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Odatå, tata îi promisese fiicei lui cå o va duce într-o drumeñie. „Numai
noi doi, singuri!”, spusese el atunci. Tabita açteptase cu multå neråbdare
ziua aceea, deoarece drumeñiile cu tata nu erau deloc plictisitoare, ci erau o
adevåratå aventurå pentru ea.

Çi iatå cå sosise în sfârçit ziua promiså. Tabita çi tatål ei au pornit la drum,
ñinându-se de mânå. Tabita era atât de fericitå! Ce frumos e så mergi de mânå cu
tata!

Drumul lor trecea printr-o câmpie. Un çoarece de câmp le-a tåiat calea, iar fluturii
dansau în lumina soarelui. Când au ajuns la pådure, drumul urca treptat. Tabita a luat-o
la fugå înaintea tatålui, dar acesta a atenñionat-o:
– Dacå mai alergi aça, ai så oboseçti foarte repede. Muntele se urcå încet, pas cu pas, altfel îñi consumi

prea repede energia.
Ce bine cå tata çtie întotdeauna ce este bine çi ce nu!
Dintr-un tufiç s-a auzit deodatå un foçnet. Tabita s-a speriat. Doar la câñiva paçi de ei, trecea o familie de

mistreñi.
– Stai liniçtitå, i-a çoptit tata. Nu trebuie så-ñi fie fricå. Sunt aici, cu tine, a spus tata cu dragoste. 

Tabita a råsuflat uçuratå când çi-a dat seama cå lângå tatål ei este într-adevår în siguranñå.
– Acum ce se mai aude? a întrebat Tabita puñin mai târziu.
– Este o cascadå, a råspuns tata.
Cu cât se apropiau mai mult de locul acela, cu atât vuietul devenea tot mai puternic. Ajunçi
foarte aproape de cascadå, au fost nevoiñi så strige unul la celålalt pentru a se putea înñelege.
– Îmbracå-te cu jacheta de ploaie! a strigat tata. Drumul nostru trece exact pe lângå cascadå
çi sigur ne va uda. Eu o iau înainte, iar tu vino dupå mine.
Amândoi s-au îmbråcat cu pelerinele de ploaie, apoi tata a luat-o înainte, ñinând-o pe

Tabita de mânå. Drumul era îngust çi foarte alunecos. Tabita a alunecat o datå, dar mâna
tatålui a ñinut-o atât de bine, încât nu a cåzut. Ce bucuroaså era cå are un tatå atât de

puternic! 
– Vai, a fost cam periculoaså trecerea, nu-i aça, tatå? a zis Tabita dupå ce au

låsat cascada în urmå. Dar nu mi-a fost fricå, pentru cå am fost cu tine.
– Cred cå acum meritåm o pauzå, så ne odihnim puñin! 

Tata a scos ceva din rucsac çi i-a dat Tabitei, zâmbind.
– Uau, ciocolata mea preferatå! Mulñumesc, tati! Eçti cel

mai bun tatå din lume! 3

de Monika BÜCHEL
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ISUS NE CHEAMĂ SĂ-L URMĂM
„Dacå Îmi slujeçte cineva, så Må urmeze; çi unde sunt Eu, acolo va fi çi

slujitorul Meu. Dacå Îmi slujeçte cineva, Tatål îl va cinsti.” (Ioan 12:26)

Domnul Isus a spus aceste cuvinte în urmå cu mai mult de 2000 de ani

oamenilor care erau cu El. Mie mi-ar fi plåcut så fi fost acolo lângå Isus çi så-I

ascult predicile. Acest lucru nu mai e posibil. Înså Domnul Isus a avut grijå ca

ceea ce a spus El atunci, så fie scris într-o carte. Aceastå carte este Biblia. Ea

vorbeçte într-un mod atât de viu çi de clar, încât parcå, atunci când o citesc,

må aflu pe o stradå din Ierusalim sau pe malul Lacului Ghenezaret, chiar lângå

Domnul Isus Care-mi spune: „Urmeazå-Må”. Aceastå provocare este valabilå

aståzi pentru fiecare, la fel cum a fost

pe vremea Domnului Isus!

Dar ce înseamnå, de fapt, så-L

urmezi pe Isus? Înseamnå så-L iubeçti,

så-L asculñi çi så te încrezi în El. Cine-L

urmeazå pe El, poate så fie liniçtit çi

nu trebuie så se teamå de ceea ce va

aduce viitorul. El este întotdeauna cu

tine. Domnul Isus çtie tot ceea ce este

bine pentru tine! El este atotputernic!

Acum mai citeçte o datå versetul

26 din Ioan 12, care e scris mai sus.

Domnul Isus a promis cå cei care-L

urmeazå çi Îl slujesc vor fi acolo unde

este El. Çi noi çtim cå Domnul Isus locuieçte în cer, acolo unde nu mai existå

suferinñå, necaz çi nici moarte. Imagineazå-ñi cerul nemårginit! Acolo se aflå

milioane de oameni care L-au urmat çi L-au slujit pe Isus Cristos. Ei cântå

spre gloria lui Dumnezeu împreunå cu îngerii. Deodatå se face liniçte, iar în

aceastå liniçte, imagineazå-ñi cå auzi glasul lui Dumnezeu, care ñi se

adreseazå: „Ce bine ... (çi-ñi rosteçte numele), cå eçti aici! Te-am açteptat så

vii! Apropie-te mai mult. Vreau så fiu aproape de tine! Çtiu cå nu ñi-a fost uçor

så renunñi la atâtea lucruri çi så Må urmezi, dar totuçi ai fåcut-o çi ai reuçit!”

Cerul întreg Îl glorificå pe Dumnezeu.

Nu ai vrea så fii çi tu acolo unde este Domnul Isus? Vino çi urmeazå-L. El te

cheamå så-L iubeçti, så-L asculñi çi så te încrezi în El.

ISUS NE CHEAMĂ SĂ-L URMĂM

4
de Waldemar ZORN Ilustrat de Ivan SULIMA
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Ilustrat de Victoria DUNAIEVA

greçeli. Poñi så le gåseçti? Coloreazå cea de-a doua imagine dupå cum îñi place! 
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P
e vremea când Domnul Isus Cristos a tråit pe påmânt, oamenii care erau cel mai mult
desconsiderañi de popor, erau cei care colectau impozitele. Aceçtia se numeau vameçi.
Impozitele pe care le adunau le dådeau romanilor aflañi atunci la putere. De cele mai multe

ori, vameçii cereau de la oameni mai mulñi bani decât trebuia. În felul acesta, unii vameçi au devenit
foarte bogañi. Un astfel de vameç a fost çi Zacheu din Ierihon. 

Acum înså vreau så-ñi povestesc despre un alt vameç, pe nume Matei.
Domnul Isus locuia în Capernaum, probabil în casa lui Petru. Într-o zi, trecând pe la poarta

cetåñii, l-a întâlnit acolo pe vameçul Matei çi i-a spus: „Vino dupå Mine!” Matei s-a ridicat imediat
çi , fårå så ezite, a fåcut ce i-a spus Isus.

Într-o searå, Matei L-a invitat pe Isus la el la maså. Pentru un musafir atât de important ca Isus,
Matei a pregåtit o cinå la care i-a invitat çi pe toñi prietenii lui, care erau „vameçi çi påcåtoçi”.
Domnul Isus a stat la maså cu ei. Fariseii, cei care Îl urmåreau pe Domnul Isus, au început så
cârteascå çi le-au spus ucenicilor:
– De ce månâncå Învåñåtorul vostru cu vameçii çi cu påcåtoçii?
Isus a auzit aceste vorbe çi a råspuns:
– Nu cei sånåtoçi au nevoie de medic, ci cei bolnavi. Eu am venit så chem la pocåinñå nu pe cei

drepñi, ci pe cei påcåtoçi.
La un astfel de råspuns înñelept nu s-a açteptat nimeni, iar fariseii au råmas fårå replicå. 

Într-adevår, påcåtoçii au nevoie de iertare çi de mântuire. Unul dintre aceçti påcåtoçi 
a fost çi Matei, vameçul. Da! Chiar acel Matei, care mai târziu a scris prima
carte a Noului Testament, Evanghelia dupå Matei!

