
Te voi lăuda din toată 

inima mea, Doamne, 

Dumnezeul meu, şi 

voi preamări Numele 

Tău în veci!

(Psalmul 86:12)
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Urmează calea pe care a ieşit poporul Israel din Egipt. Scrie una după alta 
toate literele de culoare maro şi vei afl a cuvintele de laudă pe care Moi-
se, conducătorul poporului Israel, le-a rostit la adresa lui Dumnezeu când 

poporul a trecut biruitor prin Marea Roşie. Întreaga cântare de laudă este scrisă în 
Exodul 15.

_ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _:

_ _   _ _   _ _   _ _ _   _ _ _ _ _;

[...]  _ _   _ _   _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _.

(Exodul 15:2b)

Pagină alcătuită de Elvira ZORN
şi adaptată de Andreas BRAUN
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Elena BRAUN
După o idee a Mariei DELL

Mă bucur!

Mă bucur, da, mă bucur
De fi ecare dimineaţă.
De soarele din înălţime,
De stelele din ceaţă.
Mă bucur de lumina
De la-nceput de zi
Şi de răcoarea umbrei
Din dup-amiezi târzii.

Nespus mă bucur, Doamne,
De norii călători,
De vântul ce adie,
De văi, păduri şi fl ori,
De-a fânului mireasmă
Pe-ntinsele câmpii,
De zumzet de albine
Şi păsărele mii!

De-a păsărilor haină
În multele culori,
De ghiocel, brânduşă,
Liliac aromitor,
De harnica furnică,
De greierele-i frate,
De noua primăvară
Mă bucur peste poate!
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Nespus mă bucur, Tată,
Că-i pace-n a mea ţară,
Că prietenii mă cheamă,
Cu drag mă împresoară!
Mă bucur de iubirea
Ce o reverşi mereu
Peste familia noastră
La bine şi la greu.

Dar mai presus de toate,
Mă bucur de Isus:
El e mereu cu mine,
Iubindu-mă nespus!
Sfătuitor şi Prieten,
Scump Salvator şi Frate –
Deplină-i bucuria,
Să-L ştiu mereu aproape!
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„Sfi nţească-Se 
Numele Tău”         (Matei 6:9b)

E o după amiază însorită de octombrie. În parcul ora-
şului, printre copacii şi tufi şurile colorate în culorile 
toamnei se furişează patru indieni. Unul dintre ei are 
părul roşu şi foarte multe pene pe cap. Numele lui 
este Tim, dar azi el e şeful de trib Vulpe-Şireată. 
Vulpe – numele lui de familie. Şi că vulpile sunt ani-
male şirete, acesta este un fapt bine cunoscut.

Mai este aici şi Ochi-Ager, prietenul 
cel mai bun al lui Tim, Florin. De 
când are ochelari noi, nu-i scapă ni-
mic. E prezentă şi Ana, care iubeşte 

poneii; de aceea, ea se numeşte, fi reşte, Cal-Iute. Şi în 
fi ne, Luca, prietenul lor, cu care este mai bine să nu te 
pui – numele lui este Lup-Puternic.

Indienii tocmai au traversat un râu năvalnic. 
Lup-Puternic s-a cam udat la picioare, dar ceilalţi in-
dieni l-au tras repede pe uscat.

– Indienii adevăraţi nu pleacă niciodată singuri la 
drum, spusese mama lui Tim. În patru, pe poteca răz-
boiului, aşa e bine.

– Psst – nu s-a auzit cumva un foşnet? Vulpe-Şireată 
şi prietenii lui spionează printre tufi şuri. Ar putea fi  
un duşman sau poate o turmă de bizoni.
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Partea a doua 
Poveste-serial începută 
în nr. 1/2010

Cornelia GRZYWA

„Sfi nţţeeaaasssccccăăăăă--SSSSSeeee 
Numele Tău” (Matei 6:9b)

poneii; de aceea, ea se numeşte, fi re
fi ne, Luca, prietenul lor, cu care est
pui numele lui este Lup Puternic

PPaarrtea
Poveste
în nr. 1/2
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Iar se aude foşnetul.
Apoi cineva strigă brusc:
– Vulpe-Roşie, Vulpe-Roşie!
Vulpe-Şireată înţepeneşte.
– Ieşi imediat la vedere! strigă el mânios. Şeful de 

trib Vulpe-Şireată te aşteaptă!
Dar din nou se aude numai:
– Vulpe-Roşie, Vulpe-Roşie proastă!
Acum Vulpe-Şireată îşi pierde răbdarea.
– Numai indienii laşi se ascund. Războinicii cura-

joşi luptă! Sau eşti cumva o faţă palidă?
Tufi şul îngălbenit se mişcă. Trei, patru, nu, chiar 

cinci indieni vopsiţi în culorile războiului ies de după 
el. Unul în plus faţă de grupul lor. Şeful de trib 
Vulpe-Şireată îşi îndreaptă statura.

– Cine mi-a jignit numele trebuie să se lupte cu 
mine!

Un blond cu o panglică legată peste frunte face un 
pas înainte. Este cel puţin cu jumătate de cap mai 
înalt decât Vulpe-Şireată. Blondul scuipă dispreţuitor 
pe pământ.

– Ptiu! Cu o vulpe roşie atât de jigărită 
nu se luptă Cerb-Nobil!

– Aha, pe tine te cunosc! 
strigă Cal-Iute din spate. 
Numele tău ar trebui să fi e 
Şosetă-Puturoasă!

Un tomahawk din 
lemn zboară prin aer, 
chiar pe lângă ochela-
rii lui Ochi-Ager. Asta 
a umplut paharul.

– Pe ei, la atac!
Cu strigăte asur-

zitoare de luptă, 
Vulpe-Şireată şi prie-
tenii lui se năpustesc 
asupra duşmanului. 
Patru contra cinci. Pe-
nele zboară prin aer. 
Nouă indieni se tăvălesc pe pământ. 
Îşi trag pumni, se muşcă, se zgârie şi se îm-
proaşcă şi cu noroi. Ce bine! Cal-Iute ştie 
ceva judo! Şi ce bine că Lup-Puternic îşi poartă 

numele pe merit! Unul dintre indienii duşmani are 
deja un ochi albastru, altul are pământ între dinţi. 
Vulpe-Şireată se tăvăleşte cu şeful de trib duşman pe 
iarbă şi rămâne de văzut cine este cel mai puternic.

În fi nal, nimeni nu poate să spună cine a câştigat. 
Nouă indieni se scutură obosiţi de praful de pe cap. 
Unuia îi sângerează buza. Cumva, toată mânia a tre-
cut. Vulpe-Şireată şi Cerb-Nobil se privesc. Amândoi 
încep apoi brusc să-l arate pe celălalt cu degetul.

– Cândva ai avut păr blond, îi spune Vulpe-Şireată 
celuilalt şef de trib, care este tot plin de praf.

– Iar tu ai avut cândva multe pene, ripostează 
Cerb-Nobil.

Lipseşte doar o pipă a păcii. Dar în mod sigur se 
vor mai întâlni, poate la o vânătoare de bizoni. 
Vulpe-Şireată se simte deodată obosit şi fl ămând.

– Mă duc acasă! strigă el. Mai vine cineva cu 
mine? 

Niciun răspuns. Toţi îl privesc lipsiţi de orice chef.
Când mama deschide uşa casei, este îngrozită.
– Tim, cum arăţi?
– Vulpe-Şireată a învins. Am biruit tribul duş-

man, spune Tim.
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Nu este sută la sută 
chiar aşa, doar pe aproa-
pe. Mama clatină din 
cap.

– Mereu trebuie să 
vă bateţi. Indienii buni 
mai întâi negociază.

– Dar celălalt şef de 
trib mi-a jignit numele. 
M-a numit Vulpe-Roşie! 
strigă Tim supărat.

Mama îi lipeşte lui Tim un plasture peste zgârietu-
ra de pe frunte.

– Du-te mai întâi să te schimbi. Apoi stăm de vor-
bă. Ah, uite, asta a lăsat tata pentru tine.

Mama îi dă lui Tim o bucată de hârtie.
– O, ce bine! Sigur este în legătură cu sulul como-

rii! zice Tim.
Tata îi promisese ieri să-i scrie rugăciunea de pe 

sulul comorii.
Zece minute mai târziu, Tim stă cu mama la masa 

din bucătărie. Silabiseşte şi mama îl ajută.
– „Nu-me-le T-ău”, mami, aici scrie ceva despre 

nume!
– „Sfi nţească-Se Numele Tău”, citeşte mama. Da, 

nici nu este atât de diferit faţă de aventura ta cu indi-
enii. De ce te numeşti tu Vulpe-Şireată? 

Tim se gândeşte.
– Păi, pentru că aşa sunt! Mă numesc Vulpe, iar vul-

pile sunt animale şirete. Este un 
nume bun pentru un indian. 

Mama dă aprobator din cap. 
– Şi ceilalţi ştiu că pot să se bazeze pe asta: Tim 

este o vulpe şireată. La fel este şi la Dumnezeu.
– Dar El Se numeşte numai Dumnezeu şi atât.
– Aşa e. Însă în Biblie găseşti multe istorisiri în 

care este scris cum este El. Că ne iubeşte, chiar dacă 
am făcut odată ceva rău. Că poate să facă orice: să 
ocrotească oameni, să vindece boli, să Se îngrijească 
de tot ce avem nevoie. Şi că este şi sfânt. Şi pe cât 
nu-ţi place ţie să fi i numit Vulpe-Roşie, pe atât de pu-
ţin Îi place lui Dumnezeu ca Numele Lui să fi e batjo-
corit. Doar că El nu sare imediat la bătaie.

Tim zâmbeşte gânditor.
– Că dacă ar sări, ar trebui să-i tragă o mamă de 

bătaie doamnei Voicu, de alături, pentru ca ea spune 
întruna „Măiculiţă Doamne”.

Mama râde.
– Sau să-ţi dea ţie una după cap, când vorbeşti în 

timpul rugăciunii de la masă, nu? În schimb, Dumnezeu 
Se bucură când spunem lucruri bune despre El sau 
când Îi cântăm o cântare frumoasă.

– Sau când facem ce vrea El, afi rmă Tim.
– Da, exact. Atunci sfi nţim Numele Lui.
Mama se ridică.
– Haide acum, indianule, mergem să cumpărăm 

dulciuri şi fructe proaspete.
– Cum? Tim se uită uimit. Mama râde.
– Păi, Vulpe-Şireată ar trebui să ştie că am întot-

deauna ciocolată şi mere în cămară.

