
Învaţă-mă 
să fac voia Ta, 
căci Tu eşti 
Dumnezeul meu!
(Psalmul 143:10a)
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Maria DELL

DUMNEZEU 
MĂ IUBEȘTE

Dumnezeu, da, mă iubește
Și rămâne credincios!
De aceea Îl urmez
Și mă-ncred în El voios!

Dumnezeu mă ocrotește,
E mereu cu mine,
De aceea nu mă tem
De ziua ce vine.

Dumnezeu, da, mă ajută
Și răspuns îmi dă mereu,
De aceea-I mulţumesc:
Mare-i Dumnezeul meu!

Trad. adapt. Elena BRAUN
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Tim zburdă printre frunzele colorate de toam-
nă. Sare şi se-nvârte, până când frunzele galbene 
îi zboară în jurul urechilor. Se simte uşor, ca o 
frunză: a ajutat-o pe mama să strângă masa, şi-a 
făcut temele, iar acum, la joacă. Florian, prietenul 
lui cel mai bun, probabil îl aşteaptă deja. Şi în 
mod sigur au venit şi Ana şi Luca.

În timp ce coboară strada, Tim aruncă mereu 
câte o privire peste gardurile grădinilor. Chioşcul 
strâmb din grădina domnului Şiba mai stă încă în 
picioare. Oare se va prăbuşi la următoarea furtu-
nă? La doamna Mioara, pisica mare şi gri stă în 
copac. Iar în faţă, în spatele tufelor, se mai văd 
strălucind mere galbene şi roşii. Tim se uită curios 
printre tufe. Ooo! O grădină plină cu mere! Şi ce 
bine arată! se gândi el.

– Bună ziua, băiete, ai vrea un măr?
Tim nici măcar nu o văzuse pe doamna în vâr-

stă, care vine acum râzând spre el.
– O, da, spune el, aş vrea. 
– Atunci intră în grădină şi alege-ţi unul.
Tim intră pe poarta veche de fi er şi se uită în 

jur. Ce grădină frumoasă este aceasta! Pomi 
fructiferi încărcaţi cu rod şi covoare întregi de 
mere roşii şi galbene pe sub ei. În timp ce Tim 
mănâncă un măr, doamna în vârstă îi povesteşte 
câte ceva despre viaţa ei.

– Ştii, anul trecut, fi ul meu încă mai locuia 
aici. Şi când s-au copt merele, a fost normal să mă 
ajute la cules. Dar anul acesta a primit o slujbă în 
America. Aşa că nu poate să vină repede acasă, 
doar pentru că s-au copt merele. Iar eu, de una 
singură, nu fac faţă. Se pare că toate merele vor 
ajunge un festin pentru păsări.

Tim îşi imaginează mii de păsări în copacii 
din grădină.

– Ar fi  mare păcat, spune el. 
Mărul are un gust foarte bun.

– Mai ia câteva, spune 
doamna în vârstă. Şi mai 
treci pe la mine, când ai chef.
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Cornelia GRZYWA

„Facă-Se voia Ta” 
(Matei 6:10)

” Partea a patra 
Poveste-serial începută în nr. 1/2010
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– Mulţumesc! Tim îşi mai îndeasă câteva 
mere roşii în hanorac. Pentru prietenii mei. Şi în 
mod sigur am să mai trec pe la dumneavoastră.

Bucuros, Tim îşi continuă drumul pe stradă. 
Brusc, se opreşte. Hei, asta este ideea zilei! Şi 
Tim o ia la fugă. Mai întâi la stânga, pe strada 
Lalelelor. Apoi la dreapta, pe strada Florilor. La o 
casă cu etaj sună lung de tot la sonerie. Faţa lui 
Florian apare la una din ferestre.

– Repede, vino jos, am o idee genială! strigă 
Tim.

Zece minute mai târziu, trei băieţi şi o fată 
aleargă pe stradă. Atât de repede, încât frunzele 
se ridică în trombă în urma lor. Strada Florilor, 
strada Lalelelor, strada Eminescu, da, aici e!

Tim apasă atent pe un buton vechi de aramă. 
Se aud câţiva paşi, apoi uşa se deschide. Doamna 
în vârstă îi priveşte mirată pe cei patru copii.

– Bună ziua, copii! – Bună, Tim! Ţi-ai adus 
prietenii? Mai vreţi câteva mere?

Copiii dau din cap. Ana zâmbeşte.
– Ştiţi, noi suntem echipa-culegători-
lor-de-mere. A fost ideea lui Tim, pen-

tru că a ştiut că nu faceţi faţă sin-
gură.

– Exact, spune Tim. Tre-
buie doar să ne daţi coşuri 

pentru mere şi o scară. 
Restul facem noi.

Doamna este emoţionată.
– Nu se poate! Copii, chiar vreţi să faceţi 

asta? Sunteţi adevărate comori! Aşteptaţi puţin! 
Nu, mai bine veniţi cu mine în pivniţă ... Ah, 
numele meu este Groza.

Tim îşi prezintă prietenii:
– Cea cu părul prins în coadă este Ana. Ăsta 

mare este Florian, şi brunetul cu şapcă este Luca.
– Bine aţi venit, spune doamna Groza. Apoi 

deschide o uşă grea şi coboară în pivniţă, cu cei 
patru copii pe urmele ei. Pivniţa este boltită şi 
plină de mii de lucruri interesante: vase grele de 
ceramică şi sticle de vin vechi, prăfuite, mai mul-
te curse pentru şoareci (una cu un şoarece în ea), 
un butoi imens, cam douăzeci de undiţe, craniul 
unui animal ...

– Marfă, şopteşte Luca. Oare ăsta o fi  fost 
odată un lup?

– Ah, copii, nu vă uitaţi în jur. Numai praf, 
pânze de păianjen, şi vechituri. Dar uitaţi-vă aici, 
avem coşuri şi lădiţe.

Împreună cară totul sus. În grădină aşteaptă 
deja o scară. Deci, treaba poate să înceapă!

Mai întâi se strâng toate merele de sub pomi. 
Asta merge repede – la urma urmei, sunt patru. 
Apoi vine rândul merelor din pomi.

– Eu mă urc în pom şi vă arunc de acolo mere-
le! strigă Tim.

– De ce tu? comentează Florian. Eu pot să mă 
caţăr mult mai bine.

– Hei, nu vă certaţi! intervine Ana. Putem să 
ne căţărăm pe rând. Fiecare are voie să se urce 
într-un pom, OK?

Apoi începe recoltarea: cules, aruncat, pus 
în coş. Copiii muncesc pe rupte. Coş după coş 
se umple cu mere parfumate. Este o muncă dis-
tractivă, se gândeşte Tim. Nu ceva plictisitor, 
ca pusul mesei sau curăţenia. Uneori nu este 
de  loc uşor. Unele mere sunt chiar la capătul 
crengilor.

– Uf, nu am mâini lungi, de maimuţă, oftează 
Florian.

Împreună cu Luca, stă în cel mai înalt măr şi 
aruncă merele lui Tim şi Anei.

– Copii, aveţi grijă! strigă doamna Groza. 
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Merele de la capătul crengilor le lăsaţi mai bine 
pentru păsări. Şi ele trebuie să mănânce ceva.

Trec apoi la următorul pom. În acesta s-au 
urcat trei: Ana, Tim şi pisica gri a doamnei Mioara. 
Cules – aruncat – prins, aşa merge treaba, până 
când copiii abia dacă mai reuşesc să deosebească 
merele dintre frunze. 

Doamna Groza merge cu lanterna prin gră-
dină.

– Copii, copii! strigă ea. Gata cu munca! În 
întunericul ăsta o să cădeţi din pom. Şi părinţii 
voştri sunt, în mod sigur, îngrijoraţi!

– Ei, noi avem ochi de bufniţă! strigă Ana 
din copac.

Dar apoi coboară şi ea şi, împreună cu Florian, 
încearcă să care un coş în casă.

– Nu, asta n-o să reuşim, gâfâie Florian. 
Poate ar trebui să apelăm la tatăl meu. El e 
atât de puternic, încât reuşeşte cu o singură 
mână.

– Da, şi tatăl meu va veni să ne ajute, 
spune Tim. Doamna Groza, putem să venim 
şi mâine, pentru restul merelor?

Doamna Groza aprobă, dând din cap.
– Copii, nici nu ştiu cum să vă mulţumesc. 

Sunteţi extraordinari. Ştiţi cum spuneam noi, pe 
vremuri? Meserie!

– Meserie? Sună marfă, spun copiii, râzând.
– La revedere, doamnă Groza, pe mâine!
Şi pornesc spre casele lor.
Tim sare, fluieră şi cântă tot drumul. Ce 

distractivă poate fi  munca! Ajuns acasă, aproa-
pe îl doboară pe tatăl lui, care tocmai a ajuns şi 
el acasă.

– Tati, imaginează-ţi, am muncit de-adevăra-
telea astăzi ... Mii de mere ... Şi doamna Groza 
s-a bucurat atââât de mult!!! 

Tata nici nu apucă să spună ceva despre întu-
neric, despre venitul acasă, despre îngrijorare. 
Tim povesteşte entuziasmat, iar când apucă să 
respire, vine mama – şi atunci 
începe să povestească 
totul de la început.

– Nu e rău, se minunează mama. Şi aţi făcut 
asta singuri?

