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Florile din grãdina mea...
Panseluþa

Vedeþi aceste panseluþe
Parcã-ar fi niºte mânuþe
Cuminþi, în rugãciune împreunate,
Ele se numesc - bunãtate -
Ca niºte îngeraºi ce cântã-n zori,
Le voi sãdi în inima mea
Sã creascã lângã celelalte flori.

de Benone Burtescu

(Publicatã cu permisiunea autorului)

- Hoþul spune: întreabã pe tovarãºul meu dacã-s hoþ. Inima
ta îþi spune aºa ! Dacã Cuvântul lui Dumnezeu nu þi-o confirmã,
orice altã mãrturie n-are preþ.

- Dar oare nu-i o inimã bunã aceea care are gânduri bune ?
ªi nu este o viaþã bunã aceea care se potriveºte cu poruncile lui
Dumnezeu ?

- Aºa este, dar una este a le avea ºi alta este numai a gândi cã
le ai.

- Te rog, ce numeºti dumneata gânduri bune ºi o viaþã potrivitã
cu poruncile lui Dumnezeu ?, întrebã Neºtiutorul pe Creºtin.

- Gândurile bune sunt de tot felul: unele cu privire la noi înºine,
altele cu privire la Dumnezeu, ºi încã multe altele.

- Care gânduri despre noi înºine sunt bune ?
- Acelea care se potrivesc cuvântului lui Dumnezeu.
- Când se potrivesc gândurile noastre despre noi înºine, cu

Cuvântul lui Dumnezeu ?
- Când rostim asupra noastrã aceeaºi judecatã pe care o rosteºte

ºi Cuvântul lui Dumnezeu. Ca sã vorbesc mai lãmurit: Cuvântul lui
Dumnezeu spune despre oamenii care sunt în starea lor fireascã:
�Nu este niciun om drept, nu este niciunul care sã facã binele�. Mai
spune cã toate închipuirile inimii omului sunt numai rãu. ªi iarãºi:
�Gândurile din inima omului sunt rele din tinereþea lui�. Aºadar,
atunci când gândim astfel despre noi înºine, fiind bine pãtrunºi de
aceasta, atunci gândurile noastre sunt bune, pentru  cã sunt în acordul
cuvântului divin.

- Atunci ce credeþi despre adevãrata credinþã ?, întrebã
Neºtiutorul.

- Adevãrata credinþã, care aduce îndreptãþirea, face ca
sufletul care din pricina Legii se vede pierdut, sã caute adãpost
sub dreptatea lui Hristos. Aceastã dreptate este cea pe care o
primeºte credinþa adevãratã.

La auzul acestora Neºtiutorul simþindu-se jignit preferã sã se despartã
de cei doi. În inima sa rãmase încredinþat cã cei doi gândeau greºit.

Creºtinul ºi Plin-de Nãdejde îºi continuarã drumul împreunã.

(va urma)
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INTÂMPLÃR ILE
PELERINULUI  ÎN
CÃLÃTORIA SA

Pelerinii au o nouã
convorbire cu Neºtiutorul

Episodul 25

 MOISE
(povestire în imagini)

adaptare dupã John Bunyan

Iatã-un coºuleþ pe ape
iar în el un pruncuºor,
este Moise pus de mama
ca sã-l scape de omor.
Împãratul poruncise
ca-n poporul Israel
sã ucidã toþi copiii
care se nãºteau în el.

Când alege Domnul pe-un copil al Sãu
nimeni n-o sã-i poatã face nici un rãu.
Chiar din foc îl scapã ºi din ape-i scos,
cãci nu e putere ca a lui Hristos.

Plin-de-Nãdejde uitându-se înapoi, îl zãri pe Neºtiutorul, omul
care venea în urma lor.

- Ia te uitã, spuse el  cãtre Creºtin, cât de în urmã a rãmas
tânãrul acela!...

- Da, îl zãresc, se pare cã nu prea cautã tovãrãºia noastrã,
totuºi   sã-l aºteptãm, rãspunse Creºtinul.