(Va urma)
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I-a vorbit vreodată de rău pe părinţii tăi vreunul 
dintre prietenii tăi? Atunci ai observat în mod 

sigur cât este de dureros. Dimpotrivă, probabil că 
te-ai bucurat, când cineva ţi-a spus: „Ai un tată 
grozav!” Este o dorinţă foarte fi rească şi bună 
când vrem să ne onorăm părinţii pe care-i iubim. 
Şi nu doar că îi onorăm, ci ne 
dorim ca şi alţii s-o facă.

La fel este şi cu Dumnezeu, 
Tatăl nostru ceresc. Dacă cre-
dem în El, atunci vrem să vor-
bim despre El, în aşa fel încât să 
Se bucure El Însuşi de spusele 
noastre. De aceea spune Isus 
ca atunci când ne rugăm lui 
Dumnezeu, să Îi spunem aceas-
tă dorinţă: „Sfi nţească-Se Nu-
mele Tău!”

În poveste, Tim s-a supărat 
pentru că tovarăşii lui de joacă 
s-au distrat pe seama numelui 
său. Un nume nu este doar un 
simplu cuvânt, ci el se referă la 
persoana în sine. Dacă te strigă 
cineva pe nume, atunci te strigă 
chiar pe tine, şi nu pe altcineva. Iar dacă noi tre-
buie să sfi nţim Numele lui Dumnezeu, atunci tre-
buie să-L sfi nţim pe Dumnezeu Însuşi. Dumnezeu 
este sfânt, însă noi trebuie să-L respectăm, să-L 
onorăm şi să trăim în aşa fel încât să-i entuzias-
măm şi pe alţii pentru Dumnezeu.

Cum putem să facem acest lucru? Ei bine, Bi-
blia ne prezintă multe modalităţi.

De exemplu, în cele zece porunci Dumnezeu 
ne spune să nu abuzăm de Numele Lui (Exodul 
20:7). Aceasta înseamnă să nu spunem cuvinte, 
precum „O, Doamne Dumnezeule!” sau nici chiar 

„Doamne ajută!”, dacă nu ne şi gândim cu adevă-
rat la Dumnezeu când le rostim. Putem aşadar 
cu vorbele noastre să Îl onorăm pe Dumnezeu. 
Oamenii din jurul nostru observă că Îl iubim şi că 
nu vorbim aşa de parcă El nici nu ar exista.

Dar şi cu faptele noastre putem să-L onorăm 
pe Dumnezeu. Dumnezeu i-a 
spus odată lui Moise: „Voi fi  sfi n-
ţit de cei ce se apropie de Mine 
şi voi fi  proslăvit în faţa întregu-
lui popor” (Leviticul 10:3). Cum 
se face acest lucru ne explică 
Isus: „Dacă aduceţi mult rod, 
prin aceasta Tatăl Meu va fi  glo-
rifi cat; şi voi veţi fi  astfel ucenicii 
Mei” (Ioan 15:8). Prin urmare, 
dacă devenim ucenicii lui Isus, 
adică dacă credem în El şi trăim 
după principiile Lui, atunci prin 
aceasta Îl onorăm pe Dumnezeu, 
Tatăl nostru ceresc. Atunci vom 
face tot mai mult ceea ce-I pla-
ce lui Dumnezeu şi tot mai puţin 
ceea ce nu-I place. Îi vom ajuta 
pe alţii, în loc să-i înşelăm. Vom 

spune adevărul, în loc să minţim. Vom fi  priete-
noşi şi nu ne vom mânia. Vom deveni mai cura-
joşi şi nu vom mai fi  fricoşi. În viaţa noastră trebu-
ie să înceapă să se vadă puterea şi bunătatea lui 
Dumnezeu.

Tu poţi să fi i, aşadar, o persoană care Îi face 
cinste Tatălui său ceresc, şi nu ruşine. Aceasta 
este dorinţa lui Dumnezeu pentru tine. Este şi do-
rinţa ta? Atunci te poţi ruga acum lui Dumnezeu 
şi să-I spui: „Tată din cer, vreau să Te onorez. Te 
rog, ajută-mă. Arată-mi ce-Ţi place. Vreau să tră-
iesc aşa încât să-Ţi aduc bucurie.”
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ONOREAZĂ-L PE TATA
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Cu mult, mult timp în urmă, pe când nu exista încă poporul 
Israel, pe când patriarhii (Avraam, Isaac, Iacov etc.) nu 
se născuseră încă şi pe când nu fusese scrisă încă nici o 
singură carte a Bibliei, în ţara care în Biblie este numită 
Uţ, a trăit un om cu numele Iov.
Poate ai auzit deja acest nume. Când cineva are parte 
de o nenorocire foarte mare şi de nedescris, uneori se 
spune: „Îi merge şi lui ca lui Iov.” Găsim povestea lui 
în cartea Iov, una din cărţile poetice sau cu învăţă-

minte ale Biblie.
Acest om trăia cu mare teamă de Dumnezeu, 
era foarte evlavios şi în acelaşi timp şi foarte 
bogat. Avea trei fi ice şi şapte fi i. Pe lângă aceas-

ta, Iov avea o mare mulţime de animale: cămile, 
măgari, vite şi o turmă imensă de oi şi de capre. 
Iov îşi iubea foarte mult copiii şi adesea Îi aducea 
jertfe lui Dumnezeu pentru copiii săi, căci se gân-

dea: „S-ar putea ca fi ii mei să fi  păcătuit ...” – Aşa a 
trăit Iov, respectat de oameni şi iubit de familia sa.

Însă într-o bună zi, un mesager a venit în fugă la el, 
aducându-i o veste îngrozitoare: duşmanii năvăliseră 
peste turma lui şi furaseră vitele şi măgăriţele. Abia 

spusese mesagerul această veste, că a venit un altul 
în fugă şi i-a adus lui Iov vestea că i-au murit toa-

te oile. Curând după aceasta a venit un al treilea 
mesager, anunţându-l că haldeenii i-au luat toa-
te cămilele, iar pe păstorii care aveau grijă de 
turmă i-au omorât. După această veste, a mai 
venit încă un mesager cu vestea cumplită că un 
uragan a distrus casa în care erau adunaţi copiii 
lui Iov pentru o sărbătoare. Toţi copiii lui fuse-

seră îngropaţi sub dărâmăturile acelei case.
Aceste veşti l-au întristat atât de mult pe Iov, în-
cât şi-a rupt hainele şi şi-a tuns capul. A căzut la 
pământ şi s-a rugat lui Dumnezeu: „Gol am ie-
şit din pântecele mamei mele şi gol mă voi în-

toarce în sânul pământului. Domnul a dat şi 
Domnul a luat – binecuvântat fi e Numele 

Domnului!” În toată suferinţa lui, Iov nu a pă-
cătuit înaintea lui Dumnezeu şi nu a spus nimic 

nepotrivit despre Dumnezeu.
Dar apoi, Iov s-a îmbolnăvit brusc. Tot corpul i s-a um-
plut de bube, din creştetul capului până în talpa picioru-
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Waldemar ZORN

IOV – IOV – 
perioada de suferinţă şi perioada de binecuvântare
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lui! Atunci Iov a ieşit din casa lui, s-a aşezat pe cenuşă şi s-a scărpinat cu un ciob, pentru că suferea 
cumplit din cauza bolii.
Soţia lui i-a spus: „Blestemă-L pe Dumnezeu şi mori!”, ca şi cum i-ar fi  zis: „Cât mai vrei să suferi?” 
Dar Iov I-a rămas credincios Dumnezeului său, spunându-i că nu putem să pri-
mim de la Dumnezeu doar binele şi să nu acceptăm şi răul.
Iov avea şi prieteni. Aceştia au venit la el şi au început 
să-l înveţe. Au vrut să-l convingă de faptul că, pro-
babil, Dumnezeu era nemulţumit de el, pentru că era 
un păcătos. Şi multe alte lucruri au vorbit ei despre 
relaţia lui cu Dumnezeu. Însă Iov nu şi-a crezut prie-
tenii, ci a rămas ferm în încrederea lui în Dumnezeu. 
Aproape toată cartea Iov este alcătuită din discuţi-
ile pe care le-a avut Iov cu prietenii săi şi doar 
puţine capitole conţin modul în care a vorbit 
Iov despre Domnul, despre păcat şi despre 
viaţă, şi ce întrebări I-a pus el lui Dumnezeu.
Domnul i-a răspuns lui Iov în aşa fel, încât în 
fi nal Iov a putut doar să spună că nu mai are 
nimic de zis. Dumnezeu i S-a arătat lui Iov în 
măreţia şi în puterea Sa. Iov a înţeles atunci că 
Dumnezeu este sfânt, că toate gândurile noas-
tre despre El sunt ca vorbele unor copii 
mici, care nu ştiu încă prea multe. Căci 
Numele lui Dumnezeu este sfânt!
După toate aceste întâmplări, Dumnezeu
i-a dat înapoi lui Iov atât sănătatea, 
cât şi bogăţia. La sfârşit, Iov a avut 
chiar de două ori mai mult faţă de 
cât a avut la început. El a mai avut şi 
copii, tot atât de mulţi câţi avusese şi 
înainte. Despre fi icele lui Iov se vor-
bea în toată ţara că au fost cele mai 
frumoase fete din lume. Dumnezeu l-a 
binecuvântat pe Iov şi l-a făcut să cu-
noască multe lucruri: despre El, despre 
lume, despre sensul suferinţei, despre 
soarta oamenilor şi despre veşnicie. De 
aceea a devenit cartea Iov una din cele 
mai renumite şi mai importante cărţi 
din lume.
Ce este scris în Biblie este adevărat. De 
Iov sunt legate şi multe legende. Unii 
afi rmă că Iov ar fi  trăit în Uzbekistanul 
de azi. Acolo li se arată turiştilor mor-
mântul lui. În acel loc există şi izvoare 
din care se presupune că fi icele lui Iov ar 
fi  scos o apă care ar fi  avut puteri miracu-
loase. Dar toate acestea sunt mituri şi le-
gende.
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Care este versetul biblic? 
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Când au auzit prietenii lui Iov de marea neno-
rocire ce s-a abătut peste Iov, au hotărât să 
meargă la el ca să-l mângâie. Pe care cale vor 
ajunge la Iov?