– Normal, nu mai suntem bebeluşi, spune 
Tim. Sofi  îl priveşte puţin invidioasă.
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– Ori de câte ori faceţi ceva distractiv, eu nu 
am voie să vin cu voi. Mâine vreau să merg şi eu 
cu tine!

– Ştii ceva, spune tata. Vei veni cu mine când 
voi căra împreună cu ceilalţi tătici coşurile grele 
în pivniţa doamnei Groza.

Tata se uită la Tim.
– Este minunat ce aţi făcut voi acolo. Sunt 

mândru de tine. Cum ţi-a venit această idee? 
– Nu ştiu nici eu, spune Tim cu gura până la 

urechi. Uneori îmi vin astfel de idei în zbor. Poa-
te din cer.

Mama a făcut spaghete pentru cină. Când Tim 
îşi umple pentru a treia oară farfuria, trebuie să 
zâmbească. 

– Oare spune şi Dumnezeu „meserie”?
– Cum să spună? Tata îl priveşte uimit.
– Păi, voi spuneţi mereu că Dumnezeu Se 

bucură când oamenii fac ce vrea El. Şi asta, cu 
merele, a vrut în mod sigur. Iar doamna Groza 
spune mereu „meserie”, când se bucură mult de 
ceva. Asta este o expresie aşa, mai veche.

Mama şi tata izbucnesc în râs. 
– Poate că Dumnezeu spune „meserie”, „mar-

fă” şi „cool” toate deodată, pentru că se bucură 
atât de mult de tine.

(Va urma)

Ilustraţii de Victoria DUNAIEVA
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Te-ai certat vreodată cu prietenii tăi sau cu fraţii 
tăi pentru că nu aţi vrut să vă jucaţi acelaşi joc? Une-
ori observăm, pur şi simplu, că vrem altceva decât 
ceilalţi. Şi atunci este nespus de greu să spui: „OK, 
facem ce vrei tu.”

Biblia ne învaţă că noi nu vrem lucruri diferite 
doar unii faţă de alţii, ci că, în general, oamenii vor 
adesea altceva decât ceea ce vrea 
Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu a 
fost să creeze lumea şi omul, pen-
tru ca apoi să aibă o relaţie foarte 
strânsă cu creatura Sa. Dar primii 
oameni, Adam şi Eva, nu au vrut 
acest lucru şi de aceea au trebuit 
să plece din Paradis. Însă Dumnezeu 
a creat mereu posibilităţi pentru 
ca oamenii să creadă în El şi să poată avea părtăşie 
cu El. Aşa l-a salvat Dumnezeu pe Noe împreună cu 
familia lui de potop, pentru că Noe a crezut în El şi a 
construit arca. Şi Avram a ascultat de Dumnezeu, de 
aceea Dumnezeu a îngăduit ca din el să rezulte un 
popor mare. Cu poporul Său, Israel, Dumnezeu a tre-
cut chiar prin Marea Roşie şi a călătorit prin deşert. 
Dumnezeu a vrut să fi e cu poporul. Cu toate acestea, 
israeliţii au acţionat de nenumărate ori conform pro-
priei voinţe. L-au părăsit adesea pe Dumnezeu, nu 
L-au ascultat şi s-au închinat la idoli.

Însă şi după toate aceste experienţe negative pe 
care le-a avut cu noi, oamenii, Dumnezeu tot a mai 
vrut să aibă o relaţie cu noi. El a plătit chiar şi preţul cel 
mai scump pentru aceasta: L-a trimis pe Fiul Său, Isus, 
pe pământ. Isus Însuşi afi rmă: „Voia Tatălui Meu este ca 

oricine Îl vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţa eternă; 
şi Eu îl voi învia în ziua de apoi” (Ioan 6:40).

Pe cei care cred în El, Isus îi învaţă să se roage: 
„Facă-se voia Ta” (Matei 6:10). Prin aceasta, Îi spunem lui 
Dumnezeu că este şi dorinţa noastră să avem o relaţie 
cu El. Acest lucru este posibil deoarece Isus a plătit pen-
tru vina noastră, murind pe cruce pentru noi. Dar 

Dumnezeu nu vrea să ne salveze 
prin Isus numai din singurătatea 
noastră. El vrea să ne facă apţi pentru 
o viaţă plăcută Lui. O viaţă după voia 
lui Dumnezeu. În Cuvântul Lui, citim: 
„Să nu vă potriviţi chipului veacului 
acestuia, ci să vă transformaţi, prin 
înnoirea minţii voastre, ca să puteţi 
deosebi bine voia lui Dumnezeu cea 

bună, plăcută şi desăvârşită” (Romani 12:2).
Ce este însă bun, plăcut şi desăvârşit? De exem-

plu, ceea ce face Tim în povestea de la pagina 3: 
împreună cu prietenii lui, el o ajută pe doamna în 
vârstă să culeagă merele. Biblia mai prezintă şi alte 
exemple: „Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să-i mus-
traţi pe cei care trăiesc în neorânduială, să-i îmbărbă-
taţi pe cei descurajaţi, să-i sprijiniţi pe cei slabi, să fi ţi 
răbdători cu toţi. Vegheaţi ca nimeni să nu întoarcă 
altuia rău pentru rău, ci căutaţi totdeauna să faceţi ce 
este bine, atât între voi, cât şi faţă de toţi. Bucuraţi-vă 
întotdeauna. Rugaţi-vă neîncetat. Mulţumiţi-I lui 
Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este 
voia lui Dumnezeu, în Cristos Isus, cu privire la voi” 
(1 Tesaloniceni 5:14-18). Ce mai vrei să faci azi, pentru 
ca să se împlinească voia lui Dumnezeu în viaţa ta?
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DWolfgang WETZLER

VOIA LUI DUMNEZEU
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Ghicitoare

O UȘĂ SPRE VIAŢĂ

Prin această ușă au intrat multe 

animale și opt oameni. Ei s-au 

bucurat că Dumnezeu a vrut să-i 

salveze.
Din nefericire, la sortarea 

animalelor, lucrurile s-au încurcat 

puţin. Pentru fi ecare primă 

silabă, căutaţi silabele care 

completează animalul și scrieţi 

numele în căsuţă.

ber – pure

po – gar

broas – ţigoi

cioa – rici

ie – rafă

că – pră

ele – ră

mă – bie

râ – sică

gi – milă

buf – rumbel

fur – mă

a – bec

pi – că

vra – gru

ca – fant

ti – nică

pi – niţă

LABIRINT
Ajută-l pe Noe să găsească 
Muntele Ararat 
(vezi Geneza 8:4).
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Un bărbat temător de Dumnezeu. Când Dumnezeu 
a decis să nimicească omenirea, el a fost salvat 
împreună cu familia lui şi cu multe animale pen-
tru că a ascultat de Dumnezeu. S-a oprit pe un 
munte, care azi se afl ă în Turcia. Domnul a înche-
iat cu el un legământ, al cărui semn este curcube-
ul. A fost primul om care a cultivat viţa de vie.

Un bărbat cunoscut, temător de Dumnezeu. A 
fost al şaptelea bărbat de la Adam încoace şi unul 
din cei doi bărbaţi care nu au murit pentru că au 
trăit după voia lui Dumnezeu, care l-a luat de pe 
pământ direct la El în cer. Numele lui este menţio-
nat în arborele genealogic al lui Isus.

Un general de armată al unui împărat sirian. Suferea 
de o boală incurabilă. La sfatul unei fetiţe sclave, lua-
tă prizonieră de război, el a plecat în Samaria pentru 
a fi  vindecat de un proroc al lui Israel. La început nu 
a ascultat de sfatul acestuia, dar când a făcut totuşi ce 
îi spusese prorocul să facă, s-a vindecat. De atunci a 
adus jertfe numai Dumnezeului adevărat.

Un proroc. Domnul l-a trimis într-un oraş mare, 
ca să-i avertizeze pe oamenii de acolo de pedeap-
sa lui Dumnezeu. Însă el s-a urcat pe un vapor 
care pleca într-o altă direcţie. Când s-a stârnit o 
furtună, a fost aruncat peste bord. Trei zile mai 
târziu, a ajuns pe uscat şi a făcut ce îi ceruse 
Dumnezeu să facă. Locuitorii oraşului „au vestit 
un post” şi au renunţat la faptele lor rele.

1 2

3 4

Răspuns:  Geneza, capitolele 6-9

Răspuns:  Geneza, capitolul 5 Răspuns:  2 Împăraţi, capitolul 5

Răspuns:  În cartea acestui proroc

Ilustraţii de Larisa GOROŞCO
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ŞTII CUM ÎI CHEAMĂ?
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Istorisirea aceasta este atât de veche, încât cu greu ne putem ima-
gina când s-a petrecut. Când un lucru este foarte, foarte vechi, 

uneori se spune: „Asta este dinaintea potopului!” Cu câteva mii de 
ani în urmă, a trăit pe pământ un om pe nume Noe. Era căsătorit 

şi avea trei fi i care aveau şi ei soţii. În vremea 
aceea, pe pământ domnea violenţa, iar oame-
nii duceau o viaţă plină de excese. Inimile lor 
erau pline de gânduri şi de fapte rele. Aşa 

erau toţi, oameni importanţi sau oameni simpli, 
bătrâni sau tineri. Numai un singur om ducea o via-
ţă sfântă şi plăcută lui Dumnezeu, şi anume: Noe. 