Când Neºtiutorul se apropie de ei, Creºtinul îl îndemnã:
- Vino cu noi! Suntem bucuroºi de tovarãºi noi de drum. Ce

mai faci ? Cum mai merg lucrurile între sufletul dumitale ºi
Dumnezeu ?

- Cred cã bine, am numai gânduri bune care îmi vin în minte,
care mã mângâie în timpul cãlãtoriei, rãspune Neºtiutorul.

- Ce fel de gânduri bune sunt acelea ? spune-ne ºi nouã, îl
rugã Plin-de-Nãdejde.

- Din dragoste pentru Dumnezeu am pãrãsit toate lucrurile
rele.

- Dar de ce crezi cã ai pãrãsit toate de dragul lui Dumnezeu ?
- Aºa îmi spune mie inima.
- Înþeleptul spune: �cine se încrede în inima lui este nebun�,

rãspunse Plin-de-Nãdejde.
- Aceasta se poate spune despre o inimã stricatã, dar inima

mea este bunã, se apãrã Neºtiutorul.
- Cum poþi sã dovedeºti aceasta ?, întrebã Creºtinul.
- Inima mea ºi viaþa mea sunt una, ºi de aceea nãdejdea mea

este întemeiatã.
- Cine þi-a spus cã inima ta ºi viaþa ta sunt tot una ?
- Aºa îmi spune mie inima.



SAMI  - Nr.1 Ianuarie 2000SAMI  - Nr.1 Ianuarie 200016 5

***REBUS***REBUS***
1

2

10

Dicþionar - Litera C

Dezlegând acest triunghi aveþi un triplu avantaj:
- vã familiarizaþi cu Sfânta Biblie;
- invãþaþi nume de persoane, cetãþi, ape, expresii
biblice deosebite;
- pãtrundeþi în tainele dicþionarului biblic:

Orinzontal:
1) Împãratul Elamului pe vremea lui Avraam (Gen.14:19)
2) Localitate în Þara Sfântã (douã cuvinte) (1 Cor.2:24)
3) Localitate în Babilonia, al cãrei nume înseamnã �Vultur � (douã
cuvinte) (Ezra 2:59)
4) �Þara trestiei�, localitate în Asia Micã (Fapte 2:9)
5) Un port al Corintului, în care Pavel s-a tuns zero (Rom. 16:1)
6) Soþie a patriarhului Avraam, al cãrei nume înseamnã �miros
plãcut�* (Gen. 25:1)
7) Un pârâu din Canaan, care tradus înseamnã �ªerpuit� (Jud. 5:21)
8) Cetate canaanitã ºi numele unui stat budist, de astãzi. Numele
înseamnã �Proprietate, stãpânire, elegie� (Ios. 15:22)
9) Un nume izraelit care are semnificaþia: �strâmb, aplecat�
(1 Samuel 9:1)
10) Vechi popor african amintit în Ezec. 30:5, numele lui înseamnã
�deschidere, stingãtor � - astãzi, figurã geometricã.

�Triunghiul�

de Jercan D. Alexandru, pastor, Feteºti

Când vegheazã Domnul pe�un copil al Lui
El nu-l lasã-n voia urii nimãnui;
ºi din moarte-l scapã Domnul sãnãtos
are grija aceasta ne-ncetat Hristos.

Fata care scapã
pe copilul minunat
e prinþesa care venise
cu-a ei roabe la scãldat.
Bucuroasã îl adoptã,
�Moise� îi pune numele
ªi-i oferã bogãþie,
crescându-l cu dragoste.
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Indicaþii:
Rezolvaþi  testul de mai sus, bifând
rãspunsul sau rãspunsurile corecte .
Atenþie! Pot exista ºi întrebãri  -
capcanã . Studiaþi cu atenþie
capitolele  1-2 din  Exodul, înainte de
a trece  la  rezolvarea  grilei.
(Rãspunsurile corecte le puteþi afla în
numãrul urmãtor al  revistei).