Scrie literele numerotate în ordine descrescă-
toare a numerelor şi vei obţine una din cele 
zece porunci pe care Dumnezeu ni le-a dat prin 
Moise.
_ _   _ _   _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ .

Ghicitoare alcătuită de Olga TKACIUK, 11 ani, şi adaptată de Elena BRAUN

Criptogramă alcătuită de Ania Savina, 11 ani, şi adaptată de Elena BRAUN

Careul buclucaşLabirintul

3

2

1

O M A R E T U N S I S A X

A E R X U W C H E U D R S

E F I R T A L I M C I Î Y

P K E O Ă I C E L U A N H

D E R S X F B O D N N U M

K B Z Y L Ă M A I O I Ţ S

W E J H P V E L B C K D X

F R U E H T N E M A Î K R

I C H Ş D I U M A N E T U

D U F G N H I K L I O R F

P E L R I N U L W K P N C

O H M Y D X U E H I H U K

I N O N R U V X S M F Z T

29 28

30 7 27 43

6 26 36

8 42 25 5

34 35 13

9 24 2 4 37

31 33 14

10 3 12

32 18 38

22 1 11 15

23 19 17

21 20 40 39 16

41

A Ă  Â B C D E I   Î  L M N O R S T Ţ  U V Z

,

!
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Cine a spus urmǎtoarele?

1. „Bea, domnul meu! [...] Am să scot apă şi 
pentru cămilele tale, până vor bea şi se vor 
sătura.” (Geneza 24: 14-19)

2. „Rege Agripa şi voi toţi care sunteţi de faţă cu 
noi; uitaţi-vă la omul acesta, despre care toată 
mulţimea iudeilor m-a rugat în Ierusalim şi aici, 
strigând că nu trebuie să mai trăiască.” 
(Faptele Apostolilor 25:24)

3. „Iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau 
săracilor; şi dacă am năpăstuit pe cineva cu 
ceva, îi dau înapoi împătrit.” (Luca 19:8)

4. „Nu sta de mine să te las şi să mă întorc de la 
tine! Încotro vei merge tu, voi merge şi eu, unde 
vei locui tu, voi locui şi eu; poporul tău va fi  
poporul meu şi Dumnezeul tău va fi  Dumnezeul 
meu.” (Rut 1:16)

5. „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu 
mâncaţi din toţi pomii din grădină?” 
(Geneza 3:1)

6. „Du-te, strânge toţi iudeii din Susa şi postiţi 
pentru mine, fără să mâncaţi, nici să beţi, trei 
zile, nici noaptea, nici ziua.” (Estera 4:15-16)

7. ,,Eu nu găsesc nicio vină în omul acesta.” 
(Luca 23:4)

8. „Fiţi fără teamă! Căci sunt eu oare în locul lui 
Dumnezeu? Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi 
faceţi rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în 
bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, şi 
anume să scape viaţa unui popor în mare 
număr.” (Geneza 50:19-20)

9. „Vei nimici tu oare şi pe cel bun împreună cu 
cel rău? Poate că în mijlocul cetăţii sunt cinci-
zeci de oameni buni.” (Geneza 18:22-24)

10. „Ce ţi-am făcut, de m-ai bătut de trei ori?” 
(Numeri 22:28)

11. „Sufl etul meu Îl înalţă pe Domnul şi mi se 
bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu.” 
(Luca 1:46-47)

12.  „Cine are milă de sărac Îl împrumută pe 
Domnul şi El îi va răsplăti binefacerea.” 
(Proverbe 19:17)

13. „Ţi-am auzit glasul în grădină şi mi-a fost frică, 
pentru că eram gol, şi m-am ascuns.” 
(Geneza 3:10)

14. „Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol 
mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul 
a dat şi Domnul a luat – binecuvântat fi e 
Numele Domnului.” (Iov 1: 20-21)

15. „Ah! Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea 
uşoară; şi cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici 
de alaltăieri, nici măcar de când îi vorbeşti Tu 
robului Tău; căci vorba şi limba îmi sunt 
încurcate.” (Geneza 4:10)

16. „Doamne, Dumnezeule mare şi înfricoşate, 
Tu, care ţii legământul şi le dai îndurare celor 
care Te iubesc şi păzesc poruncile Tale!” 
(Daniel 9:1-4)

17. „Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!” 
(Matei 16:16)

18. „O, nu, Doamne! [...] Iată, cetatea aceasta 
este destul de aproape ca să fug în ea şi este 
mică. O! de aş putea să fug acolo, ... este aşa 
de mică ... şi să scap cu viaţă!” 
(Geneza 19: 18-20

Rebus alcătuit de Natalia ŞEVRAC
şi adaptat de Elena BRAUN

Ştii tu cine a 
făcut afi rmaţiile 
de mai jos? Scrie 
răspunsurile în 
rândurile verticale şi 
vei obţine în rândul 
orizontal de culoare 
galbenă un îndemn. 
(T = T sau Ţ; I = I 
sau Î)

Cuvinte încrucişate

12
6

2 7 17
8 10 11

1 3 5 16
4 9 13 14

15 18
-
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Domnul Gherche, tatăl lui Silviu, era olar. Deoarece această 
profesie nu se bucura de un renume deosebit, prietenii lui Silviu 

râdeau adesea de el. În plus, domnul Gherche nu câştiga prea 
mulţi bani cu meseria lui. De aceea nu putea să-i cumpere 
fi ului său haine şi jucării scumpe, căci avea mai mulţi copii. 
Însă domnul Gherche îşi iubea munca. Olar fi ind, făcea multe 
suveniruri mărunte şi obiecte de uz casnic. Pentru el, atelierul 
era ca o capelă micuţă; ce-i drept, nu aducea bogăţie pentru 
familia lui, dar nici nu duceau lipsă de nimic. Mai demult, lui 
Silviu îi plăcuse să stea cu tata în atelier şi să facă diferite fi gu-
rine din lut. Atunci cântau împreună cântările lor preferate şi 
stăteau de vorbă. Asta le plăcuse mult amândurora. Dar acum, 
Silviu abia dacă mai putea fi  văzut în atelier; frăţiorul şi surioa-
ra lui i-au luat între timp locul. La şcoală, lui Silviu îi era ruşine 
să spună ce meserie are tatăl său, ceea ce diriginta le-a şi poves-
tit părinţilor lui.

Între timp, Silviu devenise adolescent. Avea vocea în schim-
bare şi îi era ruşine de tot, chiar şi de el 
însuşi, de aceea, tatăl lui Silviu nu a dat 
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prea multă importanţă informaţiei 
primite de la dirigintă. Ce-i drept,
domnul Gherche nu a fost ex-
trem de bucuros de cele auzi-
te, dar nici nu s-a întristat prea 
mult. Doar că acum se ruga mai 
mult pentru fi ul lui. Cu toate acestea, 
ceea ce-l neliniştea cu mult mai 
mult era cu totul altceva.

Silviu îşi petrecea tot timpul liber cu 
prietenul lui, Alin. Tatăl acestuia 
mergea şi el la biserică, dar pentru fi ul 
lui nu avea timp, aşa că Alin creştea 
practic pe stradă. Părinţii lui Alin erau 
atât de preocupaţi de viaţa şi de carierele 
lor, încât abia dacă le mai rămânea timp 
pentru fi ul lor. Tatăl lui Alin frecventa 
biserica doar de puţin timp, iar acum dorea 
să-şi „reeduce” soţia, cât putea de bine. 
În fi ecare zi îi ţinea câte o predică sau, 
mai degrabă, îi făcea morală despre cum 
trebuie să fi e o soţie bună. De aceea, 
atmosfera din casa lui Alin era adeseori 
apăsătoare. Băiatul căuta să fi e cât se 
poate de puţin pe acasă, mai ales seara. 
Începuse să fumeze şi să bea, ca să demonstreze că este deja matur.

Când părinţii lui Silviu şi-au dat seama de această prietenie, care putea 
să devină periculoasă pentru Silviu, au încercat să stea de vorbă cu fi ul lor. Dar 
totul a fost zadarnic. Pe de altă parte, nu au vrut nici să-l respingă cu totul pe Alin. Pentru Alin, casa 
familiei Gherche era singurul loc în care putea să se ducă oricând, indiferent de starea în care se afl a. 
Aici era întâmpinat cu dragoste şi atenţie – exact ceea ce-i lipsea atât de mult acasă. Însă asupra lui 
Silviu, Alin nu avea o infl uenţă prea bună, iar aceasta era o problemă difi cilă pentru soţii Gherche.

În urmă cu câteva săptămâni, domnul Gherche luase hotărârea să postească cel puţin o dată pe săptă-
mână şi să se roage şi mai mult pentru Silviu şi pentru prietenul lui. Astăzi stătea, ca de obicei, în faţa 
roţii de olărit, ridicând cu grijă pereţii vasului care avea să fi e folosit pentru pregătirea unor preparate 
culinare. Primise o comandă mare, care urma să fi e bine plătită. Munca înainta bine, iar olarul era în cea 
mai bună dispoziţie. De dimineaţă citise în Biblie un pasaj care îl bucurase foarte mult: „Ferice de omul 
care se încrede-n Domnul.” Domnul Gherche era cu adevărat fericit. Deodată, uşa se deschise încet şi în 
prag apăru Silviu. Domnul Gherche se bucură şi mai mult de acest lucru. Îi zâmbi fi ului său şi îi spuse:

– Vino înăuntru, nu sta acolo ca un străin. Mă bucur că ai venit.
Silviu făcu tăcut câţiva paşi înainte şi se aşeză pe scaunul din spatele măsuţei la care îşi frământase 

întotdeauna micile fi gurine, pe când fusese mic. Se afl au împrăştiate pe toată masa multe miniaturi 
diferite, de animale şi păpuşi, „capodoperele” frăţiorului şi ale surioarei lui. Silviu zâmbi:

– Masa asta încă mai este atelierul copiilor?
– Da, va rămâne atelierul vostru, pentru ca fi ecare din voi să poată face ceva, dacă vrea, zise tatăl.
– N-am mai fost de mult pe aici, spuse fi ul şoptit. Apoi privi rafturile cu oalele de lut şi zise:
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– Ai făcut treabă frumoasă şi multă! Dar de ce nu vinzi nimic din marfa de pe aceste rafturi? Ai 
aici câteva exemplare foarte interesante.