Dacă nu ar fi  existat el, poate că nici nu ar 
mai exista oameni pe pământ. De ce? Pen-

tru că Dumnezeu hotărâse să lase să vină 
peste pământ un potop îngrozitor, prin care 

trebuiau să moară toţi cei ale căror vieţi erau 
pline de fapte rele şi de imoralitate. Şi aşa erau 
vieţile tuturor oamenilor, nu însă şi viaţa lui Noe 

şi a celor din familia lui. Între ei nu exista nici 
duşmănie, nici violenţă şi ei trăiau 

o viaţă cu  Dumnezeu.
Într-o zi, Dumnezeu i-a spus lui 

Noe să construiască un vapor mare, 
mare de tot. Pe acest vapor, Dumnezeu 

vroia să salveze familia lui Noe de potop. Noe 
a ascultat de Dumnezeu şi a început să con-

struiască vaporul. Desigur, nu avea deloc 
experienţă în domeniu, dar 
Dumnezeu îi spunea tot ce tre-
buia să ştie: lungimea, lăţimea, 
şi înălţimea vaporului, câte 
punţi trebuia să aibă, ce mate-
rial trebuia să folosească şi 
cum să izoleze vaporul împo-
triva umidităţii. Prin urmare, 
Dumnezeu i-a spus lui Noe 
tot ce trebuia să ştie pentru a 
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Waldemar 
ZORN
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putea construi un vapor. Lui Noe i-a trebuit cam mult timp pentru construcţie, aproximativ 120 de ani. În 
vremea aceea, oamenii trăiau foarte mult. Precis îţi poţi imagina cât de des a fost batjocorit Noe de veci-
nii lui, de trecători şi de străini!

- Ei, moşnege, ce ai de gând? Vrei să navighezi cu vaporul tău pe nisip? i-au spus în mod sigur oamenii.
Alţii, care poate aveau musafi ri, le spuneau acestora:
- Aţi văzut ciudăţenia de la noi? Avem la noi în localitate un om foarte straniu. S-a apucat să constru-

iască un vapor afară din oraş. Vreţi să mergem să vedem? Construieşte la vaporul aces-
ta deja de peste 100 de ani. Se spune că va fi  gata în curând. Suntem curioşi ce va 
face apoi cu el.

Dar Noe a continuat construcţia. Ce încredere trebuie să fi  avut în Dumnezeu, 
astfel încât, deşi toţi îl batjocoreau şi îl considerau puţin nebun, să continue să 
lucreze zi de zi! Şi de ce aveau parte fi ii şi nurorile lui? 

- Ia priviţi! Aceştia sunt Sem, Ham şi Iafet, cu soţiile lor. Iar cară ceva la vapo-
rul lor. Îi urmăresc deja de o săptămână întreagă.

- Ştiţi cât fân au adunat?! Ce au oare de gând cu toate aceste provizii? 
- Cine ştie, probabil se vor baricada pe vaporul lor, aşteptând tot 

restul vieţii să vină apa! Ha-ha-ha!
Chiar şi copiii de pe stradă îşi băteau joc de Noe şi de familia lui, la fel 

cum făceau părinţii lor.
Dar, în cele din urmă, construcţia vaporului s-a încheiat. Dumnezeu i-a 

spus lui Noe că a sosit timpul să intre cu familia lui în arcă (aşa este numit 
acest vapor în Biblie). În plus, Noe trebuia să ia cu el în corabie câte o 
pereche din toate animalele. Şi aşa a făcut Noe. La fi nal, când s-au afl at 
toţi în arcă, Dumnezeu Însuşi a închis uşa în urma lor. Au aşteptat să vadă 
ce va urma. A trecut prima zi – nu s-a întâmplat nimic. 
A trecut a doua zi – nimic. A trecut a treia zi şi totul a 
rămas neschimbat. Însă în a şaptea zi, au căzut primii stropi 
uriaşi de ploaie pe acoperişul arcei, după care natura s-a 
dezlănţuit cum nu se mai dezlănţuise niciodată până atunci. O 
inundaţie fără precedent, despre care Dumnezeu îl avertizase 
pe singurul om de pe pământ care asculta de El, s-a abătut pes-
te lume. În Biblie, această inundaţie este numită potop. Poţi 
să citeşti această istorisire în Geneza, de la capitolul 6 la 8. 
Dumnezeu îl avertizează şi azi pe om. El spune că va veni 
o vreme în care lumea va pieri. Însă cine crede în Isus 
Cristos, cine crede în Dumnezeu şi în Cuvântul Lui, 
Biblia, nu va muri. Şi azi, la fel ca în vremea lui Noe, 
oamenii care cred în Cristos sunt batjocoriţi de 
necredincioşii care râd de ei. Însă creştinii ştiu că 
Dumnezeu Se ţine de cuvânt. Va veni vremea 
când se va împlini tot ce a spus Dumnezeu şi 
când toţi cei care au crezut vor fi  împreună cu Isus 
Cristos în cer. Acolo îl vom întâlni şi pe Noe. Datorită 
ascultării lui de Dumnezeu, omenirea nu a dispărut 
de pe faţa pământului cu ocazia potopului. Noe este 
şi rămâne pentru noi un exemplu demn de urmat.

Ilustraţii de Alexander Bass
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1. Numele primului om (Geneza 3:20)
2. L-a părăsit pe apostolul Pavel din dragoste pentru lume și a plecat la Tesalonic 

(2 Timotei 4:10)
3. Cuvânt de încheiere a rugăciunii (Psalmjul 72:19)
4. Pâinea israeliţilor în deșert (Exodul 16:12, 27)

Colorează cu albastru 
câmpurile marcate cu litera 
„A”. În felul acesta ai să 
recunoști care animal sau 
pasăre, dintr-o cunoscută 
istorisire biblică, este 
reprezentat aici.

Arca lui Noe

Ghicitoarea din careu

Oare cine se ascunde 
aici?

Cele două imagini conţin 20 de deosebiri. Colorează imaginile și încearcă să găsești cele 20 de deosebiri.
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Când locatarii blocului de la numă-
rul 8 au afl at că în apartamentul cu 
patru camere, eliberat recent, se 
mută chiriași noi, s-au neliniștit. 
Doamna Brinkmann, care lucra de 
mulţi ani la administraţia blocurilor, 
le-a spus celorlalţi locatari ai blocului 
că familia Korotkov este o familie 
mare, cu cinci copii, între doi și doi-
sprezece ani. Femeile mai în vârstă, 
care stăteau mereu pe banca de la 
intrarea blocului, au dat atunci alarma. 
Părerea lor era că noii locatari sunt în 
mod sigur alcoolici. Dar când 
doamna Olchov, de la apartamen-
tul cu numărul 15, a afi rmat că 
exista posibilitatea ca această fami-
lie să fi e „stundiști” (așa sunt numiţi 
în Ucraina creștinii evanghelici și 
baptiștii) sau oameni care fac par-
te din vreo „sectă” oarecare, toţi au
considerat că asta este și mai rău. După o tăcere 
lungă, locatarii blocului de la numărul 8 au căzut 
de acord că ar fi  totuși mai bine ca acești oameni 
să fi e alcoolici.

În sâmbăta în care s-au mutat noii locatari, 
doamnele în vârstă și-au ocupat posturile dis-de-
dimineaţă. Nici măcar nu aveau 

toate loc pe bancă, așa că au mai adus două scău-
nele.

Un lucru a fost clar de la prima impresie: familia 
Korotkov nu avea probleme cu alcoolul. Copiii lor 
erau toţi curaţi, îmbrăcaţi frumos și arătau îngrijit. 

Părinţii erau încă tineri. Doamna 
Korotkov, o femeie mică și slabă, avea 

în jur de 35 de ani, iar soţul 
ei, capul familiei, avea în jur 
de 40 de ani. Au salutat pri-

etenos grupul locatarelor în 
vârstă și au ajutat apoi la des-
cărcarea mobilei. Toţi au lucrat 

în bună înţelegere. Și copiii au 
făcut ce au putut. Tatăl lor le-a 

spus cine ce să ducă și niciunul nu 
s-a certat cu celălalt.

– Ăștia sunt precis stun-
diști! a tras concluzia doam-
na Brinkmann.
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Elena MICULA

Când locatarii blocului de la numă
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După ce toată mobila și cutiile au fost duse în 
apartament, doamna Olchov a vrut să afl e de la 
șoferul camionului ce i-au dat noii vecini. Când a 
afl at că nu i se oferise nici măcar o ţuică, a dat ver-
dictul fi nal:

– Sunt sectanţi!
De îndată ce noii locatari și-au aranjat cât de 

cât locuinţa, au încercat să-și invite vecinii la un 
ceai. Însă toţi erau ocupaţi cu câte o problemă 
importantă. Nadia și Pavel Korotkov au constatat 
că vecinii lor îi ocoleau. Nici chiar copiii din curte 
nu vroiau să aibă de-a face cu fi icele lor. Mamele 
aveau mare grijă de ei, dar și doamnele în vârstă 
de pe bancă îi supravegheau permanent.

Nadia și Pavel au început să se roage împreună 
cu fi icele mai mari ca relaţia cu vecinii să se îmbu-
nătăţească. Dar nu s-a schimbat nimic. Extrem de 
mult se ruga mai ales Liuba, care avea nouă ani. 
La același etaj cu familia Korotkov locuiau două 
fetiţe de aceeași vârstă: gemenele Tania și Vica 
Sidorenko. Se putea vedea că și ele erau interesa-
te de Liuba. Dar evident, fetiţelor li se interzisese 
să aibă vreun contact cu familia Korotkov, așa că 
păstrau distanţa.

