
„Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, 
căci Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei.” (Marcu 10:14)

  3/2010    R E V I S T Ă  C R E Ş T I N Ă
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Tim se afl ă în faţa casei lui Florian şi sare în 
sus şi-n jos pe trepte. 

– Hai, Florian, grăbeşte-te! Altfel întârziem!
În sfârşit apare şi Florian. Arată obosit şi 

puţin trist. Cei doi băieţi pornesc spre şcoală. De 
obicei au multe să-şi povestească, dar azi nici-
unul nu deschide gura.

În cele din urmă, Florian zice:
– Se ceartă des părinţii tăi?
Tim se gândeşte:

– Nu, nu prea. Din când în când se ceartă mai 
serios. O dată s-a întâmplat chiar ca tata să trân-
tească uşa. Atât de tare a trântit-o, încât s-a cră-
pat. Dar după ceartă, se iubesc din nou.

– Ai mei, nu. Şi se ceartă încontinuu. Mama 
a spus ieri seară că nu mai suportă mult timp 
situaţia asta.

Florian se uită la Tim.
– Mi-e teamă ca nu cumva să divorţeze. Şi 

părinţii lui Tibi au divorţat. De atunci, Tibi îşi 
vede tatăl doar o dată la două săptămâni.

Florian îşi trage nasul. Tim îl priveşte prudent 
dintr-o parte. Da, Florian este cu adevărat trist, 
iar cele povestite nu sună deloc bine. Tim nu ştie 
cum să-l consoleze.

– Poate că în curând părinţii tăi se vor împă-
ca iar, spune el.

Dar cuvintele lui nu sună foarte convingător. 
La şcoală, ziua începe cu totul altfel decât de 
obicei. Doamna Radu, învăţătoarea, a desenat pe 
tablă un nor mare, albastru. Acum şade comod la 
catedră şi-i priveşte pe copii.

– A visat vreunul dintre voi ceva frumos ieri 
noapte? vrea ea să ştie.

Mâna Anei ţâşneşte în sus.
– Eu, eu!
Şi Relu ridică mâna, şi Ioana, şi Mihai. Şi Tim 

ar vrea să ridice mâna, însă dimineaţa nu poate 
niciodată să-şi amintească ce a visat. Pur şi sim-
plu, visele i se şterg din memorie. Cel mai mult 
i-ar plăcea să inventeze un vis. Dar doamna 
Radu vine deja cu o altă întrebare.

2

FE
LI

N
A

R
U

L 
3/

10

Cornelia GRZYWA

„Vină 
Împărăţia 
Ta” (Matei 6:10)

„„„„VVVVVin
ÎÎÎÎmmmmmp
TTTTa” 

Partea a treia 
Poveste-serial începută 
în nr. 1/2010
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– Visaţi voi oare numai noaptea? Sau uneori 
şi în timpul zilei? Există ceva ce vă doriţi mult, 
mult de tot? Atât de mult, încât să puteţi spune: 
„Acesta este visul meu!”

Tim se uită la Florian. Dar acesta nu pare să 
fi e prea atent.

Doamna Radu se duce acum la norul albastru 
de pe tablă. Ia o cretă şi desenează ceva în nor: 
două feţe care-şi zâmbesc, apoi o farfurioară cu 
ceva mâncare, un câine ...

– Vedeţi? întreabă doamna Radu. Visul meu 
nu trebuie să fi e neapărat cea mai nouă jucărie. 
Pentru un copil poate să fi e un prieten, cu care să 
poată râde. Pentru un altul, puţin orez care să-i 
potolească foamea. Iar altul îşi poate dori un ani-
mal de companie pe care să-l iubească.

Doamna Radu pune creta jos şi scoate coli 
mari de hârtie. Pentru fi ecare copil una. Două-
zeci şi doi de copii pot să-şi deseneze visul.

– Îmi dai creionul tău roşu?
– Poftim? Tim ridică privirea. Este atât de 

preocupat de desenul lui, încât nici nu îl aude pe 
Florian.

– Creionul tău roşu.
– Desigur.
Tim aruncă o privire spre desenul lui Florian. 

Vede o femeie şi un bărbat. Se ţin îmbrăţişaţi. 
Chiar lângă ei se afl ă un băieţel. Toţi trei râd. 
Acesta este visul lui Florian. Tim îl înţelege ime-
diat. Comparativ cu acesta, propriul lui vis i se 
pare lipsit de importanţă. Pe coala lui Tim se 
poate vedea un animal cu urechi lungi. Tim a 
mai desenat o cuşcă maro, cu gratii, şi o grămă-
joară verde.

– Îmi doresc foarte mult un iepuraş. Dar tata 
spune mereu că sunt încă prea mic ca să am grijă 
de el. Dar nu este aşa.

Florian zâmbeşte puţin.
– Serios?
Lui Tim i-ar plăcea acum să-i tragă un cot lui 

Florian, dar de ei se apropie doamna Radu.
– Voi doi aţi terminat? Vrem acum să expu-

nem desenele şi apoi fi ecare va putea spune câte-
va cuvinte despre visul lui.

Puţin după aceasta, clasa devine un loc al 
visării, cu multe desene colorate pe pereţi.

După ore, în drum spre casă, Florian se simte 
ceva mai bine. Desenatul i-a prins bine. Dar în 

capul lui Tim se 
învârt multe gânduri 

grele. Toate acele 
desene colorate – 
sunt acestea doar 

vise? Alin l-a dese-
nat pe bunicul lui 
- râzând şi citind 
ziarul. Dar de ce 

este bunicul lui Alin 
atât de bolnav, încât 
va muri curând? Şi 

Florian – de ce se tot ceartă întruna părinţii lui?
Cumva, toate aceste lucruri nu sunt în ordine.

Ajuns acasă, Tim o găseşte pe mama în gră-
dină.

– Tim, vreau să profi t de vremea bună şi să 
întind rufele la uscat. Mă ajuţi puţin?

El vrea să protesteze, dar îşi dă seama că în 
acest timp poate să-şi întrebe mama despre vise-
le care nu se împlinesc. 

Astăzi durează mai mult decât de obicei până 
când sunt întinse toate rufele. Tim are o mie de 
întrebări, dar mama nu are tot la fel de multe răs-
punsuri.

– Da, spune mama, aşa este. În lume nu exis-
tă numai zile însorite, familii fericite şi copii 
veseli, ci şi bunici bolnavi, ceartă şi moarte. 
Există lumina care ne înveseleşte şi întunericul 
care ne întristează. Există copii care au de toate 
şi există copii care fl ămânzesc. Nu este deloc 
bine aşa.

Tim îşi încreţeşte fruntea.
– Nu vreau să fi e aşa. Vreau ca 

totul să fi e bine ... şi să nu moară 
nimeni ... şi să nu fi e nimeni trist.

Felinarul_2010_3.indd   3Felinarul_2010_3.indd   3 29.03.2010   17:22:5629.03.2010   17:22:56



– Da, spune mama iar. Aşa S-a gândit şi 
Dumnezeu. Şi de aceea va începe cândva ceva 
cu totul nou pentru noi, oamenii. Atunci nu se va 
mai îmbolnăvi nimeni şi nimeni nu va mai muri. 
Atunci nu va mai exista nici ceartă, nici foamete, 
nici rău. Aceasta este Împărăţia lui Dumnezeu.

Tim o priveşte pe mama cu ochi mari.
– Şi lucrul cel mai minunat, mai spune mama, 

e că atunci vom fi  împreună cu Dumnezeu. Apoi 
mama îşi pune braţul după umărul lui Tim şi el 
se strânge imediat aproape de ea.

– Mai durează mult până atunci, mamă?
Nici mama nu ştie asta.
– Dar puţin din Împărăţia lui Dumnezeu, 

spune ea, simţim şi acum: când ne rugăm 
sau când îl asculţi pe Florian pentru că 
este trist. Sau când îi ajutăm pe copiii 

care suferă de foame. Sau, pur şi simplu, când ne 
iubim unii pe alţii.

Rufele dansează vesele pe frânghie. Mama ia 
coşul gol.

– Şi ce ai desenat tu la şcoală, Tim?
– Un iepuraş! strigă Tim. Mi-l doresc 

deja de atâta timp!
– Chiar aşa? rosti mama, zâmbind.
(Va urma)
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Fiecare împărat are o împărăţie. Şi Isus este un împă-
rat şi are o împărăţie. Asta a spus-o chiar El. Cu toa-

te acestea, El a spus şi că Împărăţia Lui „nu este din 
lumea aceasta” (Ioan 18:36). Ceea ce înseamnă că 
Împărăţia lui Dumnezeu este cu totul altfel decât o 
împărăţie obişnuită. Isus nu domneşte prin soldaţi şi 
poliţie, ci prin puterea dragostei Lui. Nu domneşte nici 
doar peste o anumită ţară, ci peste inimile oamenilor 
care cred în El. Aceştia pot să fi e 
oameni în vârstă sau copii mici, care 
cred că Isus este cel mai mare Împă-
rat al tuturor timpurilor.

Domnul spune că El are toată 
puterea în cer şi pe pământ (cf. 
Matei 28:18). El are atâta putere, încât 
poate să ierte şi să schimbe chiar şi 
răul din noi. De aceea poate Isus să 
facă prieteni din duşmani. El poate să transforme cear-
ta în dragoste şi tristeţea în bucurie. Dumnezeu poate 
să-ţi dea şi ţie putere să-ţi placă de un om care nu te 
iubeşte. El îţi dă puterea să-l ierţi pe prietenul tău, astfel 
încât să nu mai fi i supărat pe el. Asta nu poate să facă 
niciun împărat de pe pământ, ci numai Isus. Numai El 
poate să învingă răul.

