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2 Ilustrat de Iulia Pravdochina

Copilaç, ce çtii deja s-alergi
Pe cårarea ce spre caså duce,
Vrei tu oare aståzi så alegi
Calea care duce înspre cruce,
Crucea de pe dealul Golgota
Unde sta, murind, Mântuitorul
Çi prin moartea Sa El devenea
Marele Isus, Biruitorul?

Calea este-ngustå, este grea,
Este urcåtoare, este dreaptå.
Cel ce-n calea crucii va umbla,
Va intra pe-a Mântuirii Poartå,
Cåci la cruce i se va ierta
Toatå-a lui mulñime de påcate...
Mântuirea de la Golgota
Înspre Cerul Sfânt o så te poarte.

de Petricå PLEÇA

MAI IMPORTANT DECÂT ORICE
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ISUS ESTE SALVATORUL
În Biblie este scris: „... cåci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor

în care trebuie så fim mântuiñi” (Faptele Apostolilor 4:12). Poate te întrebi

despre care Nume este vorba. Este vorba

despre Isus Cristos. Omul nu poate fi

mântuit decât prin Numele lui Isus Cristos.

În lumea aceasta, nu existå niciun om

care, într-un fel sau altul, så se poatå salva

singur de la moartea veçnicå, adicå de

iad. Toñi oamenii, chiar çi eu, çi tu, suntem

tentañi så facem råu. Acest lucru se

numeçte påcat. Dumnezeu nu iubeçte

påcatul, ci îl pedepseçte. Pedeapsa pentru

påcat este moartea veçnicå. Pentru cå

Dumnezeu îi iubeçte pe toñi oamenii, El nu

doreçte ca ei så ajungå în iad çi a hotårât ca Fiul Såu så ia påcatul oamenilor

asupra Sa çi så-i salveze de la moartea veçnicå.

A fost odatå un om înñelept, care tråia singur, undeva în pustiu. Nu mai

plouase de mult pe acele meleaguri, iar în ziua când a început så plouå, albiile

uscate ale râurilor s-au umplut cu multå apå. Omul a observat un scorpion care

încerca disperat så se agañe de un pai subñire, pentru a nu fi luat de apå. El a

încercat så ajute scorpionul, înså acesta a crezut cå-i face vreun råu çi a vrut

så-l înñepe. În sinea lui, omul s-a gândit:

„Este în natura scorpionilor så înñepe, dar

sarcina mea este så salvez pe cei care au

nevoie de ajutor. N-am så-mi neglijez sar-

cina de a salva, doar pentru cå s-ar putea

ca scorpionul så må înñepe”.

Isus doreçte så ne salveze pe mine, pe

tine çi pe toñi påcåtoçii din întreaga lume.

El nu ne salveazå pentru cå meritåm, ci

pentru cå ne iubeçte. Când citeçti în Biblie

sau în altå carte numele Isus, poñi så te

gândeçti la ce a fåcut El pentru tine, så-I

mulñumeçti çi så crezi cå El a venit în lumea aceasta çi de dragul tåu! Isus Cristos

a murit pe cruce çi pentru påcatele tale. El doreçte foarte mult ca tu så crezi

în jertfa Lui çi så-L primeçti în inima ta. Roagå-L pe Domnul Isus så-ñi ierte toate

påcatele çi mulñumeçte-I pentru mântuirea pe care ñi-a dat-o în dar.

de Waldemar ZORN Ilustrat de Ina COZINA

ISUS ESTE SALVATORUL
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Petru çi Ioan, doi dintre ucenicii Domnului Isus, au mers într-o zi la
Templu, så se roage. Când Petru çi Ioan au ajuns la „Poarta Frumoaså” a
Templului, au våzut acolo un bårbat care çedea pe jos çi cerçea. Bårbatul avea
picioarele paralizate. De aceea, cei din familia lui îl duceau în fiecare dimineañå
çi-l låsau pe treptele din faña acelei porñi, iar seara îl duceau din nou acaså. Omul
i-a våzut de departe pe Petru çi pe Ioan venind spre el. A întins mâna spre ei,
cerându-le så-i dea ceva. Cei doi înså nu aveau absolut nimic så-i dea

cerçetorului. Privirea lui i-a înduioçat pe cei doi ucenici, astfel încât nu au putut trece nepåsåtori
pe lângå el. Petru i-a spus atunci:

– Nu avem nici argint, nici aur. Dar ce avem, vrem så-ñi dåm. În Numele lui Isus Cristos din
Nazaret, ridicå-te çi umblå!

Dupå ce a rostit aceste cuvinte, Petru l-a apucat pe bårbatul bolnav de brañ çi l-a ajutat så se ridice.
Dintr-odatå, picioarele cerçetorului au prins puteri. A început så umble, så sarå

în sus de bucurie çi så-L laude pe Dumnezeu. De acum nu mai trebuia så
cerçeascå! Isus Cristos îl vindecase! În sfârçit putea så munceascå çi så

se întreñinå singur!
Petru çi Ioan au plecat mai departe, iar omul vindecat i-a urmat.
Era plin de bucurie çi-L glorifica pe Dumnezeu. Oamenii l-au

recunoscut, deoarece îl våzuserå çezând în fiecare zi la poarta
Templului, cerând milå. Toñi au råmas uimiñi çi tot mai mulñi

oameni s-au strâns în jurul lor. Petru a început så spunå
tuturor oamenilor despre Isus, Cel care-l vindecase pe
omul paralizat.

– Nu vå uitañi la noi, pentru cå nu noi l-am
vindecat pe omul acesta cu puterile noastre.

Cristos l-a vindecat pe acest cerçetor! Este
adevårat cå Isus Cristos a murit pe cruce, dar
nu a råmas în mormânt. El a înviat! Moise
prorocise în vechime cå Dumnezeu va
trimite poporului Israel un Mesia, de
Care va trebui så ascultåm cu toñii. Acest
Mesia este Însuçi Isus, Mântuitorul
nostru. Omul acesta, pe care-l vedeñi,
a fost vindecat prin puterea Numelui
lui Isus Cristos!

În ziua aceea, mulñi dintre cei ce
auziserå cuvântarea lui Petru, au
aflat cå Isus Cristos este cu adevårat
Domnul çi Mântuitorul lor.

Ilustrat de Ina COZINA

de Waldemar ZORNPUTEREA NUMELUI LUI ISUS CRISTOSPUTEREA NUMELUI LUI ISUS CRISTOS
Poñi citi aceastå
întâmplare în Biblie,
în cartea Faptele
Apostolilor,
capitolele 3 çi 4.
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Ilustrat de Natalia ÑURACOVSCA

În Biblie, unii oameni I-au dat Domnului
Isus nume diferite. Cine L-a numit:

1. Fiul Meu preaiubit (Matei 3)
2. Învåñåtorule (Ioan 3)
3. Stâncå (1 Corinteni 10)
4. Fiul lui David (Marcu 10)
5. Rabuni (Ioan 20)
6. Cristosul (Matei 16)?

Isus Cristos a fost numit în multe
feluri în Biblie. Aceste denumiri le
putem scrie într-o ordine alfabeticå.
La unele litere, existå chiar mai mult
decât un singur nume. Completeazå
lista de mai jos. Referinñele biblice te
ajutå la aceasta.
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A. .......................... (Apocalipsa 1:8), ........................ (Ioan 14:6)

B. ............................................................................ (Luca 18:18)

C. .......................... (Ioan 14:6), .......................... (Coloseni 1:18)

D. ................................ (Evrei 12:2), ............................ (Isaia 9:6),

.................................(Ioan 20:28)

E. .............................................................................. (Isaia 7:14)

F. ............................................................................... (Ioan 3:16)

G. ........................................................................... (Matei 26:69)

H. .............................................................................. (Luca 2:11)

I. ......................... (Matei 1:21), ..................... (Apocalipsa 21:6)

Î. ............................ (Matei 21:5), ........................... (Ioan 11:25),

........................................................................ (Coloseni 1:18)

J. ...................................................... (Faptele Apostolilor 10:42)

L. ................................ (Ioan 8:12), .................. (Apocalipsa 5:5),

................................ (Isaia 53:2)

M. ........................... (Matei 9:15), ........................ (1 Timotei 2:5),

............................ (Evrei 6:20), ............................. (Luca 2:11)

N. ............................ (Ieremia 23:6), ........................ (Matei 2:23)

O. ............................ (Apocalipsa 21:6), ................ (Fapte 17:31)

P. .................. (Faptele Apostolilor 3:22), .................. (Ioan 6:35),

.............................. (Ioan 10:11)