– Pe astea le-am făcut pentru a-i face mamei sau vouă, copiilor, o bucurie. Nu vreau să le vând. 
Pentru a câştiga ceva bani prefer să vând obiectele normale, răspunse domnul 
Gherche, liniştit.

Silviu tăcu din nou un timp. Dar apoi îl întrebă brusc pe tatăl lui:
– Îmi dai puţin lut?
Domnul Gherche zâmbi. Se bucura de faptul că, aparent, fi ul lui dorea să-şi 

amintească de vremurile când „olărise” cot la cot cu el. Silviu frământă un timp 
lutul în mâini, apoi întrebă:

– De fapt, te simţi jignit pentru că nu te-am mai vizitat aici de atâta timp?
– Nu, nu sunt jignit. Dar mi-a fost totuşi puţin dor de timpul pe care 

l-am petrecut împreună aici, noi doi.
Silviu se codi mult, apoi în fi nal spuse cu un suspin:
– Ca să fi u sincer, şi mie.
– Puteai să vii oricând, doar ştii asta, îi zâmbi tata.
– Da, ştiu. Dar am avut problemele mele ..., oftă Silviu. 
Apoi adăugă:
– Îţi mai aminteşti de urciorul cu mânerul gol, pe care l-am 

făcut odată?
– Da, atunci s-au minunat toţi că un băiat de 

vârsta ta poate să facă aşa ceva. Dar ce păcat 
că l-ai stricat!

– Da, de asta-mi pare şi mie rău acum. 
Silviu tăcu un timp. Dar Alin spune că 
mint, că aşa ceva nu se poate face.

– Dacă vrei, poţi să mai încerci o dată. 
Deşi, dacă Alin nu vrea să creadă, nu vei 
putea să-l convingi, chiar dacă ai face 
încă o dată acelaşi urcior. Uneori, oame-
nii cred numai ce vor să creadă. Atunci 
neagă chiar şi realitatea, oftă domnul 
Gherche.

– Dar ce-ar fi  să mai încerc o 
dată? 

Silviu întinse mâna şi-şi mai 
luă o bucată de lut.

– Eu nu pot decât să mă bucur de 
asta.

Domnul Gherche îi făcu loc 
fi ului său la roata olarului. Apoi se 
aşeză la masa de lucru pentru a 
face cu mâna decoraţiuni pe 
vasele sale, iar Silviu se 
apucă de urcior. După un timp, 
Silviu veni cu propunerea:
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– Ce-ar fi  să cântăm împreună, ca pe vremuri?
– Putem s-o facem, zise tatăl bucuros. Începe tu.
După ce au cântat, Silviu întrebă, prudent:
– Tati, de fapt, de ce-i permiteţi voi, tu şi mama, lui Alin să vină mereu la noi? În mod sigur ştiţi 

ce face el.
– Da, mama şi cu mine ştim şi de aceea ne şi facem griji pentru tine. Nu vrem să ţi-l iei pe Alin ca 

exemplu, zise domnul Gherche.
– Chiar nu ştiţi ce spune el despre voi? Vă consideră oameni care veniţi de pe o altă planetă, pentru 

că vă agăţaţi atât de tare de Dumnezeu. Iar pe tine te consideră un om care nu este bun de nimic alt-
ceva, decât să învârtă o roată. Îi consideră pe toţi creştinii făţarnici şi uşor retardaţi.

– Ştim şi asta. Dar cred că fi ul meu este sufi cient de deştept ca să deosebească adevărul de neadevăr.
– Dar de ce sunteţi totuşi ospitalieri cu el? 
Silviu nu putea să împace aceste două lucruri, erau ca apa şi uleiul, care nu pot fi  amestecate. Dom-

nul Gherche zâmbi când îşi văzu fi ul derutat.
– Tatăl meu din cer, pe care-L iubesc şi de care, cred eu, nu trebuie să ne fi e ruşine, chiar dacă 

ceilalţi îl desconsideră (la aceste cuvinte, Silviu roşi până în vârful urechilor), ne în-
vaţă că trebuie să semănăm cu El. Iar Dumnezeu trimite ploaia peste 

cei drepţi şi peste cei nedrepţi şi lasă ca soarele să răsară peste cei 
buni şi peste cei răi. Dar cum se poate trăi fără dragoste? Mama 
ta şi cu mine gândim aşa: cât timp Alin mai are nevoie de dra-
gostea noastră şi vine la noi, vrem să facem tot ce este necesar, 

indiferent ce spune el despre noi. Dumnezeul pe care-L slujim 
îi va arăta şi-i va explica El Însuşi toate lucrurile. În plus, 
nici noi nu tăcem. Încercăm să-l învăţăm pe Alin, la fel ca 
şi pe tine, unele lucruri, pentru ca să poată lua decizii bune 
în viaţă, ca pe viitor să nu fi e nevoit să culeagă rod amar.

– Tocmai asta este ceea ce mă uimeşte cel mai mult! 
exclamă Silviu. Îl trataţi de parcă ar fi  fi ul vostru şi de 

parcă nu ar face nimic rău, ci doar ar avea 
de gând să facă ceva rău, de la care vreţi 

încă să-l opriţi. Iar el face răul acela 
deja de mult timp!

– Mama şi cu mine ne rugăm ca 
Dumnezeu să-i cureţe inima de rău şi 
să nu îngăduie ca această „stricăciu-
ne” să intre în inima lui. Noi credem 

în puterea lui Dumnezeu şi acţionăm 
prin credinţă. Dacă am fi  văzut că nu 
avem o credinţă puternică şi că răul în-
cepe să domine în prietenia voastră şi că 
te înrobeşte şi pe tine, ţi-am fi  interzis să 
te mai întâlneşti cu el.

– Şi eu am crezut că voi nu vedeţi toate 
astea! zise Silviu uimit şi clătină din 
cap. În timpul acestei discuţii, domnul 
 Gherche dirijase din când în când cu 
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atenţie mâna lui Silviu, în timp ce dădea formă urciorului. Această muncă, deloc uşoară, se făcea 
încet, iar pentru Silviu nu era deloc uşor să dea formă detaliilor mai complicate. Însă mâinile experi-
mentate ale tatălui său îl conduceau mereu – fără să se impună – în locurile mai grele, dând vasului 
forma dorită. La sfârşit, „imposibilul” devenise posibil – urciorul era gata şi putea fi  ars.

– Ştii, tati, am încercat şi singur ... hm, da, ca să i-o demonstrez lui Alin, dar nu mi-a reuşit, recu-
noscu Silviu.

– În viaţa mea şi eu am încercat să fac singur multe din lucrurile pe care le cere Dumnezeu de la 
noi. Dar nici mie nu mi-au reuşit, recunoscu domnul Gherche. Lucrurile difi cile este mai bine să le 
facem împreună cu Învăţătorul, nu-i aşa? zise el şi-şi privi fi ul cu dragoste.

– Da, ai dreptate, tati ... Pot acum să vin din nou mai des pe la tine, în 
atelier?

– Sigur că poţi, m-aş bucura chiar foarte mult! Împreună putem face 
multe. Dar cel mai important e că îmi doresc să avem împreună părtăşie. 
Dacă vrei, poţi să-l întrebi şi pe Alin, dacă vrea să vină şi el. Şi lui îi 
place să aibă companie.

Silviu se gândi o clipă, apoi zise zâmbind şmechereşte:
– Nu, mai întâi vreau să te am numai pentru mine, că de mult timp nu 

ai fost numai al meu. Mai târziu, da, îl voi întreba dacă vrea să vină 
şi el.

– Ţi-am spus doar: „dacă vrei”. În plus, dacă nu vrei neapărat 
să lucrezi cu lut, poţi să faci şi altceva. Mie mi-e indiferent ce 
facem când suntem împreună, important este numai să facem 
ceva împreună.

– Şi eu simt la fel. Ce spui tu, aia facem! ... Aşa bine ca azi 
nu m-am simţit de mult. Acum ştiu că am nevoie de părtăşia 
noastră. Te iubesc, tati!

– Şi eu pe tine, fi ul meu! se bucură domnul Gherche. 
După o scurtă pauză, mai adăugă: Celor care se iubesc, 
lucrurile grele nici nu li se mai par chiar atât de grele.
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Pagină alcătuită de Elvira ZORN

Ilustraţii de Victoria DUNAIEVA

Am fost primul împărat 
în Israel. Numele meu 
este ...

Am fost orb, 
dar Isus 
mi-a redat 
vederea. 
Mă numesc ...

Un înger a venit 
la mine şi mi-a 
vestit că voi 
naşte un fiu. 
Numele meu 
este ...

M-am ocupat 
de înmormântarea 
lui Isus. Numele meu 
este ...

M-am lepădat de trei ori 
de Cristos. După aceea 
mi-a părut rău şi am fost 
iertat. Mă numesc ...

Numele 
pe care 
mi l-a dat 
soţul meu 
înseamnă 
„viaţă”. Mă 
numesc ...

Am vrut 
neapărat să-l 
văd pe Isus şi de 
aceea m-am urcat într-un 
copac. Numele meu este ...

Am scos poporul 
Israel din Egipt. 
Mă numesc ...

Sunt un împărat şi am scris mulţi 
psalmi. Mă numesc ...

I-am persecutat 
pe creştini, dar 
Dumnezeu m-a 
chemat să-L 
urmez. Numele 
meu este ...

Sunt fiul 
împăratului 
Saul. 
Mă numesc ...

Sunt autorul a 3000 de 
proverbe şi 1005 cântări. 
Mă numesc ...

Pagină alcătuită de El iivirara ZZ ZORORORNNN

Care este numele meu?
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Scurt istoric
Dacă tu şi cu mine am fi  călătorit în urmă cu 2000 

de ani pe unul din drumurile pietruite de atunci şi 
dacă am fi  întrebat pe cineva încotro duce acel drum, 
am fi  primit de peste tot acelaşi răspuns: „Toate dru-
murile duc la Roma.” Din Marea Britanie până în 
Africa de Nord, din Spania până la Marea Caspică, 
toate aceste ţări şi popoare din vremea aceea au fă-
cut parte din marele Imperiu Roman. Iar capitala 

acestui imperiu a fost Roma. Drumurile au repre-
zentat cartea de vizită a Imperiului, fi indcă romanii 
au fost primii care au construit drumuri întărite, din 
piatră, pentru a-şi uni centrul cu provinciile din jur.