Când Domnul Isus a fost pe pământ, le-a spus 
oamenilor foarte multe despre Împărăţia lui Dumnezeu. 
În acest sens, a povestit numeroase parabole. Acestea 
sunt istorisiri care descriu o calitate a Împărăţiei lui 
Dumnezeu. De exemplu, parabola despre cei invitaţi la 
cină. Citeşte-o în Luca 14:15-24. Acolo, un om îi invită 
pe mulţi la o petrecere mare. Pentru acest om este 
extrem de important ca nu cumva să rămână vreun 
loc gol. În mod uimitor, nu toţi invitaţii vin la petrecere. 
Mulţi au tot felul de scuze.

Această parabolă vrea să ne explice că Dumnezeu 
cheamă foarte mulţi oameni să vină la El, în Împărăţia 
Lui, ca să poată fi  împreună cu ei, odată, la serbarea cea 
mare. Această serbare va avea loc atunci când Isus va 
reveni la noi. Când anume va fi  aceasta, nu ştim. Dar 
din parabolă afl ăm că la acea serbare vor lua parte 
doar cei care dau curs invitaţiei lui Dumnezeu.

În rugăciunea pe care o numim „Tatăl nostru”, Isus îi 
învaţă pe oameni să se roage. El îi 
îndeamnă să se roage spunând: „Tatăl 
nostru, care eşti în ceruri! Sfi nţească-
Se Numele Tău. Vină Împărăţia Ta!” 
Împărăţia lui Dumnezeu, dragostea şi 
puterea Lui au venit la noi în Persoa-
na lui Isus Cristos. De aceea le-a spus 
Isus şi ucenicilor Săi: „Iată că Împără-
ţia lui Dumnezeu este înăuntrul vos-

tru” (Luca 17:21). Cu toate acestea, mulţi din vremea 
aceea nu au putut să creadă ce a spus Domnul. Ei au 
căutat mereu un împărat care să-şi arate puterea prin-
tr-o mare mulţime de soldaţi. Isus Şi-a arătat însă pute-
rea prin faptul că a făcut bine, a vindecat bolnavii şi, în 
fi nal, din dragoste pentru noi, a murit pe cruce. Şi pen-
tru că Dumnezeu L-a înviat din morţi, chiar şi moartea 
a fost biruită de El.

Deci, când te rogi „vină Împărăţia Ta”, prin aceasta Îi 
spui lui Dumnezeu că tu crezi în Fiul Lui, Isus Cristos. De 
asemenea, Îi spui că tu crezi că El este Împăratul care are 
toată puterea şi că vrei ca El să ierte tot răul din tine şi să 
domnească în inima ta. Astfel, Îi spui lui Dumnezeu că ai 
acceptat invitaţia Lui, că vrei să trăieşti cu El şi că te bucuri 
de marele dineu. Acolo nu va mai fi  nimeni trist. Toţi vor fi  
veseli şi fericiţi. Nu va mai exista nimic rău şi vom fi  împre-
ună cu Isus, Împăratul nostru. Vei fi  şi tu acolo?

DD
Wolfgang WETZLER
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ÎMPĂRĂŢIA LUI         UMNEZEU
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(Matei 13:44)

Ghicitoare alcătuită de Margret ENGENHART 
şi adaptată de Elena BRAUN

GHICITOARE
Folosește următoarea codifi care pentru a com-
pleta literele lipsă. Dacă vei lucra atent și fără gre-
șeli, vei putea citi cu ce compară Isus Împărăţia 
cerurilor.

A = c9, g6, g10, h2, i1, i5, j2, j7, k3, k10, m2, n3
Ă = a3, c3, d1, f1, f4, l9, m3, n5, n9
E = b6, b9, d8, e6, e9, f2, i10, k1, k5, k7, k8, l2, m6, n7
I = a2, a7, f8, g9, h1, h8, i2, i7, l7
Î = a1, g4
O = a10, b5, c2, c10, d5, f3, f6, h3, j3, l5, m8, n4
U = b8, c4, e3, e7, 310, f5, g7, i9, j6, l4, m1 

GHICITOARE

Copilul 1: Am căutat pe hartă, să găsesc ţara
 În care domneşte Isus. Dar s-a dus!
 Sau n-a fost nicicând acolo? Nu-i pe pământ?
 Cine-mi poate spune de-L voi vedea pe Dumnezeul sfânt?

Copilul 3: Răspunsul nu-i greu! Degrab ţi-l voi spune în cuvinte simple,
 Pe înţelesul oricui şi uşor de ţinut minte:
 Primeşte-L pe Isus în inima ta, ca Domn slăvit, 
 Şi Împărăţia lui Dumnezeu, crede-mă, va fi  ÎN TINE negreşit!

Copilul 1: Dar cum altfel să ajung în această ţară?
 După ce semne să recunosc drumul? Sau de la cine să afl u calea?
 Nu are nimeni pentru mine vreun răspuns?
 Mi-aş dori să-i fi  trecut deja pragul, să fi u acolo, în ţara lui Isus!

Copilul 2: Ţara în care Isus domneşte ca Rege?
 O, nu-i greu, nici complicat de ajuns în ea!
 Dar nu-ncerca nici pe jos, nici călare, nici înot;
 Iar vaporul sau trenul sau avionul să te ducă acolo nu pot.

ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU
„Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş
cu niciun chip nu va intra în ea.” (Luca 18:17)
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a b c d e f g h i j k l m n
  1 M P R Ţ C R R
  2 L R S M S M
  3 N C C M R
  4 S C N S N T R - N
  5 G R M L C R G
  6 S Ş T S C N D Ş
  7 D B C R S
  8 D C Ş V N D T T
  9 C R Ş C M P R
10 G R L C L

Otto ZORN
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Isus le-a explicat mereu oamenilor tainele despre Împărăţia lui Dumnezeu prin intermediul para-
bolelor. Cine studiază aceste parabole descoperă în ele adevăruri veșnice. Fiecare parabolă vrea să 
ne înveţe câte ceva despre Împărăţia lui Dumnezeu.

Despre aluat
Despre sămânţa de muștar

Despre plasa de pescuit

Asociază fi ecărei imagini 
titlul corespunzător.
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Despre neghina din grâu

Despre perla de mare preţ
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PARABOLE DESPRE ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU
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Cu mult, mult timp în urmă, cu aproximativ 500 de ani înainte 
de nașterea lui Cristos, cel mai puternic stat al vremii a fost o ţară 

numită Persia. Ea era condusă de marele împărat Ahașveroș. În 
istorie, este cunoscut sub numele de Artaxerxe. Puterea lui se 
întindea peste 127 de ţări, din Etiopia până în India.

Odată s-a întâmplat că soţia împăratului Ahașveroș a refu-
zat să-și arate frumuseţea în faţa musafi rilor beţi ai împă-

ratului. Urmarea a fost că împăratul a 
alungat-o și apoi a trebuit să-și 

caute o nouă soţie. Slujitorii 
împăratului i-au căutat în toată 

împărăţia fetele cele mai fru-
moase și cele mai isteţe. La o 

diversitate atât de mare de 
culturi și de popoare, nu a 

fost deloc ușoară sarcina lor, 
ei găsind foarte multe fete. 

Însă Dumnezeu a condus în 
așa fel lucrurile, încât în fi nal a 

fost aleasă o evreică orfană, pe 
nume Hadasa. Acesta a fost 

numele ei ebraic, în persană i
s-a spus însă Estera.
Împăratului i-a plăcut foarte 

mult această fată frumoasă și 
deșteaptă. Cei doi s-au căsăto-
rit, iar Estera a devenit împără-

teasă în uriașa împărăţie din 
acele vremuri. Dar de ce a 

devenit o evreică săracă împă-
răteasă? Citește mai departe!

Al doilea om în stat, după 
împărat, era Haman. Împă-

ratul poruncise ca toţi 
oamenii să se 

închine și să 
cadă cu 

faţa la pământ îna-
intea lui Haman. 
Însă un om nu a 

făcut acest lucru, și 
anume Mardoheu. De ce? Pentru

Waldemar ZORN Cu mult, mult timp în urmă, cu aproximativ 500 de ani înainteWaldemar ZORN

HADASA în împărăt,ia perşilor
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că el credea în Dumnezeu. Cine crede în Dumnezeu nu se închină înaintea unui om. Mardoheu era o rudă 
a Esterei, el fi ind cel care o crescuse.

Când Haman a văzut că Mardoheu nu se închină înaintea lui, s-a enervat foarte tare. El și-a 
revărsat ura asupra întregului popor iudeu. (Oamenii care urăsc poporul lui Dumnezeu, pe 
evrei, se numesc antisemiţi.) Astfel, Haman a hotărât să distrugă acest popor din 
toată împărăţia persană. A pus la cale un plan șiret, a obţinut de la împărat apro-
barea de a-l pune în aplicare și a trecut la acţiune. Însă Domnul Se îngrijise deja 
ca în momentul acela împărăteasa Persiei să fi e o femeie care să creadă în 
Dumnezeu, și anume Estera.