În familia Sidorenko, pe lângă gemene, mai 
exista și un câine, un teckel, pe nume Gaston. Pen-
tru Gaston nu existau interdicţii. El iubea pe toată 
lumea și nu-i împărţea pe oameni în sectanţi, 
alcoolici, poliţiști etc. Pur și simplu, îi iubea pe toţi. 
Când l-a întâlnit pentru prima dată pe Pavel 
Korotkov, a fost plin de bucurie. Când îl întâlnea 
pe cel mai mic dintre copiii Korotkov, îl lingea din 
cap până în picioare, iar dacă observa că ușa de la 
apartament era deschisă, încerca să intre și să se 
joace cu copiii.

Pentru domnul Sidorenko, aceasta era o luptă. 
Gaston primise o lesă nouă, însă câinele fugea atât 
de hotărât spre apartamentul noilor vecini, încât li 
se făcuse frică tuturor că avea să se spânzure cu 
lesa. De aceea, Gaston avea voie uneori să alerge și 
fără lesă, lucru de care el se bucura enorm.

Timpul a trecut. Liuba continua să se roage ca 
Dumnezeu să o ajute să se poată împrieteni cu 
Tania și cu Vica. Uneori, copiii reușeau să intre în 
vorbă și să se joace împreună în curte. Odată, 
Liuba a putut chiar să le arate fetiţelor Biblia ei 
pentru copii și să le povestească puţin despre 
Isus. Le-a spus că Isus te ajută când ești în necaz, 
trebuie doar să-L rogi s-o facă. Dar mai mult nu 
au vorbit despre asta. Mama gemenelor le inter-
zisese fetiţelor să o viziteze pe Liuba, deși aceas-

ta le invita mereu la ea.
 Ca în fi ecare duminică, fami-

lia Korotkov a vrut să se ducă și 
în această dimineaţă la biserică. 
Deodată, la intrare se auzi zbâr-

nâitul soneriei. În prag stăteau 
Tania și Vica. Printre lacrimi, 
au strigat într-un glas că 
Gaston, câinele lor, a fost căl-

cat de o mașină:
– Tata i-a scos lesa ..., 

zise Tania printre suspine.
– Și apoi Gaston a fugit după 

colţ, continuă Vica.
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– Mașina a avut viteză foarte mare, mai zise 
Tania.

– L-au dus pe Gaston la clinica de animale; poa-
te o să moară! În acest punct, fetiţele au început să 
plângă nestăpânit, dar și Liubei i-au dat lacrimile.

– Pot să vă ajut cu ceva? întrebă domnul 
Korot kov.

– Vai, nu aţi putea oare să-L rugaţi pe Isus să 
nu moară Gaston? abia reuși să spună Tania prin-
tre lacrimi.

Domnul Korotkov se uită la soţia lui, care-l 
ţinea pe micuţul Anton în braţe.

– Intraţi, fetelor, le invită el, și gemene-
le intrară în apartament. Doamna 
Korotkov le rugă să ia loc la masă și 
spuse:

– Nu plângeţi, copii. Vă aduc 
ceva de băut și apoi ne vom ruga 
împreună. Mă ajuţi, Pavel?

Cei doi se duseră în bucătărie, 
unde se priviră câteva clipe în ochi.

– Ce-i de făcut? întrebă domnul 
Korotkov.

– Trebuie să ne rugăm, răspunse 
soţia lui.

– Categoric! Dar știm că Gaston 
poate să și moară. Dumnezeu uneori 
nu-i lasă nici pe oameni în viaţă.

– Da, dar poţi să încerci să le 
explici asta fetelor.

Le-au dus copiilor sucuri și biscuiţi, apoi 
domnul Korotkov începu să le spună:

– Avem un Dumnezeu care este foarte 
bun cu noi. El îi iubește pe toţi oamenii și, de 

asemenea, și animalele, fi indcă El a creat 
totul.

– Îl iubește și pe Gaston? vru să știe 
Vica.

– Atunci în mod sigur îl va ajuta să 
supravieţuiască! exclamă Tania. Apoi 
luă paharul cu suc și pe faţa ei udă de 
lacrimi apăru o rază de speranţă.

– Da, dar Dumnezeu are pro-
priile Lui planuri, continuă domnul 

Korotkov.
– Sigur, fi ecare are planurile lui, îl 

întrerupse Vica. De exemplu, noi plă-
nuim să plecăm în mai la casa noastră 
de vacanţă de la ţară, și sper ca lui 

Gaston să-i fi e deja mai bine până atunci. Ce cre-
deţi, domnule Korotkov?

Două perechi de ochi mari se îndreptară apoi 
spre domnul Korotkov, ochi în care strălucea atâta 
speranţă, încât acesta nu putu să răspundă nimic 
altceva, decât:

– Da, fetelor, Gaston va supravieţui cu siguran-
ţă. Și veţi putea pleca împreună cu el la casa voas-

tră de vacanţă.
Apoi toţi membrii familiei și micuţele 

musafi re și-au plecat capetele pentru rugă-
ciune.

După aceasta, familia Korotkov le conduse 
pe fetiţe până la ușa apartamentului lor, după 

care au plecat la biserică. În timpul servi-
ciului religios, domnul Korotkov s-a 
rugat din adâncul inimii:

– Doamne, iartă-mă că vin la Tine 
cu o asemenea rugăciune. În lume exis-
tă atâta suferinţă, oamenii sunt bolnavi 
și trebuie să moară, iar eu Te rog să ţii 
un câine în viaţă. Dar pentru mine 

lucrul acesta este acum foarte important, 
fi indcă harul Tău poate să fi e pentru fetiţe-
le acestea și părinţii lor o dovadă că Tu 
exiști cu adevărat. Ele speră în ajutorul 
Tău, iar eu Te rog, fă această minune spre 
slava Numelui Tău!

Când domnul Korotkov și soţia lui 
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s-au întors acasă, s-au rugat încă o
 dată la Dumnezeu 
pentru Gaston. La 

fel s-au rugat și 
Liuba și surorile 

ei. Spre seară au venit
Tania și Vica în vizită și le-au comunicat faptul că 
Gaston trebuia să rămână peste noapte la clinica 
pentru animale.

– Dar noi ne-am rugat, așa că totul va fi  bine, 
nu-i așa, domnule Korotkov? Cele două perechi 
mari de ochi cenușii se îndreptară din nou plini de 
speranţă spre domnul Korotkov.

În noaptea aceea, domnul Korotkov a stat de vor-
bă cu Dumnezeu. I-a spus despre temerile lui și a 
mărturisit că nu are destulă credinţă.  Apoi L-a rugat 
încă o dată pe Domnul să nu-l lase pe Gaston să 
moară. În noaptea aceea a înţeles clar că, atunci 
când spunea adesea „Facă-Se voia Ta” la sfârșitul 
rugăciunii, nu era cu totul sincer, deoarece credinţa 
lui, că Dumnezeu este atotputernic, milos și plin de 
dragoste, era doar teoretică. Dar că Dumnezeu ar 
putea face o minune datorită rugăciunilor lui și pen-
tru că el Îl iubește pe Dumnezeu, de acest lucru 
domnul Korotkov se îndoia. Considera întotdeauna 
că cererea lui este mică, neimportantă și era de 
părere că în mod sigur era și el la fel în ochii lui 
Dumnezeu. Dar acum avea nevoie de o minune. Și 
chiar dacă părea cam stupid și nu prea spiritual, fi ind 
vorba doar de un biet căţeluș, a cărui viaţă pare atât 
de nesemnifi cativă comparativ cu lucrurile mari care 
se petrec în Împărăţia lui Dumnezeu, pentru dom-
nul Korotkov acest căţeluș era acum foarte impor-
tant. Citise deja multe despre 
puterea rugăciunii, dar nu știa 
exact în ce consta ea.

La sfârșitul rugă-
ciunii sale, își ridică 
încă o dată privirea și 
zise:

– Ai s-o faci, 
Doamne, nu-i așa?

Ochii lui, în care 
străluceau speranţa și 
încrederea copilăreas-
că, se uitau la 
Dumnezeu.

În ziua următoare, 
Gaston se întoarse 
acasă. O săptămână 
mai târziu intra vesel 
în apartamentul fami-
liei Korotkov. Picioare-
le din spate erau în 
ghips, așa că le târa 
după el. Liuba a trebuit să se aplece, pentru ca 
teckelul s-o poată linge și să se poată bucura efec-
tiv de revedere. Domnul Sidorenko ţinea lesa 
strâns în mână și așteptă răbdător, până la fi nalul 
schimbului de amabilităţi.

– Nu vreţi să veniţi astă seară la noi, împreună 
cu soţia și cu fetiţele? întrebă doamna Korotkov. 
Am făcut prăjitură cu mac.

– Da, venim! răspunse scurt vecinul, vizibil 
încântat de invitaţie.
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Vasilii BELITSCHENKO

IA SEAMĂ LA CE SPUNE ISUS

Sfatul meu, dorinţa mea:
Seamă ia la vorba lui Isus.
Urmează-L cu ardoare, 
Fiindcă, vei vedea, bine îi va merge 
Celui ce priveşte ţintă-n sus.
Fii exemplu pentru prieteni, 
Bine fă-i duşmanului,
În credinţă, creşti, copile,
Mulţumindu-I Domnului.
Singur El cu bucurie
Te va umple zi de zi,
Fiindcă Domnul îi iubeşte
Ne-ncetat pe-ai Săi copii.