Rãspunsurile corecte la
testul nr. X din Nov.-Dec. :

1) B
2) A,C
3) C
4) capcanã (20
sigli de argint)
5) A

6) A
7) A,C
8) A
9) A
10) C

Geneza 37-45

Moise ªi Mâinile tâmplarului îl prelucrarã într-o cutie pentru... hrana
animalelor, adicã într-o iesle !... Apoi tâmplarul o puse într-un staul ºi o
umplu cu fân.

Bietul copac, ceea ce devenise nu era tocmai ceea ce îºi dorise !...
Nici cel de-al doilea copac nu se considerã mai fericit atunci când

oamenii îl transformarã într-o biatã barcã de pescuit.
Dacã cei doi copaci avurã parte de atenþia omului, cel de-al treilea

nici mãcar atât nu avu. Omul care îl cumpãrã de la tãietorul de lemne îl
puse sã aºtepte mulþi ani într-un ungher întunecos al casei sale.

Astfel, anii trecurã ºi cei trei copaci se resemnarã cu realitatea croitã
de mâna omului. Îºi uitarã cu toþii visele. Numai cã într-o zi se întâmplã
ceva ce avea sã le aducã aminte de tot.

În staulul unde se afla ieslea fãcutã din primul copac, poposirã
obosiþi în noapte un bãrbat ºi o femeie. Acolo, ea nãscu un prunc ºi cu
grijã îl înfãºã ºi îl culcã în ieslea plinã cu fân.

Bãrbatul era tâmplar de meserie ºi tare mult ºi-ar fi dorit sã-i poatã
oferi întâiului sãu nãscut un pãtuþ frumos meºteºugit. Domnul însã a
ales o iesle, ºi astfel visul unui copac s-a împlinit. Acum, copacul ºtia cã
purta cea mai de preþ comoarã din lume: pruncul Isus !..

Câþiva ani mai târziu, un grup de pescari plecarã pe mare în barca
fãcutã din cel de-al doila copac. Unul dintre oameni adormi, obosit fiind.
Curând, pe mare se porni o nãpraznicã furtunã. Îngrijorat, cel de-al doilea
copac simþea cã nu va fi suficient de puternic sã salveze viaþa oamenilor
de pe punte. Speriaþi, oamenii l-au trezit pe cel care adormise, aºteptând
de la el sã intervinã. Calm, omul se ridicã drept în picioare ºi întinzând
mâna spuse mãrii:  �Fii liniºtitã !�, ºi furtuna se opri imediat.

Atunci cel de-al doilea copac ºtiu  cã visul i se împlinise: purta pe
puntea sa chiar pe Regele Regilor în persoanã !...

La câtva timp dupã acestea, cineva ºi-a amintit de un lemn uitat
într-un ungher întunecos. Din el s-a grãbit sã facã o cruce. Apoi, cel de-
al treilea copac  (cãci despre el este vorba), se trezi târât printr-o piaþã
aglomeratã cu oameni gãlãgioºi. Când ajunserã pe un deal, oamenii se
oprirã ºi fãcurã un lucru ciudat: þintuirã de cruce pe un om obosit ºi
supus. Apoi, cu grãbã ridicarã crucea ºi o înfipserã în vârful dealului,
împlinind astfel visul celui de-al treilea copac: sã fie cât mai aproape de
Dumnezeu astfel încât, oamenii uitându-se la el sã nu-l uite niciodatã. ªi
aºa a ºi fost, cãci Isus, Fiul lui Dumnezeu fusese crucificat pe acest lemn !...

Morala acestei parabole este aceea cã nu trebuie niciodatã sã ne
descurajãm atunci când lucrurile nu se împlinesc întocmai cum dorim.

Dumnezeu a împlinit visurile celor trei copaci însã nu în felul în care
ºi-au imaginat ei. Nu putem cunoaºte planurile lui Dumnezeu, însã El  ºtie
întotdeauna ce este cel mai bine pentru noi.

Dacã ne încredem în El, vom primi totdeauna imense binecuvântãri.