Mardoheu i-a povestit Esterei ce pusese la cale Haman cel rău și că acesta 
chiar pregătise o spânzurătoare pentru cel care nu i se închina. Mardoheu 
a rugat-o pe Estera să intervină la împărat pentru poporul ei. Ea 
a fost de acord, deși acest lucru era foarte, foarte difi cil, fi indcă 
nimeni nu avea voie să se arate înaintea împăratului fără invita-
ţie personală. Estera nu-și mai văzuse soţul de o lună și urma 
să-și riște viaţa dacă se ducea la el fără permisiune. Așa era 
regula în imperiu. Dar Estera și-a făcut totuși curaj și s-a dus 
la el. S-a oprit la o oarecare depărtare, așteptând cu 
înfrigurare să fi e observată de împărat. În cele din 
urmă, el a văzut-o și ... s-a bucurat! A chemat-o 
pe Estera la sine și a întrebat-o ce are pe ini-
mă. Estera i-a spus că dorește să-l invite la 
cină și că dorește să vină și Haman. Împăra-
tul a acceptat invitaţia. În timpul cinei din 
seara aceea, pe măsură ce împăratul a înce-
put să se simtă tot mai bine, el i-a spus Esterei 
că poate să-i ceară orice îi dorește inima. Estera 
însă i-a invitat pe cei doi să vină și a doua zi 
la cină, când urma să-și spună dorinţa. În 
seara următoare, Estera l-a rugat pe 
împărat să o cruţe pe ea și pe poporul ei 
și să-i salveze de la moarte. La început, 
împăratul nu a înţeles ce vroia să spună Estera, 
dar când a afl at ce om rău și nemernic era 
Haman, a poruncit să fi e legat și să fi e spânzu-
rat de spânzurătoarea pe care o pregătise 
pentru Mardoheu. „Cine sapă groapa altuia 
cade el în ea”, spune un proverb cunoscut.

Astfel, prin Estera, Dumnezeu Și-a sal-
vat poporul de la distrugere. Poţi citi 
această istorisire în Biblie. O găsești în 
Vechiul Testament, în cartea Estera. Ilustraţii de Alexander BASS

că el credea în Dumnezeuuuu. CCCCCCCCCCiCiC ne crede în Dumnezeu nu se închină înaininnnnnnnnnnttteteteteteteteteteteteaaaa unui om. Mardoheu era o

HADASA în împărăt,ia perşilor

9
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O împărăţie uriașă
La ce te gândești când auzi cuvântul „Persia”? La covoare frumoa-

se? La piersici zemoase sau la o pisică persană pufoasă, care toarce? 
Sau poate la un joc frumos pe calculator? Atunci trebuie neapărat 
să-i cunoști mai bine pe persani! Acest popor mare a preluat în urmă 
cu 2500 de ani stăpânirea lumii de la babilonieni. Întemeiată de 
împăratul Cir, împărăţia persană a existat mai mult de 200 de ani. Cir a purtat pe drept titlul de „cel mare”; 
în Biblie este numit „unsul lui Dumnezeu” (Isaia 45:1). Nu a existat nicio împărăţie care să poată fi  compa-
rată cu cea a perșilor în ceea ce privește cuceririle și bogăţia ei. Uimitoare sunt și arta militară a perșilor și 
cunoștinţele lor din domeniul construcţiilor. Astăzi, ţara perșilor se numește Iran.

Această denumire provine de la vechiul cuvânt „aryana”, care înseamnă „ţara arienilor”. În vremea 
aceea, toate popoarele care trăiau în Eurasia și care se stabiliseră probabil la începutul celui de-al doilea 
mileniu î.Cr. în Iran și în India erau numite „ariene”. Aproximativ în jurul anului 700 î.Cr., aceste popoare au 
fost unite sub Ahaimenes. El a înfi inţat dinastia împăraţilor persani. În vremea aceea, profetul Isaia a ves-
tit în Israel voia lui Dumnezeu pentru perși și pentru împăratul lor, Cir: „Așa vorbește Domnul către unsul 
Său, lui Cir, pe care-l ţine de mână, ca să doboare neamurile înaintea lui ...” (Isaia 45:1). Însă Dumnezeu nu 
a făcut lucrul acesta din pricina perșilor, ci ca să aducă eliberarea poporului Său, adică israeliţilor. Isaia a 
rostit aceste cuvinte cu mult timp înainte, pe când Cir încă nu se născuse și pe când israeliţii erau în robie. 
Prin această profeţie, toţi trebuiau să înţeleagă că Dumnezeu este Domnitorul și că întreaga istorie a 
omenirii se afl ă în mâna Lui.

Întemeietorii imperiului mondial
În timpul domniei împăratului Cir (559-530 î.Cr.), Persia a 

cunoscut o perioadă de înfl orire. Nu atât cuceririle războinice 
ale lui Cir sunt demne să fi e menţionate, cât mai mult poziţia lui 
faţă de popoarele învinse. El le-a dăruit popoarelor din întreaga 
împărăţie libertate de credinţă și s-a străduit mult ca în împă-
răţia lui să existe relaţii pașnice. În anul 538 î.Cr., Cir le-a 
îngăduit iudeilor să se întoarcă în patria lor, după o 
robie de 70 de ani. El a dat poruncă să li se restituie 
toate comorile din Templul din Ierusalim, pe care 
împăratul Nebucadneţar le luase, și le-a permis să-și 
reconstruiască templul.

Cir a construit o capitală extrem de frumoasă pen-
tru împărăţia sa: Pasargad. Atitudinea lui faţă de constructori a fost neobișnuită: el nu i-a folosit 
ca pe niște sclavi, deși ar fi  putut să o facă, ci le-a dat o plată decentă pentru munca lor.

Dmitri VRUBLEVSCHI

UN POPOR DIN VREMURI BIBLICE

10
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 Împărăţia perșilor
Dareios I (în latinește „Darius”) a continuat politica nouă a împăratului Cir – în construcţii –, plătind 

pentru munca prestată. Sub domnia lui au fost restaurate palatele împărătești din Susa. Acesta este 
orașul în care se petrec evenimentele descrise în Biblie în cartea Estera. Darius a construit și o capi-
tală nouă: numele ei a fost Persepolis. Un alt proiect de construcţii al lui Darius a fost un canal care 
să unească Marea Roșie cu Marea Mediterană. Știi cum se numește astăzi acest canal? Canalul Suez! 

El a fost săpat pe vremea lui Darius și a și funcţionat. S-a păstrat până în zilele noastre o inscripţie 
făcută cu ocazia inaugurării acestui canal: „Eu, persanul Darius, am cucerit Egiptul cu armele mele. 

Am dat poruncă să se sape acest canal [...] și corăbiile mele au mers din Egipt până în Persia, după cum a 
fost voia mea.”

Ultimul împărat al imperiului persan a fost Darius al III-lea (336-331 î.Cr.). În vremea aceea, imperiul 
persan cuprindea teritoriile următoarelor ţări: o parte din Libia, Egiptul, Iordania, Palestina, Siria, Turcia, 
Irakul, Iranul, Afganistanul, Pakistanul, o parte din Armenia și din Asia Mijlocie. Însă învecinată cu imperiul 
persan, și Grecia devenea tot mai puternică, iar împotriva acestei ţări, perșii nu au avut nicio șansă. Istori-
cii vorbesc despre înţelepciunea generalilor de armată greci. Noi, în calitate de creștini, gândim din per-

spectiva Cuvântului lui Dumnezeu, și anume, că și peste împărăţiile omenești dom-
nește Dumnezeu Atotputernicul și El dă puterea cui vrea. După împărăţia 

Persiei, a venit rândul Greciei să stăpânească lumea.

Arta
Imperiul persan avea mari bogăţii. Despre arta meșteșugarilor persani 

stau mărturie renumitele comori de la Oksa: bijuterii și vase din aur. Chiar 
și ruinele palatelor împărătești ne fac să bănuim ceva din splendoarea lor 

trecută. Și Biblia ne transmite în cartea Estera impresii despre splendoarea 
vieţii de la curtea împăratului.

Limba
Limba persană se numește farsi. Ea face parte din limbile indo-europene, din aceeași 

familie de limbi din care fac parte și greaca, latina, franceza, engleza, germana și rusa. Far-
si se aseamănă foarte mult cu sanscrita și cu alte limbi care se vorbesc în India.

Religia
În Antichitate, perșii se închinau la diferiţi zei. Pe preoţii care aduceau jertfe, îi numeau magi. La mijlo-

cul mileniului I î.Cr., magul și profetul Zarathustra a făcut o reformă a vechilor religii persane. Învăţătura 
lui a fost numită zoroastrism. Ea s-a păstrat până în zilele noastre la așa-numiţii parși, urmașii perșilor, 
care au urmat învăţătura lui Zarathustra. Perșii nu au construit nici temple, nici vreun fel de statui pentru 
zeii lor. Ei au ridicat doar altare pe dealurile pe care își aduceau jertfele.

Perșii azi
Astăzi, perșii sunt o naţiune care alcătuiește 50% din popula-

ţia actualului Iran. Iranul este o republică islamică, în care trăiesc 
însă și câţiva creștini. Conform diferitelor informaţii, în Iran exis-
tă în prezent între 500.000 și 1.000.000 de oameni (din circa 
70.000.000 de milioane, cât este populaţia totală) care cred în 
Cristos și tot mai mulţi oameni ar dori să citească Sfânta Scriptu-
ră în limba farsi, limbă care se mai vorbește încă și azi în Iran. 11
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Citește Exodul 20: 

În care verset scrie 
următoarele:

„Să nu _ _ închini 
înaintea lor și să nu le 
slujești [...]”