Trad. adapt. Elena BRAUN

Eduard SKATSCHKOV

PORUNCĂ

De părinţi ascultător,
tu încearcă, da, să fi i,
căci porunca-i de la Domnul
pentru mari şi mici copii.
El promite: „Fiul meu,
de porunca o păzeşti,
ocrotire  şi-ndrumare
de la Mine tu primeşti.”
Cin’ părinţii îşi cinsteşte
va vedea cum Dumnezeu
viaţă lungă-i dăruieşte,
scut şi pavăză mereu.

Trad. adapt. Elena BRAUN

FLOAREA SOARELUI

Iată, fl oarea soarelui
Creşte în grădina noastră.
Şi mereu spre soare,
Faţa zâmbitoare
Floarea şi-o îndreaptă.

Şi pe zi ce trece,
Floarea tot mai mult
Spre a soarelui lumină
Faţa îşi înclină
Şi se-aseamănă cu el.

Nu mă îndoiesc că Domnul
Este-al meu Păstor.
El, Lumina lumii,
Ce din noaptea humii
Pe mine m-a smuls.

Floarea soarelui mă-nvaţă
Cum să fac şi eu:

Să-mi îndrept privirea
Spre Isus, Lumina,
Devenind, astfel, 
Tot mai mult ca El.

Elena BRAUN, după o idee a Annei LUKS
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– Tati, câţi bani primeşti, de fapt, pentru pieile de 
capră? vru să ştie micuţa Suzana, de opt ani.

– În mod normal, atât cât să ne ajungă să trăim, tu, 
Iosua, mama şi eu, explică tatăl Suzanei, care 
muncea ca tăbăcar. Însă la poarta oraşului 
este o vamă, care este păzită de un vameş 
foarte lacom de bani, care ne lasă pe noi, 

vânzătorii, să mergem la piaţă numai 
dacă îi dăm o sumă mare de bani.

– Are voie să facă aşa ceva? între-
bă Suzana.
– De fapt, nu are voie, dar romanii, stă-

pânii lui, sunt mulţumiţi dacă le dă şi lor o 
parte din bani. Cât îi rămâne lui, ei nu 

mai controlează. Şi el exploatează 
această stare de fapt.
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Povestea despre Suzana și surpriza de 
care a avut parte nu este scrisă în Biblie, 

dar pot să-mi imaginez că s-a petrecut 
așa sau într-un mod asemănător.

Ilustraţii de Taras GONCIARENCO

Po estea despre S ana și s rpri a de

Suzana are parte de Suzana are parte de 
o surprizao surpriza deosebita deosebita
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Suzana îşi plecă privirea. Rochiţa de pe ea era ruptă şi mică, dar în casă nu erau bani 
pentru una nouă. Deşi stomacul o durea adesea de foame, îi mai dădea uneori din por-
ţia ei de mâncare fratelui ei mai mic, Iosua.

Într-o zi, se întâmplă ceva rău cu tatăl ei. El şi cu prietenul lui descoperise-
ră o cărare ascunsă pe unde se putea intra în oraş. Mergând pe ea, puteau 
ocoli vama. Însă pe acest drum periculos, tatăl a alunecat  şi şi-a rupt o 
mână. Acum nu mai putea să lucreze şi familia nu mai avea niciun venit. 
Suzana a trebuit să se gândească la acel bărbat puternic, despre care 
părinţii ei vorbeau din când în când. Isus era numele Lui. Ar fi  fost grozav 
dacă Isus i-ar fi  alungat pe romani şi i-ar fi  pedepsit pe vameşi. Ciudat 
însă, El nu a făcut aceste lucruri când a venit în vizită în oraş. Dimpotri-
vă, s-a părut chiar că ar fi  vrut să devină prietenul lui Zacheu, vame-
şul. S-a dus împreună cu el în casa lui. Oamenii au fost foarte 
dezamăgiţi şi supăraţi din această cauză, iar pentru Suzana şi 
familia ei pierise atunci orice speranţă că situaţia se va îmbu-
nătăţi vreodată.

A doua zi, Suzana observă că Zacheu vine spre coliba 
lor. La brâu avea agăţate patru pungi din piele.

Tatăl spuse:
– Cineva l-a informat că am ocolit vama. Acum 

vine să-şi încaseze banii. 
Şi a ferecat repede coliba pe dinăuntru. Toţi 

l-au auzit pe Zacheu bătând în uşă şi strigând:
– Nu mai vreau să vă fac niciun rău. 

Îmi pare rău că am luat prea mulţi bani 
de la voi. Vreau să rezolv problema.

– Asta este sigur o cursă, şopti tatăl. 
După plecarea lui Zacheu, tatăl 

deschise încet uşa. Pe prag zăceau 
cele patru pungi din piele. Erau pline cu 
bani. Aveau să le ajungă mult timp pentru trai, până 
când mâna tatălui avea să se vindece! Erau sufi cienţi 
pentru mâncare şi chiar şi pentru o rochie nouă pentru 
Suzana! Fetiţa spuse uimită:

– Nu aş fi  crezut niciodată că Isus poate să ajute şi să 
mângâie în felul acesta!

Povestire trimisă de Christine GEHRIG
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 1. Organele corpului cu care ascultăm. 
(Apocalipsa 2:7)

 2. A treia persoană din Treime. 
(Apocalipsa 2:11)

 3. „Preaiubiţilor, să ne ... unii pe alţii.” 
(1 Ioan 4:7)

 4. Cine sunt cele șapte stele? 
(Apocalipsa 1:20)

 5. Pe cine să primim în casele noastre? 
(Romani 12:13)

 6. Ce a făcut Isus pentru noi? (Romani 5:8)
 7.  Bărbatul este capul ... (1 Corinteni 11:3)
 8. Loc unde l-au băgat pe Pavel. 

(Faptele Apostolilor 21:37)
 9. Al cui frate era Iacov? 

(Faptele Apostolilor 12:2)
10. Mijloc de transport pe apă. 

(Faptele Apostolilor 20:14)
11. Cine iubește oricând și la un moment dat 

ajunge ca un frate? (Proverbe 17:17)
12. Oamenii și-i pun ca podoabă 
    la urechi. (Isaia 3:19)

13. Ultimul cuvânt din Proverbe 19:22.
14. Primul bărbat. (Geneza 3:20)
15. A patra lună a anului.
16. Prima femeie (Geneza 3:20)
17. Ultima carte din Noul Testament scrisă 

de Ioan
18. Întinderea a fost numită ... (Geneza 1:8)

Dacă vei găsi toate răspunsurile corecte, vei 
putea citi pe verticală (A-B) o poruncă dată de 
Domnul Isus (Luca 10:27). Spor la treabă!

Cuvinte  încrucis,ate

Mesaj important

Rezolvare:  _______-__  _________!

Folosește codul secret pentru a descifra 
următorul mesaj important!

0 3 7 1 2 6 2 3      1 2       8 3 4 2 5 9 2 10

Joc alcătuit de 
Mirela LEFTER, 16 ani, 

Hodoni, jud. Timiş

1

2

3

4

5

6

7

8

10

12

13

15

17

18

A

9

11

14

16

B

Joc alcătuit de Nicoleta LAZĂR, Iam, jud. Caraş-Severin

Cod secret:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D N E U B Ș Z M I T !
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1. De ce există nedreptatea şi răul în lume? (Ania G., Ucraina)
Da, chiar aşa, de unde vine oare răul în lume? Dumnezeu nu l-a creat! Pen-

tru a primi un răspuns la această întrebare, trebuie să citim din Biblie primele 
trei capitole ale cărţii Geneza. Acolo afl ăm că Dumnezeu a creat o lume minu-
nată. El l-a creat şi pe om, prevăzând pentru el o viaţă fericită sub purtarea Sa 
de grijă. Creatorul a fost pentru om sursa vieţii şi a înţelepciunii.

Dar omul nu a ascultat de Dumnezeu şi a mâncat din fructul interzis. Prin 
aceasta, omul a decis să trăiacă o viaţă fără Dumnezeu. El a refuzat să aibă o 
relaţie cu Cel Preasfânt şi a devenit păcătos.

Păcatul este cel care aduce atât suferinţa, cât şi răul în viaţa noastră. Primii 
oameni, Adam şi Eva, au devenit păcătoşi şi prin aceasta au devenit muritori. 
De aceea, toţi oamenii care se nasc sunt păcătoşi. Aceasta înseamnă că toţi 
oamenii au predispoziţia să facă fapte care nu-I sunt plăcute lui Dumnezeu. 
Biblia ne învaţă: „Nu este nici un om drept, nici unul măcar [...] Căci toţi au păcă-
tuit şi sunt lipsiţi de gloria lui Dumnezeu” (Romani 3:10, 23).

Însă Dumnezeu ne-a arătat o ieşire din această situaţie aparent disperată: 
Cristos a plătit preţul pentru păcatele noastre şi El îi dăruieşte fi ecărui om, care 
crede în El ca Salvator personal, iertarea, purtarea Sa de grijă şi dragostea Sa. 
Cristos aduce bucurie în viaţa noastră şi dă vieţii noastre un sens, şi anume să-I 
slujim. El ne ocroteşte şi ne învaţă.

