei.
– Nepreţuit nu este numai ce luceşte. Nepreţuit este ceea ce produce ceva bun. Adu-mi 

un ghiveci. Punem puţin pământ în el şi apoi semănăm bobul. Apoi îl udăm şi după 
aceea trebuie să aşteptăm.

– Să aşteptăm? Ce să aşteptăm? se miră băiatul.
– Ai să vezi curând.

Nu peste multă vreme, în ghiveci apăru un fi ricel verde. Ştefan nu contenea cu udatul. 
Şi în felul acesta, după câteva săptămâni, oricine putea vedea pe pervazul însorit un fi r 
de grâu cu un spic auriu, care conţinea multe boabe.

– Tati, astea arată exact la fel ca bobul pe care l-am semănat atunci!
– Da, numai că acum avem aici multe boabe, zise tatăl zâmbind. Acel bob a dispărut, 

dar în schimb au apărut multe altele. Un bob care produce viaţă este nepreţuit. Şi la fel 
doresc ca în viaţa ta să crească multe boabe de fapte bune.

Ilustraţii de Victoria 
DUNAIEVA
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DOI FII
Un om avea doi fi i. El i-a spus unuia: 
– Du-te şi lucrează azi la vie.
Fiul i-a răspuns:
– Nu vreau.
Dar apoi i-a părut rău şi s-a dus.
Tatăl a spus acelaşi lucru şi celuilalt fi u.
– Da, domnule! a răspuns acesta, dar nu s-a dus 
la vie.
Care dintre cei doi fi i a făcut voia tatălui?

Dacă îţi este greu să răspunzi la întrebare, poţi 
să citeşti în Matei 21:28-32 ce a spus Isus.
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În primăvara anului în care Sara trebuia să meargă la şcoală, părinţii ei au divorţat. La 
începutul vacanţei de vară, mama a dus-o pe Sara la bunica. Dar când s-a sfârşit 
vacanţa, mama nu a mai venit s-o ia acasă. Aşa s-a întâmplat că Sara a fost înscrisă la 

şcoala din sat. Ea era o elevă bună. Doar că o aştepta mereu pe mama ca să-i poată arăta 
notele bune, temele ordonate şi tot ce pictase. Ce-i drept, mama ei îi scria mereu scrisori, 
pe care Sara le păstra într-o cutie de pantofi , dar nu o putea vizita. Ori se îmbolnăvea, ori 
nu putea din cauza noului loc de muncă. Şase luni mai târziu, mama Sarei s-a recăsătorit, 
iar un an mai târziu, mama i-a scris Sarei o scrisoare, cum că Sara avea de acum un fră-
ţior, pe nume Leon.

Apoi scrisorile au venit tot mai rar. Dar într-o bună zi, mama Sarei a trebuit totuşi să 
vină; asta a fost când a murit bunica Sarei. L-a adus cu ea pe micul Leon, care între timp 
împlinise deja trei ani. Era un băieţel foarte drăguţ, cu ochi mari. Sara l-a îndrăgit din 
prima clipă. Câteva zile au mai rămas toţi împreună în sat, până când mama a rezolvat 
toate actele pentru a vinde casa bunicii. Într-un fel, Sarei îi părea foarte rău că trebuia 

să se mute, să-şi lase prietenii şi să schimbe şcoala. Dar acum se muta acasă! Ce fru-
mos, acum aveau să fi e toţi împreună: mama ei, fratele cel mic şi ea! Mama îi spu-
sese Sarei că noul ei soţ plecase şi că nu avea să se întoarcă prea curând.

Când Sara a intrat în locuinţa în care locuise cândva, a rămas împietrită de spaimă 
în prag. Totul era foarte murdar, hârtia de tapet atârna ruptă pe pereţi, din mobilă mai 

rămăsese doar dulapul, o măsuţă foarte joasă, câteva scaune şi paturi foarte şubrede. 
Pianul, la care învăţase Sara să cânte, dispăruse, la fel şi covorul şi vesela frumoasă. 

Mama i-a spus cu jenă:
– A trebuit să vindem o parte din mobilă. Dar curând vom cumpăra mobilă nouă 

şi vom renova casa. Acum avem bani, am primit deja un avans pentru casa bunicii şi 
în scurt timp vom primi şi restul de bani. Atunci ne va fi  mai bine!

Sara începu să facă ordine în locuinţă şi găti prânzul din legumele pe care le 
aduseseră de la ţară. Mama ei plecă de acasă pentru a se întâlni cu cineva, după 

spusele ei.
Se întoarse abia noaptea târziu, când copiii dormeau deja. Sara se tre-

zi din cauza zgomotelor. Când ieşi din dormitor, văzu că 
mama ei nu era singură. La masa din bucătărie 
şedeau două femei şi un bărbat. Vorbeau 

tare, fumau şi beau bere.