1.Ce semnificaþie are numele
Moise?
a)�scos din ape�;
b)�izbãvitorul lui Israel;
c)�scos�.
2.Cum se numea strã-
strãbunicul lui Moise?
a)Iacov;        b)Levi;         c)Iosif.
3.Cum se numeau pãrinþii lui
Moise?
a)Levi ºi Iochebed;
b)Chehat ºi Ioche;
c)Amram ºi Iochebed.
4.Cine a trãit pânã la vârsta de
137 de ani?
a)strã-strãbunicul lui Moise;
b)bunicul lui Moise;
c)tatãl lui Moise.
5.Câþi fraþi a avut Moise?
a)doi fraþi;
b)un frate ºi o sorã;
c)doi fraþi ºi o sorã.
6.Cine a ales numele pentru
Moise?
a)Dumnezeu;
b)mama lui;
c)soþia lui Faraon.
7.Care a fost prima intervenþie
minunatã a lui Dumnezeu în
viaþa lui Moise?
a)Dumnezeu îl alege pe Moise sã
izbãveascã pe evrei din robia
Egiptului;
b)Moise este salvat ºi adoptat în fa-
milia lui Faraon.
c)Dumnezeu i se aratã lui Moise într-
un rug aprins.
8.Din ce motiv a fost îndepãrtat
forþat Moise de familia lui?

a)din ordinul lui Faraon care
urmãrea sã opreascã înmulþirea
poporului evreu;
b)temându-se pentru viaþa lui
Moise, mama sa l-a ascuns într-
un coºuleþ smolit pe malul
râului.
c)din  dorinþa fiicei lui Faraon
de a-l adopta.
9.Cine l-a alãptat ºi crescut
în primii ani pe micul
Moise?
a)doica fiicei lui Faraon;
b)mama lui Moise;
c)Iochebed.
10.Cum se numeºte cel mai
tânãr �navigator� menþionat
în Biblie?
a)Noe;
b)Moise;
c)Adam.

TEST - GRILÃ  NR.11
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***JOCURI***JOCURI***
�Ilie ºi Ahab�

1. Ucenic al lui Ilie.
2. Zeu la care slujea Izabela.
3. Obiect cu care a lovit Ilie apa.
4. Soþia lui Ahab.
5. Sat în care s-a dus Ilie.
6. Slujitorul lui Ahab.
7. Munte pe care s-au adus jertfe.
A-B - nume de þarã

de Onisim Anechiþoaie, 13 ani, Bodeºti, Neamþ

A

1

2

3

4

5

6

7

B

Descifrând jocul urmãtor, vei gãsi pe verticala A-B  acea trãsãturã de caracter
a lui Dumnzeu care condamnã închinarea la Idoli.

1- judecãtor chemat de
Dumnezeu sã distrugã altarele
idoleºti;

2- cea care a ascuns idolii
tatãlui ei sub samarul cãmilei;

3 &  4- doi dintre idolii
ultimelor zile (vezi Tim. 3:2);

5- împãrãteasã care a
luptat cu Dumnezeu prin preoþii
zeului ei Baal.

6- zeiþã a Efesenilor
pentu care meºteii argintari s-
au rãsculat împotriva lui Pavel;

7- împãratul care ºi-a ridicat în Dura chipul pentru a fi venerat.

Parabola celor  trei copaci

Trãiau odatã pe un deal împãdurit trei copaci. Într-o zi, în timp ce
discutau despre speranþele ºi visele lor, unul dintre copaci spuse:�Îmi
doresc ca într-o zi sã devin cutia care sã adãposteascã cea mai mare
comoarã din lume!�. Cel de-al doilea copac luã apoi cuvântul ºi mãrturisi:
�Eu într-o zi voi deveni o straºnicã corabie. Voi purta regi ºi regine spre
toate colþurile lumii. Trãinicia ºi puterea mea va þine în siguranþã pe oricine
va pãºi pe puntea mea!�.

La urmã vorbi ºi cel de-al treilea copac:�Aº dori sã cresc pentru a
deveni cel mai înalt ºi puternic copac din pãdure. Voi strãjui cu semeþie
vârful dealului. Privind la mãreþia mea, oamenii se vor gândi la
Dumnezeu ºi la înãlþimea cerurilor Sale. Voi fi cel mai renumit copac al
tuturor timpurilor iar oamenii îºi vor aminti totdeauna de mine!�.