(al doilea cuvânt 
cheie)

2

1

3

 Acum „asamblează” cele trei cuvinte cheie:

_______   ___   __________!

A B C D E G H U T J K M N O I R S P

Primul cuvânt cheie:  _ _ _ _

    

Acum înmulţește numărul versetului găsit  cu 100. Dacă 
este posibil, folosește un calculator de buzunar. Efectuează 
următorul șir de operaţii matematice:

[___ x 100 + 300] x 50 – 500 – 10.000 + 5881 = _______

Acum întoarce calculatorul cu 180 de grade, astfel încât rezultatul obţinut 
„să stea în cap”. Uită-te cu atenţie! Cifrele s-au transformat în litere! 
E vorba de al treilea cuvânt cheie, însă pentru a-l afl a, trebuie să intercalezi 
între literele obţinute alte două litere, și anume U și T. Ai reușit?

412
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Ce vezi?

Descifrează versetul! 
_______ ____ __ ____ _ _____

    
________ _____, __ _-_ ___ __

      
________ ___ ___, ______ __ _______

      
_____ __ __ __ __ _____, __ __ ____

         
_____ ______. ____ 3:16

   

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

Majoritatea oamenilor nu recunosc numele „Isus” la prima vedere. Ei văd doar linii şi cruci. La fel văd mulţi 
oameni şi creştinismul. Ei cred că este format numai din porunci care încep cu „trebuie” şi „nu e voie”.

Isus spune: „Aveţi ochi şi nu vedeţi?” (Marcu 8:18). „Adevărat, adevărat [vă] spun că dacă un om nu se 
naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3:3). În 2 Corinteni 4:3b-4, Pavel scrie că există 
persoane: „[...] care sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului aces-
tuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei gloriei lui Cristos [...]”. 

Sunt necesari patru paşi pentru a înţelege mesajul mântuirii:
1. Încredinţează-ţi viaţa lui Isus (Faptele Apostolilor 4:12).
2. Mărturiseşte-I că eşti un păcătos şi că vrei să scapi de această povară a păcatului din viaţa ta (Marcu 7:21-23; 

1 Ioan 1:9).
3. Crede şi încrede-te în Domnul Isus Cristos şi în răscumpărarea Lui pentru tine, în ceea ce priveşte viaţa 

veşnică (Ioan 3:16-18; 1 Ioan 5:12).
4. Mărturiseşte-L pe Domnul Isus Cristos cu gura ta şi altor oameni (Romani 10:9-10; Matei 10:32-33; Fap-

tele Apostolilor 4:20).
Rugăciune: „Doamne Isuse Cristoase, mărturisesc că sunt un păcătos. Cred că ai murit ca să mă mântu-
ieşti. Acum sunt gata să Te primesc ca Domnul şi Mântuitorul meu. Amin.”

13
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Î
Ochii Carlei străluceau, guriţa ei era numai zâm-
bet, iar în glas avea ceva deosebit, când șopti: 
„Cenușăreasa!”

Cu scaunul ei vechi, ce avea nevoie de repara-
ţii, biata fetiţă, vrednică de milă, intră într-o minu-
nată sală imensă de bal. Cu toate acestea, ea nu 
este îmbrăcată festiv, ci poartă o rochie ruptă și 
pantofi  vechi. Dar Carla și oamenii din jur nu ţin 
cont de aceasta, nici dizabilitatea ei fi zică nu are 
importanţă. Carla se simte ca oricare alt invitat la 
această sărbătoare. Nu mai este mult, așa crede 
ea, și atunci va fi  o Cenușăreasă autentică, având o 
rochie superbă și pantofi  de cristal. Iar scaunul ei 
pe roţi se va transforma într-o caleașcă trasă de 
cai. La fel ca în cazul tuturor celor prezenţi aici, pri-
virea Carlei este îndreptată asupra tronului din 

mijlocul sălii. Curând 
va sosi prinţul și se 
va așeza pe el ...

Dar ... 
– Carla, ce-i cu tine? Carla! – glasul surorii ei o 

smulse din visare.
– Poftim? întrebă Carla, după ce se trezi la rea-

litate.
– Cânţi atât de tare. La început a fost în surdi-

nă, dar apoi ai început să cânţi tot mai tare, de 
te-a auzit toată strada. M-am speriat de-a binelea. 
Toţi s-au uitat la tine.

– Nu-ţi face griji, totul este în ordine. Când mă 
simt bine, trebuie, pur și simplu, să cânt. 

– Așa deci, înţeleg! zise Sofi a. Ai fost iar la bal, 
la prinţul tău, nu-i așa?

Sofi a, de treisprezece ani, își prinse sora pe 
după umeri și-i spuse cu dragoste:

– Dar Carla, trebuie să-ţi spun cu părere de rău 
că visul tău nu se va împlini niciodată. Uită-te la 
noi: în afară de mama noastră, cine altcineva mai 
este interesat de noi? Avem fi ecare o dizabilitate. 
Iar tu visezi la un prinţ! Întoarce-te cu picioarele 
pe pământ, Carla. Privește lucrurile realist.

Carla și Sofi a erau surori gemene. Din copilărie 
erau amândouă imobilizate în scaune pe roţi. Tatăl 
lor, care nu reușise să facă faţă problemelor, se apu-
case de băut. În doar câteva luni, bărbatul ordonat și 
cu inima bună se transformase într-un alcoolic decă-
zut. Iar dintr-o beţie cruntă și-a găsit și tragicul sfâr-
șit. Cele două fetiţe aveau atunci cinci ani. Acum, 
toată povara vieţii apăsa pe umerii doamnei Dreves, 

mama lor. Ea nu putea merge la serviciu, deoarece 
fi icele ei aveau permanentă nevoie de îngrijirea 

ei. Ajutorul de la stat nu era sufi cient, astfel 
încât duceau mereu lipsă de bani. Datorită 

stresului puternic și grijilor permanente, 
doamna Dreves se îmbolnăvise grav, la 

doar 40 de ani. Acum era paralizată și 
nu se mai putea da jos din pat.

Odată, Sofi a a auzit o discuţie 
dintre mama ei și medic. Acesta 

i-a recomandat mamei insis-
tent să ducă cele

Petru LUNICICHIN

Împărăt,ia primită  în dar

14
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două fetiţe la un azil pentru persoane cu 
dizabilităţi fi zice, cel puţin pentru o perioadă 
scurtă de timp:

– Boala dumneavoastră este cauzată în 
mod direct de suprasolicitare. Aveţi nea-
părată nevoie de odihnă.

El a mai spus că este imposibil 
ca trei persoane cu dizabilităţi 
fi zice să se descurce fără ajutor 
din afară.

Doamna Dreves s-a uitat ţintă la 
el și a spus doar atât:

– Și cum să se descurce o persoană parali-
zată fără ajutorul celorlalţi?

După ce medicul a plecat, Sofi a s-a închis în 
camera ei, iar în ziua aceea nu a mai lăsat pe 
nimeni să intre la ea, nici măcar pe sora ei. Carla a 
rămas însă toată ziua în faţa ușii. Când s-a înserat, 
Sofi a a vrut să-și ia viaţa. Dar Carla a simţit că ceva 
nu este în regulă și a chemat ajutoare. Sofi a a 
putut fi  salvată. Cu toate acestea, câteva zile a fost 
inconștientă. În zilele acelea, Carla a rămas mereu 
în apropierea ei. Când Sofi a și-a revenit, Carla a 
certat-o:

– Acum, ascultă-mă bine: dacă mai încerci încă 
o dată să-ţi faci ceva, nu am să te iert niciodată. Ce 
se va alege de mama noastră? M-ai înţeles?

 Încă foarte slăbită, Sofi a reușise să schiţeze un 
zâmbet și spuse șoptit:

– Da.
La două săptămâni după acest incident, în clă-

direa în care locuiau Carla și Sofi a s-a mutat o veci-
nă nouă, o studentă. Într-o seară, soneria familiei 
Dreves a sunat prelung. Carla deschise ușa.

– Bună! o salută fata. Numele meu este Fibia și 
sunt noua voastră vecină. Am adus o cutie de 
bomboane pentru voi. M-aș bucura să facem 
cunoștinţă.

În ziua aceea, Fibia a rămas până târziu de tot 
la vecinele ei.

După ce a plecat, doamna Dreves le-a spus fi i-
celor ei:

– Am avut mare noroc cu noua noastră vecină. 
Nu știu cum, dar radiază din ea așa, un fel de căl-
dură.

După cum a reieșit mai târziu, Fibia era cu ade-
vărat o fată drăguţă, ordonată și foarte credin-
cioasă. După cursuri mergea zilnic la vecinele ei și 

făcea curat în casă, desigur, cu consimţământul 
lor. Uneori, le ducea pe cele două fetiţe la plimba-
re, iar seara, la o ceașcă de ceai, le mai citea din 
când în când istorisiri biblice, le cânta la chitară 
cântece frumoase despre Isus, cântece pe care 
fetiţele nu le știau încă.

Într-o zi, în faţa casei a oprit un microbuz. Câţi-
va tineri le-au ajutat cu mare grijă pe Carla și pe 
Sofi a să urce în microbuz și apoi au pornit în direc-
ţia bisericii. Între timp, Fibia a rămas cu mama lor 
ca să o îngrijească. Un sfert de oră mai târziu, 
Carla și Sofi a stăteau la o masă festivă. Erau încon-
jurate de oameni necunoscuţi, care răspândeau 
veselie și căldură în jurul lor.

– Cred că aceștia sunt exact ca și mine, gândi 
Carla cu glas tare. Și ei au un vis, exact ca mine.