Elena MICULA
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– Du-te în pat, zise 
mama Sarei, tocmai o jelim 

pe bunica.
Sara se întoarse în camera ei, se culcă lângă 

Leon şi încercă să adoarmă. Frăţiorul ei oftă în somn şi se lipi de ea.
– Totul va fi  bine, dormi liniştit, îi şopti Sara.
Dar în realitate a fost mai rău. Dimineaţa următoare, musafi rii mamei nu 

mai erau în locuinţă, dar veniseră alţii noi. Musafi rii veneau şi plecau întruna. 
Mâncau tot ce gătea Sara, chiar şi grişul cu lapte pe care îl pregătea pentru frăţio-
rul ei. Sara îşi privi speriată mama, faţa ei umfl ată de băutură şi ochii inexpresivi. O 
ţinură într-o beţie toată noaptea. Copiii se furişară în camera cea mică şi se băgară în 
pat, tremurând de frică.

Dimineaţa următoare, Sara îi găsi pe musafi ri zăcând unii lângă alţii pe canapea şi 
pe podea. Dormeau. În bucătărie, printre resturi de mâncare, mucuri de ţigări şi sticle 
goale, Sara găsi câteva seringi, cu stropi de lichid închis la culoare. 

– Mama mea este alcoolică şi dependentă de droguri, îi trecu Sarei prin cap, cu groa-
ză. Când se apropie de mama ei, care zăcea pe podea, printre perne şi pături murdare, 
Sara văzu punctele albastre lăsate de seringi pe braţele ei.

Curând s-au dus toţi banii. Musafi rii nu s-au mai arătat pe la ei. Mama zăcea pe 
canapea, cu faţa spre perete. Încerca mereu să se justifi ce şi promise să pună punct 
acestui mod de viaţă. Sara o convinse să mănânce puţină supă caldă şi îi pieptănă 
părul răvăşit. După masă, ieşi la plimbare împreună cu Leon. Când se întoarse, 
mama ei nu mai era acasă.

Uneori nu venea acasă câteva zile în şir. Când se întorcea, plângea şi făcea multe 
promisiuni. Dar curând o lua de la capăt. Dacă rezista câteva zile fără droguri, se 
simţea foarte rău. Tremura din tot corpul şi o dureau toate; corpul îi cerea doza 
următoare. Sara vru să cheme salvarea, dar mama îi interzise categoric.

– Dacă ajung la spital, îmi iau copiii: tu ajungi la internat şi Leon într-un 
orfelinat pentru copii mici.

Sara nu vroia să meargă la internat şi cu atât mai puţin dorea să fi e despăr-
ţită de fratele ei mai mic. Când veni toamna şi începu şcoala, Sara rămase 
acasă; mama pierduse documentele pentru fi ica ei. Sara învăţă să facă rost de 
ceva alimente. Îl puse pe Leon în cărucior şi plecă la piaţă. Acolo se puteau 
găsi legume stricate, altundeva găsi câteva frunze de varză sau ceru de la 
cineva un ou crăpat. Acasă, Sara spălă tot ce primise, curăţă legumele şi 
fi erse o supă. Strânse sticle goale şi le duse la centrul de colectare, iar cu 
banii primiţi cumpără lapte pentru fratele ei. Vecinii o priveau cu milă, 
dar nimeni nu se oferi s-o ajute. Le era deja sufi cient de neplăcut să aibă 
asemenea vecini.

Într-o noapte, Sara se trezi brusc. În sufragerie era gălăgie mare. 
Ascultă şi auzi pe cineva strigând:
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– Trebuie 
s-o ştergem! A luat 

o supradoză! 
Apoi s-a auzit trântindu-se uşa locuinţei.

Mama Sarei zăcea inconştientă pe podea. Sara alergă repede pe 
casa scărilor şi bătu la toate uşile. Dar nimeni nu îi deschise.

– Vă rog, chemaţi salvarea! Vă rog, chemaţi repede salvarea! striga 
fetiţa disperată.

 Salvarea veni curând. Mama Sarei primi o perfuzie, fu pusă pe o targă 
şi scoasă din locuinţă. O vecină îi şopti ceva medicului, uitându-se la Sara. 

Medicul clătină din cap şi îşi făcu nişte notiţe.
După ce au plecat toţi, Sara se întoarse în locuinţă. Îl îmbrăcă pe frăţiorul ei 

cu haine groase, îl înfăşură într-o pătură, îl luă în braţe şi ieşi afară. 
– Mâine vor veni să ne ia. Dar nu vom fi  aici, pentru că eu nu renunţ la tine! 

şopti Sara.
Fără să ştie încotro, Sara plecă pe strada pustie, în noapte. Îi era indiferent înco-

tro mergea, important era să se îndepărteze cât mai mult de locuinţa lor.
– Cum se ruga mereu bunica? încercă fata să-şi amintească. Tatăl nostru ... mai 

departe nu mai ştiu. Erau cuvinte atât de ciudate, pe care nu le înţelegeam. Dar poate te 
poţi ruga la Dumnezeu şi folosind cuvinte normale? Dacă înţelege cuvinte atât de fru-
moase şi greu de înţeles, atunci precis înţelege şi cuvintele simple. Am să încerc ...