2. Răspunde Dumnezeu la rugăciunile copiilor? (Svetlana N., Ucraina)
Biblia spune că Dumnezeu le răspunde tuturor celor care cred în El. „Şi fără 

credinţă este cu neputinţă să-l fi m plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu 
trebuie să creadă că El există şi că-i răsplăteşte pe cei care-L caută” (Evrei 11:6).

Cu toate acestea, se întâmplă ca noi să cerem ceva, dar să nu primim acel 
lucru. De ce? Pentru că Dumnezeu ştie mai dinainte dacă ceea ce Îi cerem va fi  
spre binele sau spre răul nostru. Dar dacă Îl iubim pe Dumnezeu şi dacă vrem 
să trăim conform voii Lui, atunci Dumnezeu ne promite că vom înţelege căile 
pe care ne va călăuzi în viaţă. Ne vom dori acelaşi lucru pe care Îl doreşte El 
Însuşi pentru noi, conştienţi fi ind că voia Lui este întotdeauna cea mai bună. 
Dumnezeu vrea să ne dea o speranţă şi să ne facă par-
te de un viitor fericit (Ieremia 29:11).

Răspunsuri de Marina CUZNEŢOVA

Ilustraţii de Victoria DUNAIEVA
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Ghicitoare 
cu tâlc

Careu magic

Războiul de t,esut
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    __________________________            ____           ____________             __________
„37 23 9 38 33 60 50 7 31 23 – 8      32 33      31 60 50 31 23      9 21 15 8 23

_________          ___           ____           ______          ____            _______________
31 50 8 23      7 15      23 8      32 5 15      24 50      33 23 31 23 22 15

__________________
9 21 37 21 37 15 8 23!”  (Proverbe 3:6)

Ghicitoare alcătuită de Elena SKITIBA
şi adaptată de Elena BRAUN

Ghicitoare trimisă de Viktoria STEBLINA
şi adaptată de Elena BRAUN

Găsește cu ajutorul cuvintelor marcate pe 
orizontală, verticală și diagonală versetul biblic.

„_ _ _ _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ se _ _ _ _ de _ _ _ _ _ _ 

și _ _ _ _ _ pe _ _ _ _ _     _ _ _ .” (Psalmul 128:1)
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Ghicitoare alcătuită de Nazim HUZNUTDINOV
şi adaptată de Elena BRAUN

Un cadran 
aparte

Caută „cifrul” 
și citește 
vestea bună!

I
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H
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E
A

Ioan

Mc.

Efes.

Rom.

Mt.

Lc.

Col.

1 Cor.

2 Cor.

Filip.

Gal.

Fapt.

S

Calculează       
valoarea numerică a fi ecărei litere și 

înlocuiește cifrele de mai jos cu literele corespunzătoare. 
Vei afl a astfel un îndemn urmat de o minunată promisiune.

Urmează „fi rul” din „războiul de ţesut” și alcătuiește din 
litere cuvinte, iar din cuvinte, un verset biblic!

„[...] _ _    _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _.”
(Proverbe 16:20b)
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Felinarul_2010_4.indd   22Felinarul_2010_4.indd   22 20.05.2010   15:54:2220.05.2010   15:54:22



David Zeisberger avea doar cinci 
ani când părinţii lui au fugit din 

Mahren, unde au fost persecutaţi din cauza 
credinţei lor. Ei s-au alăturat unui grup de creş-
tini, care găsise ajutor şi refugiu în Germania, 
pe moşia baronului de Zinzendorf. Când co-
munitatea a crescut, au trimis misionari care să 
răspândească Evanghelia în lumea întreagă.

David a avut 15 ani când părinţii lui au emi-
grat în colonia Georgia, în „lumea nouă” (Ame-
rica). El a rămas în Olanda ca să-şi termine 
şcoala. Apoi familia s-a întregit. Viaţa de pio-
nier i-a plăcut mult. Avea un talent deosebit 
de a învăţa limbi străine şi i s-a oferit şansa de 
a se întoarce în Europa pentru a primi o educa-
ţie aleasă. Dar el a preferat să rămână în Ame-
rica, dorinţa lui fi ind „să rămână lângă Cristos şi 
să-L slujească în această ţară”.

Secolul al XVIII-lea a fost o perioadă de mari 
transformări în America de Nord. Anglia şi 
Franţa se războiau pentru pământ şi pentru 
adepţi dintre multele triburi de indieni. Mai 
târziu, americanii au dus războiul de indepen-
denţă împotriva Marii Britanii şi, în fi nal, au fost 
întemeiate Statele Unite. David Zeisberger şi-a 
câştigat respectul indienilor pentru că era cin-
stit şi nu-i înşela sau minţea, aşa cum făceau 

alţi albi. A trăit în mijlo-
cul lor, le-a învăţat limbi-

le şi a devenit ajutorul şi prie-
tenul lor. După ce au devenit creştini, indienii 
au format aşa-numitele sate ale „indienilor 
mahrenşani”.

Misionarii din Mahren şi aceşti indieni creş-
tini au fost admiraţi de toţi datorită satelor paş-
nice şi înfl oritoare pe care le aveau. Totodată, 
ei au fost urâţi pentru că refuzau să fi e parti-
zani în certurile dintre indieni şi albi. David 
Zeisberger a fost prins de două ori de britanici, 
care credeau că este spion francez. Grupurile 
mici de indieni creştini au fost mereu alungate 
şi au călătorit dintr-un loc în altul. Au fost victi-
mele unor masacre cumplite. Pe de-o parte, ei 
au fost urâţi de indienii ranchiunoşi, iar pe de 
altă parte, au avut de suferit din cauza coloniş-
tilor albi înfuriaţi.

Însă misiunea din Mahren a continuat să 
existe, iar în locurile unde alţii au eşuat, ea a 
fost încununată de succes. Aici se predica 
numai Evanghelia despre Isus Cristos, fără a fi  
prezentate interesele vreunei puteri pămân-
teşti. David Zeisberger a murit în 1808, la vârsta 
de 87 de ani, şi a fost înmormântat în Goshen, 
în statul Ohio.
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Dave şi Neta JACKSON
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DAVID 
ZEISBERGER

(1721-1808)
    Prieten al băştinaşilor 

Americii şi misionar printre ei
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Dave şi Neta 
JACKSON

David avea de acum 24 de ani şi se uita curios în jur, 
în cercul mare al bărbaţilor cu piele arămie. Toţi veni-
seră în cea mai bună ţinută: cămăşi, pantaloni, lanţuri 
şi podoabe de pene. Şaizeci de „sahimi”, căpetenii din 
cinci ţinuturi ale indienilor – mohicani, oneidaşi, 
onandagaşi, cayugaşi şi senecaşi – s-au adunat în 
data de 20 iunie 1745, la Marele Sfat al Confederaţiei 
Irochezilor. În mijlocul lor şedeau doi bărbaţi albi: epis-
copul Spangenberg, un prezbiter al creştinilor (la fraţii 
boemi), şi tânărul David Zeisberger.

– Prieteni, spuse episcopul Spangenberg, am venit 
pentru a primi permisiunea de a începe o misiune în 
valea din Wyoming. În urmă cu câţiva ani, când a 
venit în vizită din Germania conducătorul nostru, 
baronul Zinzendorf, acest Sfat a încheiat o înţelegere 
de pace cu el. Şi acum venim din nou ca prieteni care 
doresc să trăiască în mijlocul vostru.

– Mulţi albi afi rmă că vin ca prieteni, spuse una 
dintre căpeteniile cayuga. Dar limba lor este despica-
tă. Spun una şi fac alta.

– Da! strigă un seneca. Albii ne fură canoele şi 
pământul, dându-ne în schimb doar rom. „Beţi! Beţi!” 
zic ei. Şi noi bem şi romul ne ia mintea. Apoi albii ne 
arată cu degetul şi râd. „Uite la ei, proştii!” zic ei. Dar 
cine ne prosteşte de ajungem să nu mai ştim ce 
facem?

La aceste cuvinte, căpeteniile dădură din cap apro-
bator.

– Da! Aşa e! Albii vor doar să ne ia pământurile!

Adoptat de clanul Broaștele-Ţestoase
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O căpetenie mohicană se ridică în picioare.
– Ceea ce spuneţi voi este adevărat, începu cu 

glas hotărât indianul. Dar aceşti bărbaţi albi sunt altfel. 
Tânărul David, a trăit iarna trecută printre noi, locuind 
în tribul nostru. A venit să ne înveţe limba şi ne-a pro-
mis prietenia lui. Englezii din ţinutul nostru au vrut ca 
el să îi jure credincioşie regelui George, dar David nu 
a făcut-o. Aşa că l-au închis pentru spionaj. Şapte săp-
tămâni în temniţă, deşi nu făcuse niciun rău! Eu spun 
că el şi episcopul lui sunt prieteni, şi nu unelte ale 
englezilor.

Unul dintre onandagaşi se ridică în picioare.
– Fraţii mei, pe episcop nu-l cunosc. Dar îl cunosc 

pe David Zeisberger. El este mai mult decât un prie-
ten, el este fratele nostru. Noi, onandagaşii, l-am pri-

mit în tribul nostru, în Clanul Şopârlelor. Numele lui la 
noi este Ganousaracherie.

Căpeteniile şuşotiră agitate între ele. Clanurile de 
indieni, precum cel al Şopârlelor, al Urşilor şi al Casto-
rilor, erau formate din indieni din mai multe triburi. Un 
membru al Clanului Şopârlelor era privit de oricare alt 
membru al Clanului Şopârlelor ca membru al familiei 
sale, indiferent dacă era seneca, mohican sau oneida.