Sofi a, care ședea lângă ea, o privi uimită:
– Vrei să spui că au ceva în comun cu tine? Cre-

de-mă, numai eu am ceva în comun cu tine! rosti 
ea, arătând spre scaunul pe roţi. 

Dar Carla nici măcar nu auzise ce-i spusese 
sora ei. Deodată i-au dat lacrimile. Când tinerii au 
început să cânte, a început să plângă. În faţa ei a 
apărut o scenă, care i-a amintit foarte mult de 
visul ei. Dar acum vedea o sală mare și un cor 
mare care cânta și un prinţ, pe prinţul ei, care 
ședea pe tron. Acum l-a văzut. Prinţul s-a ridicat 
de pe tron și a venit spre ea.

Dar sora ei i-a tras atunci un cot și a readus-o la 
realitate. Cântecul tinerilor o emoţionase și pe ea.

După cântare, predicatorul a vorbit despre via-
ţa veșnică de care vor avea parte toţi cei care-L 
primesc pe Isus. A spus ceva despre Împărăţia lui 
Dumnezeu, pe care a pregătit-o Dumnezeu pen-
tru cei care-L iubesc. Carla a înţeles că acestea nu 

15
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Îsunt vise, ci realitatea. De aceea, a fost prima care 
a ridicat mâna când predicatorul a îndemnat 
ascultătorii să-și mărturisească păcatele și greșeli-
le. Câteva secunde mai târziu, și Sofi a a fost gata 
să facă acest pas. Amândouă s-au dus cu scaunele 
lor pe roţi la pastor și apoi s-au rugat împreună. A 
fost prima dată în viaţa fetiţelor când nu le-a fost 
rușine de dizabilitatea lor fi zică. Iar credincioșii 
prezenţi acolo nu au privit la trupurile lor, ci la ini-
mile lor sincere. Au plâns, s-au rugat și s-au bucu-
rat cu toţii împreună.

Sofi a și Carla sunt niște prietene adevărate, 
demne de încredere. Sunt surori prin naștere, dar 
și surori în credinţă. Fibia, creștina de nouăspreze-
ce ani, a demonstrat prin faptele ei o credinţă 
autentică, vie și activă. Și mama celor două surori 
L-a cunoscut în mod personal pe Dumnezeu, iar 
Carla, Sofi a și Fibia au putut fi  martore ale acestei 

transformări. Acum, Fibia nu mai este un musafi r 
al familiei Dreves, ci face parte din familie, ca un al 
treilea copil. Părinţii Fibiei locuiesc într-un sat, 
cam la 60 km depărtare de oraș. Fibia le-a făcut 
cunoștinţă cu vecinele ei, cu familia Dreves. După 
aceasta, părinţii ei au decis să sprijine această 
familie. Tinerii creștini le duc acum pe Carla și pe 
Sofi a la biserică în mod regulat. Tânăra Carla a 
renunţat la visul ei despre prinţul „nerealist”, care-i 
dăruiește o împărăţie. Acum ea a afl at despre 
Împărăţia cerească și despre Împăratul care-i invi-
tă pe toţi oamenii să vină în Împărăţia Lui. Iar în 
această Împărăţie, care începe pe pământ, doam-
na Dreves și fi icele ei trăiesc deja de acum!

Ilustraţii de Larisa GOROŞCO

Împărăt,ia primită  în dar
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Cine este cel mai mare?
Odată, ucenicii lui Isus s-au certat, între-

bându-se care dintre ei este cel mai impor-
tant în Împărăţia lui Dumnezeu. Atunci, Isus 
a pus în faţa lor un copil şi a spus:

„Adevărat vă spun că dacă nu vă veţi 
întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca 
nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în 
Împărăţia cerurilor. De aceea, oricine se 
va smeri ca acest copilaş, va fi  cel mai 
mare în Împărăţia cerurilor.” (Matei 18:1-4)

Pagină de colorat

Ilustraţii de Ielena MICULA
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Numele ei înseamnă „bucuria tatălui”. A fost 
soţia unui om bogat, dar cam aspru, care locuia 
în Maon. Odată, când soţul ei nu a vrut să le dea 
soldaţilor lui David nimic să mănânce, ea l-a sal-
vat de răzbunarea lui David. După moartea soţu-
lui ei, David a luat-o de soţie, fi ind impresionat 
de frumuseţea, înţelepciunea şi demnitatea 
acestei femei.

Tradus din limba greacă, numele lui înseam-
nă „urmaşul unui erou”. Între anii 40-4 î.Cr. a 
fost împărat în Iuda şi un adept convins al 
Imperiului Roman. Zvonurile despre un împărat 
iudeu şi posibil rival au trezit în el cele mai rele 
presimţiri şi a poruncit să fi e omorâţi toţi băieţii 
sub doi ani din Betleem.

Numele ei înseamnă „plăcută”. Din cauza 
unei foamete, a plecat din Betleem împreună cu 
soţul ei şi cei doi fi i ai lor şi s-a stabilit în Moab. 
Mulţi ani mai târziu, după ce-şi îngropase soţul 
şi pe cei doi fi i, s-a întors la Betleem cu una din-
tre nurori. A fost stră-străbunica împăratului 
David.

Numele lui înseamnă „fericit, binecuvântat”. A 
fost al optulea fi u al lui Iacov şi tatăl lui i-a pro-
mis, în binecuvântarea lui, că avea să locuiască 
într-o ţară roditoare. Dintre urmaşii lui face parte 
Ana, care L-a proslăvit în Templu pe Dumnezeu 
pentru naşterea lui Isus.

1 2

3 4

Răspuns:  1 Samuel 25

Răspuns:  Matei 2 Răspuns:  Rut 1-4

Răspuns:  Geneza 30:12-13; 49:20; Luca 2:36-38

Ilustraţii de Larisa GOROŞCO
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PĂSĂRI ÎN BIBLIE
Scrie în spaţiul liber 

numele păsării în cauză.

 1. „Dar ___ n-a găsit niciun loc ca să-şi 
pună piciorul şi s-a întors la el în corabie.” 
(Geneza 8:9a)

 2. „Seara, au venit nişte ___ şi au acoperit 
tabăra; şi, dimineaţa, s-a aşezat un strat 
gros de rouă în jurul taberei.” (Exodul 
16:13)

 3. „Vei bea apă din pârâu şi am poruncit ___ 
să te hrănească acolo.” (1 Împăraţi 17:4)

 4. „Aripa ___ bate cu veselie.” (Iov 39:13a)
 5. „Până şi pasărea îşi găseşte o casă acolo 

şi ___ un cuib unde îşi pune puii [...]” 
(Psalmul 84:3a)

 6. „Se udă copacii Domnului, cedrii din 
Liban, pe care i-a sădit El. În ei îşi fac 
păsările cuiburi; iar ___ îşi are locuinţa în 
chiparoşi.” (Psalmul 104:16-17)

 7. [...] dar cei care se încred în Domnul îşi 
înnoiesc puterea, ei zboară ca ___ [...]” 
(Isaia 40:31a)

 8. „Căci împăratul avea corăbii din Tarsis, 
care călătoreau cu slujitorii lui Hiram; şi la 
fi ecare trei ani veneau corăbiile din Tarsis, 
aducând aur şi argint, fi ldeş, maimuţe şi 
___.” (2 Cronici 9:21)

PĂSĂRI ÎN BIBLIEPĂSĂRI ÎN BIBLIE

Ilustraţii de Natalia GHERASIMENCO
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Harul minunat
Nimic în astă lume
Mai scump şi mai frumos
Nu ne-a dat nimeni altul
Decât Isus Cristos.

Prin moartea Sa pe cruce,
El ne-a rascumpărat
Şi multele păcate,
Isus ni le-a iertat.

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

Lidia SOCHIRCA, or. Singerei, Rep. Moldova

Harul minunat
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n anul 1979, când s-a luat decizia de a se 
acorda Premiul Nobel pentru pace unei 
călugăriţe, s-a stârnit un val de critici din 

partea multor oameni. Ei spuneau că, prin faptul 
că îi ajuta pe săraci, această femeie nu ar fi  făcut 
nimic pentru cauza păcii. Cu toate acestea, ea a 
primit premiul. Întreaga omenire a fost de acord 
că faptele ce au la bază mila şi îndurarea faţă de 
semeni merită cea mai înaltă apreciere.

Dar cine este această călugăriţă, care a ieşit 
dintre zidurile mănăstirii? Numele ei este cunos-
cut în întreaga lume: Maica Tereza.

Agnes Gonxha Bojaxhiu s-a născut la data de 
27 august 1910, în Balcani, în oraşul Skopje 
(Macedonia de azi). Tatăl ei a fost un constructor 
şi un antreprenor bogat. Agnes a fost cel mai mic 
dintre cei trei copii. Tatăl ei a murit pe când ea 
era încă mică. Mama lui Agnes a fost o catolică 
severă, care îşi lua adesea fi ica cu ea când se 
ducea la biserică, ori când vizita oameni bolnavi 

Ielena Micula

saracilorsaracilor

I
‹

Mama
sau săraci. După ce Agnes a terminat şcoala, s-a 
alăturat ordinului irlandez Loreto şi a trăit un an 
în mănăstirea călugăriţelor de Loreto, în Dublin, 
ca să înveţe limba engleză.