El a devenit unul dintre ucenicii lui Isus, iar în Evanghelia sa
ne relateazå ce a spus, ce a predicat Isus çi ce minuni a fåcut El
pe påmânt. Matei menñioneazå exact cuvintele cu care i S-a

adresat Isus în mod personal: „Vino
dupå Mine!” (Matei 9:9)

de Waldemar ZORN

Ilustrat de Larisa GOROÇCO

„VINO DUPÅ MINE!”
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Cu partea de avere-n buzunar,
Porni curând spre-o ñarå-ndepårtatå,
Gândind: „Må voi plimba ca un hoinar
Nestingherit, zorind din bar în bar
Çi fericit cum n-am fost niciodatå
Så uit cå am avut vreodatå-un tatå.”
.........................................................
De-atunci, la poartå n-a mai pus zåvor.
Spera – çi-n miez de noapte-ardea luminå – 
Visând la fiul cel risipitor;
În zori spre drum, cu ochi cercetåtor
Çi mistuit de-o dragoste divinå,
Striga în tainå: „Fiul Meu, o, vino!”
.........................................................
Fantastic! Så vå spun nu pot nicicum
Ce simt, când mândru fac pe galantonul:
„Plåtesc eu azi ‹factura de consum›
Så ne distråm, prietenii mei buni,
Cåci pentru-aceasta doar tråieçte omul!”
Îçi modelå, curtenitor, el tonul.

***

Curând se plimbå iar ca un hoinar
Însingurat, pe drumuri lungi de ñarå...
Prietenii, låsându-l, n-au habar
Cå nu mai are-un ban în buzunar...
„De unde ar putea el bani så cearå?!”...
Çi doarme undeva, sub cer, afarå...

Mai bântui çi-o foamete... Atunci
Se alipi de-un om, ca porci så-i pascå
Çi-n ale conçtiinñei taine-adânci,
Cuvinte vii çi sfintele porunci
Au început deodatå så-ncolñeascå...
Çi-l prinse-un dor de casa pårinteascå.

Flåmând çi fråmântat în ceas târziu
Simñi infernul din adânc de cloacå
Çi-n cuget cum îl roade-un vierme viu
Çi-un groaznic chin în sufletu-i pustiu:
„Am så må scol så plec la al meu tatå
Så må cåiesc adânc... poate må iartå.
............................................................
La orizont, cu ochi cercetåtor
Întrezåreçte... -mpovårat de vinå,
Venind agale-un fiu risipitor
Çi-n focul dragostei, mistuitor
Aleargå... -i cade pe grumaz cu milå...
Çi-n lacrimi, douå inimi se unirå

***

N-ai vrea så simñi ca fiu risipitor
Ce a simñit çi cel de-odinioarå:
Pe Cineva, cu suflet iubitor
Cåutându-te, cu ochi cercetåtor,
În brañe ce grumazu-ñi înfåçoarå
Så te conducå-n veçnica Lui Ñarå?

Ascultå, sub povara ta de vinå
O voce dulce: „Fiul Meu, o, vino!”

Ascultå, sub povara ta de vinå
O voce dulce: „Fiul Meu, o, vino!”

de Petricå PLEÇA

VINO!VINO!
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Ce bine cå existå vara çi ce bine cå existå vacanña de varå! Nu este nimic
mai frumos decât vacanña de varå!

Ioana çi Cornel erau foarte bucuroçi. În camera lor, imediat lângå uçå, se
aflau douå rucsacuri burduçite. Înainte ca Ioana çi Cornel så se culce, çi-au
verificat încå o datå bagajele çi s-au rugat împreunå pentru cålåtoria care le
ståtea înainte. În dimineaña urmåtoare, copiii aveau så plece în tabårå. Era
prima lor tabårå. La çcoala duminicalå aflaserå deja câte ceva despre pro-
gramul taberei çi acum erau neråbdåtori så participe la jocurile interesante.

Când Ioana çi Cornel au fost duçi de pårinñii lor la locul de întâlnire,
autobuzul bisericii era aproape plin. Råbdåtori, au ascultat încå o datå
sfaturile mamei, apoi s-au urcat veseli în autobuz ca så-çi ocupe locurile. În
tot timpul cålåtoriei, copiii au cântat împreunå cu liderii lor cântårile pe care
le învåñaserå la çcoala duminicalå çi çi-au fåcut tot felul de planuri pentru

såptåmâna care le ståtea înainte. Autobuzul a luat în sfârçit ultima
curbå çi a oprit la locul de tabårå. Acesta se afla în mijlocul pådurii,

iar în apropiere curgea domol un pârâu cu apå limpede.
Entuziasmañi, copiii se uitau la locul care fusese ales pentru

ei. Era un luminiç mare, unde se aflau rânduri
întregi de corturi spañioase. Ce frumos era! În

apropierea pârâului, sub o prelatå întinså, se

de Elena Cepilca
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vedeau mese çi bånci late de lemn. Acolo era locul unde se servea masa. La bucåtårie lucrau câteva
bucåtårese vesele, cu çorñuri colorate, iar mâncarea pentru prânz fierbea în niçte oale mari. În josul
pârâului era un loc bun pentru scåldat. În apropierea corturilor erau amenajate câteva locuri de joacå. Se
pregåtise totul cât se poate de bine, iar copiii erau foarte bucuroçi çi recunoscåtori pentru acest lucru.

Dupå un prânz gustos, copiii au fost repartizañi în corturi, unde aveau så doarmå pe saltele. În fiecare
cort încåpea câte un grup de 10 copii çi un adult care le era lider. Ioana çi Cornel erau obiçnuiñi så fie
mereu împreunå, dar acum Ioana dormea în cort cu alte fete çi Cornel în alt cort cu båieñii. S-au bucurat
înså foarte mult când au aflat cå dormeau în corturi vecine. Ioana a primit un loc lângå o fereastrå micå,
prevåzutå cu o plaså împotriva insectelor. Lângå Ioana era locul unei fetiñe vesele, cu pårul roçcat çi
cârlionñat. Fetele s-au plåcut de la început çi s-au împrietenit imediat. Ionela, conducåtoarea lor, a fost
îndrågitå de la prima vedere. Ea le-a adunat pe fete çi s-au rugat împreunå, cerându-I Domnului Isus så fie
cu ele în urmåtoarele çapte zile de tabårå. 

Locul lui Cornel era între doi båieñi: un ochelarist timid çi un lungan cam morocånos. Cornel s-a
hotårât så-çi aducå salteaua mai aproape de cea a ochelaristului, care i-a zâmbit prietenos. Cornel îi
cunoçtea pe ceilalñi båieñi de la çcoala duminicalå. Liderul båieñilor era un tânår foarte prietenos, care a
început programul în cortul lor tot cu rugåciune.

Prima zi dintr-o tabårå creçtinå începe întotdeauna cu rugåciune. Acest lucru, la fel ca çi scåldatul la
pârâu, drumeñiile, povestirile ascultate seara, cântårile çi focul de tabårå, erau noi çi interesante pentru
Ioana çi Cornel! 

Într-o zi, liderul taberei le-a spus copiilor cå ziua aceea avea så fie una deosebitå. Îi açtepta un joc
interesant care se numea „Cålåtoria pelerinului”. Copiii au fost foarte neråbdåtori så înceapå jocul. Dupå
micul dejun au fost discutate în fiecare cort regulile jocului. Liviu, båiatul lungan çi morocånos din cortul
lui Cornel, avea întotdeauna ceva de comentat. Nu-i conveneau premiile çi ar fi preferat så se ducå la
pârâu så se scalde, în loc så depunå atâta efort urcând muntele pentru a ajunge la o aça-numitå
„Cetate Cereascå”. Totul i se pårea mult prea obositor! Lui Cornel îi pårea råu cå avea un ase-
menea coechipier. A început jocul. „Pelerinii” au pornit curajoçi în cålåtoria spre „Cetatea
Cereascå”. Aceasta se afla pe dealul mare din apropierea taberei. Cel care ajungea la cetate
era råsplåtit, iar cel care abandona cålåtoria undeva pe drum era descalificat. 

9

08_17rum.qxd  24.05.2007  12:09 Uhr  Seite 9



dureri de
picioare çi a spus

cå este epuizatå. A
mai adåugat cå ar fi

ajuns aproape de vârf, dar
pur çi simplu nu se putea

merge mai departe. Le-a spus
copiilor cå ar fi mai bine så

facå toñi cale întoarså, înainte så
fie prea târziu. O altå liderå de grup a

încercat så-i convingå pe copii cå
premiile pentru câçtigåtori nu ar fi nimic
deosebit çi cå nici måcar nu merita så se

depunå atâta efort pentru finalizarea
cålåtoriei.