Micul Leon începu să scâncească în somn. Sara îl sărută pe obrazul cald şi se 
rugă:

– Tatăl nostru! Te rog să mă ierţi pentru că nu-mi pot aminti cum se face o 
rugăciune corectă. Dar Tu eşti atât de bun şi de puternic, încât mă poţi ajuta 
şi dacă nu mă rog corect. Tată, nu ştiu unde să mă duc acum şi ce să fac. Te 

rog, salveaz-o şi ocroteşte-o pe mama mea şi ajută-mă pe mine şi pe Leon. 
Asta-i tot. Amin.

Brusc, Sara auzi paşi în spatele ei. Vru s-o rupă la fugă.
– Aşteaptă, fetiţo. Nu-ţi fac nimic, spuse bărbatul care mergea în 

urma ei. Povesteşte-mi ce se-ntâmplă cu tine. Am auzit cum te-ai rugat.
– Da, dar eu nici măcar nu ştiu să mă rog corect şi nu ştiu dacă 

rugăciunea mea va avea vreun efect.
– Cred că Dumnezeu va înţelege, spuse bărbatul zâmbind. Poves-

teşte-mi ce s-a întâmplat.
După ce bărbatul ascultă relatarea încâlcită a Sarei, îi propuse 

fetiţei să o ia acasă la el. Dar Sara se împotrivi:
– Nu se poate, nici măcar nu vă cunosc.

– Mă numesc Richard Gronau şi locuiesc aici, în casa aceasta. Pe 
soţia mea o cheamă Christine şi am trei copii. Fiica mea cea mare este 
de vârsta ta.
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Sara intră abia când o femeie tânără, soţia lui Richard, ieşi în pragul casei. În locuinţă era 
cald şi curat, şi mirosea a copil mic, care se făcu remarcat curând, când începu să ţipe după 
mama lui. După ce Sara bău un ceai împreună cu familia Gronau, avu voie să se culce într-
un pat curat. Adormi în braţe cu micuţul ei frate. Dimineaţa următoare, domnul Gronau 
sună la spital, afl ând că mama Sarei era la terapie intensivă şi că momentan nu putea fi  
vizitată. După aceea, domnul Gronau se duse la poliţie şi obţinu permisiunea ca cei doi 
copii să rămână deocamdată la el.

Doamna Gronau luă haine curate pentru Sara şi pentru fratele ei mai mic. Îi spălă şi îi 
pieptănă cu gingăşie buclele lui Leon. Cei doi copii mai mari ai familiei, Friederike şi 
Malte, i-au dat lui Leon grămezi de jucării, astfel încât micuţul nici măcar nu mai ştia 
unde să se uite mai întâi şi cu ce să se joace.

O săptămână mai târziu, când mama Sarei a fost mutată de la terapie intensivă într-
un salon normal, copiii au putut s-o viziteze. Mama plânse şi îi mulţumi domnului 
Gronau. El reuşi s-o convingă ca, după externarea din spital, să facă un tratament într-o 
instituţie creştină pentru oamenii dependenţi de droguri.

Când mama Sarei a fost externată din clinică, acasă o aştepta o surpriză: prietenii 
domnului Gronau, pe care-i cunoştea de la biserică, ajutaseră la renovarea locuinţei şi 
chiar aduseseră câteva lucruri noi. La ferestre atârnau perdele, mobilele erau reparate şi 
paturile aveau aşternuturi curate. În camera de zi se afl a, la fel ca odinioară, chiar şi un 
pian.

– Biserica vă va ajuta. În prima perioadă vom plăti noi grădiniţa pentru Leon şi 
şcoala de muzică pentru Sara. Vă ajutăm şi să cumpăraţi alimente şi îmbrăcăminte. 
Dar acum trebuie să vă găsiţi un loc de muncă, pentru a vă putea hrăni şi pentru a vă 
educa singură copiii, zise domnul Gronau.

– Vă mulţumesc! Vă mulţumesc! repeta întruna mama Sarei, emoţionată.
– Mai bine mulţumiţi-i fi icei dumneavoastră pentru rugăciunile ei şi lui 

Dumnezeu pentru îndurarea Sa.
– Te-ai rugat pentru mine? o întrebă mama pe Sara.
– Da! La început am crezut că rugăciunea mea nu este corectă, dar Dumnezeu 

este atât de bun, încât ascultă chiar şi asemenea rugăciuni. Vreau de acum 
înainte să merg cu tine regulat la biserică şi să mă rog. Totul va fi  bine, asta 
ştiu sigur! Am să te învăţ cum să te rogi. De exemplu, aşa: „Tatăl nostru 
care eşti în ceruri ...”

       Ilustraţii de Ina COZINA
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Pe când Flaviu a fost încă mic, mama lui l-a luat de mână şi l-a 
învăţat să umble. La început, lucrul acesta nu a fost deloc simplu 
pentru el, fi indcă picioruşele nu-l ascultau şi cădea întruna, pier-
zându-şi echilibrul şi fi indu-i frică. Mai târziu, mama s-a pus în 
faţa lui cu braţele întinse, chemându-l să vină la ea. Flaviu a 
văzut braţele mamei întinse spre el cu dragoste şi a îndrăznit să 
facă primii paşi. Aceasta a fost o mare bucurie în familie. Foarte 
mândru, tatăl şi-a anunţat cunoscuţii şi prietenii:

– Fiul meu a învăţat să umble!
Cu fi ecare pas nou, Flaviu devenea mai sigur şi mai curajos. Aşa a început să meargă singur şi independent. 