În 6 ianuarie 1929 i s-a împlinit visul din copi-
lărie: a plecat cu vaporul în India, acolo unde 
Ordinul Loreto era implicat în lucrarea misiona-
ră. După perioada de noviciat, a predat geografi e 
şi istorie la Şcoala „Sfânta Maria”, care făcea 
parte din lucrarea de misiune. Pe lângă aceasta, a 
învăţat hindi şi bengaleza, două din multele limbi 
vorbite în India. În 1931 a depus jurământul de 
călugărie şi a primit numele „Maica Tereza”.

Mănăstirea, în care călugăriţele trăiesc com-
plet separat, se afl a în apropierea cartierului sărac 
al Calcuttei. Călugăriţele vizitau des această zonă 
şi îi ajutau pe săraci. Prin sistemul castelor (în 
India, o castă este pătura socială din care face 
parte un om prin naştere şi în care rămâne toată 
viaţa), sărăcia ia forme foarte urâte în India. În 
1946, Maica Tereza a simţit o chemare de la 
Dumnezeu, a cărei semnifi caţie a înţeles-o ime-
diat, aşa cum avea să-şi amintească mai târziu:

– Trebuia să plec din mănăstire şi să trăiesc 
printre săraci, ca să-i ajut.

Maica Tereza a obţinut permisiunea episcopu-
lui de a lucra în afara mănăstirii. A făcut un curs 
de asistentă medicală şi a deschis în cartierul 
săracilor, Moti Jheel, o şcoală, înfi inţând Ordinul 
„Misionarele carităţii”.

Un astfel de ordin nu este o distincţie sau o 
medalie pe care să ţi-o prinzi în piept, ci este o 
comunitate de oameni care-şi dedică viaţa pentru 
fapte de caritate. Dacă un om ia decizia să se ală-
ture unui asemenea ordin, el este călugărit. I se 
taie părul, iar călugărul sau călugăriţa trebuie să 
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depună trei jurăminte înaintea lui Dumnezeu: cel 
al celibatului, cel al sărăciei (refuzarea oricărui 
fel de proprietate) şi cel al ascultării necondiţio-
nate. Maica Tereza a mai adăugat la aceste jură-
minte încă unul: să-i slujească pe cei mai săraci 
dintre săraci cu toată puterea.

În cartierele sărace unde a trăit, Maica Tereza 
a întâlnit nespus de multă suferinţă omenească. 
A înfi inţat un azil-spital pentru oamenii bătrâni 
aruncaţi în stradă, un cămin pentru copiii care nu 
aveau unde să locuiască, o leprozerie, un azil 
pentru bătrâni şi un atelier pentru şomeri. La 
începutul slujirii ei, a avut doar 26 de ajutoare 
voluntare. Numai cine se dedica în întregime 
acestei lucrări putea să respecte regulile stricte 
ale Ordinului „Misionarele carităţii”: rugăciunea 
la ora 4 dimineaţa, niciun fel de proprietate în 
afară de îmbrăcămintea de schimb, exact aceeaşi 
hrană ca şi săracii şi o zi de muncă de 16 ore.

Şi cu toate acestea, 10 ani mai târziu, astfel de 
centre de caritate au fost deschise şi în Roma, 

Venezuela, Ceylon, Tanzania, Cuba şi, mai târ-
ziu, în multe alte locuri din lume. Maica Tereza 
s-a bucurat de recunoaştere pe plan mondial. 
Când i s-a decernat Premiul Nobel pentru pace, 
preşedintele comitetului norvegian pentru Pre-
miul Nobel, John Sanness, a afi rmat:

– Maica Tereza susţine pacea în cel mai fun-
damental mod cu putinţă, şi anume, prin confi r-
marea intangibilităţii demnităţii umane.

Ea le-a arătat tuturor oamenilor dragostea lui 
Cristos, indiferent dacă erau leproşi, bolnavi de 
SIDA sau bătrâni muribunzi, cu răni supurante. 
În fi ecare om, ea a văzut chipul minunat al lui 
Dumnezeu, chip desfi gurat de păcat, lipsuri şi 
suferinţă, şi a manifestat o consideraţie deosebită 
faţă de orice fi inţă omenească.

În 1997, la vârsta de 87 de ani, Maica Tereza a 
plecat în veşnicie. Despre lucrarea vieţii ei, a afi r-
mat ea însăşi:

„Nu facem nimic măreţ; facem doar puţin, dar 
cu dragoste mare.”

Ilustraţii de Taras GONCIARENCO

saracilor
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Sărbătoare

– Scoală-te! Zandşai îşi scutură fratele. Sadhuşii (bărbaţi 
sfi nţi) s-au presărat deja cu cenuşă şi au pornit spre râu. 
Trebuie să pornim şi noi. Curând se face ziuă.

Zandşai şi fratele lui au plecat cu o săptămână în urmă 
din satul lor din Uttar Pradeş. Atunci au pornit în marşul 
lung la Mela (sărbătoare) din locul sfânt, punctul de confl u-
enţă al râurilor Gange şi Iamuna.

Uneori i-a mai luat câte cineva în carul tras de boi. O dată 
sau de două ori au călătorit o bucată de drum într-un auto-
buz supraaglomerat, plin de bagajele şi produsele oameni-
lor, pe care aceştia vroiau să le vândă la piaţă. Dar cel mai 
mult au mers pe jos pe străzile fi erbinţi şi pline de praf.

În ultimele două nopţi au dormit ghemuiţi, împreună cu 
alţi nenumăraţi pelerini, lângă un foc mic, făcut din bălegar, 
în aşteptarea acestui moment special. De jur împrejur era o 
mare de corturi şi milioane de oameni care aşteptau cu toţii 
Maha Kumbh Mela.

– Hai odată! îşi zori Zandşai fratele. 
S-au amestecat repede în mulţimea de oameni, care 

împingeau, trăgeau şi îmbrânceau vaci şi capre „sfi nte” în 
jos, spre râu. În cele din urmă, au ajuns la râul lat şi au intrat 
în apa mâloasă şi murdară. Cu faţa spre soarele care răsă-
rea, Zandşai şi-a turnat apă peste corp. La fel ca nenumă-
raţi alţi pelerini hinduşi, spera şi el ca păcatele lui să fi e 
spălate de apă.

Maha Kumbh Mela este una dintre cele mai mari sărbă-
tori religioase ale Indiei. Are loc o dată la doisprezece ani. 
Hinduşii, indiferent dacă sunt dintr-o castă superioară sau 
inferioară, vin din toată India la Gange şi speră să-şi poată 
spăla acolo păcatele. Păcatele pe care vor să le spele nu 
au o prea mare legătură cu faptul că au încălcat legile lui 
Dumnezeu sau că au rănit alţi oameni. Este vorba mai mult 
de faptul că au atins lucruri pe care ei le consideră necura-
te şi că au încălcat regulile de castă (explicaţia cuvântului 
„castă”, la pagina 20). Majoritatea dintre ei nu au auzit nici-
odată că numai Isus le poate da cu adevărat o inimă curată 
şi o viaţă nouă.

Ştiai că ...?

Se ia în calcul faptul că 
până anul 2020, în India 
vor trăi mai mulţi oameni 
decât în oricare altă ţară 
din lume. În India există 
4.635 de grupări etnice, 
care vorbesc 1.652 de 

limbi diferite.

Daphne SPRAGGETT

ŢARA UNUI MILION DE ZEI

22

FE
LI

N
A

R
U

L 
3/

10

p

ŢARA UUNUI MIILLLIIOON DE ZEEII

Felinarul_2010_3.indd   22Felinarul_2010_3.indd   22 29.03.2010   17:25:1229.03.2010   17:25:12



Poţi să te rogi pentru India:

Dragă Doamne Isuse!
1. Te rog, arată-le multor indieni 

că prin respectarea regulilor lor 
de castă şi prin jertfele lor 
 aduse zeilor nu vor găsi nicio-
dată adevărata pace şi speran-
ţa autentică.

2. Fie ca Duhul Tău cel Sfânt să 
le arate creştinilor indieni că 
înaintea Ta nu există caste, 
că-i iubeşti pe toţi şi că ai murit 
pentru ei toţi.

3. Fii cu misionarii indieni care se 
duc în alte părţi ale Indiei ca să 
le vorbească oamenilor despre 
Tine. Ajută-i să înveţe limbile 
diferitelor grupuri etnice, pentru 
ca să poată transmite Evan-
ghelia în aşa fel încât oamenii 
să o înţeleagă.

4. Cheamă mulţi creştini ca să 
ajute milioanele de oameni 
care trăiesc în oraşele uriaşe 
ale Indiei, în special pe oame-
nii săraci şi fără adăpost.

5. Foloseşte milioanele de frag-
mente din Biblie, Noul Testa-
ment şi tractatele, care sunt 
împărţite în fi ecare an, pentru 
ca mulţi adulţi şi copii să ajun-
gă să Te cunoască.

6. Fă ca oamenii care ascultă 
posturile de radio creştine să 
înţeleagă că numai Tu poţi să-i 
speli de păcatele lor, astfel 
încât să fi e curaţi.

7. Trimite mai mulţi creştini, chiar 
şi din ţara noastră, care să 
muncească în India şi să le 
arate oamenilor de acolo cât 
de mult îi iubeşti.

Un milion de zei

Indienii sunt foarte religioşi. Unii 
sunt musulmani, dar majoritatea 
sunt hinduşi. Alţii sunt creştini, 
sikşi, budişti sau dşainai, şi mai 
mulţi sunt animişti. Adesea se dau 
lupte între diferitele grupuri, în care 
mor mulţi oameni. Peste tot în India se găsesc temple şi 
altare, în faţa cărora oamenii se închină zeilor lor. Ştiai că 
există peste un milion de zei hinduşi? De exemplu, Brahma 
(creatorul lumii) şi Vişnu (păstrătorul) sunt zei foarte impor-
tanţi. Preotul hindus trebuie să trezească în fi ecare zi chipu-
rile zeilor din templul lui, să le spele în lapte şi miere, să le 
ofere ceva de mâncare şi să se roage la ei.