Chiar la începutul jocului, copiii trebuiau så treacå prin „Poarta
strâmtå”. Liderii grupurilor puneau fiecårui copil, care trecea prin poartå,
câte o întrebare despre Isus, ca de exemplu: „De ce a venit Isus în lumea aceasta?”,
„Unde S-a nåscut Isus?”, „Ce înseamnå pocåinña?” etc. Aproape toñi copiii au reuçit
så treacå de acest obstacol, deoarece auziserå despre toate aceste lucruri la çcoala
duminicalå. Cornel s-a uitat dupå sora lui. Çi ea reuçise så treacå prin „Poarta
strâmtå” çi mergea acum în urma prietenei ei. Apoi, dintr-odatå, drumul s-a bifurcat.
O potecå îngustå ducea direct în sus. Cu ajutorul unor frânghii, poteca fusese îngustatå
çi mai mult. Era çi un alt drum, lat, care ducea în jos, spre râu, iar la dreapta çi la
stânga acestui drum se aflau bånci, pe care erau puse multe bomboane.
Câñiva copii s-au açezat pe acele bånci, så se odihneascå, måcar o clipå,
dar mai târziu au aflat cå din aceastå cauzå au fost descalificañi. Lângå
poteca îngustå ståteau câñiva lideri de grup. Ei îçi dådeau toatå silinña
så-i convingå pe copiii care treceau pe acolo så o ia pe celålalt drum
çi le descriau greutåñile care îi açteaptå pe cale. Pelerinii înså nu s-au
låsat amågiñi. Dupå ce au depåçit aceastå porñiune de drum, çi-au dat
seama cå tocmai au trecut de „Muntele greutåñilor”.

Deodatå, copiii au våzut câteva lidere de grup venind
cåtre ei dinspre munte. Una dintre ele se plângea de 

10
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Frânghiile îngustau drumul tot mai mult, iar copiii trebuiau så
treacå prin multe desiçuri, peste poduri înguste çi prin urzici. Câteva fete s-au

întors din drum, dupå ce au auzit cele povestite de liderele lor de grup çi dupå ce
au dat peste primele greutåñi. Mai târziu, copiii au aflat cå aceea fusese „Valea

umbrei morñii”. Liderii le-au explicat copiilor cå toñi creçtinii trec prin aceastå vale,
atunci când duçmanul îi chinuie cu îndoieli çi le pune tot felul de piedici pe cale, pentru 

a nu-L mai urma pe Cristos.
Drumul devenea din ce în ce mai greu. Uneori, pe lângå drum, de cealaltå parte a frânghiei, apåreau

copii care ieçiserå din joc çi care îi ajutau acum pe liderii lor de grup. Ei erau despårñiñi de pelerini doar de
frânghie çi mergeau alåturi de ei. Drumul lor nu era greu. Înaintau repede çi fårå efort, ademenindu-i pe
pelerini så li se alåture.

– Vom ajunge în vârf înaintea voastrå! strigau ei. 
Cine påråsea înså calea îngustå çi trecea peste frânghie la ei, era imediat descalificat. Pe calea cea îngustå
råmâneau tot mai puñini pelerini.

La un moment dat, s-a auzit un zgomot de undeva din fañå. Pe niçte båncuñe de lemn îi açteptau o
mulñime de bomboane çi de biscuiñi. Alåturi erau çi pahare cu suc. Liderii le-au oferit pelerinilor så
månânce çi så bea. Dar vai, aceasta a fost cea mai periculoaså capcanå pentru cålåtorii care se îndreptau
spre „Cetatea Cereascå”! Aici s-au oprit cei mai mulñi pelerini, pentru a gusta din bunåtåñile expuse. Cei
care s-au gråbit så ajungå în vârful dealului, au mers mai departe fårå så se opreascå. Aceastå capcanå
era numitå „Târgul deçertåciunilor”. Liderii de grup le-au explicat copiilor ce înseamnå aceasta în
viaña unui creçtin. Cornel a trecut çi de aceastå capcanå cu bine. S-a uitat în jur çi a våzut-o pe
Ioana, care i-a fåcut semn cu mâna.  Çi ea trecuse de „Târgul deçertåciunilor”.

„Ce bine! Çi Ioana îçi continuå drumul”, se gândi Cornel uçurat. Înså nu se vedea
încå sfârçitul drumului. Dupå o altå curbå, copiii au fost provocañi încå o datå så se
odihneascå çi så se relaxeze, dar niciunul dintre cei råmaçi nu a mai cåzut în
capanå; mai erau doar câñiva paçi pânå la ñintå. Apoi, în faña pelerinilor, a apårut
imaginea unui înger desenat pe o coalå mare de hârtie. Liderul taberei îi felicita
pe pelerini de îndatå ce treceau linia de sosire.

11

08_17rum.qxd  24.05.2007  12:09 Uhr  Seite 11



Câçtigåtorii au fost råsplåtiñi din belçug cu multe premii
nemaipomenite: baloane, dulciuri, cårñi, carioci, jucårii çi
multe altele. Pelerinii s-au bucurat foarte mult de izbânda lor.
Efortul le-a fost råsplåtit. Ioana a alergat la fratele ei çi i-a
aråtat premiul câçtigat, iar Cornel i-a povestit surorii lui cum a
fost la un pas så cedeze ispitei de la „Târgul deçertåciunilor”.
Morocånosul Liviu a fost çi el printre câçtigåtori. Era singurul
båiat din echipa lui Cornel, care reuçise så ajungå în vârful
dealului. Liviu i-a aråtat lui Cornel lanterna pe care o primise,
printre altele, ca premiu. Fericiñi çi mulñumiñi, copiii au început
så coboare dealul. Jos îi açteptau alte felicitåri din partea
prietenilor çi a liderilor de grup. Îi açteptau çi bucåtåresele,
care pregåtiserå un prânz copios. Cornel çi Liviu mergeau
alåturi. Deodatå, Liviu a bågat mâna în buzunar çi a scos

câteva dulciuri, pe care i le-a întins lui Cornel. Cornel le-a
luat çi l-a întrebat pe Liviu:

– De unde ai bomboanele?
– Nu te-ai prins? Trebuie så fii çmecher! Astea

sunt de la „Târgul deçertåciunilor”, nu le
recunoçti? Ai våzut doar çi tu dulciurile de acolo!

– Le-ai primit cumva de la copiii care au ieçit
din joc?

– Da’ de unde! Mi le-am luat singur. A trebuit
doar så açtept un moment prielnic. N-am fåcut

nimic råu, totul a fost doar un joc! Så nu må dai de
gol, ai înñeles?!

– Nu este drept! Nu ar fi trebuit så primeçti
lanterna. Nu este corect! Un creçtin nu are voie så facå
aça ceva, asta çtiu sigur.

– Începi så må enervezi cu „asta nu-i voie, asta nu-i
voie”. Dacå tu crezi cå nu ai voie så faci ceva, atunci
nu face!
Cornel i-a întins lui Liviu restul bomboanelor.

– Ia-le înapoi. Nu le vreau!
În momentul acela înså, båieñii au fost surprinçi de
liderul taberei, care tocmai terminase de împårñit
premiile. Båieñii nu-l observaserå. Bomboanele se
mai aflau încå în mâna întinså a lui Cornel.

– Stai aça, tinere. Ce ai acolo? Astea sunt
bomboane de la „Târgul deçertåciunilor”! Nu

se poate! Ai mai avut çi curajul så-ñi iei
premiul? se mirå liderul taberei de fapta lui

Cornel.
– Acestea nu sunt bomboanele mele,

încercå Cornel så explice. Liviu, spune
ceva! 
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Cornel s-a açteptat ca Liviu så recunoascå totul, în schimb, acesta zise råspicat:
– Påi, ale cui så fie? Añi våzut chiar çi dumneavoastrå, domnule Florea, a vrut så-mi dea çi mie câteva.

Dar eu nu i-am acceptat bomboanele. Añi våzut, nu-i aça, domnule Florea?
– Da, am våzut tot. Cum te cheamå, tinere? În care cort stai çi cine este liderul tåu de grup?

De fricå, Cornel a început så se bâlbâie çi a råspuns la întrebåri plin de fricå. Apoi a låsat bomboanele så
cadå în iarbå. Ele nu mai prezentau niciun interes pentru nimeni. Ochii i s-au umplut de lacrimi. Ce avea
så i se întâmple acum?
Cornel ñinea încå în mânå cartea pe care o câçtigase în mod cinstit în aceastå competiñie. Încet de tot, i-a
întins-o liderului taberei:

– Poftim, luañi-o înapoi.
Apoi o luå la fugå spre poala dealului. Nici nu mai dorea så audå cum ceilalñi pelerini erau felicitañi la
„Poarta strâmtå”. Cornel se simñea înçelat çi cel mai mult ar fi vrut så plece acaså. Pe Ioana n-o
vedea nicåieri. Cineva i-a pus mâna pe umår. În faña lui era liderul lui de grup, Çtefan. 