Deoarece Flaviu creştea într-o familie de creştini, părinţii lui s-au îngrijit ca el să înveţe să facă şi paşi în cre-
dinţă. Trebuia să ştie că există Dumnezeu, că Dumnezeu ne aude şi ne ascultă rugăciunile. L-au învăţat să se 
încreadă în cele scrise în Biblie, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Nici adulţilor nu le este întotdeauna uşor 
să aibă această încredere, ei bazându-se adesea pe propriile lor puteri.

Tatăl lui Flaviu i-a citit adesea despre Daniel şi prietenii lui şi despre credinţa lor puternică. De la mama lui, 
Flaviu a afl at cum a biruit David cu ajutorul lui Dumnezeu, prin credinţă, un leu şi un urs, iar mai târziu chiar 
şi pe uriaşul păgânilor, pe Goliat.

Când Flaviu a împlinit patru ani şi jumătate, medicul l-a trimis la un spital, pentru că trebuia să-i fi e scoase 
amigdalele. Ce-i drept, băieţelul nu ştia ce presupune aceasta, dar cu toate acestea a plâns foarte mult pentru 
că trebuia să meargă singur-singurel la spital, fără mama şi fără sora lui. Când a venit vremea să se despartă, 
mama l-a mângâiat, amintindu-i că nu trebuie să plângă, ci poate să-I spună totul lui Isus în rugăciune: şi când 
îl doare ceva, şi când este trist. În mod sigur, Domnul îi va răspunde şi îl va ajuta.

Cine s-a rugat ...
1. ... într-o balenă?
2. ... când a zăcut bolnav în pat?
3. ... întins pe pământ?
4. ... cu mâinile ridicate spre cer?
5. ... cu faţa la pământ?
6. ... după ce a căzut în genunchi?

Răspunsurile:
a) Solomon
b) David
c) Ştefan
d) Ezechia
e) Iona
f) Isus Cristos

Valentina 
NAROVCENCO

Cine s-a 
rugat aşa? 

Scrie lângă fi ecare întrebare 
litera corespunzătoare răs-
punsului corect.

Ilustraţii de 
Victoria DUNAIEVA
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Pe când Flaviu a fost încă mic mama lui l-a luat de mânăă şi l-a

Valentina 
NAROVCENCOPrimii paşi 

     ai credint,ei
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Medicul i-a sfătuit pe părinţi să nu vină câteva zile la spital, pentru ca micuţul pacient să se poată linişti. 
Atunci rănile aveau să se vindece mai repede şi în curând vor putea să-l ia acasă.

Cele două zile nu i s-au părut numai lui Flaviu lungi şi grele, ci şi părinţilor lui. Când s-au revăzut, lui Flaviu 
i-au dat lacrimile:

– Mămico, nu te-am văzut de atâta timp. M-a durut foarte tare, dar am să-ţi 
povestesc o minune.

Mişcată de lacrimile fi ului ei, mama a ascultat ce i-a povestit Flaviu.
– Când m-aţi lăsat singur, mi-a fost foarte dor de casă. Tot timpul 

m-am uitat la geam şi la uşă ca să văd dacă vii, dar n-ai venit. Apoi m-am 
rugat. Ceilalţi copii au râs de mine. O fetiţă chiar mi-a interzis să mă rog. 
Dar eu totuşi m-am rugat în patul meu. Şi Dumnezeu m-a ascultat! Mi-a 
trimis o femeie, care m-a consolat şi mi-a vorbit foarte priete-
nos. Atunci nu mi-a mai venit să plâng.

În ochii mamei au apărut lacrimi de bucurie, când a 
auzit cum fi ul ei încă atât de mic a făcut primii paşi 
prin credinţă. L-a îmbrăţişat cu dragoste şi i-a spus:

– Îmi doresc să mergi prin viaţă cu paşi siguri de 
credinţă. Domnul să te binecuvânteze, fi ul meu!

Scrie în pătrăţelul ce se afl ă deasupra fi ecărei cifre litera de început a cifrei respective. Atunci vei 
afl a cântecul cântat de Maria, prorociţa, sora lui Aaron, după ce Dumnezeu a salvat poporul Israel 
din mâna egiptenilor, despicând apele Mării Roşii pentru ei.
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Cântecul Mariei, prorociţa, sora lui Aaron
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1. De ce nu putem să-L vedem pe Dumnezeu? (Katia M., 11 ani, Ucraina)
Dumnezeu este duh. Aceasta înseamnă că El trăieşte într-o lumină inac-

cesibilă. Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu şi nici noi nu-L putem 
vedea. Aşa ne învaţă Biblia, în Evanghelia după Ioan (4:24) sau în 1 Timotei 
(6:16). Nu-L putem vedea pe Dumnezeu cu ochii noştri trupeşti, fi indcă El este mai 
strălucitor decât soarele. El este sfânt şi trăieşte veşnic. Dimpotrivă, noi, oamenii, 
suntem păcătoşi şi pământeşti. Noi aparţinem lumii pământeşti, dar lumea lui Dumnezeu trece 
cu mult dincolo de lumea noastră.