Când oamenii se duc la un templu, duc mâncare sau fl ori 
ca jertfă pentru zeii pictaţi în culori ţipătoare. Ei trag clopotul 
de la templu, ca să se asigure că zeul sau zeiţa sunt treji. 
Chiar şi după ce şi-au adus jertfa şi s-au rugat, nu sunt 
niciodată siguri dacă zeul respectiv le este binevoitor. Cât 
de diferiţi sunt aceşti zei faţă de Dumnezeul iubitor pe care-L 
cunoaştem noi!

Misionarii creştini lucrează de sute de ani în India. Unul 
dintre cei mai cunoscuţi a fost William Carey, care a plecat 
cu peste 200 de ani în urmă în India. El a fost convins de 
faptul că toţi oamenii din toate ţările trebuie să afl e de marea 
dragoste a lui Dumnezeu. A trăit aproape patruzeci de ani 
acolo, a tradus Biblia în mai multe limbi indiene şi i-a învăţat 
pe mulţi oameni să-L urmeze pe Isus.

Deşi misionarii predică Evanghelia, îi ajută pe săraci, se 
ocupă de copii şi îngrijesc bolnavii, doar un număr foarte 
mic de indieni Îl cunosc şi Îl iubesc pe Isus cu adevărat. 
Mulţi hinduşi îi dispreţuiesc, pentru că majoritatea lor nu 
aparţin niciunei caste. Este greu să fi i creştin, dacă din cau-
za credinţei tale eşti dispreţuit şi persecutat. Te rogi ca 
Dumnezeu să-i ajute pe creştini să-L urmeze pe Isus, oricât 
i-ar costa?

În ziua de azi este greu să primeşti o viză de misiune 
pentru India. Însă mulţi creştini şi misionari indieni sunt 
martori credincioşi ai Domnului Isus. Există milioane de 
oameni în India care nici acum nu au auzit de Vestea Bună 
şi care nu ştiu că numai Isus poate să-i salveze de păcatele 
lor. Asta nu poate să facă niciunul din nenumăraţii lor zei, 
care au urechi, dar nu aud, şi ochi, dar nu văd! 23
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Grmm-grmm! Închide ochii! Pornim la drum şi călătorim în trecut, cu mii de ani în 
urmă! Pământ ars de soare, soare orbitor, şi un vânt, care face ca nisipul să zboare prin 
aer! Ne afl ăm pe renumitul drum al mătăsii!

Prin deşerturile Kara Kum şi Kizil Kum, pe lângă oraşele-oaze, Merv şi Horezm, prin 
nesfârşitele stepe din Saryarca, apoi prin pasurile din munţii Pamir, din munţii Tienşan, 
din munţii Altai şi Karatau – aşa călătoresc caravanele care vin din China, încărcate cu 
mătase. Imaginează-ţi că stai pe o cămilă cu două cocoaşe, având pe cap o învelitoare 
care trebuie să te protejeze de nisip. Ar fi  grozav, nu?

Grmm-grmm! Desigur, mie îmi convine foarte mult că din toată această mulţime de 
mărfuri – mirodenii şi pietre preţioase din India, obiecte de argint din Iran, ţesături bizan-
tine, covoare, tămâie şi mirt din Persia şi chiar şi sclavi din Turcia –, mătasea este cea 
mai de preţ. Comerţul cu mătase este precum comerţul cu aur, iar în vremea aceea era 
asemenea unei monede de schimb universale. – De ce-mi convine atât de mult? Şi ce 
am în comun eu, omida unui mic fl uture albicios, cu mătasea? Păi, chiar foarte multe! 
Eu sunt, cum s-ar spune, producătorul ei, căci eu o fabric (cu ajutorul omului, desigur, 
care a fost învăţat, la rândul lui, de Dumnezeu ce trebuie să facă). Aşteaptă o clipă, să 
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Sunt o mică 

 MINUNE a marelui 

DUMNEZEU
 MINUNE 

DUMNEZEU
ea mare
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mă întorc pe-o parte şi să îţi povestesc totul de-a rândul. Grmm-grmm! Trebuie să mă 
scuzi că vorbesc cu gura plină, dar nu pot altfel, căci nu am voie să mă opresc. Şi tre-
buie să mă grăbesc, ca să mă transform curând într-un cocon. Din această cauză, 
trebuie să mestec neîntrerupt, zi şi noapte. Între 30 şi 80 de zile.

Aşa cum îţi poţi deja imagina, patria mătăsii este China. În vechile manuscrise chi-
nezeşti, preţiosul „vierme de mătase” este menţionat deja în jurul anului 2600 î.Cr. Acest 
vierme de mătase se referă şi la mine. Este vorba de fl uturele din familia adevăraţilor 
ţesători de mătase (Bombycidae). Mi se spune şi ţesătorul din dud (Bombyx mori), căci 
mă hrănesc în exclusivitate cu frunzele dudului (Morus), care face parte din familia fi cu-
şilor. Într-o singură zi pot să mănânc mai multe frunze decât greutatea corpului meu! 
Dimensiunile mele corporale sunt destul de impresionante: am aproape 8 cm lungime 
şi 1 cm grosime. Grmm-grmm!

Nu, nu ai nevoie de umbrelă, nu plouă! Ceea ce se aude atât de tare printre frunze 
sunt rudele mele şi cu mine, umilul tău slujitor. Grmm-grmm! Renumitul om de ştiinţă 
Louis Pasteur a comparat zgomotul pe care-l facem în timp ce mâncăm cu „zgomotul 
ploii, care cade pe frunze”. Nu mai durează mult şi voi amuţi şi voi începe să-mi ţes 
coconul, şi anume, dintr-un singur fi r de mătase, lung de 1000-1500 de metri! Am să 
lucrez la asta una sau două zile, uneori chiar trei. Acum înţelegi, probabil, de ce ni se 
dă să mâncăm o mâncare atât de delicioasă! Grmm-grmm!

După ce petrec 20 de zile în coconul meu, îmi iau zborul afară, în libertate! Cu toate 
acestea, este puţin exagerat spus că „zbor”, căci de atâţia ani, de când suntem crescuţi 
de oameni, noi, ţesătorii de mătase, nici nu mai ştim cum se zboară. Dăm numai încet din 
aripioarele noastre, dar nu putem să ne ridicăm în aer. Aripile noastre sunt pur şi simplu 
prea slabe pentru aceasta. Da, şi după ce mă transform într-un fl uture, nu mai mănânc 
absolut nimic! De aceea trebuie acum cu atât mai mult să mă fortifi c ... Grmm-grmm!

Ilustraţii de Iulia PRAVDOCHINA
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Lucru manual

După un singur model poţi să confecţionezi din hârtie coiful unui soldat roman, coroana 
împărătesei Estera şi Cortul Întâlnirii pe care îl avea poporul lui Israel.

Fâşia îngustă se face sul şi 
se pune în gaura care se 
face în partea superioară a 
coifului.

linie de îndoit

linie de tăiat

locuri unde 
trebuie 
capsat cu 
capsatorul

Dacă tai două colţuri opuse, 
obţii un coif.

Confecţionează dintr-o 
hârtie de altă culoare alte 

două podoabe după 
modelul 2 şi prinde-le 

de părţile lungi ale 
coifului. Vei obţine 

astfel una din 
coroanele 

împărătesei 
Estera.

Dacă tai toate colţurile de jos ale coifului şi scoţi 
podoaba de sus, obţii Cortul Întâlnirii. Uşa cortului 
apare prin două tăieturi verticale. Uşa poate fi  „des-
chisă”, dacă partea tăiată este făcută sul, cu ajuto-
rul unei foarfece.

2.1.

Ilu
st

ra
ţii

 d
e 

In
a 

C
O

ZI
NA

COIF, COROANĂ ŞI CORTUL ÎNTÂLNIRII

26

FE
LI

N
A

R
U

L 
3/

10

Felinarul_2010_3.indd   26Felinarul_2010_3.indd   26 29.03.2010   17:25:5029.03.2010   17:25:50



Arăta ca o simplă bucată de 
lemn, uitată toamna în grădină. Bra-
zii şi scoruşii sâsâiră prelung:

– Nici măcar primăvara nu mai 
poate să-l ajute pe ăsta!

Însă odată cu primele zile însori-
te, pe această creangă uscată au 
apărut muguri, care au crescut tot 
mai mult. Curând a ieşit la iveală şi 
prima frunzuliţă.

Se legăna în vânt şi încerca să 
se prindă undeva cu micul ei cârcel. 
Vecinii începură să şuşotească, dar 
frunzuliţa nu-i băgă în seamă. Ea 
vedea soarele!

– Ce frumos este! Mi-ar plăcea 
să mă duc la el!

Cârcelul se agăţă de o sârmă 
întinsă şi continuă să se tragă în 
sus, iar din mugur ieşi o a două frun-
zuliţă.

De atâta gălăgie, pe rând plesni-
ră şi ceilalţi muguri. 

– Ce se întâmplă aici? M-aţi tre-
zit! Deşi acum este timpul de somn! 
strigă vecinul din dreapta.