Istoria Imperiului Roman este consemnată înce-
pând cu anul 753 î.Cr., când ar fi  fost întemeiat oraşul 
Roma. Acest mic oraş-stat avea o poziţie favorabilă, 
la o trecere peste râul Tibru, în centrul Italiei de azi. 
Cu timpul, Roma şi-a extins proprietăţile şi a devenit 
o putere mondială, în care oamenii diferitelor ţări 
vorbeau aceeaşi limbă, pentru a putea comunica la 
nivel internaţional. Între ei vorbeau în greacă, deşi 

limba ofi cială a Imperiului era limba latină.
Infl uenţa Romei antice se mai resimte încă şi azi: 

numele lunilor noastre au la bază limba latină, când 
medicul scrie o reţetă, el scrie denumirea medica-
mentelor în latină, iar conductele noastre de apă şi 
reţeaua de canalizare le-am copiat tot de la romani. 
Legile noastre se bazează pe dreptul roman şi până 
nu de mult armatele tuturor statelor lumii erau struc-
turate după modelul vechilor armate romane.

Ultima treaptă
În mod sigur te gândeşti: Ce oameni, ce 

viaţă, ce de mărturii au lăsat în istorie! Dar 
mai aşteaptă puţin cu evaluarea ta. Să ne ui-
tăm în culisele istoriei mondiale, să vedem 
cum de s-a ridicat Roma atât de mult. Acest 
secret ni-l poate dezvălui numai Biblia; ea ne 
arată că pământul nu se învârte singur, ci 
Dumnezeu, Atotputernicul, stăpâneşte totul 
şi hotărăşte cum se dezvoltă lumea.

Deja cu mult înainte de întemeierea Imperiului 
Roman a existat o profeţie despre stăpânirea mondi-
ală a Romei. Ea a fost scrisă în cartea profetului 
Daniel. Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a avut 
un vis pe care nu l-a putut interpreta nimeni, în afară 
de Daniel. Iar acesta i-a spus împăratului următoare-
le lucruri: începând cu împărăţia lui Nebucadneţar, 
se vor succeda patru împărăţii. După aceea, Domnul 
va distruge toate împărăţiile de pe pământ şi-şi va 
edifi ca propria Sa Împărăţie, care este indestructibi-
lă. Şi aşa s-a şi întâmplat. S-au succedat una după 
alta patru împărăţii: împărăţia babiloniană, împără-
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Imperiul Roman

Împăratul Titus
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ţia persană, împărăţia elenă şi, la urmă, cea de-a 
patra, Imperiul Roman, despre care vorbim azi. 
Când Daniel a interpretat visul împăratului, Roma 
era încă un mic oraş, în care nimeni nu ar fi  văzut 
viitoarea capitală a unui mare imperiu. Dar dacă ai 
fost atent, poate îţi mai aminteşti cum se termina 
visul, şi anume cu cea mai importantă, cea mai pu-
ternică şi mai măreaţă Împărăţie, care nu va avea 
sfârşit. Este Împărăţia lui Dumnezeu. De aceea, nu 
Roma a fost centrul istoriei omenirii, ci Împărăţia 
Dumnezeului nostru. Şi chiar dacă se părea că Roma 
dă porunci şi domneşte, totuşi aceasta nu a fost de-
cât ultima treaptă înainte de venirea Împărăţiei lui 
Dumnezeu pe pământul nostru. La cinci sute de ani 
după profeţia lui Daniel, pământul a fost pregătit 
pentru o mare vizită. Şi, „la împlinirea vremii”, 
Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său, pe Isus Cristos, în 
lumea noastră.

Cealaltă Împărăţie
În mod sigur ştii că Fiul lui Dumnezeu, Isus 

Cristos, S-a născut într-o vreme în care Imperiul 
Roman tocmai lua avânt. Însă Isus nu S-a născut în 
capitala acestui imperiu şi nici la curtea unui împă-
rat, ci în micul oraş Betleem, în Iudeea, o provincie 
îndepărtată, care a fost adăugată la Imperiul Roman 
în anul 63 î.Cr. Maria, mama lui Isus, venise cu Iosif 
la Betleem datorită unui recensământ. Împăratul ro-
man Augustus a dat poruncă să fi e numărată popula-
ţia, pentru că vroia să ştie câţi bani putea să primeas-
că prin impozitele pe care vroia să le strângă din tot 
imperiul său. Toţi domnitorii pământeşti încearcă să 
ia şi să acumuleze cât de multe bogăţii. Însă Împăra-
tul împăraţilor, Isus, nu a venit în lume ca să ia, ci ca 
să dea. El S-a dat pe Sine Însuşi, viaţa Sa, pentru ca 
să ne fi e iertate păcatele. Roma a asuprit lumea cu 
puterea armelor. Astfel, în anul 66 d.Cr., Titus a înă-
buşit răscoala iudeilor împotriva supremaţiei roma-
nilor, acelaşi Titus care, în anul 70 d.Cr., a distrus 
Ierusalimul şi Templul. Isus, în schimb, cucereşte 
popoarele şi Şi le supune prin puterea dragostei Sale. 
Împărăţia Lui se răspândeşte în lumea întreagă.

Ai auzit deja cum încercau stăpânitorii romani să 
se facă iubiţi de supuşii lor? Ei organizau jocuri la 
care intrarea era liberă. De exemplu, întreceri sân-
geroase, în care îi puneau pe sclavi să lupte ca gladi-

atori (luptători cu sabia), dădeau drumul la fi are săl-
batice ca să atace oamenii sau înscenau lupte marine 
imaginare. Toate acestea se petreceau în arenele am-
fi teatrelor. În timpul acestor jocuri, le împărţeau 
spectatorilor pâine în mod gratuit. Ce crezi, cât timp 
îi iubea poporul pe aceşti stăpânitori? Doar cât timp 
existau jocuri şi pâine. Isus a cucerit inimile a mili-
oane de oameni din întreaga lume prin faptul că ne-a 
iubit aşa cum suntem şi prin faptul că a murit în lo-
cul nostru pe cruce. Moartea pe cruce era o pedeap-
să cumplită, pe care romanii o aplicau delincvenţilor 
şi duşmanilor Imperiului. Cristos a luat de bună voie 
această pedeapsă asupra Sa ca să dobândească pen-
tru noi viaţa veşnică. Renumita justiţie romană (în 
persoana lui Pilat din Pont) „şi-a spălat mâinile în 
nevinovăţie”, prin aceasta vrând să arate că nu are 
nimic de-a face cu moartea Fiului lui Dumnezeu.

De ce au fost romanii atât de cruzi? Pentru că dra-
gostea pleacă de la Dumnezeu, însă romanii se în-
chinau la zeii pe care şi i-au inventat singuri şi care 
nu sunt în stare să schimbe oamenii. În tot Imperiul 
Roman existau multe temple păgâne; un împărat a 
cerut chiar să i se aducă lui însuşi închinare ca lui 
Dumnezeu. Când creştinii au refuzat să facă lucrul 
acesta, au început să fi e omorâţi. Arena Coloseumu-
lui, cel mai mare amfi teatru din Roma, a fost înecată 
în sângele martirilor creştini. Biblia relatează despre 
bărbaţi romani şi femei romane care nu s-au temut 
că rudele şi prietenii s-ar putea dezice de ei, ci L-au 
urmat pe Cristos. Şi asta pentru că numai cu El avem 
biruinţa şi viaţa – viaţa veşnică!

19

FE
LI

NA
RU

L 
2/

10

Coloseumul din Roma 

Felinaril_2010_2.indd   19Felinaril_2010_2.indd   19 20.01.2010   14:41:3520.01.2010   14:41:35



T i-ar plăcea să ştii cum au trăit copiii în Roma an-
tică?

Nu de mult am vizitat la Kiev, unde locuiesc, o ex-
poziţie de sculpturi din Italia. Aceste sculpturi au fost 
dăltuite în urmă cu 2000 de ani, din marmură, şi repre-
zintă tineri locuitori ai Romei de odinioară. Ai făcut 
vreodată ceva din plastilină? De exemplu, o răţuşcă, 
un ursuleţ sau un camion? Pentru aceasta nu trebuie 
să ai neapărat o răţuşcă sau un camion în faţa ta. Dar 
dacă un sculptor vrea să sculpteze un băiat, trebuie să 
aibă în faţa lui un băiat adevărat, pe care să-l poată 
studia exact, altfel nu iese nimic din munca lui. Mai jos 
se văd trei băieţi. Ei au căi total diferite în viaţă, însă 
toate aceste căi i-au dus la Roma.

Luciu, de exemplu – hai să-l numim aşa –, este un 
tânăr închinător la Isis, o ze-
iţă păgână. Părinţii lui Luciu 
credeau probabil într-o viaţă 
după moarte. Şi pentru a 
o binedispune pe stăpâna 
 vieţii de dincolo, şi-au trimis 
fi ul să slujească în templul 
păgân. Asemenea temple 
existau în număr foarte mare 
în întregul imperiu. Cred că 
Luciu a fost foarte curând 

dezamăgit de stăpâna lui, căci ea nu era în niciun caz 
atotputernică şi la ea nu exista nici dreptate, nici îndu-
rare. Avea atunci oare vreun rost să-şi jertfească tine-
reţea, ca s-o urmeze?

Iar pe măscăriciul acesta să-l numim Gaius. Toc-
mai încearcă o mască de teatru. La vechii romani, tea-

trul şi toate felurile de 
spectacole jucau un rol 
important. Oamenii îşi 
petreceau timpul liber în 
forum. Nu, nu în forumul 
de pe internet! În vechea 
Romă, un forum era o 
curte sau o piaţă imen-
să, unde oamenii puteau 
să se întâlnească şi să 
stea de vorbă. Acolo era 
şi piaţa de mărfuri. Tot 
acolo exista şi un circ, 
în arena căruia aveau 
loc întreceri de cai. La 

acestea îi plăcea lui Gaius să se ducă cel mai mult, 
împreună cu tatăl său. În plus, în forum exista şi un 
amfi teatru. Dar acolo nimeni nu îl dusese încă pe 
Gaius, fi indcă era prea mic. Cu toate acestea, el auzise 
deja de multe ori urletele mulţimii – adeseori erau mii 
de oameni – care privea luptele gladiatorilor. Gaius 
era ferm hotărât ca mai târziu nu doar să privească 
luptele în doi, pline de cruzime, ci să organizeze chiar 
el însuşi asemenea spectacole pentru romani. Prin 
aceasta avea să-şi câştige, la fel ca tatăl lui acum, 
prietenia şi bunăvoinţa oamenilor. Trebuie să consta-
tăm cu tristeţe că, din nefericire, mulţi romani năzuiau 
la un asemenea mod de viaţă. Gaius şi părinţii lui nu 
au fost singurii care au mers pe calea aceasta.