Datorită acestor cuvinte, nu a durat mult până când 
cererea episcopului a primit un răspuns favorabil din 
partea Marelui Sfat.

Mai târziu, după ce episcopul Spanenberg şi David 
Zeisberger părăsiseră sfatul, episcopul spuse:

– David, văd că prietenia ta cu fraţii noştri indieni a 
netezit calea pentru misiunea pe care vrem s-o con-
struim în această vale. Eşti încă tânăr, dar cred că eşti 
cu adevărat chemat de Dumnezeu să duci Evanghe-
lia la indienii din America de Nord.
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Întrebări:
1. De ce sunt unii dintre mem-

brii Marelui Sfat al irochezilor 
neîncrezători faţă de cererea 
episcopului?

2. Ce le-a schimbat părerea?
3. Cum poţi tu (împreună cu 

familia ta) să dai dovadă de 
prietenie faţă de un străin 
sau faţă de un om care nu-L 
cunoaște încă pe Dumnezeu?

Prietenia faţă de oamenii care sunt altfel decât noi ne poate 
netezi calea pentru a le arăta dragostea lui Dumnezeu. 
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Personaje active: Radu, Florin, Sanda, Oana

Pe scenă stă Florin și mănâncă cu poftă o îngheţată. În cealaltă mână ţine o altă 
îngheţată. Radu și Sanda intră pe scenă.

Radu, Sanda: Bună, Florin!
Florin (cu gura plină): Bună!

Radu și Sanda înghit în sec. Le lasă gura apă când îl văd pe Florin mâncând și a 
doua îngheţată.

Sanda (suspină): Ei, să-ţi fi e de bine!
Florin (se linge pe buze): Da, o îngheţată nemaipomenit de bună!
Radu: Ai fi  putut liniștit să le oferi puţin și prietenilor tăi ...
Florin: Să le ofer? Cum adică? Adică, să dau dintr-o îngheţată atât de deli-

cioasă?
Sanda: Nu să dai, Florin, doar să împarţi cu alţii. Oamenii generoși fac acest 

lucru.
Florin: Vreţi cumva să spuneţi că sunt zgârcit? În niciun caz. Staţi, că imediat 

„vă împart” câteva, ca să nu vă mai luaţi de mine! Ah, de fapt nici nu are 
sens să-mi fac de lucru cu voi. Mai am și alţi prieteni, care nu vorbesc așa 
despre mine. (iese de pe scenă, vociferând)

Sanda: Păcat, acum se simte jignit. 
Radu: Nu înţeleg deloc de ce se agită așa.
Sanda: Păi, am cam făcut aluzia că nu este grozav de generos.
Radu: Și n-am avut dreptate?
Sanda: Ei, nu contează, să uităm de îngheţată. Uită-te mai bine ce batistă 

frumoasă am. Singură am brodat-o.
Radu (se uită la batistă): Da, foarte frumoasă! Ești talentată, Sanda! (scoate 

ceva dulce din buzunar) Uite, pentru tine, o recompensă!
Sanda: Mulţumesc, Radu! Nu te zgârcești cu laudele!
Radu: Dar este plăcut să le spui altora o vorbă bună sau să faci o faptă bună 

în folosul cuiva.
Sanda: Mi-aș dori ca toţi să gândească la fel!

Pe scenă apare Oana. Plânge. Sanda și Radu se duc grăbiţi la ea.

Sanda: Oana! Ce s-a întâmplat?
Radu: Ţi-a făcut cineva ceva?
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Ludmila DICAIA

Scenetă

GENEROZITATEA
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Oana: Nu! M-am împiedicat și am căzut. Și m-am lovit la genunchi. Mă doare 
atât de tare. Auuu! (plânge)

Radu: Chiar că te-ai ales cu o rană pe cinste!
Sanda: Nu plânge, Oana! Te pansăm noi și nu te va mai durea atât de tare.
Oana: Dar cum? Cum putem pansa rana? Auuu! Auuu! Ustură!
Sanda: Păi, păi, uite ... folosim batista mea. (Sanda pansează genunchiul 

Oanei.)

Apare Florin și încearcă să priceapă despre ce vorbesc copiii. Ceilalţi nu-l observă. 
În timp ce Sanda pansează genunchiul Oanei, aceasta studiază bandajul.

Oana: Grozav! Acum nu mă mai doare deloc genunchiul! Asta se datorează 
batistei tale, Sanda! De altfel, e foarte frumoasă! 

Sanda: Mă bucur. Ţi-o dăruiesc.
Oana: Mulţumesc! Dar nu-ţi pare rău după batista ta?
Sanda: Ei, poate doar așa, puţin de tot. Dar e mult mai important să te mân-

gâi pe tine.
Oana: Ești grozavă, Sanda!
Florin (se apropie): Ce tot vorbiţi acolo? Ce grozav este să fi i un om generos 

și bun!? Și că asta, cică, ar mai fi  și distractiv! ... Desigur, dacă toţi sunt așa 
faţă de mine, atunci este în regulă! Ha-ha! Mai lipsește doar să spuneţi că 
este cea mai mare fericire să-i dai altuia ce ai tu mai scump!

Radu: Bună, Florin! Ce bine că te-ai întors. Pot să-ţi răspund cu o zicală înţe-
leaptă: Este mai ferice să dai decât să primești!

Florin: Ai ajuns în rândul înţelepţilor?
Sanda: Și eu cunosc zicala asta!
Oana: Și eu! Și știu chiar și cine le-a spus asta oamenilor: Isus!
Florin: Să presupunem că v-aș crede. Căci la urma urmei toţi vrem să fi m 

fericiţi! Dar cum să fi i generos, când nu ai nimic de dat? (Își întoarce pe dos 
buzunarele goale și le arată tuturor. Ceilalţi stau și se gândesc.)

Florin: Nu e ușor, nu-i așa?
Radu: Poate că a da, așa cum spune Isus, nu înseamnă numai să pui ceva în 

mâna cuiva. Poţi să dai prin faptul că mângâi pe cineva, că spui o vorbă 
bună cuiva sau că simţi alături cu cel necăjit.

Sanda: Da, exact! Așa este! Și poţi să dai fi ind atent și grijuliu cu bunicii 
bătrâni.

Oana: Sau dacă o ajuţi pe mama în gospodărie sau te joci cu fraţii mai mici.
Radu: Cred că toate lucrurile bune pe care le facem altora înseamnă gene-

rozitate. Nu-i așa?
Sanda şi Oana (împreună): Da, ai dreptate!
Radu: Încearcă și tu, Florin. Atunci ai să te convingi cât este de bine să fi i 

generos!
Sanda: Iar dacă ne simţim bine, atunci suntem și fericiţi. (spre spectatori) Nu-i 

așa, copii?
Copiii: Da!
Oana: Să ne gândim deci mereu la adevărul pe care ni l-a spus Isus: Este mai 

ferice să dai decât să primești!
Sfârşit

Ilustraţii de Elena MICULA
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Pot fi  întâlnit în stepe, semideşerturi, în tundră şi în 
pădurile mici de lângă câmpii întinse. De obicei nu 
sunt singur, ci trăiesc în mijlocul familiei mele, fi indcă 
nu îmi place singurătatea. O dată pe an ni se nasc pui, 
care la început sunt orbi şi foarte neajutoraţi. Ambii 
părinţi se ocupă de ei şi îi îngrijesc. Facem parte din 
cele mai fi dele animale care există şi ne simţim foarte 
legaţi de ceilalţi din haită. La noi, fi ecare membru al 
familiei îşi are locul lui bine stabilit şi fi ecare haită îşi are 
propria ei ierarhie. O haită este formată din cel mult 12 
animale, conducerea având-o călăuza, animalul cel mai 
puternic, ce este susţinut de partenera lui. Călăuzele 
cer de la haita lor supunere necondiţionată. O privire 
aspră a călăuzei este sufi cientă pentru a-i disciplina pe 
cei mai puţin ascultători.

Sunt un animal de pradă. Înfăţişarea mea indică fap-
tul că sunt foarte puternic şi că nu-mi este greu să fug 
mult, să-mi urmăresc prada şi s-o atac. Când fug, pot 
atinge o viteză de până la 60 km/h. Tipic pentru noi 
este corpul foarte mobil, faţa alungită, cu ochi mari, 
picioarele lungi şi coada stufoasă, care ne ajută să ne 
menţinem echilibrul şi să comunicăm cu cei din rasa 
noastră. În plus, ea indică şi poziţia pe care o avem în 
haită. Călăuza are coada ridicată, la „supuşi” coada 

este mai coborâtă, iar acela care ocupă ultima 
poziţie din haită are coa-

da lăsată în jos. 
Membrii 

familiei îşi manifestă dragostea şi respectul faţă de 
călăuză prin faptul că se apropie târâş de el sau de par-
tenera lui, lasă urechile pe spate, îi ling şi îi prind atent 
de bot.

Auzul ascuţit şi mirosul foarte fi n cu care ne-a dotat 
Creatorul nostru fac din noi nişte vânători de excepţie. 
Cu toate acestea, vânăm numai în teritoriul nostru, pe 
care-l păzim cu stricteţe, marcându-l. Prin aceasta îi 
avertizăm pe vecinii noştri să nu se apropie prea mult 
de noi. Armele noastre sunt colţii, 42 la număr. Cu aju-
torul botului nostru afl ăm imediat prada. Cu el simţim 
mirosul celui mai mic animal de pe o rază de doi kilo-
metri. Zgomotele le putem percepe de la o distanţă de 
câţiva kilometri. Ne hrănim cu lemingi, şoareci şi guz-
gani roşii. Uneori vânăm un ren sau un elan.