Dupã câþiva ani de la aceastã discuþie se întâmplã ca în pãdure sã
soseascã o echipã de tãietori de lemne. Uitându-se dupã copaci viguroºi
unul dintre tãietori se opri în dreptul primului copac,  exclamând: �Priviþi
ce copac puternic! Cred cã aº putea sã-l vând unui tâmplar la un preþ
bun�, ºi înfipse toporul hotãrât sã-l doboare. Copacul se bucurã auzind
planul tãietorului de a-l vinde unui tâmplar. Era mai mult ca sigur cã
tâmplarul acela îi va transforma visul  în realiate: va face din el cea mai
frumoasã cutie de bijuterii.

În acest timp, un alt tãietor de lemne se opri interesat în dreptul
celui de-al doilea copac ºi spuse: �Acesta pare sã fie un lemn foarte
rezistent. Cu siguranþã aº putea sã-l vând constructorilor de nave.� La
auzul acestora, cel de-al doilea copac tresãri de bucurie. ªtia cã visul sãu
de a deveni cea mai puternicã corabie, avea sã se împlineascã curând.

Când tãietorii de lemne ajunserã în dreptul celui de-al treilea copac,
acesta se temu sã nu fie tãiat. ªtia cã astfel,visul sãu nu  se va împlini
niciodatã.

Unul dintre tãietori spuse: �Mie nu îmi trebuie un anumit fel de
lemn, mã mulþumesc cu acesta�,  ºi hotãrât îºi înfipse toporul la rãdãcina
sãrmanului copac. Dupã ce treminarã treaba, tãietorii transportarã copacii
în cetate. Acolo fiecare îºi vându marfa dupã cum plãnuise.

Astfel cã primul copac ajunse în atelierul unui tâmplar. Acolo, el
aºtepta cu nerãbdare  ca mânile omului sã-i transforme visul în realitate.

joc oferit de IRINA TONCU, din cartea sa -�Stã scris�, Bucureºti

�Idolii�

de Howard Bailey
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Brumãrel era un
u r s - s p ã l ã t o r
domesticit. Zdreanþã
era un câine de casã.
când cei doi s-au
întâlnit prima oarã,
au avut nevoie de un
timp ca sã se accepte

unul pe altul. Dar odatã împrieteniþi,
au devenit nedespãrþiþi ºi mereu se întreceau
unul pe altul în tot  felul de giumbuºlucuri. Fie cã erau
undeva înãntru sau afarã, se hârjoneau pânã ce cãdeau morþi
de obosealã. Apoi, se încolãceau ca sã doarmã ºi de obicei,
Brumãrel îºi aºeza capul pe Zdreanþã, ca pe o pernã.

Dar Brumãrel avea un renghi pe care îi plãcea sã-l joace
lui Zdreanþã ºi ori de câte ori se întâmpla acest lucru, câinele
pãrea cã nu e în stare sã înveþe cã ursul-spãlãtor vroia sã scape
de el. Probabil aceasta era metoda lui Brumãrel de a se elibera
de Zdreanþã, care se þinea de el ca scaiul de oaie. În orice caz,
metoda nu dãdea greº niciodatã.

Prefãcându-se cã a gãsit  ceva în curte, ursul-spãlãtor
începea sã sape ca ºi cum ar fi dezgropat o comoarã ascunsã.
Zdreanþã, care credea cã Brumãrel a descoperit un os îngropat,
muºca momeala de fiecare datã, îmbrâncindu-ºi prietenul afarã
din cale lui, ca ºi când ar fi vrut sã-i spunã: �Ãsta-i osul meu. Eu
l-am îngropat ºi n-ai ce cãuta aici !� ªi Zdreanþã trecea el însuºi
la sãpat.