Însă tuturor celor care cred în Isus, Dumnezeu le-a dat capacitatea să-L vadă cu ochii cre-
dinţei. Aceasta are loc prin Duhul Sfânt, pe care Dumnezeu Îl dă în inima lor. A-L „vedea” pe 
Dumnezeu înseamnă a recunoaşte natura Sa sfântă şi lucrarea Sa în viaţa noastră. De exem-
plu, tu poţi să vezi acţiunea vântului, dar vântul nu-l vezi. Sau imaginează-ţi că suni pe cineva 
la telefon. Tu-l auzi pe omul respectiv şi-i răspunzi, fără să-l vezi.

Aşa este şi cu Dumnezeu. Putem să auzim ce ne spune în Biblie şi putem să afl ăm cum este; 
putem să vorbim cu El prin rugăciune şi putem să învăţăm să înţelegem cum ne răspunde la 
rugăciuni prin ceea ce îngăduie să se întâmple în vieţile noastre. Pe Dumnezeu-Tatăl şi pe 
Dumnezeu-Duhul Sfânt nu-L putem vedea. (Din Biblie ştim că Dumnezeu este un Dumnezeu 
triunic, aceasta înseamnă că El apare în trei Persoane.) Dar pe Dumnezeu-Fiul, adică pe Isus, 
L-au văzut în trecut mulţi oameni. Dumnezeu S-a făcut cunoscut oamenilor prin Isus Cristos şi 
prin El ne-a arătat cât de mult ne iubeşte. Căci El L-a trimis pe Isus la moarte pentru păcatele 
tuturor oamenilor, ca să ne dăruiască viaţă veşnică şi ca să ne pregătească o locuinţă în cer.

2. Cum pot să le explic prietenelor mele că există Dumnezeu, Tatăl ceresc? (Vladislava 
M., Ucraina)

Cristos ne explică: „Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis [...] 
Oricine a ascultat pe Tatăl şi a primit învăţătura Lui vine la Mine” (Ioan 6:44, 45). Oamenii sunt 
atraşi la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Numai Duhul Sfânt poate să-i descopere unui om adevă-
rul şi să pătrundă adânc în inima lui.

Nu li se poate explica altora că există Dumnezeu. Sarcina ta este numai să le povesteşti 
prietenelor tale despre Isus Cristos şi despre adevărurile pe care le citim în Cuvântul lui 
Dumnezeu, în Biblie. Explică-le Evanghelia: că toţi oamenii sunt păcătoşi, că Dumnezeul sfânt 
nu are nimic în comun cu păcatul, că pedeapsa pentru păcat este moartea, dar că Dumnezeu 
ne salvează şi ne oferă împăcare cu Sine în momentul în care am devenit copiii Săi, numai prin 
faptul că Isus a murit în locul nostru, pentru noi şi pentru păcatele noastre. În Romani (10:17) 

este scris: „Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Cristos”.
Sămânţa pe care o semeni tu, Cuvântul lui Dumnezeu, El o va face să încolţeas-
că. Dar să nu te aştepţi ca planta credinţei să aducă rod înainte să fi  avut timp 

să crească. Ai răbdare. Dumnezeu să te binecuvânteze în acest timp! Cu cât 
eşti tu însăţi mai aproape de Dumnezeu, cu atât vei aduce mai mult rod. 
Umple-te în fi ecare zi de dragostea lui Dumnezeu, întreţine relaţia cu El 
prin Biblie, recunoaşte cum este El şi ascultă ce te învaţă şi ce-ţi promite.

Ilustraţii de Elena CARTŞENCO
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Andrei MILIÂI

Ziua se apropia de sfârşit. Obosi-
tă de căutarea hranei, turma de 
reni se îndrepta agale spre pârâu. 
Animalul conducător scrută atent 
zona. Aici erau stânci, pietre, râul 
şi multă zăpadă.

Iarna aceasta ninsese deosebit 
de mult. Zăpada acoperea tot ce 
până acum acestor animale nobi-
le le slujise drept hrană: iarba 
uscată, frunzele şi tufi şurile.

După ce conducătorul se asigură 
că nu-i pândeşte nicio primejdie 
din nicio parte, coborî cu turma 
sa la apă. Animalele însetate 
începură să bea apa rece. Toată 
ziua căutaseră hrană.

Nu le fusese uşor să ajungă prin 
stratul gros de zăpadă la frunzele 
toamnei şi la iarba galbenă. Renii 
erau încă fl ămânzi.

Pentru reni, foamea era mai rea 
decât lupii şi vânătorii cu câini. 
Unii dintre ei muriseră deja de 
foame. Dacă iarna va rămâne la 
fel de aspră, în mod sigur vor mai 
muri unii dintre ei.

După ce îşi potoli setea, condu-
cătorul îşi ridică privirea spre cer, 
de parcă ar fi  vrut să-I ceară lui 
Dumnezeu ajutorul. Apoi desco-
peri printre urmele din zăpadă 
paşii unei capre sălbatice.