Bineînţeles că nu vânăm încontinuu! După o masă 
delicioasă, ne place să tragem un pui de somn, după 
care ne jucăm şi ne zbenguim. Dacă vreau să rog pe 
cineva să se joace cu mine, mă aplec cât pot de jos pe 
labele din faţă, dau din coadă şi merg spre el. Sar chiar 
şi prin faţa lui, ca să-l conving.

Dacă tot nu ştii încă cine sunt, probabil că nici 
dimensiunile corpului sau greutatea mea nu te vor aju-
ta să ghiceşti. Am 160 cm lungime şi 100 cm înălţime, 
iar coada mea are 50 cm lungime. Cântăresc până la 50 
de kg. Dar de îndată ce am să-ţi spun că seamăn foarte 
bine cu un câine, îţi vei da seama imediat că sunt un 
lup, o fi inţă creată de Dumnezeu.
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Elvira ZORN

Ilustraţii de Iulia PRAVDOCHINA

Cine sunt eu?Cine sunt eu?
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1. Care broască devine tot mai mică, pe măsură 

ce îmbătrânește? Aceasta este uimitoarea broască 

amazoniană, pe nume broasca-paradox (Pseudis 

paradoxa), numită și broasca arlechin. Ea trăiește 

în apă și ceea ce este deosebit la ea este faptul că 

mormolocii acestei broaște (deci puii broaștei) 

sunt foarte, foarte mari, ei ajungând până la 

o lungime de 25 cm. Pe măsură ce se dezvoltă, 

ei devin tot mai mici. Broaștele ajunse la 

maturitate sunt de doar 7 cm lungime.

4. Care este cel mai înalt animal? Cel mai înalt 
animal este girafa. Este unul din cele mai simpati-
ce mamifere și ajunge la o înălţime de până la 
5,5 m. Deși are un gât lung, care poate ajunge 

până la 2,5 m, ea are tot atâtea vertebre cervi-
cale, adică la nivelul gâtului, ca multe alte 
mamifere.
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     2. Care pasăre întâmpină difi cultăţi 
  la clocitul ouălor pentru că are o coadă foarte lungă? Pasă-

rea quetzal (Pharomachrus mocinno) în sine are o lungime de aproxi-
mativ 40 de cm, însă coada neobișnuit de frumoasă a masculului 
măsoară 60 de cm. În mod normal, ambii părinţi clocesc ouăle în 
scorbura unui copac uscat. Când vine rândul masculului la clocit, 
capul îi iese din scorbură, iar penele din coadă sunt îndoite în așa fel 
în faţă, peste capul lui, încât ies și ele din scorbură. La sfârșitul cloci-

tului, penele din coadă sunt ferfeniţă, dar, în timp, se regenerează.

3. Care pasăre are pui, care la doar 

două săptămâni după ce ies din ouă pot 

să împartă ce au cu alţii? La multe rase de păsări supravie-

ţuiesc doar puii cei mai puternici, însă la pescărușul albas-

tru (Alcedo atthis) este altfel. După ce unul dintre pui a fost 

hrănit, el se târăște peste fraţii lui înapoi, în interiorul cui-

bului, pentru a le face loc acestora. În felul acesta, toţi puii 

ajung să fi e hrăniţi.
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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!

Dragă FELINARULE,
De foarte mult timp am vrut să-ţi scriu, dar acum se pare că a sosit 
în sfârşit momentul să o fac. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că exişti şi 
pentru toţi aceia care muncesc la realizarea ta. Prima dată te-am 
primit în dar de ziua mea de la 
A.M.E.C. Mi-ai plăcut de la 
prima răsfoire şi am hotărât să 
mă întâlnesc cu tine o dată la 
două luni. Şi pentru că am 
văzut că mulţi copii ţi-au scris, 
mi-am zis: „De ce nu-i scriu şi 
eu o poezie?” Şi iat-o:

FELINARUL e un drum
Spre Păstorul cel bun, 
Ce ne iubeşte,
Binele ne doreşte
Şi mereu ne călăuzeşte.
FELINARUL e o stea
Ce ne luminează viaţa
Şi mărturiseşte slava Sa.
FELINARUL e o carte
Ce ne aduce aproape 
De Cel ce a fost, este şi va fi 
Domnul sfânt din veşnicii.

Giorgiana PARASCHIVOIU, 
14 ani

Dragă FELINARULE,
Îmi plac foarte mult poeziile, povesti-
rile, desenele şi jocurile ce apar în 
revistă, deoarece toate vorbesc des-
pre marea dragoste a Domnului Isus. 
Aş vrea să rămân în strânsă legătură 
cu tine!

Cu drag, Gabriela CEAPĂ, 12 ani, 
sat Chipesca

Dragă FELINARULE,
Ţi-am scris această scrisoare să îţi 
mulţumesc pentru că tu mă înveţi 
multe lucruri frumoase din Cuvântul 
lui Dumnezeu. Îmi eşti o călăuză în 
viaţa de zi cu zi.

Cu drag, Daniel Alex MILENOVICI, 
14 ani, Radimna, jud. Caraș-Severin

Proverbe 25:11

Ana-Maria HERGHELEGIU, 
Iam, jud. Caraș-Severin

Adam și Eva

Abigail GRIȘCA, 6 ani, Ucraina

Isus și copiii

Violeta LUNGU, 13 ani, 
sat Sireţ, Rep. Moldova

Botez în râu

Ruslana PAUN, 10 ani, 
com. Sârcova, Rep. Moldova
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: Pag. 2: DUMNEZEU TE IUBEȘTE, EL TE VEDE ȘI TE AJUTĂ!

Pag. 8: berbec, porumbel, broască, cioară, iepure, cămilă, elefant, 
măgar, râmă, girafă, bufniţă, furnică, arici, piţigoi, vrabie, capră, 
tigru, pisică

Pag. 9: ȘTII CUM ÎI CHEAMĂ? 1. Noe, 2. Iona, 3. Enoh, 4. Naaman
Pag. 12: CAREU: 1. Adam, 2. Dima, 3. amin, 4. mana
Pag. 20: CUVINTE ÎNCRUCIȘATE: 1. urechi, 2. Duhul, 3. iubim, 4. îngerii, 

5. oaspeţi, 6. murit, 7. femeii, 8. cetăţuie, 9. Ioan, 10. corabie, 
11. prietenul, 12. cercei, 13. mincinos, 14. Adam, 15. aprilie, 
16. Eva, 17. Apocalipsa, 18. cer. Porunca: Iubește-ţi aproapele!

 MESAJ IMPORTANT: Dumnezeu ne iubește!
Pag. 22: GHICITOARE CU TÂLC: „Recunoaște-L în toate căile tale și El îţi 

va netezi cărările” (Proverbe 3:6).
 UN CADRAN APARTE: Isus te cheamă!
 CAREU MAGIC: „FERICE de ORICINE se TEME de DOMNUL și 

UMBLĂ pe CĂILE LUI” (Psalmul 128:1)
 RĂZBOIUL DE ŢESUT: „[...] și cine se încrede în Domnul este 

fericit” (Proverbe 16:20b)
Pag. 32: FERICIRILE: 1C, 2D, 3E, 4H, 5G, 6B, 7A, 8F (Matei 5:3-10)

Urmează-L pe Isus!

Felicia BUHAI, 16 ani, 
jud. Bistriţa-Năsăud

Scara cerului

Patrick STANCIU, 10 ani, 
Oradea, jud. Bihor

Isus în templu

Damaris MARŢIAN, 14 ani, 
Ighișul Nou, jud. Sibiu

Vine FELINARUL!

Marta RUSU, 14 ani, Voitinel, 
jud. Suceava
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Odată, Isus a ţinut în faţa ucenicilor Săi și a poporului adunat în jurul Său o predică, numită Predica de 
pe Munte. Ea începe cu Fericirile, prin care Isus ne spune că sunt fericiţi cei care acţionează după voia lui 
Dumnezeu. Ei vor primi ceea ce le promite Dumnezeu celor care-L iubesc.

Colorează rubricile din coloana din dreapta, care conţin fi ecare continuarea unei fericiri. Folosește culo-
rile corespunzătoare din coloana din stânga, astfel încât fi ecare fericire să apară într-o singură culoare.

Fericiţi sunt cei săraci în duh,

Fericiţi sunt cei care plâng,

căci ei vor fi  numiţi fi i ai lui 
Dumnezeu!

căci ei Îl vor vedea pe 
Dumnezeu!

căci a lor este Împărăţia 
cerurilor!

căci ei vor fi  mângâiaţi!

căci ei vor moșteni 
pământul!

căci a lor este Împărăţia 
cerurilor!

căci ei vor avea parte de milă!

căci ei vor fi  săturaţi!

Fericiţi sunt cei blânzi,

Fericiţi sunt cei fl ămânzi și 
însetaţi după dreptate,

Fericiţi sunt cei milostivi,

Fericiţi sunt cei cu inima 
curată,

Fericiţi sunt făcătorii de pace,

Fericiţi sunt cei persecutaţi 
din cauza dreptăţii,

Pagină alcătuită de Galia ABDULINA
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