– Sunt 
atât de obo-
sit! Creşterea asta 
îmi consumă atâta ener-
gie, încât mă întreb dacă merită, la 
urma urmei, se auzi dintr-un mugur 
încă închis, din stânga.

Ielena VLASENCO
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Însă micuţa mlădiţă din via trezi-
tă la viaţă strigă plină de încântare:

– Ce lumină şi ce căldură vin de 
la soare! Aş vrea să fi u şi mai aproa-
pe de el! 

Şi mlădiţa se umplu de alte frun-
zuliţe noi.

– E doar o pată rotundă şi galbe-
nă! Poate că nici nu străluceşte el 
însuşi. Şi de ce să ne dăm atâta 
silinţă?

– Eu nu pot deloc să văd soare-
le, am un copac în faţă ...

– Faceţi ce vreţi, noi ne târâm 
mai bine până la zmeură. Ea are ex-
perienţă de viaţă, de aceea şi este 
atât de ţepoasă, îşi spuseră părerea 
mlădiţele învecinate.

Însă micuţa mlădiţă nu putu fi  
oprită. Ea se întindea cu toate pute-
rile spre soare. Încă puţin şi avea să 
se poată lipi de discul portocaliu, 
credea ea.

Chiar şi atunci când vântul scu-
tură puternic frunzele, vuind pre-
lung: „Nuuuu permit aşa ceva!”, 
micuţa mlădiţă continuă să crească 
în direcţia ţintită. Iar când norii aco-
periră soarele, ea nu se lăsă abătu-
tă din calea ei, cunoscând direcţia.

Într-o dimineaţă, când mlădiţa se 
trezi, rămase încremenită de bucu-
rie: pe ea crescuseră fl oricele mici, 
care miroseau ameţitor. Şi vecinele 
ei aveau asemenea fl oricele.

Mirosea peste tot a nectar dulce, 
iar acest parfum îmbătător atrase 
nenumărate albine harnice.

– Asta-i prea de tot! Nu permit 
să mi se calce în picioare fl orile!

– Plecaţi de aici! Îmi stricaţi înfă-
ţişarea!

– Nici nu mă gândesc să-mi îm-
part nectarul cu alţii! strigară supă-
rate mlădiţele vecine, încercând să 
alunge albinele.

O mlădiţă extrem de supărată 
plesni atât de puternic cu frunzele, 
încât unei albinuţe i se deşertă tot 
nectarul adunat şi era cât pe ce să 
cadă chiar şi ea în iarbă.
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Micuţei noastre mlădiţe era 
aproape să-i dea lacrimile:

– Haideţi, veniţi toate la mine! Vă 
dau eu să mâncaţi din nectarul meu. 
Aici este destul pentru toate, fi ţi bi-
nevenite!

Albinele zburară recunoscătoare 
la ea, polenizând bucuroase fi ecare 
fl oare în parte.

– Ia te uită, ce mărinimoasă mai 
e şi asta! ziseră intrigate vecinele.

Timpul a trecut. Mlădiţa continua 
să se întindă spre soare şi-i ajuta pe 
toţi: le dădea mâncare albinelor şi 
adăpost greierilor, pe muşte le apă-
ra de căldură, iar fl uturii puteau să 
se odihnească pe ea.

Însă vecinele ei râdeau de visul 
ei:

– Ce ţi-a mai trecut şi ţie prin 
cap, să ajungi la soare! Are să-ţi 
aducă mult necaz! Distrează-te, cât 
eşti tânără!

Micuţa mlădiţă nu le-a ascultat. 
Însă într-o zi, la sfârşitul verii, se 
întristă:

– Acum zilele devin tot mai scur-
te. Nu mai pot creşte atât de repede 
şi în curând vine toamna ...

Cred că nu voi reuşi să ajung 
până la tine, soare, şi va trebui să 
rămân aici, singură ... Poate că veci-
nele mele au avut dreptate ...

Lacrimi amare începură să se 
rostogolească de-a lungul frunzelor 
ei verzi şi crestate.

În dimineaţa următoare, mlădiţa 
fu trezită de nişte strigăte:

– Ia priviţi! A căutat soarele, şi el 
însuşi a venit la ea!

Pe mlădiţă apăruseră primele 
boabe de struguri, fi ecare semă-
nând cu un mic soare.

Soarele se 
oglindea în fi ecare 
bob mic de strugure. 
Micuţa mlădiţă îşi întinse frunzele şi 
îşi ridică rodul spre cer:

– Asta este pentru tine, soare! 
Te iubesc!

Vecinele rămaseră foarte mirate. 
Se gândiră la originea lor, la rudenia 
dintre ele, la meritele lor, şi nu 
puteau să înţeleagă de ce nu erau şi 
ele la fel de împodobite. Dar tu ce 
crezi? Oare de ce? 
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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

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!

Pacea să fi e cu tine, drag FELINAR! 
Îi mulţumesc din inimă Domnului că exişti. Prietena mea 
mi-a arătat odată două numere din FELINARUL, care 
mi-au plăcut foarte mult. Am adunat mai mulţi copii şi 
ţinem oră biblică: învăţăm poezii, cântăm cântece, rezol-
văm diferite jocuri-problemă. Iar tu, drag FELINAR, eşti 
ajutorul nostru cel mai mare!
Larissa MANOLI, Kagul, Rep. Moldova

Dragă FELINAR! 
De prima dată când te-am văzut, am ştiut că tu eşti revis-
ta de care avem nevoie la Şcoala Duminicală. Toţi din 
cercul meu de rugăciune te-au citit şi s-au bucurat că se 
pot abona. Domnul sa te binecuvânteze!
Rodica MALAI, Pelinnei, Rep. Moldova

Dragă FELINAR! Am emoţii, fi indcă îţi scriu pentru pri-
ma dată. Te iubesc! Îmi plac atât de mult poeziile şi istori-
oarele din revistă, dar mai ales cuvintele încrucişate. Te 
citesc cu mare plăcere atât eu, cât şi sora mea Antonia.
Anastasia BOGOS, Ungen, Rep. Moldova

Planurile Tale
Planurile Tale, Doamne,
Sunt nespuse pentru noi,
Planuri pline de iubire
Pentru orice muritor.

Orice sufl et, orice viaţă,
Orişiunde s-ar găsi,
Are parte de-a Ta grijă –
Binecuvântat să fi i!

Planuri de desăvârşire
Pentru om ai pregătit,
Pentru mic şi pentru mare
Care vrea a fi  găsit.

Plan de dragoste şi milă,
Plan de binecuvântare,
Tu, ceresc şi bun Părinte,
Ne dai tot din îndurare.
Gabriela MOTOC, 19 ani,
Dimăcheni, jud. Braşov

Dragă FELINARULE! 
Îţi mulţumesc că exişti, eşti minu-
nat! Te citesc cu plăcere şi am 
multe de învăţat din rândurile 
scrise de tine. Îţi doresc de la 
Dumnezeu multe binecuvântări şi 
apariţie îndelungată. 
Cu drag, al tău admirator şi citi-
tor Fanuel MATEUŢ (9 ani), din 
Cluj-Napoca

Micael IONESCU, 7 ani, Deva, 
jud. Hunedoara

Paul Alexandru NUŢA, 16 ani, 
Plopeni, jud. Prahova

Greşeli mărturisite şi iertate

Lumina FELINARULUI

Iunia DIŢA, 13 ani, Timişoara

Dumnezeu a făcut o lume minunată

Ana JUGĂNARU, 11 ani, jud. Braşov

Munţi

Simona JUGĂNARU, 14 ani,
jud. Braşov

Pisica
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: Pag. 6: „Împărăţia lui Dumnezeu se mai aseamănă cu o comoară 
ascunsă într-un ogor. Omul care o găseşte o ascunde şi, 
de bucuria ei, se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ogo-
rul acela.” (Matei 13:44)

Pag. 7: 1. Despre semănător, 2. Despre aluat, 3. Despre neghina 
din grâu, 4. Despre plasa de pescuit, 5. Despre comoara 
din ogor, 6. Despre perla de mare preţ, 7. Despre sămân-
ţa de muştar

Pag. 12: Cuvântul 1: Isus, Cuvântul 2: te, Cuvântul 3: iubeşte. 
REZOLVARE: Isus te iubeşte!

Pag. 13: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat 
pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu 
piară, ci să aibă viaţa eternă.” (Ioan 3:16). CE VEZI: ISUS

Pag. 18: ŞTII CUM ÎI CHEAMĂ? 1. Abigail, 2. Aşer, 3. Irod, 
4. Naomi

Pag. 19: PĂSĂRI ÎN BIBLIE: 1. porumbel, 2. prepeliţe, 3. corbi, 
4. struţ, 5. rândunică, 6. cocostârc, 7. vulturi, 8. păuni

Pag. 32: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea 
Lui şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” 
(Matei 6:33)
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Cristina Ancuţa ILICI, 
15 ani, jud. Caraş-Severin

Ascultare

Emanuela Jugănaru, 
jud. Braşov

Fetiţa care Îl slăveşte pe 
Dumnezeu
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Uneşte cuvintele, urmând fi rul călăuzitor. Versetul de memorat (Matei 6:33) 
îţi dezvăluie şi tema acestui FELINAR.

CĂUTAŢI

MAI

ÎMPĂRĂŢIA

LUI

ŞI

VI

DUMNEZEU

DREPTATEA

LUI

ŞI
ÎNTÂI

TOATE ACESTE

LUCRURI

SE VOR

DA

PE

DEASUPRA.

Verset de memorat
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