Pssst. Vezi tu, acest băiat a adormit. Numele lui 
este Titus şi s-a născut într-o familie de sclavi. De ace-
ea, soarta lui este să-i aparţină unui stăpân, care, ce-i 
drept, este aspru, dar cu toate acestea este bun cu el. 
Îl ia cu el când se duce la adunările din catacombe. 
Ce cântări minunate se cântă acolo! Ele spun despre 
un oraş ceresc, unde nu mai există tristeţe, unde toţi 
sunt egali şi liberi! Cuvinte uimitoare pe o melodie fru-
moasă ... Felinarul se coboa-
ră spre pământ lângă piciorul 
lui Titus, ochii i se închid din 
nou. E pe punctul să adoarmă, 
dar buzele lui şoptesc: 
„Doamne, pe ce cale trebuie 
să mergem pentru ca să 
ajungem în acest oraş minu-
nat? Te rog, du-mă acolo!”

„Multe căi îi pot părea bune 
omului, dar la urmă se văd 
că duc la moarte” (Proverbe 
14:12). Aşa s-a întâmplat 
şi cu Roma antică. Romanii 
se considerau centrul omeni-
rii. Erau mândri de tot ce au 
realizat. Dar, până la urmă, 
ei s-au distrus singuri. 
Dumnezeu a rostit o judecată 
inevitabilă împotriva Romei, 
oraşul care a persecutat Bi-
serica lui Isus şi care a fost un bastion al păcatului. 
Însă cine este un copil al lui Dumnezeu poate să se 
bucure de viaţa veşnică.

Pe care cale vrei să mergi tu?

Dmitri 
VRUBLEVSKI
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1. Ce înseamnă cuvântul „passa” („Paşte”)?  (Maria B., 14 ani, Ucraina)
Acest cuvânt provine din limba ebraică, tradus literal înseamnă „a trece peste” 
sau „a cruţa”. Dumnezeu le-a poruncit iudeilor să ţină sărbătoarea Paştelui ca să-şi 
amintească ce s-a întâmplat înainte să plece din Egipt. În vremea aceea, Dumnezeu 
le spusese iudeilor să ungă stâlpii uşii cu sângele unui miel. După ce au făcut acest 
lucru, copiii lor întâi-născuţi au fost cruţaţi şi nu au trebuit să moară. Însă toţi întâii-
născuţi ai egiptenilor au murit atunci într-o singură noapte. (Exodul, capitolul 12) 
Acesta este un simbol pentru faptul că noi, oamenii, suntem salvaţi de la moartea 
veşnică prin sângele pe care l-a jertfi t Cristos pentru noi. Aşa ne învaţă Biblia: 
„Cristos, Paştele nostru, a fost jertfi t.” Cristos este Mântuitorul nostru, El este 
Mielul lui Dumnezeu, care a luat asupra Sa păcatul lumii (vezi Ioan 1:29).

2. După ce au ieşit din Egipt, de ce s-au închinat israeliţii la un 
viţel de aur?  (Maria B., 14 ani, Ucraina)
Când Dumnezeu a eliberat poporul Israel din robia cumplită a Egiptului, i-a arătat 
poporului cât este El de loial şi l-a făcut să vadă minunile Sale. Dumnezeu S-a 
îngrijit de poporul Său şi a vrut ca oamenii să înveţe să se încreadă în El şi să-L 
urmeze. Dar de îndată ce israeliţii au dat de greutăţi în călătoria lor, au început să 
se îndoiască de Dumnezeu. Au cârtit împotriva Lui, în loc să continue să se în-
creadă în El şi să aibă răbdare.

La fel s-a întâmplat când Moise a urcat pe muntele Sinai. Israeliţii au vrut să-L 
reprezinte pe Dumnezeul invizibil şi atotputernic printr-o imagine vizibilă, aşa 
cum se făcea în Egipt cu idolii. Prin urmare, şi-au turnat un viţel de aur. Iar 

aceasta a fost o mare jignire la adresa lui Dumnezeu.
Pentru că Dumnezeu este duh, noi nu-L putem vedea cu ochii noştri pământeşti. 
Cu toate acestea, putem fi  siguri că tot ce ne spune şi tot ce ne promite Dumnezeu 
în Biblie este adevărat şi se va împlini la vremea potrivită, conform voii Sale. Noi 
trebuie să primim Cuvântul Domnului prin credinţă şi să-l păstrăm în inima 
noastră. Atunci Dumnezeu ni Se va descoperi ca Tată iubitor.
Dar dacă oamenii nu vor să creadă, dacă nu-L aşteaptă şi nu vor să-L recunoas-
că pe Dumnezeu, atunci ei caută o cale mai uşoară, pe care dorinţele lor să afl e 
o împlinire cât mai grabnică. Însă aşa se comportă o inimă care este necredin-
cioasă şi rea. În Cuvântul Său, Dumnezeu spune despre israeliţi: „Este un po-
por cu inima rătăcită; ei nu cunosc căile Mele” (Psalmul 95:10).
Dumnezeu nu vrea să avem o astfel de inimă. Biblia ne avertizează: „Luaţi seama 
dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să 
vă despartă de Dumnezeul cel viu” (Evrei 3:12).

 Răspunsuri date de Marina CUZNEŢOVA
Ilustraţii de Victoria DUNAIEVA

21

FE
LI

NA
RU

L 
2/

10

Felinaril_2010_2.indd   21Felinaril_2010_2.indd   21 20.01.2010   14:42:2720.01.2010   14:42:27



În Antichitate, oamenii credeau că Soarele se în-
vârte în jurul Pământului şi că Pământul este un disc, 
care este purtat de elefanţi, balene sau broaşte ţestoase 
mari. Însă părerile oamenilor se schimbă, o teorie vine 
şi ia locul altei teorii. Numai Biblia este neschimbătoare. 
Ea a fost scrisă într-un interval de timp de peste 1600 
de ani de patruzeci de autori diferiţi şi nu conţine greşeli 
sau contradicţii. Această minune poate fi  explicată nu-
mai aşa: autorul Bibliei este Dumnezeu. În Biblie este 
scris, de exemplu, că aerul are o greutate, iar acest lucru 
a fost scris cu 2500 de ani înainte ca oamenii de ştiinţă 
să-l constate. Când astronautul american Jim Irwin a 
privit Pământul din spaţiu, s-a gândit la afi rmaţia Bibliei: 
„Dumnezeu spânzură Pământul pe nimic” (Iov 26:7). Mai 
târziu, Irwin a adăugat: „Mai bine nu se poate spune!” Iar 
acest verset biblic este vechi de 3500 de ani!

Mai sus citatul Jim Irwin s-a născut în 1930. În 1951 
şi-a obţinut primul grad academic, iar în 1957 diploma de 
masterat în domeniul tehnicii aviatice. După terminarea 
studiilor, Jim Irwin a devenit pilot de testare. Însă visul 
vieţii lui era să devină astronaut. Acest vis avea să se 
împlinească în 1963. În 1972, el a devenit al optulea om 
ale cărui picioare au păşit pe Lună.

Pe când „Apollo 15” se apropia de Lună, Jim a ştiut 
că îi stătea în faţă o sarcină foarte importantă: trebu-
ia să aselenizeze pe suprafaţa Lunii cu modulul său 
selenar. El răspundea de modulul selenar. Astronauţii 
aveau sarcina să studieze craterul în a cărui vecinătate 
aselenizaseră. Trebuia să recolteze probe şi să facă 
ture mai lungi cu vehiculul selenar pe suprafaţa lunii. 
Aceasta a fost partea cea mai periculoasă a programu-

lui. Ce s-ar fi  întâmpla, dacă vehiculul selenar s-ar fi  de-
fectat? În acest caz, cum ar mai fi  putut astronauţii să se 
întoarcă la modulul lor selenar?

Dar apoi s-au apropiat din nou de Pământ. Totul 
decursese fără incidente. Astronauţii au privit Pământul, 
care de la distanţa aceea era atât de mare, încât acope-
rea aproape jumătate din orizont. De la măreţia acestei 
privelişti, li s-a oprit respiraţia. Alfred Worden, unul dintre 
astronauţii care au fost cu Jim Irwin pe Lună, a spus 
într-un interviu: „Niciunul din noi nu s-a întors pe Pământ 
aşa cum a plecat.” Acest lucru a fost adevărat în mod spe-
cial cu privire la Jim. Căci el a spus că a simţit aproape 
fi zic apropierea lui Dumnezeu, când a văzut unicitatea 
universului, când s-a plimbat pe suprafaţa Lunii şi când 
a privit Pământul din spaţiu. Pentru el, zborul pe Lună 
s-a transformat într-o experienţă spirituală profundă, prin 
care a devenit un om cu adevărat credincios.

După acest zbor, Jim Irwin a renunţat la slujba lui şi 
a devenit predicator. El a înfi inţat organizaţia creştină 
„High Flight Foundation” (Fundaţia Zboruri Înalte) şi a 
început să scrie cărţi despre Isus, Dumnezeu şi spaţiul 
cosmic.