– Çtiu tot. Domnul Florea mi-a spus. Tu frecventezi de puñin timp biserica, de aceea cred
cå nu ai înñeles încå prea bine cum trebuie så tråieçti ca çi creçtin, nu-i aça? Dar nu-ñi face
griji, Cornel. E bine cå ai dat cartea înapoi. Dacå vrei, putem så ne rugåm împreunå.
Domnul Isus sigur te iartå! Cel mai important este så-ñi recunoçti imediat påcatul.
Dar care påcat? Ce trebuia så recunoascå Cornel? Nu ar fi fåcut niciodatå o asemenea
faptå! A vrut så-çi câçtige premiul în mod cinstit! Ochii i s-au umplut din nou de lacrimi.

– Nu te teme, Cornel. Cel mai important este acum så-i mårturiseçti lui Dumnezeu ce
ai fåcut çi så-ñi refaci relañia cu El. Vrei acest lucru?
Cornel tocmai vru så explice situañia, când îl våzu înaintea lui pe Liviu cu
privirea satisfåcutå. Avea un zâmbet råutåcios çi tocmai îi spunea ceva lui
Dinu, care ståtea çi el cu ei în cort çi se înñelegea foarte bine cu Cornel.
Prin lentilele ochelarilor såi, Dinu se uita acum mirat la pelerinul
nefericit, de la care Çtefan, liderul de grup, încå mai açtepta un
råspuns.

– Vreau så plec acaså! Nu mai vreau så råmân în tabårå çi
nici la çcoala duminicalå nu mai vreau så merg. Nu am luat eu
bomboanele! Liviu mi le-a dat! Liviu e fåptaçul!
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Când Liviu çi-a auzit numele, a intervenit imediat în discuñie:
– Ia auzi! Nu încerca så dai vina pe altul! Domnul Florea a våzut

totul cu ochii lui. Mi-ai întins o mânå plinå cu bomboane furate de la
„Târgul deçertåciunilor”.

– Laså-ne, Liviu, rezolvåm singuri problema, a spus Çtefan.
Enervat, Liviu çi-a continuat drumul. Çtefan i-a spus lui Cornel så se

liniçteascå mai întâi, så se gândeascå la cele întâmplate çi så stea de vorbå
singur cu Domnul Isus despre toatå situañia. Cornel nu a vrut så vinå nici
måcar la masa de prânz. S-a bucurat så fie singur în cort. Cornel L-a rugat
plângând pe Dumnezeu så-l descopere pe adevåratul hoñ çi mincinos. Îi pårea
råu cå cineva, care purta numele de creçtin, putea så facå o faptå atât de rea.
Era atât de greu så tråiascå având asupra sa vina altuia, mai ales acum, când nu
avea niciun prieten lângå el! Chiar atunci, în cortul lui a intrat Ioana. Era foarte
agitatå, deoarece Liviu trâmbiñase deja toatå povestea în timpul mesei de
prânz. Ioana nu crezuse înså niciun cuvânt çi venise acum pentru a afla
adevårul de la fratele ei. L-a ascultat atentå çi i-a aråtat atâta compasiune, încât
båiatul s-a simñit imediat mai uçurat.

Ultimele douå zile de tabårå au fost foarte grele pentru Cornel. Ce s-ar fi
fåcut fårå sora lui, Ioana?! Nu-l mai interesau activitåñile, dorea doar så plece
acaså. Cel mai råu era înså faptul cå ceilalñi copii îl tratau cu indiferenñå. Asta

îl durea cel mai tare çi nu se mai simñea deloc bine în prezenña lor. Ioana s-a
rugat tot timpul pentru fratele ei. A stat de vorbå cu domnul Florea despre
cele întâmplate çi i-a explicat tot. Liderul taberei înså a ridicat doar din
umeri, zicând:

– Dumnezeu çtie cum s-au petrecut de fapt lucrurile. Nu pune toate la
inimå, Ioana. Timpul le va rezolva pe toate.

Existå înså lucruri care îi rånesc profund pe oameni çi care nu pot fi
uitate atât de uçor. În acea tabårå creçtinå, un båieñel, pe nume

Cornel, care-L iubea din toatå inima pe Domnul Isus, nu-çi mai
dorea altceva decât så ajungå cât mai repede acaså çi så nu mai

fie nevoit vreodatå så meargå la bisericå.
A venit în sfârçit çi ultima zi de tabårå. Copiii s-au
înghesuit din nou în autobuzul bisericii, care venise så-i

ducå acaså. I-au mulñumit încå o datå lui Dumnezeu
pentru timpul minunat, au cerut binecuvântarea Lui

pentru drumul de întoarcere çi apoi au pornit
spre caså. Cornel nu a cântat cu ceilalñi

copii çi nici nu a râs când s-au povestit
întâmplåri hazlii din tabårå. Ioana îl

strângea de mânå, înñelegåtoare.
Ajunçi acaså, copiii au

povestit toatå seara
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întâmplåri din tabårå. Dacå nu ar fi existat incidentul dintre Cornel çi Liviu, totul ar fi fost
perfect. Pårinñii Ioanei çi ai lui Cornel, care în final au aflat tot, çi-au consolat fiul, cât de bine au putut.
Toatå familia a hotårât så înceapå så se roage pentru Liviu, care tråia încå în påcat. Duminicile urmåtoare,
Cornel nu s-a dus la bisericå împreunå cu familia, pentru cå îi era prea greu. Într-o duminicå înså, tocmai
pe când Cornel citea din Biblia pentru copii, cineva a sunat la uçå. Cornel a deschis, iar în faña lui ståtea
liderul lui de grup, Çtefan.

– Îmi dai voie så intru, Cornel?
– Poftiñi, vå rog.

Cornel s-a gândit imediat la toate situañiile neplåcute, despre care nici måcar nu mai dorea så vorbeascå.
– Am venit så-ñi spun ceva, Cornel. Tuturor copiilor le este foarte dor de tine. Îñi simt lipsa de la

çcoala duminicalå. Toñi îñi trimit salutåri. Cel mai important este înså, cå acum toñi çtiu cå eçti
nevinovat. Dumnezeu S-a îngrijit de lucrul acesta.

– Poftim? Nu pot så cred! Cum au aflat?
– Simplu. La „Târgul deçertåciunilor” a fost o fatå, care l-a

våzut pe Liviu când a luat bomboanele pe ascuns. Ea înså ne-a
povestit totul abia acum. Ea nu a çtiut nimic despre cele
întâmplate în tabårå între tine çi Liviu. Mai târziu, Liviu çi-a
recunoscut çi el vina. Te rog så nu mai fii trist. Iartå-ne pe toñi,
çi mai ales iartå-må pe mine, pentru cå nu te-am crezut de la
început. Vezi, tu eçti un adevårat pelerin çi eçti singurul care ai
trecut cu bine çi prin „Mlaçtina descurajårii”. Gândeçte-te
numai la câte ai învåñat în timpul acelui concurs. Ai câçtigat în
mod cinstit premiul! Så nu uiñi înså cå çi în viaña de zi cu zi eçti
un pelerin çi cå, într-o zi, învingåtorii vor primi cununa slavei din
mâna Mântuitorului. Mergi mai departe pe drumul acesta de
creçtin, nu te abate de pe calea îngustå, care te duce la Tatål
tåu ceresc! El te açteaptå çi te ajutå så depåçeçti toate
obstacolele. 

Pe obrajii lui Cornel au început så se rosto-
goleascå lacrimi mari, dar de data aceasta erau
lacrimi de bucurie. El çi familia lui nu se ruga-
serå în zadar! Iatå cå adevårul a ieçit la ivealå.
Acum Cornel era decis så meargå mai departe,
însoñit întotdeauna de Domnul Isus, pe calea
de creçtin, pe care pornise.

Ilustrat de Ina Cozina
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John Bunyan (1628-1688) a fost un scrii-
tor englez, ale cårui cårñi sunt citite de
peste trei sute de ani, atât de copii, cât çi
de adulñi. Cea mai cunoscutå carte scriså
de el este „Cålåtoria pelerinului”. Aceasta
a fost scriså în anul 1678, în închisoarea
din Bedford, dupå ce Bunyan a fost arestat
çi închis pentru cå predica Cuvântul lui
Dumnezeu.