R. .............................. (Iov 19:25), ........................... (Isaia 53:11)

S. .............................. (Isaia 55:4), .............................. (Isaia 9:6)

U. ............................................................................... (Ioan 10:9)

V. ............................... (Ioan 14:6), ............................ (Ioan 15:1)

Lista e începutå, iar tu o poñi continua!
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În Aeroportul din Frankfurt, am remarcat un grup de oameni veseli care vorbeau mult çi parcå
toñi deodatå. În avion am stat chiar lângå una dintre femeile acestui grup. Numele ei era Linn.
Mi-a povestit cå atât ea, cât çi soñul ei aveau meseria de clovni. Ei erau în drum spre Kiev,
deoarece fuseserå invitañi la mai multe çcoli din vestul Ucrainei. Linn çi restul grupului
doreau så le spunå copiilor ucraineni cum tråiesc copiii din America çi care era cel mai important
lucru în viaña fiecåruia. Am rugat-o så-mi spunå çi mie povestea ei, pentru a o scrie mai departe
cititorilor revistei noastre. Ea mi-a povestit urmåtoarele:

Am crescut într-o familie de creçtini catolici. Mergeam regulat la
slujbele religioase de la bisericå çi datoritå acestui fapt çtiam multe
despre Isus. Çtiam cå a murit pe cruce çi a înviat a treia zi, dar nu
înñelegeam ce legåturå exista între toate aceste lucruri çi viaña mea
personalå.
M-am cåsåtorit în urmå cu 22 de ani çi am crezut cå viaña de cåsnicie
avea så dea vieñii mele un sens çi un scop, dar speranñele mele au råmas
neîmplinite. Am adus pe lume primul copil çi m-am gândit atunci cå
acela era lucrul care-i lipsea sufletului meu. Dar nici copilul nu mi-a
adus împlinire. Lipsea ceva în viaña mea, dar nu çtiam ce.
Într-o searå de septembrie, am ieçit cu prietenele mele în oraç çi m-am
întors acaså foarte târziu. Soñul meu a fost atât de supårat încât a plecat
çi el în oraç çi s-a întors acaså beat. A doua zi era duminicå. Sora mea
era chiar atunci la noi în vizitå, împreunå cu copiii ei. Ea a dorit så
meargå la bisericå. Cum noi nu ne-am dus cu ea, m-a întrebat dacå
poate så aducå pe cineva de la bisericå la noi acaså, ca så stea de vorbå
cu soñul meu çi cu mine. Am fost de acord, deoarece sentimentul cå

nu mai exista nicio soluñie pentru viaña noastrå devenise apåsåtor. Nu çtiam la ce så må açtept
çi eram foarte agitatå. Nu i-am spus nimic soñului meu.
Sora mea s-a întors cu Don. El ne-a întrebat dacå avem nevoie de ajutor çi dacå suntem dispuçi
så-I încredinñåm lui Isus problemele çi viaña noastrå. El a spus cå numai Isus poate så ne schimbe
viaña. Atât eu, cât çi soñul meu am recunoscut cå avem nevoie de ajutor. În ziua aceea, 6 septembrie
1981, am îngenuncheat amândoi çi ne-am rugat.
L-am rugat pe Isus så ne ierte påcatele. L-am invitat så intre în inima noastrå çi så fie Domnul
çi Mântuitorul nostru personal. El ne-a luat påcatele çi din ziua aceea viaña noastrå s-a schimbat
foarte mult. Am gåsit în sfârçit ceea ce ne lipsea în viañå, pe Domnul Isus Cristos. Acum çtim
foarte clar cå avem un viitor çi cå Isus ne açteaptå în cer. Am fost nåscuñi din nou. Dumnezeu
Însuçi a spus cå nu-l va alunga pe cel care vine la El çi çtim sigur acest lucru, pentru cå este
scris în Biblie.
Ceea ce a fåcut Dumnezeu pentru soñul meu çi pentru mine, poate så facå çi pentru tine. Dacå
vrei, spune çi tu aceastå rugåciune: „Doamne Isuse, Îñi mulñumesc cå må iubeçti atât de mult
încât ai acceptat så fii råstignit pe o cruce çi ai murit pentru påcatele mele. Te rog, iartå-mi
påcatele, intrå în inima mea çi fii Domnul çi Mântuitorul meu. Mulñumesc, Doamne
Isuse, pentru cå mi-ai ascultat rugåciunea. Ajutå-må, Doamne, så tråiesc fiecare zi pentru
Tine. Ajutå-må så gåsesc o bisericå pe care s-o pot frecventa regulat çi trimite-mi oameni
care så må înveñe cum så Te slujesc. Te iubesc, Doamne Isuse. Amin”.

de Waldemar ZORN

O mårturie

P O V E S T E A  L U I
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Ilustrat de Victoria DUNAIEVA Råspunsuri de Marina CUZNEÑOVA

Nu, în niciun caz! Isus nu Çi-a propus så renunñe la actul mântuitor, adicå la moartea Sa pe

cruce. Prin cuvintele „Tatå, dacå este cu putinñå, depårteazå de la Mine paharul acesta”, El a

exprimat doar suferinña din clipa aceea, deoarece urma så fie aruncatå asupra Lui toatå povara

çi råutatea lumii påcåtoase. Fiul lui Dumnezeu era nevinovat çi nu fåcuse niciodatå vreun påcat.

Chiar înainte ca Isus så Se nascå în trup omenesc, El confirmase Tatålui Såu cå avea så Se

jertfeascå pentru noi. În 1 Petru 1:20 citim cå Dumnezeu planificase deja aceastå jertfå cu mult

înainte de crearea lumii.

Biblia ne învañå cå omul nu se poate mântui singur, deoarece este påcåtos. În fiecare zi omul

påcåtuieçte chiar çi cu gândurile lui, face ce-i place çi vrea så-çi realizeze scopurile, în loc så caute

voia lui Dumnezeu. „Cåci toñi au påcåtuit çi sunt lipsiñi de gloria lui Dumnezeu.” (Romani 3:23)

Aceasta este sentinña pentru toñi oamenii påcåtoçi. Pedeapsa pentru påcat este moartea, spune

Biblia în Romani 6:23, iar moartea este despårñirea veçnicå de Dumnezeul cel Sfânt. Dumnezeu

nu poate sta alåturi de påcat.

Oamenii au avut nevoie de un Mântuitor, care så fie El Însuçi sfânt, fårå påcat çi care så poatå

lua asupra Lui påcatul lumii. Un astfel de Mântuitor putea så fie numai Dumnezeu Însuçi.
Domnul Isus a venit pe påmânt så tråiascå o viañå fårå påcat çi så moarå pentru påcatele

noastre, ca så fim iertañi. Singura condiñie este så credem cå El este Mântuitorul nostru personal.

Da, aça este! Domnul este unul singur. Înså ceea ce trebuie så çtii, este cå Isus a fost evreu,

iar poporul Såu L-a numit Ieçua. Acesta este numele Lui în limba ebraicå. Ieçua era un nume foarte

obiçnuit la evrei, nume care tradus înseamnå „Domnul este salvare”. Numele acesta corespunde

exact scopului venirii lui Isus Cristos pe påmânt. Iosif, logodnicul fecioarei Maria, a primit de la

înger mesajul: „Ea va naçte un Fiu çi-I vei pune numele Isus, pentru cå El va mântui poporul Lui

de påcatele sale” (Matei 1:21). În vechime, numele pe care îl dådeau pårinñii copiilor exprimau

într-un fel açteptårile pe care le aveau aceçtia de la copiii lor. Numele spunea ceva despre

caracterul çi despre menirea persoanei.

Domnul Isus a fost numit în mai multe feluri. Cristos (în limba greacå) çi Mesia (în limba ebraicå)

sunt douå nume atribuite Domnului Isus çi înseamnå „Unsul”. În Vechiul Testament, oamenii aleçi

de Dumnezeu erau unçi în mod solemn cu untdelemn pentru slujbele lor. Cristos a fost çi El uns

de Dumnezeu-Tatål ca Împårat, Preot çi Proroc.

Prorocul Isaia enumerå mai multe nume çi titluri ale Domnului nostru, care spun ceva despre

Fiinña Sa: „Minunat sfetnic, Dumnezeu tare, Pårintele veçniciilor, Domn al påcii” (Isaia 9:5).

Deçi este unul singur, Domnul Isus are mai multe nume care I-au fost date ca så exprime ceea

ce este El pentru noi. Isus Cristos este Dumnezeul, Mântuitorul, Salvatorul, Preotul, Împåratul çi

Prorocul nostru. El are multe nume çi titluri, cåci un singur nume nici nu poate så exprime tot ceea

ce este El pentru noi.
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1. Când a fost în Grådina Ghetsimani, Domnul Isus S-a rugat lui Dumnezeu: „Tatå, dacå
este cu putinñå, depårteazå de la Mine paharul acesta”. Ce s-ar fi întâmplat, dacå Isus
nu ar fi fost råstignit atunci? Nu am mai fi avut Mântuitor çi ar fi trebuit så plåtim noi
înçine pentru påcatele noastre? (Katia M., 11 ani)

2. De ce Domnul Isus este numit în mai multe feluri? El are doar un singur
nume, Isus Cristos, nu-i aça? (Vladi M., 10 ani)
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Cautå literele printre toate cifrele çi simbolurile

matematice çi marcheazå-le. Citite în ordine, ele

formeazå un verset biblic. Scrie-l chiar aici!