Atâta vreme cât Zdreanþã era astfel ocupat, Brumãrel
putea sã tragã un pui de somn. Uitând orice altceva în afarã de
acel os, Zdreanþã continua sã sape uneori câte o orã sau chiar mai

8 13

Brumãrel ºi Zdreanþã
de Priscilla & James Tucker

�Omul lezne crezãtor crede orice
vorbã, dar omul chibzuit ia seama bine
cum merge.� Proverbe 14:15

�Împãraþi ai Israelului�
Istoria celor douã regate în perioada 841-722 în .Hr. Trece numele

împãraþilor din listã în dreptul acþiunilor corespunzãtoare lor: Ioas, ªalum,
Iehu, Osea, Menahem, Ioahaz, Pecah, Ieroboam II, Azaria, Ioas,
Ozia, Atalia, Ahaz, Amaþia, Iotam.
_ _ _ _ - Împãratul care a omorât pe toþi Proorocii lui Baal, dar ºi casa lui

Ahab (2 Împãraþi 10:17-7).
_ _ _ _ - Împãratul idolatru care a fãcut ca mânia Domnului sã se aprindã,
               dându-i în mâinile lui Hazael, împãratul Siriei (2 Împãraþi 13:3).
_ _ _ _ - Împãratul care a jefuit vistieriile Casei Domnului ºi ale casei

împãratului lui Iuda întorcându-se la Samaria cu ostateci (2
Împãraþi 14:14).

_ _ _ _ II - Împãratul care a luptat împotriva sirienilor aducând Damascul
ºi Hamatul sub stãpânirea lui Israel (2 Împãraþi 14:28).

_ _ _ _ - Ultimul descedent al lui Iehu, care a domnit peste Israel dupã
Cuvântul Domnului �Fiii tãi pânã la al patrulea neam vor ºedea pe
scaunul de Domnie al lui Israel� (2 Împãraþi 15:12).

_ _ _ _ - Domnia lui a durat doar o lunã (2 Împãraþi 15:13).
_ _ _ _ - Împãratul care a plãtit tribut lui Tiglat-Pileser, împãrtul Asiriei (2

Împãraþi 15:20).
_ _ _ _ - Împãratul în vremea cãruia a avut loc prima deportare sub Tigal-

Pileser-Asiria (2 Împãraþi 15:29).
_ _ _ _ - Împãratul în timpul cãruia a fost asediatã Samaria timp de 3 ani

de cãtre împãratul Asiriei, dupã care a urmat robia asirianã (2
Împãraþi 17:5-6).

_ _ _ _ - Împãrãteasa lui Iuda timp de 6 ani (2 Cronici 22:12).
_ _ _ _ - Avea 7 ani când a ajuns împãrat.
_ _ _ _ - Împãratul care a bãtut 10.000 de edomiþi în Valea Sãrii (2 Cronici

25:11).
_ _ _ _ - Faimos prin dotarea armatei, a murit lepros din pricina semeþiei (2

Cronici 26:14.15.19).
_ _ _ _ - A supus pe amoniþi, punând un bir asupra lor (2 Cronici 27:5).
_ _ _ _ - Împãratul care a dãruit din vistierie Templului împãratului Asiriei

pentu a-l cumpãra ca aliat împotriva edomiþilor ºi filistenilor. El a
închis uºile Casei Domnului (2 Cronici 28:16-21).

joc oferit de IRINA TONCU, din cartea sa -�Stã scris�, Bucureºti

***JOCURI***JOCURI***
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mult, fornãind ºi schelãlãind în timp ce arunca pãmântul din groapa
din care între timp abia se mai zãrea.

Cel mai hazliu era faptul cã atunci când în cele din urmã
Zdreanþã renunþa aparent dezgustat, Brumãrel putea sã-l ducã
înapoi exact la aceeaºi groapã, tropãind în fundul gropii, pe
pãmântul scormonit ºi Zdreanþã o lua de la capãt. Câinele nu a
gãsit niciodatã nimic în acele gropi ºi n-a înþeles niciodatã cã
prietenul lui îl pãcãlea.

Uneori ºi cu oamenii se întâmplã la fel. Aºa de des, se pare
cã nu învãþãm, cu toate cã suportãm consecinþele aceloraºi
prostii, din nou ºi din nou. Prudenþa este o formã a înþelepciunii
prin care învãþãm din greºelile noastre pentru ca astfel sã nu le
mai repetãm. Cât de prudent eºti tu ?