Copilåria çi anii tinereñii
John Bunyan s-a nåscut în Bedford, un oråçel din Anglia, într-o

familie de ñigani såraci. Nimeni din familia lui nu Îl cunoçtea pe Isus
Cristos ca Mântuitor. John a fost nevoit så abandoneze çcoala ca så
lucreze, pentru ca familia lui så aibå de mâncare. Ca çi tatål çi bunicul
lui, John s-a ocupat de vânzarea oalelor çi cratiñelor çi a cârpit cazane
sparte. Cu toate acestea, el a învåñat så scrie çi så citeascå.

Întâlnirea cu Dumnezeu
John s-a cåsåtorit la vârsta de 19 ani. Soñia lui era dintr-o familie

de creçtini. Cu ajutorul ei, John a început så citeascå Biblia çi
împreunå cu ea se ducea duminica la bisericå. S-a stråduit så scape
de obiceiurile lui rele. John nu s-a mai dus cu prietenii la diferite
distracñii çi a încercat så evite certurile cu alñii. Aceste lucruri înså
nu i-au adus pace în inimå.

Într-o zi, în timp ce se plimba prin Bedford, a auzit câteva femei
care vorbeau despre Dumnezeu cu atâta bucurie çi dragoste, de
parcå L-ar fi cunoscut într-un mod personal. John a intrat în vorbå
cu ele. Înså ele i-au råspuns:

– Suntem niçte femei simple çi ne este greu så-ñi explicåm totul
clar. Putem înså så-ñi facem cunoçtinñå cu pastorul nostru, John
Gifford. El este un slujitor credincios al lui Dumnezeu çi poate så-ñi
explice mai bine dragostea lui Dumnezeu çi mântuirea de påcate.

Båtrânul pastor l-a invitat bucuros pe tânårul John la el acaså çi
i-a povestit cu toatå sinceritatea istoria vieñii sale. I-a povestit cå a
fost un mare beñiv çi un çarlatan, cå a ajuns în închisoare çi a fost
condamnat la moarte, dar cå a fost salvat în mod miraculos. Apoi i-a
mai zis cum a început så citeascå Sfânta Scripturå çi cum a gåsit în
ea cuvinte de dragoste çi de iertare. A început så se roage çi a primit
mântuire prin jertfa lui Isus Cristos. Viaña lui a fost schimbatå în
întregime. În încheiere, pastorul i-a spus:

– Vezi tu, çi eu am fost un påcåtos pierdut, exact ca tine. Dife-
renña este înså cå Dumnezeu m-a schimbat çi m-a chemat så-L
slujesc. Nu te teme så-I mårturiseçti Domnului Isus toate påcatele
tale. Încrede-te în El çi El te va ajuta!

Nu dupå mult timp, John Bunyan s-a împåcat cu Dumnezeu. El
s-a împrietenit cu John Gifford, iar când båtrânul pastor a murit,
Bunyan a fost rugat så predice în biserica acestuia. Curând a
fost invitat så predice çi în bisericile din satele învecinate.
Oamenii îl iubeau foarte mult, pentru cå era un om

sincer çi modest.

John
Bunyan
şi călătoria
spre oraşul
ceresc

John
Bunyan
şi călătoria
spre oraşul
ceresc de Soja Shuk
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Arestarea
În 1660, în Anglia a ajuns la putere regele Carol al II-lea Stuart. El a anulat legea libertåñii religioase,

care intrase în vigoare dupå Revoluñia din Anglia. Tuturor creçtinilor care nu fåceau parte din biserica
anglicanå li s-a luat dreptul de a avea propria caså de rugåciune çi li s-a interzis så predice despre Dum-
nezeu. Creçtinii din biserica din Bedford, din care fåcea parte çi John, s-au adunat totuçi în tainå, pentru a
oficia împreunå serviciile religioase. Ei çi-au riscat viaña pentru cå aveau dorinña så-L urmeze pe Isus.

Într-o searå de noiembrie, un grup de creçtini s-a adunat într-un hambar aflat la câñiva kilometri de
oraç. John a început serviciul religios. Deodatå s-au auzit båtåi în poartå çi oamenii legii au nåvålit
înåuntru.

John Bunyan a fost arestat çi a ajuns la închisoare. Cei doisprezece ani de temniñå au fost o
perioadå foarte grea pentru el çi familia lui, dar acolo, în celula umedå çi întunecoaså a închisorii, John
a devenit scriitor. În timpul cât a fost închis, s-a schimbat legea care îngrådea libertatea religioaså. În
1679, Bunyan a fost eliberat çi çi-a reluat funcñia de pastor al bisericii din Bedfort.

Trei ani mai târziu, John a fost din nou arestat. De data aceasta, a întâlnit în închisoare mulñi
råufåcåtori periculoçi. „Må aflu aici pentru a le spune acestor oameni despre Dumnezeu çi despre
adevårul Lui”, se gândea John, „dar cum pot så ajung la inimile lor? Ceea ce vreau så le spun trebuie så
fie în primul rând interesant çi uçor de înñeles, altfel nu au så må asculte.” John s-a gândit la toate cårñile
creçtine pe care le citise împreunå cu soñia lui, dar din acestea ei nu ar fi înñeles prea multe.

Çi-a amintit çi de poveçtile pe care le auzise în copilårie, despre aventuri fantastice çi
uriaçi, despre împårañi buni çi råi, despre cavaleri curajoçi çi prinñese frumoase. Oare nu se
putea scrie çi Vestea Bunå a Evangheliei sub forma unei poveçti? John a început så le
povesteascå deñinuñilor despre aventurile unui om, pe nume Creçtin, care cålåtorea din
Cetatea Pierzårii spre Ñara Cereascå. Ascultåtorilor lui John, dintre care fåceau parte nu
numai deñinuñii, ci çi gardienii, le-a plåcut aceastå poveste. S-a nåscut astfel cartea cu titlul
„Cålåtoria pelerinului”, cunoscutå în toatå lumea. John a scris mai târziu çi o continuare a
cårñii. În aceasta este vorba despre soñia lui Creçtin, care se numeçte Creçtina, çi despre fiii
lor. Soñia lui Bunyan, Elisabeth, çi copiii lor l-au ajutat så gåseascå mereu alte aventuri noi
pentru cårñile lui.

Întâlnirea cu Împåratul cerului
John Bunyan a mai scris çi alte cårñi interesante çi pline de înñelepciune, care aduc çi azi

multå bucurie celor care le citesc. Cu ajutorul acestor cårñi, cine-L cunoaçte pe Dumnezeu
este întårit în credinñå, iar necredinciosului i se vesteçte adevårul lui Dumnezeu.

Bunyan nu a încetat så-L slujeascå pe Dumnezeu. A predicat în multe oraçe çi sate din
Anglia. Într-o zi, în timp ce se întorcea de la un serviciu religios, a fost surprins de o ploaie,
dupå care a råcit çi s-a îmbolnåvit la plåmâni. În ultima zi de varå a anului 1688, John
Bunyan, pelerinul lui Dumnezeu, çi-a sfârçit cålåtoria spre Împåratul såu ceresc.
Acest slujitor curajos al lui Dumnezeu va primi cununa slavei ca råsplatå.

Iar noi ne putem bucura çi azi de cårñile lui cu adevårat unice.

Ilustrat de Alexandru BASS
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Ferice de cel cu fårådelegea iertatå, 
çi de cel cu påcatul acoperit!

Ilustrat 

de Elena MICULA

Ferice de omul, cåruia nu-i ñine în
seamå Domnul nelegiuirea, çi în

duhul cåruia nu este viclenie!

Câtå vreme am tåcut, mi se topeau oasele de gemetele mele
necurmate. Cåci zi çi noapte mâna Ta apåsa asupra mea;
mi se usca vlaga cum se usucå påmântul de seceta verii.

Atunci Ñi-am mårturisit påcatul meu, çi nu mi-am
ascuns fårådelegea. Am zis: „Îmi voi mårturisi

Domnului fårådelegile!” Çi Tu ai iertat vina
påcatului meu.

De aceea orice om evlavios så se roage Ñie la
vreme potrivitå! Çi chiar de s-ar vårsa ape

mari, pe el nu-l vor atinge de loc.20
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Tu eçti ocrotirea mea, Tu må scoñi din necaz, Tu
må înconjuri cu cântåri de izbåvire.

„Eu – zice Domnul – te voi învåña, çi-ñi voi aråta
calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfåtui, çi

voi avea privirea îndreptatå asupra ta.”