Realizat çi ilustrat 
de Elena MICULA
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25Î(N – 2)8 – I + 73S% + U (S + A) –

��V � E2 M + R – (ÅS –  CU) � 1/2 M �

P 159 ÅRA + R�2 – 34E(A�P)% + 

RI(NS – ÂN) + GE – 25L � ��E � L +

U – I (I – E + R)5 � T(2A + 6R) – 

(EA – PÅ) + C2 � A(T��E  – LO) + 

�2R � 25 + (75 – 1000%) =
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9

de L. IEFANOVA

– La ce te gândeçti? întrebå mama, când intrå în
camerå. Apoi, våzând privirea întrebåtoare a fiicei ei,
zise: 

– Nu, n-a fost tatål tåu.

Tatål Cameliei venise de câteva ori la ea la çcoalå. Acolo era liberå så
vorbeascå cu el despre toate. Îçi povesteau despre vizita lor la grådina
zoologicå, unde Cameliei îi plåcuse cel mai mult elefantul, care ridicase
cu trompa lui un trunchi de copac. Povesteau despre cum au mers cu barca
pe râu sau cum îi cumpårase tata un papagal, iar Camelia îi dåduse drumul
så zboare. Erau atâtea amintiri frumoase! Acum, când çedea pe patul ei,
Camelia se gândea cå tata o luase uneori de la çcoalå çi o adusese pânå

acaså, dupå care plecase repede. De fiecare datå Camelia se uita mult timp în urma lui çi pe obraji i
se rostogoleau lacrimi.

– Ah, mami! Tu eçti o mamå atât de bunå,
iar tati este çi el foarte bun! De ce nu locuiñi
împreunå? întreba Camelia dupå fiecare
întâlnire cu tatål ei. Mama îi çtergea doar
tåcutå lacrimile de pe obraji çi o såruta.

Camelia se uitå pe fereastrå. Afarå burniña.
Era noiembrie. De geam era lipitå o frunzå
de arñar, cåzutå din copac. Pårea cå ar fi vrut
så se uite în camera Cameliei.

TATĂLTATĂL
L a sunetul soneriei de la uçå, micuña Camelia se trezi, såri din pat çi alergå

în hol. Acolo se afla deja mama ei, care îi zise pe un ton aspru:
– Camelia, du-te înapoi în camera ta!
Camelia nu avea chef så se ducå înapoi în camera ei, pentru cå dorea så

çtie neapårat cine venea atât de dimineañå în vizitå. Dar pentru cå o iubea
pe mama ei çi nu voia s-o supere, Camelia se întoarse totuçi în camerå. Se
açezå pe pat çi îi trecu un gând prin minte: „Oare nu cumva o fi tata?” Tata
nu mai locuia împreunå cu ele de aproximativ un an. Trecea uneori pe la ea,

înså Camelia nu reuçea niciodatå så stea de vorbå cu el, cåci mama nu-l
invita så intre. Schimbau doar câteva cuvinte pe hol, apoi mama închidea
repede uça.
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– Asta este pentru tine, Cami! În aceastå carte scrie
despre Isus Cristos.

Camelia citi titlul de pe coperta cårñii çi zise încet:
– „Biblia pentru copii.” Isus este medicul care te-a

fåcut sånåtos?
– Da, El este. El ajutå pe oricine care vine la El.10

Camelia deschise uça çi îl våzu pe tata. Cât de mult se
schimbase! Faña lui era uçor bronzatå çi avea în obraji o
culoare sånåtoaså. Ochii lui radiau de bunåtate çi de dragoste.
Camelia simñi cum, de emoñie, inima începuse så-i batå cu
putere çi nu reuçi så înainteze spre tatål ei. Acesta se îndreptå
spre ea, o ridicå în brañe çi o strânse tare de tot la pieptul lui.
Scoase din buzunar o carte, pe care i-o adusese în dar.

Primåvara trecu uimitor de repede. Apoi venirå ultimele zile de çcoalå
ale clasei a doua. Camelia se bucurå de verdeaña din jur, de florile frumos
mirositoare çi de ciripitul påsårilor. Terminase cu o medie foarte bunå, iar
acum se gråbea spre caså, ca så-i arate mamei carnetul de note.

Camelia intrå în caså çi auzi vocea tatålui ei. Nu-i venea så creadå. Se
opri în hol. Tatål ei vorbea despre un oarecare Isus, care era bun çi
puternic çi care îl vindecase de boala lui.

„Acest Isus trebuie så fie un medic destul de bun”, se gândi Camelia.
Îçi aminti cå la citirea scrisorii primite de la tata, mama ei spusese cå niciun
medic din lume nu l-a putut ajuta.

Cameliei i se påru cå mama ar mai fi vrut så spunå ceva. Dar
tåcu. Camelia îçi imaginå salonul de spital çi patul în care zåcea
tatål ei.

– A fost bolnav! Înseamnå deci cå nu m-a uitat! zise
Camelia, izbucnind în plâns.

Mama se întoarse repede spre fiica ei. O îmbråñiçå çi o
liniçti:

– Curând va începe vacanña de varå çi vom pleca la bunica,
la ñarå. Ce frumos va fi!

– Ce bine ar fi dacå l-am putea lua çi pe tata cu noi! zise
Camelia çi se lipi de mama ei.

Primåvara båtea la poartå. Camelia nu-çi mai våzuse de mult timp tatål.
Inima ei de copil tânjea de dor. Într-o zi, când intrå în camera mamei, o
våzu citind o scrisoare.

– Este de la tata? întrebå Camelia timid.
– Da! råspunse mama. Tata a fost foarte bolnav çi a stat mult timp în

spital. Medicii nu l-au putut ajuta...

02_11_rum.qxd  30.03.2007  9:04 Uhr  Seite 10



Tata venea uneori în vizitå, iar
Camelia ståtea atunci în poala lui çi
asculta întâmplårile despre Mântuitorul
Isus Cristos. Dupå ce pleca tata, Camelia
se închidea în camera ei çi vorbea cu
Isus. Se ruga. Îi povestea lui Isus despre
ea, despre cât de mult îçi iubea pårinñii
çi-L ruga så-i ajute pe pårinñii ei så se
împace, ca så poatå pleca toñi trei la
bunica, la ñarå.

– Hai, Camelia! zise mama.
Azi plecåm la bunica.

– Toñi trei? întrebå Camelia
plinå de speranñå.

– Da, toñi trei! råspunse mama.
Camelia îi mulñumi atunci cu

glas tare lui Isus:
– Îñi mulñumesc, Doamne Isuse, pentru cå

putem merge toñi trei la bunica! Te rog så
råmâi mereu cu noi!

11

Soarele de dimineañå påtrunse în dormitor. Camelia deschise
încet ochii çi clipi de câteva ori din cauza luminii soarelui. Era
veselå çi zâmbi atunci când uça de la camera ei se deschise brusc
çi pårinñii ei påçirå înåuntru.

– Bunå dimineaña, Cami! au spus amândoi aproape simultan.
Camelia închise repede ochii, crezând cå este doar un vis.

Când îi deschise din nou, îi våzu pe pårinñii ei stând unul lângå
altul, în faña ei.

Apoi se îmbråñiçarå plini de
fericire toñi trei – mama, tata çi
Camelia.

– Ai terminat cu bine çcoala? întrebå mama încet.
– Foarte bine! råspunse Camelia, fårå så ridice privirea din carte.
Mama se açezå lângå fiica ei, uitându-se împreunå în Biblia

pentru copii.
Începând din acea zi, Camelia citea cu mama ei în fiecare searå

despre minunile pe care le fåcuse Isus pe påmânt.

Apoi tatål îçi luå råmas bun çi plecå. Camelia se duse în camera
ei çi deschise Biblia pentru a citi despre Isus Cristos. Era atât de
cufundatå în lecturå, încât nu observå cå mama intrase în camerå.
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1. Tatål fetei pe care Isus Cristos a înviat-o din morñi (Marcu 5)

2. Urmaçul lui Moise (Iosua 1)

3. Tatål lui Isus (Ioan 3)

4. A cåutat mågåriñele tatålui såu çi a fost uns ca rege al Israelului (1 Samuel 9 çi 10)

5. Profetul care a fost hrånit de corbi (1 Împårañi 17)

6. Bunicul lui Noe (Genesa 5)

7. Scriitorul primei cårñi din Noul Testament

8. Tatål lui Samuel (1 Samuel 1)

9. Urmaçul lui Ilie (2 Împårañi 2)

10. Mama lui Isus (Matei 1)

11. Preotul din Templu, la care a fost adus Samuel (1 Samuel 1)

12. Femeia din Ierihon, care a adåpostit spionii poporului Israel (Iosua 2)

13. Generalul care s-a scufundat de 7 ori în Iordan pentru a scåpa de leprå (2 Împårañi 5)

14. Soñia lui Boaz (Rut 4)

15. Bårbatul care a condus poporul Israel la ieçirea din Egipt

16. Soñia lui Isaac (Genesa 24)

17. Unul dintre fii lui Isaac (Genesa 25)

18. Unul dintre fii lui Adam (Genesa 4)

Dacå rezolvi integrama
corect, afli cine este Isus.