1=S
2=G
3=D
4=L
5=A
6=N
7=U

__  __  __  __       __  __
13   1    7   1      6   8

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __
 3    9   8    2    5   11   8    1   11    8

__  __  __  __  __  __
 3    8   6   11    9    7

__  __  __  __  __  __  __  __  __
13  10   3    5    9   5   11  13    5

__  __  __  __  __  __  __  __  __
12   8    9   7    9   13   4   14    9

de Alexandra Mihãilescu,9 ani, Slobozia

A

1

2

3

4

B

1) Regele regilor;
2) Fiul lui Isaac;
3) Cel mai iubit fiu al lui Iacov;
4) Fiul lui Amoþ.

de Speranþa ºi Alberto Buºi, ªepreuº

Unde este cheia ?

Vi s-a întâmplat vreodatã sã pierdeþi ceva ?
Dacã da, atunci  veþi înþelege mica mea
întâmplare.

Într-o zi, mã pregãteam sã depun niºte bani
în puºculiþa mea cu cheie, însã cheia nu era de gãsit.

Mai devreme era pe masã, chiar aici. M-am
rugat lui Dumnezeu s-o gãsesc. I-am spus cã fãrã ea nu voi putea
deschide puºculiþa. Apoi , fãrã sã mai am rãbdare am cãutat peste
tot, dar nimic. M-am gândit cã poate cheia de la agendã se va
potrivi, ºi aºa a fost. Uitasem atât de repede de rugãciunea fãcutã
Domnului.

Dupã ce am deschis puºculiþa nu mai aveam prea mult interes
pentru cheia pierdutã, dar fãrã sã vreau, când am luat o pungã
de pe masã... cheia era acolo!

I-am mulþumit lui Dumnezeu ºi m-am bucurat mult pentru cã
mi-a ascultat rugãciunea. Atunci am îneþeles cã, dacã omul uitã,
Dumnezeu nu uitã niciodatã sã ne ajute.

de Roxana Dobre,11 ani, Slobozia

 Înlocuind cifrele cu litere veþi descoperi ce face Isus pentru noi:

8=E
9=R
10=M
11=T
12=C
13=I
14=O

***REBUS***
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Mike era fiul unui potcovar, care a
trãit spre binele întregii lumi. El s-a nãscut

la Londra, în Anglia, în anul 1791, câþiva ani
dupã ce coloniºtii englezi din America au semnat

declaraþia de independenþã. În zilele acelea nu existau automobile, nici
telefoane, nici radio-uri, nici mãcar luminã electricã, motor sau altceva elec-
tric.

Când era copil se juca pe lângã fierãria tatãlui sãu sau manevra
foalele. În fiecare zi privea cum tatãl sãu bãtea fierul înroºit, pe nicovalã,
fâcând potcoave ºi cercuri de metal pentru roþi de trãsurã.

Mike, era un copil slab ºi aproape întotdeauna flãmând. Familia sa era
sãracã. De multe ori, nici nu le ajungea mâncarea. Dat fiind cã toþi banii pe
care îi câºtiga tatãl sãu erau folosiþi pentru hranã ºi îmbrãcãminte, sigur cã
nu mai rãmânea nimic pentru educaþia lui Mike. La treisprezce ani pãrãsi
ºcoala pentru totdedeauna ºi începu sã lucreze.

Din fericire, Mike intrã în ucenicie într-o legãtorie de cãrþi, ceea ce îi
aduse o mare bucurie, cãci el dorea mai mult decât orice altceva, sã înveþe ºi
sã citeascã. Tot felul de cãrþi  erau aduse acolo pentru a fi legate ºi Mike citea
din ele cât putea mai mult, în special cãrþi de ºtiinþã. Unele dintre ele tratau
despre chimie, altele despre electricitate. El le prefera pe acestea înaintea
tuturor celorlalte. Încetul cu încetul începu sã facã unele din experienþele
descrise în acele cãrþi. Apoi continuã sã facã ºi altele noi, inventate de el.
Îºi dea seama cã existau tot felul de posibilitãþi în electricitate, la care chiar
marii oameni de ºtiinþã din zilele acelea, nu se gândiserã încã. Ce n-ar fi
dat sã ºtie mai mult despre aceste lucruri !  Cât de mult ar fi dorit sã se
ducã la ºcoalã  ºi sã înveþe acolo despre ele, de la un profesor !...