Jim Irwin a mai avut un vis: a vrut să găsească arca lui 
Noe. În acest scop, a călătorit de mai multe ori în Turcia, 
la muntele Ararat. Ce-i drept, a adunat multe informaţii 
despre corabia lui Noe, însă visul lui nu s-a împlinit. La 
data de 8 august 1991, Jim Irwin a murit, la vârsta de 61 
de ani, în urma unui infarct.
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UN ASTRONAUT 
CARE A DEVENIT PREDICATOR
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CINE GĂSEŞTE DIFERENT, ELE? 
Colorează cele două imagini şi încearcă să găseşti opt diferenţe între ele. Oare vei reuşi?
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Criptograma alcătuită de Albina VOGELMANN
şi adaptată de Elena BRAUN

Dacă reuşeşti să rezolvi criptograma, vei afl a cui I se cuvine toată lauda şi cinstea.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

VERSET BIBLIC ÎNCIFRAT
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1.
Ştii tu, de fapt, cum pot să ţârâie cosaşii? Dacă ai fost vreodată pe o câmpie, în mod sigur ai auzit 
deja cât de inconfundabil cântă cosaşii. Ei fac parte din ordinul Orthoptera. Din cadrul subordinu-
lui cosaşilor fac parte, de exemplu, cosaşii de stepă (Tettigonioidea), care sunt nişte muzicanţi de 

excepţie. „Instrumentul lor muzical” fascinant a fost pus de Dumnezeu pe aripile lor anterioare. La baza aripii 
anterioare drepte se afl ă o aşa-numită „oglindă”, aceasta fi ind o membrană rotundă, transparentă, care este 
încadrată de o venă groasă a aripii. Iar pe aripa anterioară stângă, cosaşii de stepă au o venă, care este puţin 
îngroşată şi are zimţi tari. Această venă a aripii este numită şi vergeaua stridentă şi seamănă cu arcuşul unui 
violonist de prim rang.

Dar cum poate acest instrument miraculos să producă un asemenea ţârâit, vei întreba tu. Uite cum: în stare 
de repaus, aripa anterioară stângă se afl ă întotdeauna deasupra aripii anterioare drepte. Dar când ţârâie, cosa-
şul de stepă îşi ridică puţin cele două aripi anterioare şi le deschide. După aceea, el îşi freacă repede aripile una 
de alta, astfel încât zimţii „arcuşului” ating rama „oglinzii”. Membrana, deci oglinda, slujeşte ca o suprafaţă 
excelentă de rezonanţă, care amplifi că în mod considerabil sunetul. Astfel se naşte cântecul cosaşului de stepă! 
Dumnezeu a înzestrat numai masculii acestei specii de insecte cu acest „instrument” muzical. Însă există 
unele specii de cosaşi de stepă la care şi femelele pot „să cânte”.

2.
Ştii tu unde îşi au cosaşii de stepă aparatul auditiv? N-ai să ghiceşti niciodată! „Urechile” cosa-
şului se afl ă pe picioarele lui anterioare, în partea de jos a gambei, în locul pe care copiii îl numesc 
adesea „genunchi”. Abia pot fi  recunoscute, sunt deschizături mici, lunguieţe, care sunt acoperite 

cu o pieliţă.

Ştii tu, de fapt, cum pot să ţârâie cosaşii? Dacă ai fost vreodată pee ooooo o ccccâmpie, în mod sigur ai auzit 
d j â d i f d bil â ă ii Ei f di di l O h Di d l b di

MuzicanMuzican ii ii 
câmpiilor câmpiilor Olga MARTINOVA
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3.
Ştii tu că rudele foarte apropiate ale cosaşului de stepă 
sunt şi ele înzestrate muzical? De exemplu, lăcustele din 
familia lăcustelor de câmp (Acrididae), care fac parte din 

sus-menţionatul ordin al ortopterelor cu antene scurte. Spre deosebire 
de rudelor lor lacome, lăcustele călătoare, acestea trăiesc mai degrabă 
singuratice. Dacă mergem vara în timpul zilei la marginea pădurii sau 
pe o câmpie, vom observa că în corul ţârâit al cosaşilor abia dacă mai 
pot fi  auzite partiturile de solo ale lăcustelor de câmp. Cântecele lăcus-
telor sunt înfundate, pârâitoare şi zgomotoase; seamănă cu zgomotul 
produs de un ac care zgârie pe o coală de hârtie.

Aceasta deoarece aparatul muzical al lăcustelor este construit mai 
simplu decât cel al cosaşilor de stepă. El este depozitat pe gambele pi-
cioarelor din spate şi pe aripile anterioare. Pe partea interioară a gambe-
lor, lăcusta are un şir lung de mici protuberanţe (vergeaua stridentă), iar 
pe aripi, una dintre vene este mai groasă decât celelalte. Dacă insecta îşi 
mişcă repede gambele, protuberanţele ating vena de pe aripă, producând 
acele sunete ţârâite şi sacadate, pe care urechea noastră le percepe.

4.
Ştii tu că greierii (Grylloidea), care fac de asemenea parte 
din ordinul ortopterelor, sunt „renumiţi” nu doar datori-
tă fl uieratului lor neobişnuit? Dacă ai fost la ţară, poate ai 

auzit vreodată cântatul unui greier de casă, care s-a ascuns în spatele 
cuptorului bunicii tale. De altfel, aparatul de rezonanţă al greierului se 
afl ă, exact ca la cosaşii de stepă, pe aripile anterioare şi este construit 
cam asemănător. Aceste mici făpturi pot să audă, ca şi cosaşii de stepă, cu „genunchii” lor.

Dar ce altceva mai este interesant la ei: oamenii de ştiinţă englezi afi rmă că greierii de casă (Acheta domes-
tica) sunt ca un termometru viu! Căci acest greier ţârâie cel mai tare la o temperatură de 35ºC şi amuţeşte la 
17ºC. Pentru a putea „citi” cât mai exact indicaţiile temperaturii aerului date de un greier de casă, trebuie să 
se cunoască o anumită formulă. Valorile sunt destul de exacte, deoarece greierul de casă este foarte sensi-
bil la temperatura mediului înconjurător. El reacţionează deja la cele mai mici variaţii de temperatură, 
modifi când ritmul „cântatului” său.

Ilustraţii de Katharina PRAVDOCHINA
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Cosaşii de stepă cu antenele lor 
lungi, ca şi cosaşii cu antene 
scurte, lacomele lăcuste călătoare, 
care au fost reprezentate deja în 
anul 3000 î.Cr. pe frescele şi 
papirusurile Egiptului antic, cât şi 
greierii sensibili, aproape domes-
tici, – toţi au fost creaţi de 
Dumnezeu cu capacitatea de a-şi 
prezenta cântecele, prin faptul că 
le-a dăruit un instrument muzical. 
Oare de ce? Ca să se poată 
recunoaşte unii pe alţii în mijlocul 
mulţimii mari a celorlalte insecte, 
ca să-şi poată răsfăţa „frumoasele 
doamne” cu cântatul lor şi ca să 
explice întregii lumi cât de puternici 
sunt şi cât de mult îşi onorează 
Creatorul.
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Din înşiruirea primei litere a fi ecărei imagini rezultă numele cetăţii de baştină a lui Isus, a Mariei şi a 
lui Iosif.

Numele cetăţii:  ___________________________

Două versete biblice s-au amestecat unul cu celălalt, rezultând „o salată de litere”. Precis vei 
reuşi să le separi!

Pagină alcătuită de Elvira Balşic
şi adaptată de Elena şi Andreas BRAUN

SĂ ŞTII ...  _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

SĂ NU ...  ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

reuşi să le separi!
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Ieri dimineaţă, peste ţinutul nins plutea un voal des, 
alb, de ceaţă. În noaptea aceasta, gerul aspru 

a acoperit zăpada cu un strat tare de gheaţă, ast-
fel încât s-a format o crustă groasă, care la fi e-

care pas – de om sau de animal – scotea un 
scârţâit puternic. Găinuşele nici nu ar fi  ie-
şit din peşterile lor de zăpadă, în care îşi 
făcuseră culcuşuri calde peste noapte, 

iar ochii lor poate nici nu ar fi  zărit lumi-
na noii zile, dacă soarele nu ar fi  apă-

rut pe cer.

– Pri-măvară! Pri-măvară! Pri-măvară! 
vesti piţigoiul cel iute şi cântecul lui vesel 
răsună prin pădurea adormită, precum 
sunetul unui clopoţel de argint.

– Pri-măvară! Pri-măvară! Pri-măvară! 
se auzi apoi şi din cealaltă direcţie, dintre 
ramurile bătrânului măr.

– Pri-măvară? Această întrebare 
categorică venea de la un glăscior slab 
din troianul de zăpadă, care abia se 
putea auzi.

– Pri-măvară! Pri-măvară! Pri-măvară! 
răspunse piţigoiul cu piept galben.

– Ah, primăvara! se bucură făptura 
plăpândă. Dar cum ies eu de sub acest 
morman? Sau trebuie cumva să rămân 
pentru totdeauna aici, iar primăvara să 
treacă pe lângă mine?

Soarele urcă tot mai sus. Ceea ce-l 
punea în mişcare era, la fel ca la toţi 
ceilalţi, dorinţa de a vedea această 
minunată şi mult aşteptată primăvară, 
care îmbrăca întreg pământul cu o haină 
verde. 

– Primăvară, ziceţi voi? Aia ar fi  mai 
bine să ocolească pădurea noastră! se 
auzi acum mormăind noianul de zăpadă, 
rece şi împietrit. 

– Nu, nu, domnule Noian! Nu alungaţi 
primăvara! a îndrăznit să-l contrazică 
glasul plăpând.

– Linişte! Aici încă mai am eu ultimul 
cuvânt! Rămâi tu numai frumos acolo 
unde eşti şi nu te băga atunci când 
vorbesc alţii mai bătrâni!

Svetlana IAROŞEVICI
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Mica minune
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Micuţa făptură amuţi. Era prea slabă, 
prea politicoasă şi prea inteligentă, ca să 
răspundă violent la obrăznicie şi 
impoliteţe. Însă soarele, care este bun şi 
drept, şi-a întins razele calde şi a atins cu 
ele bătrâna zăpadă, cu totul întărită de 
ger. 

– Au, au, mă doare! ţipă noianul de 
zăpadă. Arde! Ia-ţi razele de pe mine, nu 
mă chinui! 

Însă soarele începu să încălzească tot 
mai mult şi se ridică tot mai sus peste 
pământ.

– Ce obrăznicie! Ce neruşinare! Soare! 
Nu vezi cum transpir? Lasă-mă în pace! 
Lasă, că-ţi arăt eu ţie!
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Indispusă, crusta de zăpadă trebui să 
cedeze. De la atingerile soarelui, pe 
stratul alb de zăpadă apărură gropiţe, iar 
când mârâitul ameninţător amuţi brusc, 
se auzi din nou glăsciorul cunoscut:

– Bună ziua la toată lumea! Eu sunt! 
Micuţa făptură îşi aplecă timidă 

căpşorul, arătându-şi prin aceasta 
recunoştinţa faţă de prietenul ei cel puter-
nic, soarele, mulţumindu-i că datorită lui 
a putut să vadă lumina.