OAMENI DIN BIBLIE

Adaptat din limba germanå de Petra BÅCILÅ

Integramå

OAMENI DIN BIBLIEOAMENI DIN BIBLIE

2

3
4

6

7
11 15

16

17 18

1

5

8

9

10

12

13 14

12_19_rum.qxd  30.03.2007  8:56 Uhr  Seite 12



13

de Petricå PLEÇA

Cine oare din Înaltul Cer
Te priveçte plin de duioçie
Çi-ñi oferå lucruri ce nu pier
Încå din a ta copilårie?

Oare cine bate ne-ncetat
Vrând så intre-n a ta inimioarå
Dar zåvorul, iatå, e-ncuiat
Çi El bate, bate... a câta oarå?

Al cui glas în çoapte de Påstor
Îñi påtrunde-n inimå çi minte?
Cine-i oare-atât de iubitor
Çi-ñi vorbeçte-n sfintele-I cuvinte:

„Hai, deschide-Mi aståzi, în sfârçit.
Aståzi vreau så Îmi salvez odorul”?
Cine-i oare? Încå n-ai ghicit?
Este El, _________, Mântuitorul!

Ilustrat de Elena
CARTÇENCO

Isus

GHICITOAREGHICITOARE
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Pårinñii prietenei mele, Nataça, sunt din Siberia.
Tanti Elisabeta, mama Nataçei, çtie så gåteas-

cå „pelmeni” foarte buni (colñunaçi cu carne). Nata-
ça m-a invitat la ea într-una din zilele în care aveau
pelmeni la masa de prânz. Mirosea aça de bine!
Abia açteptam så fim chemate la maså! În sfârçit,
ne-am açezat la maså çi am fost serviñi cu pelmenii
aceia apetisanñi. Am mâncat toñi pelmenii cu poftå,
pânå mi-a mai råmas doar unul în farfurie. Cu
pårere de råu l-am mâncat çi pe acesta çi... ce mi 
s-a întâmplat atunci, nici nu pot descrie! Parcå m-aç
fi ars sau aç fi fåcut un duç rece sau amândouå în
acelaçi timp! În locul umpluturii gustoase din car-
ne, în acest pelmen nu era decât sare! Era atât de
multå, çi cred cå çi piper, încât pur çi simplu am
simñit cå-mi ia gura foc!

Am încercat så må comport în aça fel încât totul
så treacå neobservat çi am înghiñit aluatul plin cu
sare. Abia dacå am mai putut respira çi nu am fost
în stare så cer nici måcar un pahar cu apå. Mama
Nataçei m-a întrebat dacå mai doresc un supli-
ment, dar am scuturat puternic din cap. Ståteam cu
spatele lipit de scaun, privind cum cei din familia

prietenei mele mâncau liniçtiñi ultimii pelmeni. Na-
taça a sårit dintr-odatå de la maså strigând:

– L-am gåsit!
Apoi s-a dus repede la coçul de gunoi, scoñând

din gurå bucåñica de aluat. Pårinñii ei çi fratele ei
mai mare, Saça, au izbucnit în râs. Nataça s-a în-
tors la maså, a apucat paharul cu suc çi a båut tot
sucul cu înghiñituri mari.

Toñi ceilalñi au continuat în liniçte så månânce,
uitându-se mereu cu coada ochiului unul la altul.
Când toate farfuriile au råmas goale, Saça a întrebat
curios:

– Çi unde este al doilea?
Toñi s-au uitat spre mine... Eu încå nu eram în

stare så vorbesc, dar începeam treptat så înñeleg.
Tanti Elisabeta mi-a dat imediat un pahar cu suc.
Ceilalñi au început toñi så vorbeascå de-a valma çi
au încercat så-mi explice despre acest obicei sibe-
rian, tradiñia de a umple doi dintre pelmenii pre-
gåtiñi pentru maså cu sare çi piper, în loc de carne.
Era o glumå.

14

de Elena MICULACartea naturii
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Acaså la cinå, am rugat-o pe mama så nu-mi så-
reze cartofii. Când am mâncat înså, am constatat
cå nu aveau niciun gust. Am presårat cu grijå puñi-
nå sare peste ei çi i-am gustat din nou. Acum aveau
gust, aça cå i-am mâncat pe toñi.

Nu må gândisem niciodatå la sare, pânå la in-
cidentul din casa Nataçei. Sarea este oricum mereu
pe maså, nu este scumpå çi poate fi gåsitå oriunde.
Învåñasem la çcoalå, ce-i drept, despre sare, dar mi
se påruse mult mai interesant så învåñ despre aur,
pietre preñioase, diamante çi altele, dar nu despre
sare.

Sarea este o substanñå de care omul are neapårat
nevoie. Dacå avem prea puñinå sare în organism,
este posibil så ne îmbolnåvim grav. În Antichitate,
sarea nu era atât de ieftinå ca în zilele noastre.
Obñinerea ei nu era o muncå uçoarå. În Israel,
sarea se scotea din Marea Moartå, numitå çi Marea
Såratå. Aceasta este o mare deosebitå de alte måri,
deoarece este cea mai såratå de pe påmânt. Con-
centrañia ei de sare este atât de mare, încât nicio
specie de peçti nu poate tråi în ea. În Marea Moartå,
oamenii ar putea intra, chiar dacå nu çtiu så înoate.
Ei ar pluti la suprafañå din cauza concentrañiei
ridicate de sare. Datoritå climei fierbinñi din Israel,
este foarte important så se consume multå sare dar
çi multå apå. Atunci când transpiri din cauza cål-
durii, corpul pierde multå sare, ceea ce poate fi
chiar fatal.

Sarea nu are numai calitatea de a da gust çi sa-
voare mâncårii, ci çi de a proteja alimentele de alte-
rañie. Pentru a conserva carnea sau peçtele, acestea
trebuie sårate din belçug.

Când Domnul Isus le-a spus ucenicilor: „Voi
sunteñi sarea påmântului”, El a avut în vedere toate
aceste calitåñi ale sårii. Dar ce înseamnå oare a fi
„sarea påmântului”? Este valabil çi pentru noi
aståzi?

Råspunsul îl putem afla printr-o scurtå lecñie de
chimie. Formula chimicå pentru sare este NaCl.
Pentru cei care încå nu învañå Chimie la çcoalå,
am så explic. Sarea este o legåturå chimicå între
douå substanñe: natriu çi clor. Natriul este un
element foarte valoros, iar clorul este un gaz otrå-
vitor, care nu miroase deloc plåcut. Prin interacñiu-
nea celor douå substanñe se obñine sarea. Aceastå
substanñå complet nouå are caracteristici uimitoa-
re: då gust, protejeazå împotriva alterañiei çi men-
ñine sånåtatea corpului.

Deçi ciudatå, aceastå legåturå chimicå ne aratå
foarte clar ce fel de legåturå existå între Dum-
nezeu çi om. Dacå omul nu „intrå în reacñie” cu
Dumnezeu, råmâne asemenea clorului otråvitor çi
urât mirositor. Dar atunci când Dumnezeu intrå în
legåturå cu omul påcåtos, acesta devine o fiinñå
nouå çi primeçte calitatea minunatå de „sare a
påmântului”.

Dumnezeu doreçte foarte mult „så intre în reac-
ñie cu tine”! El te cheamå çi vrea så-ñi schimbe
viaña. Trebuie så faci un singur lucru: så råspunzi
la chemarea Lui.

Roagå-te lui Dumnezeu çi El va da un sens nou
vieñii tale. Tu poñi deveni chiar acum „sarea
påmântului”, de care lumea despårñitå de Dum-
nezeu are atât de multå nevoie!

Ilustrat de Ivan MIHAILOV
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Râul Ob este un râu mare çi nåvalnic din Siberia, ale cårui valuri creeazå o ima-
gine splendidå în lumina soarelui. Pe malurile lui cresc pini de culoare verde-închis,

asemenea unor stråjeri care admirå de ani de zile frumuseñea râului. Tot ei au
våzut râul çi îmbråcat în culoarea argintie a iernii. Iarna este anotimpul în care parcå nicio

putere nu ar putea elibera râul din împietrirea gheñii.
Imaginea acestui râu îi farmecå çi-i atrage pe oameni. Pentru toñi cei cårora le place så se

recreeze în mijlocul naturii, cele mai bune locuri sunt insulele mici, pline de verdeañå. Aici,
pescarii îçi cautå locuri ascunse pentru a se dedica pescuitului. Copiii se scaldå în râu sau se
bronzeazå la soare.