Nu fiñi ca un cal sau ca un catâr fårå pricepere,
pe care-i struneçti cu un frâu çi o zåbalå cu 

care-i legi, ca så nu se apropie de tine.

Neprihåniñilor, bucurañi-vå în Domnul çi
veseliñi-vå! Scoateñi strigåte de bucurie, toñi cei

cu inima fårå prihanå!

De multe dureri are parte cel råu, dar cel ce se
încrede în Domnul, este înconjurat cu

îndurarea Lui.

21

18_25rum.qxd  22.05.2007  16:43 Uhr  Seite 21



Orizontal:

1. Simon Petru le-a zis: Må duc så ________ peçte. (Ioan 21:3)

2. El (Isus) a luat cele cinci pâini çi cei _______ peçti. Çi-a ridicat ochii spre cer çi

a rostit binecuvântarea. (Marcu 6:41)

3. ______ a våzut douå coråbii la marginea lacului; pescarii ieçiserå din ele så-çi

spele plasele. (Luca 5:2)

4. Din pântecele peçtelui, Iona a zis: În _______________ mea, am

chemat pe Domnul çi m-a ascultat, din mijlocul locuinñei

morñilor am strigat çi mi-ai auzit glasul. (Iona 2:2)

5. Împåråñia cerurilor se mai aseamånå cu o plaså aruncatå în

mare, care prinde tot felul de _________. (Matei 13:47)

6. _______ s-a rugat Domnului, Dumnezeului såu, din

pântecele peçtelui. (Iona 2:1)

1

5

6
7

8

9

2
3

4

Iniñialele cuvintelor greceçti „Isus Cristos, 
Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul” formeazå 

cuvântul „ICHTYS”, care tradus înseamnå „peçte”.
Pe vremea când erau persecutañi, creçtinii primului

secol se recunoçteau unii pe alñii desenând în nisip un
peçte. Gåseçte cuvintele care lipsesc din versete çi

scrie-le corect în „peçtele” de mai jos!

Integramå – Peçte

Integramå – Peçte

7. Pe când trecea pe lângå Marea Galileii, Isus a våzut doi frañi: pe

Simon, zis Petru, çi pe fratele såu __________, care aruncau o

plaså în mare, cåci erau pescari. (Matei 4: 18)

8. _______ le-a zis: Veniñi dupå Mine çi vå voi face pescari de

oameni. (Marcu 1:17)

9. Råspunde-mi, când ______,
Dumnezeul neprihånirii mele:
scoate-må la loc larg, când Suntla strîmtoare! Ai milå, de mine,
ascultå-mi rugåciunea! 
(Psalmul 4:1)

Vertical:

2. Dar ei I-au zis: N-avem aici
________ cinci pâini çi doi peçti.
(Matei 14:17)

Adaptat din limba germanå de 
Petra BÅCILÅ
Ilustrat de 
Elena MIHAILOVA-RODINA
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Sunt un mamifer çi fac parte din familia balenelor. Înot aproape în toate mårile çi oceanele lumii;

am rude çi în râurile din Asia çi America de Sud, deçi acolo ele pot fi întâlnite foarte rar. Aceste rude

ale mele nu au o vedere prea bunå çi tråiesc singure sau în perechi. În schimb, eu fac parte din

specia care tråieçte în grupuri mari, formate din sute de exemplare.

Am un corp aerodinamic, fusiform, care poate ajunge pânå la 6 metri lungime. Pielea mea

este foarte netedå. Unele specii ajung pânå la greutatea de 1.000 de kilograme, dar, cu toate

acestea, înainteazå în apå mai bine decât peçtii. Pot så depåçesc chiar çi vapoarele

oceanice, deoarece înot cu o vitezå de 50-60 km/h. Acest lucru îl datorez „elicei” mele,

înotåtoarea mea de la coadå. Celelalte înotåtoare de pe piept, care au formå de aripi çi

sunt late, le folosesc pentru a coborî în adânc, pentru a vâsli çi pentru a frâna. Înotåtorea

de pe spate îmi stabilizeazå miçcarea. Botul meu este lunguieñ, asemenea unui cioc.

Respir prin orificiul de respirañie, care se închide sub apå cu ajutorul unui ventil. Pentru a

lua aer proaspåt în plåmâni, ñâçnesc adesea din apå, cu vitezå foarte mare, plutesc

câñiva metri la suprafaña apei, pentru ca apoi så må scufund din nou.

Creatorul S-a îngrijit så pot comunica fie prin limbajul trupului, pentru care må

folosesc de coadå, cap çi înotåtoare, fie prin diferite stiluri de înot (rotiri çi sårituri). Un

anumit tip de comunicare cu cei din specia mea îmi permite chiar så må rostogolesc în

aer. Cu ajutorul limbajului sunetelor – de cele mai multe ori prin fluierat – pot så îmi exprim

durerea, agitañia, çi pot chiar så salut.

Creatorul m-a înzestrat cu o vedere bunå çi cu un auz foarte fin. Sistemul meu

excelent de ultrasunete çi localizare må ajutå så-mi depistez prada la o distanñå de pânå

la 3 kilometri. Må hrånesc cu peçti çi må scufund dupå ei pânå la o adâncime de 200-300

de metri. Pot så-mi ñin respirañia timp de 10 minute, iar în cazuri extreme chiar 15 minute.

Când mergem la vânåtoare, împreunå cu cei din familia mea, încercuim adesea un banc

întreg de peçti.

La noi se naçte câte un pui la doi-trei ani. Puiul este destul de mare la naçtere, aproape

jumåtate din dimensiunea mamei lui. El se naçte sub apå, dar apoi este împins imediat la

suprafañå, ca så respire çi så-çi umple plåmânii cu aer. Puiul este hrånit cu laptele

matern, pe care îl bea sub apå. În primele luni de viañå, puiul råmâne în apropierea

mamei. El înoatå doar în jurul ei, la cel mult 2-3 metri depårtare. Când puiul este

încåpåñânat çi neascultåtor, este pedepsit de mama lui. Dupå aproximativ un an, el

devine independent.

Oamenii må iubesc, pe mine çi pe cei din familia mea, pentru cå sunt deçtept,

paçnic çi uçor de dresat. Poñi så må vezi nu numai la grådina zoologicå, ci çi la circ

sau la delfinariu. Ca çi papagalul, pot så scot sunete care imitå cuvintele oamenilor

çi må obiçnuiesc cu ei la fel de repede precum câinele.

Çtii cine sunt?

Cred cå ai ghicit. Corect! Sunt             .

de Elvira ZORN

Ilustrat de Irina
POMERANÑEVA

delfinul
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Råspunsuri de Marina CUZNEÑOVA

Cea mai bunå credinñå este cea care este adevåratå. Mulñi oameni cred în ceva sau în

cineva, dar nu acesta este lucru pe care îl vrea Dumnezeu. El vrea ca noi så credem în

Isus Cristos; så credem cå El este Domnul çi Mântuitorul nostru. Noi oamenii putem fi

împåcañi cu Dumnezeul cel Sfânt numai datoritå lui Isus Cristos care a murit în locul

nostru, pentru ca så avem parte de iertarea påcatelor. Credinña adevåratå în Dumnezeu

înseamnå deci så credem în mântuirea prin Isus Cristos, El så devinå Domnul nostru çi så

ne tråim viaña în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Uneori, oamenii interpreteazå

Cuvântul lui Dumnezeu cum vor ei çi nu îndeplinesc întocmai ce scrie în Biblie. Lui

Dumnezeu nu-I plac astfel de lucruri. Dacå tu crezi tot ce scrie în Biblie çi dacå tråieçti

dupå Cuvântul lui Dumnezeu, poñi fi sigur cå Dumnezeu va fi mereu alåturi de tine. 

1. Care este cea mai bunå credinñå? (Olesia P, Ucraina)

Noi credem adesea cå binecuvântarea înseamnå så nu avem probleme çi så nu

ducem lipså de nimic. În realitate înså, lucrurile nu stau aça. Cea mai mare

binecuvântare o primim atunci când ne încredem în fiecare moment în Domnul çi

tråim în aça fel încât Dumnezeu så fie glorificat prin viaña noastrå. Apostolul Pavel

scrie: „... m-am deprins så fiu mulñumit în starea în care må gåsesc. Çtiu så tråiesc

smerit çi çtiu så tråiesc în belçug. În totul çi pretutindeni m-am deprins så fiu såtul çi

flåmând, så fiu în belçug çi så fiu în lipså. Pot totul în Cristos, care må întåreçte”

(Filipeni 4:11-13).