Lângă urme zăceau câteva smo-
curi de fân. Conducătorul le miro-
si şi se întrebă mirat:
- De unde să fi  apărut oare fânul 
ăsta aici?

Prudent, urcă pe munte, pe calea 
bătătorită de capră. După urmă 
se putea recunoaşte că această 
capră venea des aici.

Apoi, drumul se sfârşi brusc şi 
conducătorul se trezi în faţa unui 
perete stâncos. Mai sus, undeva 
pe vârful muntelui, era un platou 
mic, o suprafaţă netedă.
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Renul fl ămând adulmecă mirosul 
de fân. Urmele caprei duceau la o 
crăpătură în stâncă, în jurul căre-
ia era împrăştiat fân peste tot pe 
zăpadă.

Intrarea în crăpătura stâncii era 
foarte îngustă, cam de un metru. 
După ce renul se obişnui cu 
semiîntunericul, văzu că în locul 
acela era depozitat foarte mult 
fân.

Aceasta era salvarea. Renul îşi 
ridică privirea spre cer, ceea ce 
s-ar putea interpreta ca o mulţu-
mire adresată Creatorului său, 
care salvase turma de la înfome-
tare.

Conducătorul alergă imediat îna-
poi la turma lui şi o conduse la 
acest loc special. Curând ajunse-
ră cu toţii acolo.

Toamna, oamenii făcuseră un 
stog mare de fân din iarba tăiată 
şi uscată pe munte, chiar acolo, 
lângă crăpătura stâncii.

Dumnezeu ştiuse că urma o iarnă 
grea şi, în bunătatea Sa, trimise-
se un vânt puternic, care arunca-
se o parte din fân în crăpătura din 
stâncă.

Aşa le-a purtat Dumnezeu de gri-
jă renilor. Crăpătura era însă atât 
de îngustă, încât putea să 
mănânce numai câte un animal, 
pe rând. Conducătorul avu grijă 
ca mai întâi să mănânce puii de 
ren şi animalele mai slabe.

Însă doi reni puternici năvăliră 
spre crăpătură şi se îmbrânciră 
unul pe altul. Niciunul nu vroia să 
cedeze în faţa celuilalt. Îmbrân-
ceala lor se transformă într-o lup-
tă cu coarnele.

Turma se dădu speriată înapoi. 
Nici chiar intervenţia conducăto-
rului nu reuşi să îi domolească. 
Renii se ciocneau cu tot mai mul-
tă mânie, coarnele lor izbindu-se 
cu toată puterea.
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Încă o lovitură năprasnică şi coar-
nele lor rămaseră atât de încleş-
tate unele în altele, încât renii nu 
se mai putură depărta unul de 
celălalt.

Mânia lor se transformă curând în 
deznădejde, căci nu mai reuşeau 
să-şi despartă coarnele. Ceilalţi 
reni au putut astfel să se apropie 
şi să mănânce fân pe săturate.

Ultimul care a mâncat a fost con-
ducătorul. A mai rămas încă mult 
fân nemâncat.

Toţi îi priveau pe cei doi reni 
ajunşi la ananghie. Deşi depu-
neau toate eforturile, tot nu reu-
şeau să-şi descleşteze coarnele.

Conducătorul se mai uită o dată 
spre cei doi reni, apoi conduse 
turma la locul de înnoptat. Bineîn-
ţeles că cele două animale neferi-
cite nu au putut să plece împreu-
nă cu turma.

Câteva zile mai târziu, au murit cu 
coarnele lor mari şi frumoase 
încleştate unele în altele. Egois-
mul, mândria şi încăpăţânarea lor 
îi doborâseră. Această întâmplare 
a fost pentru reni o lecţie tragică.

O dată pe zi, conducătorul condu-
cea turma la crăpătura din stân-
că, unde puteau să mănânce. 
Apoi plecau în pădure, unde mai 
încercau să găsească frunze şi 
iarbă.

În cele din urmă, lunile reci luară 
sfârşit, iar zăpada se topi, dând la 
iveală iarba verde şi suculentă. 
De acum, turma trecuse de vre-
mea grea a iernii.

Întrebări:

1. Ce ţi-a plăcut la aceas-
tă poveste? Dă trei 
exemple.

2. De ce ar trebui să ne 
ferim?

3. Poţi să aplici ceva din 
povestea aceasta la 
viaţa ta?

Ilustraţii de Iulia PRAVDOCHINA
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Tuişe-tuişe-vibche-vibche! Bine v-am găsit! 
Iată-mă!

Dar vă rog să nu mă deranjaţi. Credeţi, probabil, 
că dacă mă auziţi cântând atât de vesel, nu am nimic 

de făcut? Dimpotrivă! Am de lucru de nu-mi văd capul. În 
primul rând, m-am uitat aici în jur şi am căutat o locuinţă potrivită. 

Pentru noul meu cămin este potrivită fi e o scorbură veche, fi e un cuib părăsit. 
Abia după ce am terminat de căutat locuinţa m-am pus la intrarea ei şi am început să 
cânt. Cam aşa: „tuişe-tuişe-vibche-vibche”. Sau aşa: „ţi-cru, ţi-cru-ţi, ţi-cri-tii”. Da, exact 
aşa. Şi apoi am aşteptat-o pe ea. Pe jumătatea mea.