An de an, râul Ob aduce bucurie oamenilor çi devine, fårå så vrea, martor la diferite întâm-
plåri, vesele çi triste. Acum aç vrea så vå povestesc una dintre aceste întâmplåri.

Un båtrân pensionar, cåruia îi plåcea så pescuiascå, se ducea în fiecare zi cu barca pe una
din insulele mici ale râului Ob. Acolo se afla coliba pe care çi-o construise singur. Peçtii pe
care-i prindea, îi vindea în piaña din sat, iar cu banii adunañi îçi cumpåra båuturå. Îi plåcea mai
mult så bea decât så månânce peçte. Se punea pe båut pânå când se îmbåta. Nimeni çi nimic
nu era în stare så-i schimbe acest obicei.

În zilele senine, Tania, o fetiñå de çase ani, mergea pe malul râului, ca så se joace. Era
veselå çi plinå de viañå, ca toñi copiii de vârsta ei. Tania Îl cunoçtea pe Isus çi çtia cå El este
Mântuitorul, Care Çi-a dat viaña pentru toñi påcåtoçii. Când a våzut cå båtrânul pescar era
beat aproape în fiecare zi, s-a gândit cå Isus Cristos l-ar putea ajuta. Aça cå a început så-i
povesteascå în cuvinte simple çi copilåreçti tot mai multe despre Isus. Uneori båtrânul pescar
o privea doar mirat, dar ea continua:

– Crede-må, bunicule, Cristos te iubeçte çi pe tine foarte mult! El a murit çi pentru tine pe
crucea de la Golgota!

Cu timpul, pescarul a observat cå Tania nu venea niciodatå duminica la râu, aça cå în zilele
de duminicå nu se simñea în apele lui çi-i lipsea glasul ei de copil. Ziua i se pårea lungå çi
parcå nimic nu-i mergea cum trebuie când ea nu era acolo.
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Ceea ce el nu çtia era cå duminica dimineaña
Tania råmânea acaså cu pårinñii ei. La ei acaså
se adunau mai mulñi oameni pentru a citi din
Biblie çi pentru a-L låuda pe Dumnezeu.

Într-o duminicå dimineaña, Tania veni în fugå la
båtrânul pescar, care tocmai voia så se ducå la piañå, çi-i zise:

– Bunicule, vino cu mine!
– Nu pot, copilå, trebuie så må duc la piañå! råspunse båtrânul.
– Dar azi este duminicå! Azi se odihnesc chiar çi îngerii din cer, zise Tania insistent.
– N-am timp! råspunse pescarul.
– Ba da, ai timp! Haide! spuse Tania ferm. Îl prinse pe båtrân de mânå çi-l

trase dupå ea.
Båtrânului nu-i mai råmase nicio altå alternativå, decât s-o urmeze pe micuñå.
Au ajuns acaså la timp, tocmai când a început slujba. Tania s-a açezat lângå

pescar çi a ascultat predica cu atenñie. Predicatorul vorbea din Biblie, despre
Cuvântul lui Dumnezeu, cel care då direcñie çi scop vieñii.

Båtrânul pescar îçi aminti cå çi el avea aceastå carte, pe care i-o dåruise
unchiul Ruben cu douåzeci de ani în urmå, dar nu citise deloc din ea. Aståzi,
simñea cum vorbele predicatorului îi fåceau cu adevårat bine! Parcå îl trezeau
dintr-un adânc somn spiritual, determinându-l så-çi recunoascå påcatul çi så
se pocåiascå.

S-a produs apoi o adevåratå minune! Puterea care dezgheañå în fiecare pri-
måvarå râul Ob, eliberându-l din strânsoarea gheñii, puterea care trezeçte
mestecenii albi çi bobocii gingaçi de trandafiri la o
viañå nouå l-a smuls çi pe båtrânul pescar din
legåturile fatale ale påcatului.

Nu s-a mai putut opune în faña dragostei
copleçitoare a lui Cristos. Cu lacrimi în ochi,
a îngenuncheat çi a rostit prima sa rugå-
ciune. Çi-a deschis inima pentru Isus çi a
gåsit, în sfârçit, adevårata fericire. Viaña
lui s-a schimbat cu totul. A decis ca de
acum înainte så facå çi el parte din
familia lui Dumnezeu. Soñia çi copiii lui
au observat cå a renunñat la fumat çi
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cå nu mai venea beat acaså.
Toñi se mirau çi-l întrebau:

– Ce-i cu tine, bunicule?
– L-am gåsit pe Cristos. El m-a

scåpat de la pierzare çi mi-a dat
puterea så înving påcatul, care
må trågea în jos! råspundea
båtrânul cu lacrimi în ochi.

Tania îçi fåcuse cu adevårat
datoria. Se rugase în fiecare zi
ca båtrânul pescar så-çi deschi-
då inima pentru Isus çi så vinå
cu ea la slujba religioaså. Rugå-
ciunea ei plinå de credinñå fu-
sese ascultatå.

Vecinii çi prietenii båtrânului
pescar au observat cu toñii cum
viaña lui se schimbase. La toate
întrebårile lor, el råspundea bu-
curos:

– O fetiñå m-a condus la Cristos, micuña mea Tania! Domnul s-o binecuvânteze pentru tot
ce a fåcut ea pentru mine, un båtrân påcåtos!

Båtrânul, care de acum este mereu proaspåt bårbierit çi cu cåmaça cålcatå, este prezent
întotdeauna la slujba religioaså. Este mereu bucuros çi o întâmpinå cu mare drag pe micuña
lui Tania.

Iar frumosul râu Ob îçi poartå valurile tot mai departe, tot mai departe...

Ilustrat de Victoria DUNAIEVA

PS: Cele relatate s-au petrecut în urmå cu mulñi ani çi este vorba 
despre stråbunicul meu, Vasile. Este o întâmplare foarte interesantå, 

iar familia mea a decis s-o açtearnå pe hârtie, 
aça încât s-o poatå citi çi alñii.

Trimiså la redacñie de Vlad ÇABIN
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HORAZIN
Cine cålåtoreçte de la Marea Galileii spre nordul Israelului,

ar trebui neapårat så facå un mic ocol spre oråçelul numit
Horazin. Oraçul este situat la 3 km nord de Capernaum. Hai-
deñi så vizitåm împreunå oraçul!

Ruinele Horazinului laså o impresie tristå. Oraçul a fost con-
struit din piatrå vulcanicå neagrå, numitå bazalt. Pe fundalul
munñilor Galileii, strålucitori în lumina asfinñitului, se våd rui-
nele „oraçului negru”, oferind o priveliçte de neuitat! În urma
såpåturilor arheologice, în Horazin a fost descoperitå o sina-
gogå cu multe elemente decorative. Båtrânii meçteri çi-au dat
toatå silinña ca frizele, coloanele çi capitelurile sinagogii så fie
decorate artistic.

Printre descoperirile interesante care au mai fost fåcute aici,
s-a aflat çi un scaun de piatrå, aça-numitul „scaun al lui Moise”.
În vechime, preotul çedea pe acest scaun în sinagogå çi citea
cu glas tare din sulurile Legii (Tora). S-a mai descoperit un ba-
zin special, bine påstrat, pe care iudeii îl foloseau la ritualurile
de spålare. Acesta era numit „mikva”. Apa din acest bazin
trebuia så fie neapårat apå curgåtoare, cåci nu erau permise
spålårile în apå caldå sau ståtåtoare. Pentru a menñine în per-
manenñå apa curatå, mikva era acoperitå cu plåci de bazalt.

Principala ocupañie a locuitorilor oraçului era obñinerea ule-
iului de måsline. Dovada o constituie un numår mare de prese
din piatrå, care au fost gåsite în urma såpåturilor fåcute la Ho-
razin, precum çi o veche halå, în care se obñinea uleiul de
måsline.

Isus S-a dus de mai multe ori în acest oraç, împreunå cu
ucenicii Såi, ca så predice. Înså nu a spus nimic bun despre
locuitorii lui. Din contrå, Isus a spus „Vai de tine, Horazine!...”,
deoarece locuitorii acestui oraç nu au crezut, deçi au våzut
minunile fåcute de El çi L-au auzit predicând.

Ce va spune Isus despre tine?
de Pavel MINAIEV

HORAZIN
ORAÇUL PIETRELOR NEGRE

Ruinele sinagogii

Reconstruirea vechii sinagogi

Ruinele Horazinului

Piatrå de moaråPreså de ulei de
måsline

Turist stând pe
„scaunul lui Moise”
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Lacul
Ghenezaret

Nazaret

Io
rd

an

19

12_19_rum.qxd  30.03.2007  8:57 Uhr  Seite 19



Dacå îñi vine greu så ñii un secret, så çtii cå
druzii reuçesc så påstreze un mare secret de
aproape douå mii de ani!