Dumnezeu ne învañå så fim modeçti, råbdåtori çi harnici. El ne då în dar credinñå çi

dragoste. Fårå acestea este imposibil så fim fericiñi çi så påstråm în inimå pacea lui

Dumnezeu. El ne transformå caracterul, ca prin noi så le arate çi altor oameni, care nu

cred în El, dragostea Lui. În greutåñile prin care trecem, Dumnezeu ne ajutå så

recunoaçtem cå El este credincios fañå de noi çi cå ne va binecuvânta la timpul

potrivit. În mod sigur, Dumnezeu va rezolva problemele aça cum vrea El; noi nu

trebuie så ne îndoim de asta, ci så Îi fim întotdeauna recunoscåtori.

Ilustrat de Victoria DUNAIEVA

Biblia spune cå nu ne putem câçtiga mântuirea dacå facem fapte bune, deoarece prin

firea lor, oamenii sunt stricañi çi påcåtoçi. Adam a påcåtuit çi oamenii au moçtenit

aceastå înclinañie spre råu. Ei se nasc în påcat. Este drept cå oamenii pot face fapte

bune, dar prin aceste fapte ei nu pot fi mântuiñi. Mântuirea o primim în dar, ea este un

cadou de la Dumnezeu pentru noi. Pentru a fi mântuiñi, trebuie så ne deschidem inima

pentru Cristos. Aceasta se numeçte „naçtere din nou”. Dumnezeu oferå tuturor

oamenilor iertarea prin Isus Cristos. Sângele Lui este singura cale pentru ispåçirea

påcatelor noastre. Celor care cred cå Isus Cristos este Mântuitorul lor, Dumnezeu le då

în dar o inimå nouå, care face fapte bune, plåcute lui Dumnezeu, iar Duhul Sfânt îi

cålåuzeçte. Dacå citeçti Biblia, dacå te rogi çi dacå meditezi la tot ce citeçti în Biblie,

atunci vei înñelege ce vrea så-ñi spunå Dumnezeu çi vei învåña så practici acele lucruri în

viaña ta de zi cu zi.

2. Poate fi mântuit omul prin faptele lui bune? (Ania G, 10 ani)

3. De ce nu må binecuvânteazå Dumnezeu întotdeauna? (Katia M.)

24
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25Ilustrat de 
Natalia ÑURACOVSCA

Viaña în
vremurile

biblice

Viaña în
vremurile

biblice

ÎMPÅRAÑI, GUVERNE ÇI CONDUCÅTORI RELIGIOÇIÎMPÅRAÑI, GUVERNE ÇI CONDUCÅTORI RELIGIOÇI
Atunci când mai mulñi oameni tråiesc sau muncesc împreunå, ei au nevoie de anumite reguli.
Aceste reguli sunt stabilite de cåtre conducåtorii grupului. Ei au çi sarcina de a veghea ca regulile
så fie respectate. De exemplu, guvernul unei ñåri este cel care stabileçte regulile pentru toatå
ñara. În vremea Vechiului Testament, în poporul Israel, Dumnezeu a fost cel care a stabilit
anumite reguli, iar oamenii erau cei care trebuiau så le respecte.

Ascultarea de Dumnezeu
Petru çi Ioan, doi dintre ucenicii lui

Isus, au fost aduçi înaintea

Sinedriului, consiliul religios de la

Ierusalim. Sinedriul le-a poruncit

så nu mai predice despre

mântuire. Ei înså nu s-au låsat

intimidañi, ci au råspuns: „Trebuie

så ascultåm mai mult de

Dumnezeu, decât de oameni”

(Faptele Apostolilor 5:29).

de Mark WATER

Isus çi conducåtorii poporului
Domnul Isus a tråit într-o ñarå

care era sub ståpânire stråinå.

Cu toate acestea, El nu S-a

ridicat împotriva dominañiei

romane, ci a plåtit impozitele

impuse çi a spus: „Dañi Cezarului

ce este al Cezarului” (Matei

22:21). În schimb, Domnul Isus

S-a împotrivit împåratului

Irod, care era lacom

dupå putere çi bani.

Conducåtorii

religioçi din

Palestina au adåugat

la Legile lui Dumnezeu o

mulñime de reguli

aparte. Aceste legi le

fåceau oamenilor viaña grea çi

nu-i ajutau så-L iubeascå pe

Dumnezeu sau så se iubeascå

unii pe alñii. De aceea, Isus a

refuzat så respecte regulile

conducåtorilor religioçi.

Guvernare bunå
O ñarå are nevoie de o guvernare bunå.

De aceea, în Noul Testament ni se

spune cå trebuie så ne rugåm pentru

guvernul ñårii çi pentru guvernanñi çi så

ascultåm de ei (1 Timotei 2:1-2).

Guvernare rea
Pe vremea judecåtorilor, israeliñii nu

aveau împårat. În Biblie citim cå

„fiecare fåcea ce-i plåcea”, iar rezultatul

a fost un haos general. Pe vremea

împårañilor, Israelul çi Iuda nu au fost

conduse întotdeauna de împårañi buni.

Prorocii din vremurile acelea nu erau

indiferenñi çi le aråtau greçelile pe care

ei le fåceau. Prorocul Amos s-a dus în

piaña din Betel çi a prorocit cå

Dumnezeu avea så-i pedepseascå pe

cei care conduceau ñara. El le-a

reproçat acestora: „Asupriñi pe cel

drept, luañi mitå çi cålcañi în picioare la

poarta cetåñii dreptul såracilor” 

(Amos 5:12).
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Cerbul înainta cu salturi lungi prin tufiçurile

pådurii, iar Fips trebuia så-çi foloseascå

toatå iscusinña pentru a se feri de crengile

care se loveau de coarnele regelui, fårå ca

ele så-i încetineascå înaintarea.

så devinå prietenul celui mai puternic çi måreñ

cerb. Coarnele regelui erau atât de mari, încât

ar mai fi avut loc între ele çi alñi câñiva pui de

maimuñå asemenea lui. 

Fips nu a strigat çi nu a plâns, deçi crengile îl

loveau, iar loviturile îl dureau! Prietenul unui

rege trebuia så fie tare.

Curtea regelui se afla într-un luminiç întins,

înconjurat de fagi tineri çi de tufe de mure.

Exista doar o singurå cårare îngustå pe care

se putea ajunge în interiorul „peçterii” de sub

fagi, care adåpostea familia regalå. 

De la Marele Molid pânå la curtea regelui,

Fips s-a ñinut strâns de coarnele puternice çi

strålucitoare ale cerbului. Inima îi era plinå de

bucurie, deoarece credea cå de acum avea

– Acesta este palatul meu, a zis regele

mândru. Aici suntem în siguranñå.
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de Werner LUTZ
Ilustratå de Iulia PRAVDOCHINA

Poveste serial 
începutå în nr. 1/06

ÇI MICUL LUI PRIETEN FIPS
POVESTEA 10
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– Nu må contrazice! Eu sunt regele! Acum,

då-te jos!

Speriat, Fips a sårit jos. Intenñia lui nu a fost

så-l supere pe rege. De altfel, fusese o

prostie din partea lui Fips så punå la îndoialå

pårerea regelui, atâta timp cât nu cunoçtea

încå bine locul unde se afla.

– Nu prea cred, a zis Fips. Câinii Omului

Verde pot så vå ia urma çi så vå pândeascå

la ieçire, iar atunci nu mai aveñi cale de

scåpare çi sunteñi prinçi ca într-o capcanå.

Regele înså a strigat la el cu asprime:

– Urmeazå-må! i-a poruncit cerbul.

Mergând pe urmele acestuia, Fips çi-a dat

seama cât de mic era. Dacå mergea în patru

labe, nu ajungea mai sus de gleznele regelui.

Micuñului îi pårea råu cå vorbise în

necunoçtinñå de cauzå. Cum a putut pune la

îndoialå puterea cerbului?! Au ajuns în final

într-o poianå verde, înconjuratå de tufiçuri.

Cårarea îngustå prin desiç a fost mai lungå

decât îçi imaginase Fips. În cazul în care câinii

Omului Verde ar fi påtruns aici, regele ar fi

putut så-i opreascå uçor, aplecându-çi doar

coarnele în faña lor.

Pe iarba moale ståtea regina, micul prinñ çi

prinñesa Piele-de-Catifea, care deçi se

nåscuse doar cu un an în urmå, devenise deja

o adevåratå domniçoarå.

– Da, a råspuns regele. Numele lui este Fips.