Trebuie să ştiţi că vreau neapărat să-i fi u pe plac! Desigur, în primul rând o va impresi-
ona costumul meu drăguţ. Văzut de sus, sunt negru, dar am două dungi albe pe frunte şi 
pe aripi. Văzut de jos, sunt alb. Nu, nu, nu vă gândiţi că sunt o rudă a coţofenei, chiar de 
culorile mele sunt adesea numite pe drept „colorit de coţofană”. Fac parte din familia vră-
biilor. Cu toate acestea, corpul meu, recunosc, nu este la fel de lung ca cel al vrăbiilor, ci 
măsoară doar 13 cm. Ea, adică aleasa mea, îmi seamănă, doar că penele ei sunt prepon-
derent gri-maronii, în loc să fi e negre.

Dar costumul meu izbitor nu este sufi cient. Ca să-i fi u sigur pe plac, mai trebuie să scot 
triluri melodioase: „tuişe-tuişe-vibche-vibche” sau „tri-tri-tri-cru-ti-cruti”. Sau orice altceva 
se aude din ele. Fără falsă modestie, aş dori să afi rm că Dumnezeu m-a înzestrat cu 
nişte calităţi muzicale excepţionale.

O clipă, vă rog, nu aud cumva tipicul ei „vitci-vitci”? Şi i-am întrezărit parcă şi penele 
deosebite! Dar nu plec de pe creanga mea, în niciun caz! Mai bine o aştept aici cu răbda-
re, la viitorul nostru cămin. Atunci va recunoaşte şi ea ce tip casnic sunt. Când se va 
apropia (abia aştept!), am să-i arăt casa mea.

Am căutat mult până când am găsit această scorbură. Şi acesta va fi  ultimul meu exa-
men. Dacă-i va plăcea căsuţa mea – da, atunci vom face imediat nunta! Dar dacă nu ... 
ştiţi, o rudă de-a mea a cântat aproape toată vara atât de frumos, mereu cu speranţa că 
frumoasa lui jumătate va veni curând, dar n-a găsit niciuna. Alţii au depus deja ouăle şi 
şi-au crescut puii, dar el tot singur a rămas. Un burlac. Şi de ce? Pentru că a găsit o scor-
bură necorespunzătoare, una care era prea mică. În ea nu se putea construi niciun cuib, 
abia dacă puteai să-ţi bagi capul înăuntru. Şi în tot acel timp a ciripit atât de frumos! Ar fi  

dat gata pe oricine!
Acum am să mă umfl u, aşa cum trebuie. Prin acest fâlfâit din aripi, des şi tipic, 

putem fi  deosebiţi de alţi semeni de-ai noştri cu pene. Deci, dacă-mi accep-
tă cererea, atunci vom începe să ne construim cuibul. Cele 

Olga MARTINOVA

FE
LI

NA
RU

L 
1/

10

28

Cine sunt Cine sunt 
eu?eu?

Felinarul_2010_1.indd   28Felinarul_2010_1.indd   28 24.11.2009   16:52:3424.11.2009   16:52:34



Ştiaţi că ...
1. ... cea mai mare şi cea mai grea pasăre din 

lume este struţul african? Corpul poate avea 
o lungime de până la 2 m şi o înălţime de 2,5 m. 
Greutatea lui ajunge până la 150 kg. Ce-i drept, 
struţul nu poate să zboare, în schimb poate să 
fugă foarte repede. El atinge o viteză de 30 km/oră, 
la nevoie chiar 70 km/oră. Oul de struţ este cel 
mai mare ou care există; poate să cântărească 
până la 1,6 kg.

2. ... cea mai mică pasăre din lume este pasărea 
colibri (numită şi pasărea muscă)? Ea 
cântăreşte circa 1,9 g şi măsoară 5-6 cm. Această 

pasăre poate fi  văzută extrem de rar pe sol, căci are 
picioruşe foarte slabe. În schimb muşchii ce pun în 

mişcare aripioarele ei micuţe sunt foarte puternici. 
Nu îşi mişcă aripile în sus şi-n jos, ca alte păsări, ci 

în cerc. Păsările colibri pot să-şi mişte aripile atât de 
repede, încât în părţile laterale ale corpului lor, în locul 

aripilor se vede ceva ca nişte norişori şi se aude ca un 
zumzet uşor. Inima păsării colibri este jumătate cât corpul 

ei. Construirea cuibului şi îngrijirea celor 2 pui, pe care-i au 
de obicei, este preluată de cele mai multe ori de femelă, în 

timp ce masculul îşi apără teritoriul de intruşi.
3. ... la păsări, numărul penelor depinde de mărimea 

corpului lor? Astfel, pasărea colibri are în jur de 940 de pene, 
în schimb un pinguin imperial are peste 30.000, ceea ce-l face 

să deţină recordul la numărul de pene.
4. ... cele mai lungi pene din coadă le are fazanul arămiu? Penele 

lui ajung la o lungime de până la 2,2 m şi prin aceasta măsoară de 
trei ori lungimea corpului.