Druzii tråiesc în regiunile muntoase din Liban,
în Siria, Israel çi Iordania. Majoritatea sunt agri-
cultori de meserie. Ei deñin plantañii de måslini,
cireçi çi meri pe versanñii munñilor, iar în grådini
ei cultivå legume. Chiar dacå muncesc din greu,
ei îçi fac timp så-çi viziteze prietenii çi rudele.
Druzii sunt cunoscuñi drept oameni harnici çi de
încredere.

Marele lor secret
Marele lor secret este religia. Ei sunt convinçi

de faptul cå trebuie så påstreze numai pentru ei
religia lor çi cå nu au voie så divulge secretul
celor care nu se nasc druzi. Druzii cred cå dupå
ce mor, se reîncarneazå în druzi nou-nåscuñi. Un
druz se poate cåsåtori doar cu un alt druz. Dacå
druzul se cåsåtoreçte cu o persoanå de altå
religie, este renegat.

Desigur, mulñi oameni încearcå så afle ce cred
ei, dar druzii nu le spun adevårul despre învåñå-
turile pe care le au, deoarece religia lor trebuie så
råmânå secretå.

În cadrul poporului druz existå puñini oameni
care cunosc toate tainele legate de religia lor.
Aceçtia sunt numiñi uqqal, adicå cei „informañi”
sau cei „cunoscåtori” çi pot fi atât bårbañi, cât çi
femei. Trebuie så aibå cel puñin patruzeci de ani
çi så fi petrecut mult timp meditând la tainele
religiei lor. Uqqalii sunt singurii care au voie så
studieze „Cartea Înñelepciunii”, un fel de biblie a
druzilor.

În fiecare joi seara, druzii de pretutindeni se
adunå, fiecare în satul lui, într-un loc de adunare,
numit khilwa. Femeile poartå rochii lungi, de
culoare albastru-închis sau negru, çi våluri albe
pe cap. Ele se açazå întotdeauna într-o parte a
încåperii, iar bårbañii în cealaltå.

Samir çi Salim, doi copii de druzi, se uitå cum
pårinñii lor se alåturå celorlalñi locuitori ai
satului. Ei fac parte dintre „necunoscåtorii”
religiei, numiñi juhhal.

DRUZIIDRUZII
Druzii
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Doamne Isuse,
1. Få ca druzii så înñeleagå cå

numai cu ajutorul Tåu pot fi
sinceri çi cinstiñi.

2. Te rog, aratå-le copiilor, pre-
cum Samir çi Salim, cå prin
învåñarea religiei secrete a
druzilor nu vor ajunge nicio-
datå så Te cunoascå pe Tine.

3. Ajutå-i pe creçtini så se împrie-
teneascå cu druzii çi få ca
aceçtia så înñeleagå faptul cå
Isus vrea så fie çi prietenul lor.

4. Få ca mulñi druzi så fie dispuçi
så accepte Biblia, s-o citeas-
cå çi så descopere cå Tu eçti
Dumnezeu peste întregul
påmânt.

5. Trimite creçtini care så le
spunå druzilor cå Tu eçti
adevåratul Mântuitor, trimis
de Dumnezeu.

6. Få ca acei copii ai druzilor,
care merg la çcoli creçtine, så
înveñe cå Tu eçti „Calea,
Adevårul çi Viaña”.

7. Te rog, ajutå-i pe puñinii druzi,
care au devenit creçtini, så
råmânå tari lângå Tine. 
Aratå-le cå ceea ce ai fåcut Tu
nu este un secret, ci o veste
bunå, pe care trebuie s-o
povesteascå tuturor oamenilor.

21

Cunoscåtorii
– Unchiul nostru este un uqqal, çopti Samir. Pare atât de

important cu turbanul lui alb pe cap! Turbanul este un simbol al
puritåñii. Unchiul nostru duce o viañå mult mai strictå decât på-
rinñii noçtri. El nu are voie så bea vin çi nici så fumeze. Månâncå
uneori cu noi la maså, dar se asigurå întotdeauna cå mâncarea a
fost cumpåratå sau a fost cultivatå în grådina noastrå. Nu ar
mânca dacå ar bånui cå mâncarea a fost furatå.

La adunårile såteçti de joi seara se discutå problemele satului çi
acolo se duc toñi, chiar çi juhhalii. Uqqalii råmân dupå adunare, ca
så înveñe mai multe despre credinña druzilor.

Educañia
Toñi copiii druzi se duc la un fel de çcoalå, unde învañå cum

trebuie så se comporte. Li se spune cå este important så fie sinceri
çi cinstiñi, în special fañå de ceilalñi druzi. Ei mai învañå cå nu au
voie så le povesteascå altora despre credinña lor çi cå nu au voie så
creadå în Isus Cristos sau alñi dumnezei.

Ajutorul dat stråinilor
Copiii sunt învåñañi cå trebuie så fie întotdeauna gata så se ajute

unii pe alñii çi så ofere ajutor stråinilor aflañi în nevoie.
Un exemplu pentru aceasta este întâmplarea lui Ali, care a fost

urmårit de bandiñi în Siria. El a çtiut cå va gåsi adåpost într-o caså
de druzi. Bandiñii înarmañi au venit în sat çi l-au cåutat. Emad,
mai-marele satului, a ieçit liniçtit din caså çi i-a salutat.

– Unde este Ali? Scoate-l din caså imediat! au cerut bandiñii.
Çtim cå este aici. Dacå ne då banii, va råmâne în viañå!

– Sunt un druz, a råspuns Emad, çi nu pot accepta cererea
voastrå. Acest om, Ali, a venit så se adåposteascå în casa mea, iar
eu çi toñi cei din satul meu îl vom apåra cu preñul vieñilor noastre!

Când bandiñii au ridicat armele, såtenii au tras asupra lor, iar
bandiñii au luat-o la fugå. Emad a zâmbit. Îl apårase pe Ali, exact
aça cum i-o cerea religia lui de druz.

Atâta timp cât îl mai açteaptå pe Al-Hakim, întemeietorul re-
ligiei lor, så se întoarcå pe påmânt ca salvatorul lor, druzii nu vor
putea niciodatå så-L cunoascå pe Isus ca çi Mântuitorul lor
personal. Dar Dumnezeu doreçte ca çi druzii så se întoarcå la El çi
så-Çi punå încrederea în El.

de Daphne SPRAGGETT

Dacå vrei, poñi så te rogi pentru druzi

Ilustrat de Elena 
MIHAILOVA-RODINA

Çtiai cå...
... cea mai importantå carte

a druzilor, „Cartea Înñelep-

ciunii”, este scriså de

mânå? Este påzitå cu mare

grijå, iar locul unde este

påstratå este ñinut secret;

numai „cunoscåtorii” au

voie så o studieze.
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SCRIBII
În vremurile biblice, numai preoñii çi
scribii çtiau så scrie çi så citeascå. Cei
care doreau så scrie sau så citeascå
vreo scrisoare, se duceau la ei. Scribul
avea mereu uneltele de scris la el:
condeie într-o cutie çi un corn de
animal umplut cu cernealå. Mai avea 
çi un cuñit, cu care tåia hârtia.

CRONICARII DE LA CURTE 
ÇI NOTARII

Împårañii depindeau çi ei de scribi.
Aceçtia trebuiau så scrie cronica
de la curtea împåratului, så noteze
impozitele çi så actualizeze
registrele. Scribii erau çi sfetnici la
curtea împåråteascå. La porñile
cetåñii, acolo unde se încheiau
majoritatea afacerilor, existau
scribi. Ei lucrau çi ca notari çi
aveau dreptul de a întocmi
oricând testamente çi contracte.

LEGEA ERA O MÂNGÂIERE
ÎN EXIL

Poporul evreu nu a avut templu în
perioada robiei babiloniene. În
acest timp, cårturarii au copiat
Legea çi i-au ajutat pe oameni s-o
înveñe. Cel mai renumit cårturar a
fost Ezra, care a fost în acelaçi

timp çi preot. Fårå cårturari ar fi
fost posibil ca oamenii din Iuda
så uite cå erau poporul ales al
lui Dumnezeu.