Piele-de-Catifea a chicotit, iar lucrul acesta l-a

pus pe Fips pe gânduri. S-a açteptat ca regele

så-l prezinte drept tânårul luptåtor, care-l

biruise pe jder çi care sårise pe Ñeava Morñii

purtatå de Omul Verde.

– Pe cine ai adus cu tine? çi-a întrebat regina

soñul. L-a privit pe Fips cu atenñie, ridicându-çi

nasul lung. Ce urât miroçi!

– Acesta este puiul de om care trebuia så fie

ucis? a întrebat cu dispreñ prinñesa 

Piele-de-Catifea.

În schimb, regele i-a poruncit:

– Du-te la izvor çi spalå-te! Ai auzit cå miroçi

urât!

Fips a alergat pe cårare så caute izvorul. I-a

fost teamå când a sårit prin iarbå, cåci

pe påmânt putea så-l ucidå oricare

dintre duçmanii lui.
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A alergat cât a putut de repede înapoi la

curtea regelui. Regina tocmai îçi dezmierda

fiul. L-a mirosit din nou pe Fips çi i-a spus:

– Tot urât miroçi! Mai spalå-te o datå!

Ajuns la izvor, çi-a fåcut curaj çi a sårit în apa

rece, ca så se spele. Când a ieçit din apå,

blana i s-a lipit de trupul slab. Aråta ca un

çoarece. Era ud çi tremura îngrozitor.

Îngrozit, Fips a ascultat porunca çi s-a spålat

din nou. Când s-a întors la peçterå, tremura de

frig, înså se gândea: „Trebuie så rezist!

Prietenii regelui trebuie så fie puternici!”

Så ne aducå trifoi, ca så nu mai fim nevoiñi så

açteptåm så se însereze, înainte de a putea

mânca ceva.

– Ar putea så ne fie de ajutor, a spus regina.

Ar putea så ne aducå trifoi. Labele lui din fañå

sunt ca mâinile oamenilor. Poate så meargå

pe labele din spate çi cu cele din fañå så

aducå ceva.

Fips çi-a amintit vorbele corbului: Îñi cunoçti

duçmanii! Pe påmânt sunt vulpea, viezurele,

nevåstuica, jderul, în aer sunt uliul, gaia

roçie, çoimii, ciorile, iar noaptea, bufniñele. 

Acolo çi-a umplut låbuñele çi s-a întors la

curtea regelui umblând pe labele din spate.

Era o pradå uçoarå pentru toñi duçmanii lui.

Trifoiul adus nu i-a ajuns cerboaicei decât 

pe-o måsea.

Fips a plecat din nou în pådure. Plin de fricå,

s-a uitat în toate pårñile çi în sus. S-a furiçat

de la un copac la altul pânå la locul unde se

gåsea trifoi. 

Fips a fost trimis din nou în pådure, çi tot

aça, pânå când s-a låsat seara. Familia

regalå a ieçit atunci din peçterå, iar Fips a

primit sarcina de a le påzi locuinña.
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Va urma

Disperat, Fips a cåzut pe gânduri, tremurând

de frig, flåmând çi umilit. Cel mai mult ar fi

vrut så plângå, så se vaite çi så ñipe, aça cum

fåceau cei din specia lui, atunci când

sufereau. Çi-a muçcat înså buzele.

Fips s-a avântat printre crengile dese ale

fagilor tineri, care erau atât de subñiri, încât

niciun jder nu s-ar fi putut cåñåra pe ele, çi

atât de ramificate, încât nicio bufniñå nu ar fi

putut så ajungå la el în zbor.

Un prieten al regelui trebuia så fie tare. 

Dintr-odatå, pe creanga de lângå el s-a

açezat o pitulice. În ciocul ei întredeschis

ñinea un gråunte mare.

Te-am urmårit azi toatå ziua çi i-am povestit

corbului cum o duci aici, la curtea regelui.

– Ce-a spus Kolk? a întrebat Fips, pentru

care gråuntele era ca un dar ceresc.

– Te salutå çi îñi transmite: „Anii de ucenicie

nu sunt ani de domnie!”

Fips a întins låbuña, ca un cerçetor, iar

pitulicea i-a dat gråuntele. 

– Ñi l-a trimis corbul, a zis ea. Numele meu

este Bobocica.

1. Cum s-a simñit Fips când a avut voie så cålåreascå pe spinarea

cerbului?

2. Cum a fost primitå maimuña în casa regelui çi ce a trebuit så

facå acolo?

3. Ce a vrut så-i transmitå corbul, atunci când i-a trimis lui Fips un

gråunte, prin Bobocica? Cum se poate interpreta acest gest?

4. Cum ne comportåm noi, când cineva se foloseçte de noi?

Î
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Biblia spune:
„Omul socoteçte cå toate cåile lui sunt

fårå prihanå, dar Cel ce cerceteazå

inimile este Domnul.” (Proverbe 21:2)

„Câteva clipe te påråsisem, dar te voi

primi înapoi cu mare dragoste. Într-o

izbucnire de mânie Îmi ascunsesem o

clipå faña de tine, dar Må voi îndura de

tine cu o dragoste veçnicå, zice Domnul,

Råscumpåråtorul tåu.” (Isaia 54:7-8)

„Pot så se mute munñii, pot så se clatine

dealurile, dar dragostea Mea nu se va

muta de la tine...” (Isaia 54:10)

Biblia spune:

29

26_33rum.qxd  24.05.2007  11:38 Uhr  Seite 29



P
A

G
IN

A
V

O
A

S
T

R
Ă
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Tel./Fax: 0269 21 85
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FELINARUL 
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CINE ÎMI SCRIE?
Copii, sunteñi în vacanñå! Cel mai mult timp îl petreceñi la bunici, în cålåtorii (cu maçina, cu autobuzul
sau cu trenul) sau chiar acaså. Ce bine e, nu-i aça! Acum aveñi timp så faceñi multe lucruri care vå plac
çi pe care nu le-añi putut face în timpul çcolii. Poate aveñi timp çi pentru mine. M-aç bucura så primesc

de la voi scrisori cu tot felul de idei, jocuri, integrame, poezii çi desene. 
Cu drag, prietenul vostru, FELINARUL copiilor

jud. Braçov

de Eliza BOÑ, jud. Vaslui

DRUMUL
SPRE
CETATEA
SFÂNTÅ

Regulamentul çi desfåçurarea jocului

Jocul acesta reprezintå cålåtoria unui creçtin de pe påmânt în

drumul lui cåtre cer. Pentru acest joc ai nevoie de un zar çi de

câte un pion pentru fiecare jucåtor. 

Instrucñiuni:

– La numårul 3 te va îndemna un duh råu så te întorci în

Cetatea Pierzårii. Nu-l asculta çi fugi la numårul 9. 

– La numårul 15 stai un tur ca så te odihneçti într-o grådinå

frumoaså. 

– La numårul 19 ai ajuns la Muntele Încercårii. Spune un verset

biblic pe de rost. Apoi du-te la numårul 22.

– La numårul 23, un înger te întâmpinå la Poarta Cerului. Ai

biruit!
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Domnul Isus Cristos spune de mai multe ori în Noul Testament: „Eu sunt...” Aceste
afirmañii sunt foarte deosebite. Le gåseçti? Dacå ai completat corect integrama, vei
putea citi în cåsuñele marcate pe verticalå o afirmañie a lui David din Psalmul 23. Poñi

spune çi tu acelaçi lucru despre Dumnezeu? 

CE SPUNE ISUS DESPRE EL ÎNSUÇICE SPUNE ISUS DESPRE EL ÎNSUÇICE SPUNE ISUS DESPRE EL ÎNSUÇI

Realizat de Elvira ZORN

1. Eu sunt calea, ... çi viaña (Ioan 14:6)

2. Eu sunt Alfa çi ... (Apocalipsa 22:13)

3. Eu sunt ... Lumii (Ioan 8:12)

4. Eu sunt ... çi viaña (Ioan 11:25)

5. Eu sunt ... oilor (Ioan 10:7)

6. Eu sunt ... çi Omega (Apocalipsa 22:13)

7. Eu sunt ... vieñii (Ioan 6:35)

8. Eu sunt rådåcina çi ... lui David 

(Apocalipsa 22:16)

9. Eu sunt de ... (Ioan 8:23)

10. Eu sunt ... viñå (Ioan 15:1)

11. Eu sunt ... cel bun (Ioan 10:11)

12. Eu sunt ... çi såmânña lui David 

(Apocalipsa 22:16)

13. Eu sunt ... strålucitor de dimineañå

(Apocalipsa 22:16)

14. Eu sunt ..., adevårul çi viaña (Ioan 14:6)
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