Un rus ar spune acum:
– Este o fl oare care creşte sub zăpadă!
Englezul l-ar corecta, prietenos:
– O, nu, este o picătură care a căzut 

pe zăpadă!

– Este o fl oare care străpunge stratul 
de zăpadă! ar riposta francezul isteţ şi ar 
zâmbi.

– Este un clopoţel al zăpezii! l-ar 
contrazice politicos un neamţ.

Şi ei toţi ar avea dreptate, căci fi ecare 
ar vorbi despre ghiocel, acest mic 
clopoţel curajos ... Noaptea, gerul se lăsă 
din nou.

Bătrânul noian de zăpadă, care îi 
făcuse loc doar în silă ghiocelului şi care 
apoi se ascunsese pe partea de nord a 
mărului cel gros, strigă bucuros:

– Aşa e bine! Nu mă pot trimite încă la 
pensie!
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Ghiocelul cel plăpând tremură toată 
noaptea. Spre dimineaţă se făcu şi mai 
frig. Sufl ul aspru şi muşcător al gerului 
atacă făptura plăpândă, care se temea 
deja că nu va rezista la toate acestea şi 
că nu va mai apuca să vadă dimineaţa.

– Încă puţin, nu mai durează mult! îşi 
zicea fl oarea gingaşă, în timp ce căpşorul 
i se apleca tot mai mult.

– Ţi-am spus doar: nu te amesteca! Ce 
mai erou vrei să fi i şi tu! mârâi noianul de 
zăpadă. 

Ghiocelul tăcu. Suferea foarte mult, 
dar cu toate acestea nu se dădu bătut.
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Deodată, de sus, răsună din nou 
ciripitul vesel:

– Pri-măvară! Pri-măvară! Pri-măvară!
Şi ca o confi rmare, printre ramurile 

mărului apăru tot atunci o nouă rază 
caldă de soare, care îmbrăţişă făptura 
tremurândă cu căldura ei. Capul

ghiocelului se ridică, iar după ce stratul 
subţire de gheaţă, care se formase în 
jurul trupului său, se topi, ghiocelul putu 
chiar să zâmbească.

– Primăvara! Totuşi a venit! Şi pot s-o 
văd! suspină fl oricica, uşurată. 

Scufi ţa care-i acoperea căpşorul 
plesni, iar petalele lui puternice se 
întinseră spre soare.

Piţigoiul 
coborî pe prima 
creangă a mărului 
pentru a observa 
mai de aproape 
ghiocelul, apoi ciripi:

– O minune! O 
minune! Apoi îşi luă din 
nou zborul, ateriză pe o 
creangă de mai sus, ciripind: 
„Pri-măvară! Pri-măvară!”

Ilustraţii de Iulia PRAVDOCHINA

Prieten drag! 
Poate că şi inima ta sau inima rudelor tale sau a cunoştinţelor tale este acoperită 
de zăpada necredinţei. În acest caz, poţi să te rogi! Soarele minunat al harului lui 
Dumnezeu face să se topească de pe inima ta „crusta de zăpadă întărită” şi poate 
dărui viaţă unui mic vlăstar frumos al credinţei.
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Alex şi Dani HOLICI, 
com. Eftimie Murgu

Iunia DIŢA, 12 ani, 
Timişoara
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FELINARUL poate fi comandat 
GRATUIT!

Trimite-ne scrisoarea ta (sau/şi 
desenul) pe adresa noastră:
Asociaţia LUMINA LUMII
OP 9 / CP 938
550 068 Sibiu

Sau poţi comanda 
FELINARUL direct la:
Tel./Fax: 0269 218511
felinarul@luminalumii.ro
www.luminalumii.ro

ATENŢIE! NOUTATE! 
Dacă eşti din Republica 
Moldova, comandă FELINARUL 
la următoarea adresă 
(poştal, telefonic sau prin email):
LUMINA RĂSĂRITULUI
CP 1681
2045 Chişinău
Tel. 0022 498428  
svetnavostokemd@gmail.com

Indiferent de unde ai fi, dacă 
vrei, ne poţi ajuta: roagă-te pen-
tru noi şi, nu uita, dacă ai posibi-
litatea, o donaţie cât de mică 
poate face minuni mari în finan-
ţarea revistei. Mulţumim!

Emanuela MOISUC, 7 ani, Botoşani

Bucuria Învierii

Theodora POENARU, 11 ani, Braşov

Răspândiţi lumina!

Vestea bună

Isus a fost răstignit pe cruce,
Plătind cu sânge pentru noi,
Iar Învierea-n zorii zilei
Aduce pacea între noi.

Lumina sfântă o luăm
Şi Domnului noi ne rugăm
Să şteargă tot păcatul lumii,
În linişte ca să trăim.

Elisabeta CHIT, 9 ani, 
Săcele-Braşov

O veste bună

Timpul trece, luni se duc,
A venit iar primăvara,
Cucul cântă într-un nuc
De cu zori şi până seara.

Şi cum stă acolo sus,
Printre ramuri înverzite,
Vrea să-i zic despre ISUS
O poveste-n slove sfinte.

Eu îi zic frumos şi lin
O-ntâmplare de demult,
Ce-o ştie orice creştin
Ce-a primit botezul sfânt.

Ca pe-un miel fără păcat 
Nemiloşi L-au răstignit,
Viaţa Şi-a sacrificat
Şi menirea Şi-a-mplinit.

De-acol El ne priveşte
Şi ne-ndeamnă să fim buni,
S-ajutăm pe cel de-aproape
Fără laude şi cununi.

Emanuel CHIT, 13 ani, 
Săcele-Braşov

Eliza BOŢ, 15 ani, loc. Chiţoc, jud. Vaslui
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Dragă FELINARULE,
Mă numesc Ramona-Marinela 
STRÂMBU şi am 13 ani. Îmi 
place foarte mult de tine! Am 
o mare bucurie în suflet atunci 
când te citesc. Prin tine simt că 
pot vorbi cu Dumnezeu şi că pot 
înţelege multe despre El. Am 
înţeles că eşti prietenul nostru 
şi că Dumnezeu este Creatorul.
Vă mulţumesc pentru această 
revistă, lumina care mi-a deschis 
sufletul şi m-a ajutat în multe 
privinţe. Fiţi binecuvântaţi de 
Dumnezeu! 
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: Pag 2: LUI DUMNEZEU I SE CUVINE TOATĂ CINSTEA! „El este 

Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda; [...] pe El Îl voi preamări.” 
(Exodul 15:2b) 

 Pag. 10: LABIRINTUL: nr. 3; CAREUL BUCLUCAŞ: „Să nu iei în 
deşert Numele Domnului Dumnezeului tău” (Exodul 20:7); 
CARE ESTE VERSETUL BIBLIC? „Buzele mele să 
vestească lauda Ta, căci Tu mă înveţi orânduirile Tale” 
(Psalmul 119:171)

Pag. 11: CUVINTE ÎNCRUCIŞATEA: 1. Rebeca, 2. Festus, 
3. Zacheu, 4. Rut, 5. Şarpele, 6. Estera, 7. Pilat, 8. Iosif, 
9. Avraam, 10. Măgăriţa, 11. Maria, 12. Solomon, 13. Adam, 
14. Iov, 15. Moise, 16. Daniel, 17. Petru, 18. Lot. Rezolvare: 
„Bucuraţi-vă în Domnul!” (Psalmul 32: 11)

Pag. 17: CARE ESTE NUMELE MEU? 1. Saul, 2. Bartimeu, 3. Maria, 
4. Iosif din Arimatea, 5. Ionatan, 6. David, 7. Zacheu, 
8. Petru, 9. Solomon, 10. Paul, 11. Moise, 12. Eva

Pag. 23: VERSET BIBLIC ÎNCIFRAT: „Nu nouă, Doamne, nu nouă, 
ci Numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru 
credincioşia Ta.” (Psalmul 115:1)

Pag. 26: GHICITOARE CU IMAGINI: 1. Nas, 2. Albină, 3. Zebră, 
4. Avion, 5. Roată, 6. Elefant, 7. Trompetă; Numele cetăţii: 
Nazaret (Matei 2:23)

 VERSETE AMESTECATE: „Să ştii dar în ziua aceasta şi 
pune-ţi în inimă că numai Domnul  este Dumnezeu sus în 
cer şi jos pe pământ şi că nu este alt Dumnezeu afară de 
El.” (Deuteronom 4:39)

 „Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău, căci 
Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert 
Numele Lui.” (Deuteronom 5:11)

Dragă FELLINARULE,
Îi mulţumesc Tatălui ceresc 
ori de câte ori te primesc. 
Îi mulţumesc că existaţi! 
Domnul să vă dea izbândă 
în tot ce faceţi pentru 
slava Lui şi spre bucuria 
noastră.
Cu drag, Naomi MARIAN 
din Oradea

FELINARUL
Din FELINAR noi învăţăm
Pe Dumnezeu să-L bucurăm,
Căci Creatorul nostru este
Şi asta nu e o poveste.
El ne învaţă doar spre bine,
Să credem mereu în Tine;
El ne poate ajuta – 
Viaţa ne-o putem schimba
Alături de Dumnezeu,
Care este Tatăl meu
Şi Atoatecreator
Şi prietenul tuturor!

Ramona-Marinela STRÂMBU, 
13 ani, Pojejena
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Vă dorim tuturor 
o binecuvântată 
Sărbătoare 
a Învierii!
Fie ca bucuria 
Învierii să vă 
umple inimile şi 
casele de pace şi 
lumină!

CRISTOS CRISTOS 
A ÎNVIAT!A ÎNVIAT!

ADEVĂRAT ADEVĂRAT 
A ÎNVIAT!A ÎNVIAT!

1

2 3 4

5

6

7

8

1. Eva KORUKINA, 9 ani, 
Ucraina

2. Vitali DIDOVEŢ, 6 ani, 
Rusia

3. Nastia BABYI, 13 ani, 
Ucraina

4. Saşa GURDUI, 11 ani, 
Ucraina

5. Diana CALIŞUC, 14 ani, 
Ucraina

6. Elia FOMIN, 7 ani, 
Kazahstan

7. Nastia ZAHARIA, 9 ani, 
Rusia

8. Iulia PETROVEŢ, 8 ani, 
Ucraina
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