Ilustrat de Natalia ÑURACOVSCA

Viaña în
vremurile

biblice

Viaña în
vremurile

biblice

Cårturarii, cronicarii din vechime, erau oameni foarte res-
pectañi. În Biblie, în Noul Testament, cårturarii sunt numiñi
„învåñåtori ai Legii”, „rabini” sau „cunoscåtori ai Legii”. Le-
gea era formatå din cele cinci cårñi ale lui Moise: Genesa,
Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom.

de Mark WATER

CÅRTURARII ÎN NOUL
TESTAMENT

În Noul Testament, cårturarii sunt
numiñi „învåñåtori ai Legii”. Ei au
emis multe legi, care trebuiau
respectate. Toate aceste legi au
fost transmise doar pe cale oralå.
Pe lângå aceasta, cårturarii îi
învåñau în Templu pe tinerii care
voiau så devinå çi ei cårturari.
Orice bårbat, fie sårac, fie bogat,
avea voie så participe la cursurile
lor.
Unii cårturari erau çi membri ai
Sinedriului, marele sfat al
båtrânilor din Ierusalim.

ISUS ÇI CÅRTURARII
Multor cårturari nu le-a plåcut de
Isus, deoarece El nu respecta
toate obiceiurile lor speciale çi le
spunea: „Voi le închideñi oamenilor
calea spre cer”.Un scrib citeçte o scrisoare

un cårturar

CÅRTURARIICÅRTURARII
ÎNVÅÑÅTORII LEGII
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Lucru manual • Lucru manual • Lucru manual • Lucru manual • Lucru manual • Lucru manual • Lucru manual
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Ai nevoie de: douå beñe cilindrice de lemn, lungi de aproximativ 30 cm, 4 bile mari çi 2
bile mici de lemn cu gåuri, un creion, aracet, o coalå de hârtie sau un carton mai moale,
o riglå, o foarfecå, bandå adezivå.

Introdu la capetele beñelor de lemn bilele de lemn.
La un capåt pune douå bile, una mare çi una micå,
iar la celålalt capåt pune numai o bilå mare.
Marcheazå cu creionul distanña ocupatå de bile.

Scoate bilele çi aplicå pe beñe aracet pânå la semnul
fåcut cu creionul, pentru a lipi bilele. Introdu din nou
bilele pe beñe çi laså-le un moment la uscat.

Måsoarå distanña care a råmas între bile. Taie o
foaie lungå de hârtie, cu låñimea egalå cu distanña
måsuratå între bile.

Pe sulul obñinut poñi scrie
versetul biblic preferat.

1 2

3
4

23

Lipeçte capåtul hârtiei cu bandå adezivå pe unul
dintre beñe. Pune apoi aracet pe hârtie, pe o låñime
de 4 cm, çi înfåçoarå hârtia cu aracet pe båñul de
lemn, astfel încât så se acopere banda adezivå.
Procedeazå exact la fel çi cu celålalt capåt al hârtiei
çi cu al doilea båñ. Acum poñi så desfåçori sau så
înfåçori hârtia de pe care båñ doreçti. Ai obñinut
astfel un sul de carte!
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Kolk se gândi: „Ia te uitå! Are nevoie de un
slujitor capabil. Mai întâi îl condamnå pe
micuñ la moarte çi apoi vrea så se foloseascå
de el”. Kolk vru så deschidå ciocul pentru un
croncånit batjocoritor, când îl våzu pe Fips
coborând spre cerb.

Puiul fåcu o plecåciune în faña Regelui.
Acesta îçi låså coarnele în jos pânå la påmânt
çi porunci:

– Urcå-te pe coarnele mele!
Fips se açezå pe coarnele måreñe ale

cerbului, iar acesta îl luå cu el în tufi-
çurile pådurii.

Båtrânul corb nu çtiu ce så facå. „Nici nu
mi-a cerut pårerea”, se gândi el. „Nici måcar
nu s-a uitat la mine. L-a våzut pe Måria Sa, pe
Regele Cerb, çi l-a urmat. Nici måcar nu a
întors capul spre mine.” Ghearele båtrânului
corb strânserå cu putere creanga pe care
ståtea.

Când s-au aflat din nou în vârful Marelui Molid, din întunericul nopñii a påçit maiestuos Regele
Pådurii. Çi-a ridicat privirea în sus spre ei çi a strigat:

– Pui de om! Ai învins jderul, ai påcålit uliul, ai aruncat Ñeava Morñii la påmânt! Mi-ai salvat
viaña! Vino så locuieçti în casa mea!

„O, bietul de tine! O, ce prostuñ eçti, fiul
meu!” se gândi el. Dupå ce ramurile tufiçurilor
joase s-au închis la loc, foçnind în urma cer-
bului, båtrânul corb råmase încå mult timp cu
ochii añintiñi asupra locului în care dispåruserå
cei doi.
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Poveste serial 
începutå în nr. 1/06

de Werner LUTZ Ilustratå de 
Iulia PRAVDOCHINA

ÇI MICUL LUI PRIETEN FIPS
POVESTEA 9
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Încerca så se convingå singur, cå aça era
cel mai bine pentru maimuñicå: „Fips este un
animal cu blanå, iar animalele cu blanå
trebuie så stea cu animalele cu blanå. Un
animal cåruia îi este caracteristic så tråiascå
în grup are nevoie de companie.

Micuñul plecase. Båtrânul ståtea drept,
vrând så parå indiferent, dar penele zburlite îi
trådau neliniçtea.

În plus, trebuie så îçi câçtige dreptul de a
tråi în pådure çi posibilitatea de a se hråni
singur. Ce altceva ar fi fost mai bine pentru el,
decât så tråiascå în preajma Regelui?

El ar putea vedea unde se aflå duçmanii,
Omul Verde çi cei ca el, care sunt atât de
puternici încât pot tåia copacii çi så-i ducå cu
ei. În aceste vremuri periculoase, micuñul agil
çi rapid are înainte o carierå frumoaså în
slujba Regelui”. Aça încerca båtrânul corb
så-çi înghitå amarul.

De acum înainte, niciun jder çi niciun uliu
nu vor mai îndråzni så-l omoare pe micuñ.
Acesta este acum un ajutor nepreñuit pentru
Rege. E capabil så se urce într-o clipå pe
cele mai înalte vârfuri çi så priveascå pânå
departe.

„Trebuie så-l las så plece”, se gândi el.
„Trebuie så-l las, aça cum în trecut am låsat
så plece puii de corb, dupå ce au crescut çi
au învåñat tot ce trebuie så çtie un corb.” Çi
totuçi, gândurile acestea nu reuçeau så
påtrundå în mintea çi în inima corbului.

Kolk mai çtia cå în fiecare an soñia lui clocea
din nou. Pe Fips înså îi era greu så-l lase så
plece çi îl durea într-un alt fel, pentru cå era
mângâierea båtrâneñilor lui.

Puii de corb erau puternici çi nu erau în
mare pericol. Aveau teritorii proprii çi îçi
construiserå cuiburile undeva sus, unde lupii
nu puteau så ajungå.

– Ce påcat! zise un glas subñire. Corbul
deschise ochii. În faña lui descoperi un pui de
pitulice, care era atât de mic, încât nici nu-l
observase când aterizase lângå el, pe
creangå.

25
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– Bravo! spuse corbul. Penele lui, care
pânå acum fuseserå zburlite, se låsarå în jos
relaxate, strålucind impunåtor.

– Cine eçti tu, micuñule? întrebå Kolk.
– În primul rând, nu sunt micuñ, ci micuñå,

se apårå puiul de pitulice. În al doilea rând,
sunt fiica domnului Pitulice. În al treilea rând,
sunt deja în vârstå de çase såptåmâni. Çi în al
patrulea rând, numele meu este Bobocica.

– Scuzañi-må, domniçoarå! spuse el
serios. Båtrânul ajunsese så-i respecte pe cei
tineri, de când puiul de maimuñå învinsese
jderul çi sårise pe Ñeava Morñii a Omului
Verde.

Îçi ridicå mândrå codiña scurtå çi se uitå cu
ochiçorii ei întrebåtori în ochii mari, serioçi çi
negri ai båtrânului corb.

– Puteñi så må tutuiñi, piui Bobocica. – De fapt, mai exact spus, am doar patru
såptåmâni.

– La vârsta ta oricine ar vrea så fie mai
mare, çi la a mea, oricine ar vrea så fie mai
tânår, zise corbul. Întotdeauna vrem så fim
altfel decât suntem.

– Nu cred! Penele tale lucesc ca måtasea,
ceea ce înseamnå cå ai un caracter iubitor.
Dacå aç fi un pui de pitulice, m-aç îndrågosti
de tine pe loc, o încurajå Kolk.

– Aça-i, zise Bobocica. Sora mea are pene
mai strålucitoare decât ale mele. Îçi va gåsi
mult mai uçor un soñ.

Bobocica dådu de douå ori din cioc, apoi
zise:

– Påcat!
Kolk, care se ruçina acum puñin din pricina

comportamentului såu, dar cåruia îi plåcea
så facå totuçi complimente, în ciuda vârstei
sale, întrebå:

– La ce te referi?

26
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Dar nici dumneavoastrå nu-i respectañi po-
runcile. Când a rostit sentinña de condamnare
la moarte împotriva lui Fips, v-añi luat zborul!
Cu maimuñå cu tot! Vå port un mare respect
pentru aceasta.