mai potrivite materiale sunt iarba uscată, muş-
chiul sau chiar şi coaja subţire a pinului. (Am 
căutat acest pin deschis la culoare, special pen-
tru casa noastră.) La 2-3 zile după ce terminăm 
de construit cuibul, jumătatea mea mai bună va 
începe să depună ouăle. În mod normal depune 
5-7 bucăţi foarte drăgălaşe! Sunt minunate, 
albastre ca cerul! După ce sunt clocite cam 
11-14 zile, puii încep să-şi spargă găocile. 
Apoi, pentru părinţii lor începe o perioadă 
foarte fericită, dar şi foarte stresantă. Pentru 
a-şi hrăni odraslele, părinţii trebuie să zboare 
zilnic de 400-500 de ori la cuib. Aşa că abia 
dacă le rămâne o oră pe zi ca să se odih-
nească. Muşte, larve de viespi, omide, 
păianjeni şi greieri mici, toate intră în guri-
le larg deschise ale puilor noştri. Dar 
deocamdată acestea sunt doar vise ...

Tuişe-tuişe-vibche-vibche! Ah, uite-o! 
Permiteţi-mi să mă retrag. Altă dată 
vom avea ocazia să ne cunoaştem 
mai bine. Mai treceţi prin pădurea 
noastră de pini. Veniţi cu un bino-
clu ca să puteţi să ne observaţi 
mica familie! Dar vai, nici măcar 
nu m-am prezentat încă!

Însă poate aţi ghicit deja 
şi singuri că sunt un

(Muscicapa hypoleuca).

Ilustraţii de Katharina PRAVDOCHINA
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Daniel-Onisim CHIT, 8 ani, 
Săcele, jud. Braşov
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Felinarul
Felinarul copiilor
Este prietenul copiilor.
Este bun prieten cu mine,
Este bun prieten cu tine.

Tu ai ajuns în depărtări,
Peste mări şi peste ţări;
Toată lumea te iubeşte,
Toată lumea te doreşte.

Tu, o carte fermecată,
O carte imaginată,
Eşti prietenul meu dorit,
De Dumnezeu dăruit.

Diana COJOCAR, 
12 ani, Bratei, jud. Sibiu

Felinarul, 
prietenul meu
Cu Felinarul împreună
Multe lucruri învăţăm,
Le citim cu voie bună
Şi-alte reviste aşteptăm!
Estera şi Filip din Jimbolia,
jud. Timiş

Andreea CRĂCIUN, 11 ani, Voitinel, 
jud. Suceava

Abel şi Cain Îi aduc jertfe lui 
Dumnezeu

Alyna COLESNIUC, 
Reuseni

Râul vieţii

Rebeca Luminiţa BUT, 9 ani, 
Peceiu/Bănişor, jud. Sălaj

Creaţia lui Dumnezeu

Lidia ARSU, Făgăraş, jud. Braşov
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Gabriela CEAPĂ, Chipeşca/Soldăneşti, 
Republica Moldova

Psalmul 19:14

Rodica COLESNIUC, 
Reuseni

Scara Cerului

Dragi copii, părinţi, bunici 
şi prieteni ai FELINARULUI!
Avem o veste minunată pentru voi toţi: 
Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile! Luminiţa 
FELINARULUI poate străluci din nou în şase 
numere pe an. Vă încurajăm să vă rugaţi mai 
departe pentru noi şi nu uitaţi: fi ecare donaţie, cât 
de mică, este un strop de „ulei” atât de necesar 
pentru ca FELINARUL să îşi răspândească 
în continuare lumina.

Echipa FELINARUL
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Pagină alcătuită de Emanuela GAVRILOVICI, Păltiniş

1. Cine acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte 1. Cine acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte 
totul şi suferă totul?totul şi suferă totul?

2. Care este roada Duhului Sfânt?2. Care este roada Duhului Sfânt?

3. Ce înseamnă numele ,,Emanuel”?3. Ce înseamnă numele ,,Emanuel”?

4. De câte ori a fost înconjurat Ierihonul de 4. De câte ori a fost înconjurat Ierihonul de 
poporul Israel?poporul Israel?

5. În ce Psalm găsim scris: „Cât de mult iubesc 5. În ce Psalm găsim scris: „Cât de mult iubesc 
legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea”?legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea”?

6. Cum se numeau cei trei prieteni ai lui Daniel 6. Cum se numeau cei trei prieteni ai lui Daniel 
şi ce nume le-a dat Nebucadneţar?şi ce nume le-a dat Nebucadneţar?

7. Ce era profetul Amos (în ce priveşte munca)?7. Ce era profetul Amos (în ce priveşte munca)?

8. Câţi ani a trăit Metusala?8. Câţi ani a trăit Metusala?

9. Cine a fost numit de popor „Ierubaal” pentru 9. Cine a fost numit de popor „Ierubaal” pentru 
că a dărâmat altarul lui Baal?că a dărâmat altarul lui Baal?

10. Cum se mai numea Estera?10. Cum se mai numea Estera?
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