Într-o zi, un client care cunoºtea interesul lui Mike pentru ºtiinþã, îl
întrebã dacã ar vrea sã se ducã la o conferinþã a cunoscutului om de ºtiinþã,
Sir Humphry Davy. Mike nu aºteptã o altã invitaþie.

Seara aceea deveni un moment hotãrâtor în viaþa bãiatului. El luã notiþe
complete despre tot  ce vorbise marele om de ºtiinþã. Pe acestea le copie cu
grijã, le legã frumos în piele, ºi le trimise lui Sir Humphry, împreunã cu o

scrisoare din care reieºea marele sãu interes  pentru ºtiinþã.
Ceva vreme dupã aceea, la 24 decembrie 1812, se auzi o bãtaie în

uºã. Era vizitiul lui Sir Humphry Davy cu un biet din parte stãpânului sãu,
care-l invita pe Mike pentru a doua zi la el.

Curând dupã aceea, Mike pãrãsi legãtoria de cãrþi ºi  începu sã lucreze
pentru marele om de ºtiinþã, primind un salariu de 25 ºilingi pe sãptãmânã.
Dar pe el nu-l interesau  banii ci munca sa. Era nespus de fericit. Nu-i
venea sã creadã cã avusese un astfel de noroc.

Îl  observa cu atenþie pe Sir Humphry când îºi fãcea experienþele,
þinând seama cu grijã de toate operaþiile. Atât de mulþumit era omul de
ºtiinþã de noul sãu ajutor, încât îl luã cu el, ca secretar, când plecã într-o
cãlãtorie prin toatã Europa. În aceastã cãlãtorie Mike cunoscu mulþi oameni
de ºtiinþã, care i-au fost de mare folos mai târziu.

Înapoiat în laboratorul din Londra, el continuã sã facã mai multe
experienþe, unele din ele cu rezultate cu totul uluitoare. Se spune despre el
cã �punea probleme în lucru, numai pentru plãcerea de a le rezolva�. Acesta
este, poate, ºi motivul pentru care le ºi rezolva.

Fãcu astfel de progrese în lucrãrile sale, încât în 1825, exact treisprezece
ani dupã ce intrase în laborator, Mike deveni directorul acestuia, dupã retragerea
lui Sir Humphry Davy. Continuã acum cercetãrile sale cu mai multã râvnã.
ªase ani ami târziu, el  anunþã descoperirea  epocalã  a principiilor electro-
magnetismului. Numai puþini oameni, pe vremea lui, au înþeles  despre ce
era vorba, însã din aceastã descoperire s-a nãscut motorul electric ºi dinamul
electric, precum ºi noua putere care urma sã lumineze lumea ºi sã-i punã
în miºcare maºinile.

Dacã nu ar fi fost acest Mike - Michael Faraday - poate cã n-am fi avut
nici jumãtate din confortul de care ne bucurãm astãzi. Gândiþi-vã numai câte
roþi s-ar opri, câte lumini s-ar stinge, câte aparate s-ar opri, dacã toate motoarele
electrice ºi dinamurile din lume ar înceta vreodatã sã lucreze ! Atunci  doar
ne-am  da seama cât îi datorãm acestui fiu de fierar, acestui ucenic  dintr-o
legãtorie de cãrþi, care a devenit un mare om de ºtinþã.

Existã azi bãieþi care cred cã nu vor reuºi sã face ceva de valoare în viaþã
dacã nu au �proptele� sau privilegii speciale sau dacã nu-i finanþeazã cineva
cu sume mari de bani.

Dacã faceþi parte dintre aceºtia, amintiþi-vã de Mike, bãiatul care nu
avea nimic în lume, decât  credinþã, pasiune ºi perseverenþã.

Acestea sunt adevãratele secrete ale succesului.

Mike, fiul
potcovarului

de Arthur Maxwell
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