– Påcat cå Fips s-a dus la curtea Regelui,
zise Bobocica. Regele este un nemernic.

– Nu se vorbeçte aça despre Maiestatea
Sa! o mustrå corbul.

– Çi tata spune la fel, recunoscu Bobocica.

Ce påcat cå nu sunteñi pitulice!
Îi fåcea bine så audå aceste vorbe de la

cineva mai tânår. Corbul ridicå aripa dreaptå,
sub care locul era acum gol, de când puiul de
maimuñå nu se mai adåpostea sub ea.

– Acum am så zbor pânå la curtea Regelui,
ca så våd cum îi merge micuñului nostru. Pe
curând! ciripi Bobocica.

– Så te întorci repede çi så-mi aduci veçti,
croncåni Kolk în urma ei.

Råmase din nou singur. Spera din toatå inima
ca Bobocica cea vioaie så se întoarcå în curând.
Ce greu îi era så fie din nou singur, dupå ce se
bucurase un timp de compania cuiva.

(Va urma)

1. Ce a fåcut Regele cu mica maimuñå, care i-a salvat
viaña?

2. Cum a suportat Kolk despårñirea de maimuñicå?

3. Cine i-a ñinut companie pentru un timp lui Kolk?

4. Cum ar trebui så fie relañia dintre generañia vârstnicå çi
cea tânårå?

Î
N
T
R
E
B
Å
R
I

Î
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T
R
E
B
Å
R
I

Biblia spune:
„Nu te fåli cu ziua de mâine, cåci nu çtii ce
poate aduce o zi.” (Proverbe 27:1)
„Doamne, Tu må cercetezi de aproape çi
må cunoçti, çtii când stau jos çi când må
scol çi de departe îmi påtrunzi gândul. Çtii
când umblu çi când må culc, çi cunoçti
toate cåile mele. Cerceteazå-må,
Dumnezeule, çi cunoaçte-mi inima! 
Çi du-må pe calea veçniciei.”
(Psalmul 139:1-3; 23-24)

Biblia spune:
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Dumnezeu så aibå milå de noi çi så ne

binecuvânteze, så facå så lumineze peste noi

Faña Lui, ca så se cunoascå pe påmânt calea

Ta, çi printre toate neamurile mântuirea Ta!

Ilustrat de Elena MICULA

Te laudå, popoarele, Dumnezeule, 

toate popoarele Te laudå.

Se bucurå neamurile çi se veselesc; 

cåci Tu judeci popoarele cu nepårtinire, 

çi povåñuieçti neamurile pe påmânt.

Te laudå, popoarele, Dumnezeule, 

toate popoarele Te laudå.

Påmântul îçi då roadele; Dumnezeu, 

Dumnezeul nostru, ne binecuvânteazå, 

Dumnezeu ne binecuvânteazå, çi toate marginile

påmântului se tem de El.
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S-a nåscut în oraçul Tiatira çi fåcea comerñ cu o marfå foarte

scumpå, numitå purpurå. În oraçul grecesc, Filipi, a auzit de

la apostolul Pavel despre Isus Cristos çi a devenit astfel

primul(a) creçtin(å) din Europa. Este posibil ca în casa ei så

se fi ñinut adunårile bisericii creçtine.

Numele lui înseamnå „Dumnezeu a ajutat”. A fost un slujitor

çi un ucenic al prorocului Ilie. Dupå ce Ilie s-a înålñat la cer, a

devenit urmaçul lui. Înzestrat cu puterea lui Ilie, a fåcut multe

minuni. L-a înviat din morñi pe fiul Sunamitei, a înmulñit

proviziile unei våduve, astfel încât aceasta så-çi poatå plåti

datoriile çi fiii ei så nu fie nevoiñi så devinå robi. Pe Naaman,

un cåpitan de oçti, l-a vindecat de leprå. Timp de 50 de ani a

continuat lucrarea învåñåtorului såu. Atât împårañii, cât çi

oamenii de rând au venit la el çi i-au cerut ajutorul.

Ilustrat de Larisa GOROÇCO

Numele lui înseamnå „drag” sau „iubit”. A fost cel mai tânår

dintre opt frañi çi era foarte frumos la chip. Ca påstor la oi, a

dat dovadå de mult curaj. A acceptat provocarea la luptå cu

un uriaç din poporul filistenilor çi l-a învins pe acesta cu o

praçtie. Astfel, poporul lui a câçtigat råzboiul. Mai târziu, a

devenit un mare împårat çi a fost iubit de poporul lui.

Numele lui înseamnå „Dumnezeu este tåria mea”. La 25 de

ani a devenit împåratul ñårii lui çi a domnit 29 de ani. A

reintrodus închinarea la adevåratul Dumnezeu. A primit o

scrisoare de la împåratul asirian, care conñinea o ameninñare

çi s-a dus la Templu çi s-a rugat lui Dumnezeu så-i scape.

Când s-a îmbolnåvit çi era pe moarte, s-a rugat çi Domnul 

l-a mai låsat så tråiascå încå 15 ani.

Realizat de Liubov SCHOLL

ÇTII CUM ÎI CHEAMÅ?ÇTII CUM ÎI CHEAMÅ?

Råspuns:Råspuns: 2 Împårañi 18-20

Råspuns: Împårañi 2-6Råspuns: 1 Samuel 17:12-50
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Faptele Apostolilor 16:11-15, 40
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Monica FOALIÇ, 11 ani, jud. Timiç

Trimite-ne scrisoarea ta pe adresa
noastrå:
Asociatia LUMINA LUMII
OP 1 / CP 68
550 179 Sibiu
România
Sau poñi comanda FELINARUL 
direct la:
Tel./Fax: 0269 21 85 11
felinarul@luminalumii.ro

www.luminalumii.ro

FELINARUL 
poate fi comandat
GRATUIT. Dacå vrei,
ne poñi ajuta trimiñân-
du-ne timbre poçtale 
(a câte 0,40 sau 0,50
Lei). Mulñumim çi
pentru eventualele
donañii pentru finanñarea
revistei.

FELINARUL

Felinare, prieten drag,
Uça ñi-o deschid în larg
Så poñi intra cu bucurie
Çi så stai o veçnicie.

Eu te citesc çi te ador
Cåci aflu de Mântuitor.
Eçti un oaspete dorit
Çi cu dragoste-ngrijit.

de Eliza BOÑ, jud. Vaslui

Felinarule iubit, te 
salut în Numele 
Domnului Isus çi-ñi
mårturisesc cå ori de câte ori te
primesc sunt binecuvântatå. Må rog ca
Dumnezeu så îñi dea viañå lungå. Naomi
MARIAN, jud. Oradea 

Lumina Felinarului

Felinarule, Felinåruñule,
Unde eçti dråguñule,
Cå de când te-am întâlnit,
De atunci te-am tot citit.

Tu, revista preferatå,
Eçti lecturå minunatå,
La noi toñi så fii acum,
Çi acaså, çi la drum.

Tu, revista fermecatå,
Vino la noi îndatå,
Toñi copiii vor
Så te citeascå repejor.

Cå tu eçti o revistå,
Frumoaså çi mititicå,
Oriunde în ñarå
Çi chiar de afarå.

Felinarule, Felinåruñule,
Eçti revista favoritå
Çi bogatå-n cunoçtinñe,
Peste tot în lume, copiii vin numai la tine.

de Andreea Mihaela POP, jud. Sibiu

FELINARUL

O, revistå minunatå!
Ai apårut ca din senin
Så vesteçti la fiecare
Cå Dumnezeu e sfânt, divin.

Cum aç putea så-ñi mulñumesc
Pentru lucrul tåu divin?
Doar la cerul cel ceresc
Så må rog, så må închin.

Eu doresc ca-ntotdeauna
Så ai succes çi mai departe,
Så vesteçti în continuare
Ale rugåciunii çoapte.

Iar acum când noaptea vine,
Eu te rog çi ñine minte:
Felinarul e-o comoarå
Care binecuvânteazå.

de Rebeca MÅRCULESCU, jud. Bihor

Monica SCRIPCARIUC, 
14 ani, jud. Timiç

Violeta LUNGU, 
13 ani, Rep. Moldova

Luminiña STANCIU, 
jud. Suceava
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Ioana BOGDÅNESCU, 
14 ani, jud. Hunedoara

Lidia HARAPCEA, 
15 ani, jud. Gorj

Emanuela STÅNICI,
jud. Timiç

Adina Mådålina BLEJERU,
13 ani, jud. Sibiu

Andreea Rebeca BÂLC, 
12 ani, jud. Timiç
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Realizat çi ilustrat de Iulia
ILCIUC

Urmeazå drumul pe care a ieçit cârtiña la
suprafaña påmântului çi noteazå în ordine

literele care i-au ieçit în cale. Citite în ordine,
ele formeazå un verset biblic.
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