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Vorbeºte, Doamne, cãci robul Tãu ascultã. 1 Samuel 3:10
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Dragii mei prieteni,
Iatã-ne ajunºi în luna iulie, frumoasa lunã a
vacanþelor de neuitat!
La munte, la mare sau la bunici, oriunde aþi
pleca bucuria sã vã însoþeascã. Cu câtã nerãbdare vã
faceþi bagajele?!...
Voi cei care plecaþi la munte v-aþi umplut rucsacul cu tot ce trebuie?
Care este primul lucru pe care îl veþi lua cu voi? Sã fie cortul, hainele,
lanterna sau poate jocul preferat...Nu? Sã fie culegerea de matematicã?,
nu, nici aceasta?...Atunci cred cã ºtiu: Biblia!
Mã bucur sã ºtiu cã o iubiþi ºi nu o uitaþi, cã o studiaþi ºi o gustaþi
precum pâinea vieþii.Aceasta ºi este: Pâinea Vieþii pentru toþi cei care o ascultã.
Dar voi, cei care veþi merge la mare? Sã fie deajuns mingea de apã
sau ochelarii de soare, hainele sau termosul? Sigur nu! Voi nu veþi uita
nicidecum sã luaþi cu voi Biblia ºi lecþiunea. Cei care merg la bunici pot
spune: Dragã Samy, noi ne vom lua ºi cartea de imnuri. Ne place aºa de
mult sã cântãm!

Dragii mei, oriunde veþi merge, orice veþi
face, nu uitaþi sã luaþi cu voi binecuvântarea
Domnului. Cereþi Lui sã vã însoþeascã paºii ºi sã vã
protejeze în marea Lui dragoste.
Atunci ºi numai atunci vacanþa voastrã
mare va fi intr-adevãr Mare!

Samy
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Poezia mea
Psalm
Când mi-e greu pe drumul strâmt,
Eu ascult al Sãu Cuvânt.
El mi-e candelã ºi scut,
Pretutindeni pe pãmânt.
Domnul e Pãstorul meu
Eu sunt mieluºelul Sãu.
La pãºune mã conduce,
Chiar când trecem pe la cruce.
Eu îi voi sluji cu zel,
Regelui Emanuel.
de Alina Crãciun, 11 ani, Slobozia
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Surpriza revistei
Coloraþi ºi decupaþi!
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***REBUS***REBUS***
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Actul umilinþei

1
2
3

Triunghi
litera L
8

Rezolvând triunghiul aveþi un triplu
avantaj :
- vã familiarizaþi cu Biblia;
- învãþaþi expresii biblice;
- pãtrundeþi în tainele dicþionarului biblic.

Într-o zi Isus s-a-ncins cu un ºtergar,
Apoi a luat un lighean,
Înaintea ucenicilor umil S-a plecat,
ªi astfel pe picioare i-a spãlat.
Când a ajuns la Petru,
Acesta L-a oprit,
A spus sã nu îl spele,
Cã nu e cuvenit.

Orizontal :

1) Nevasta proorocului Osea (Osea 1:6). Semnificaþia numelui : Fãrã îndurare,
Nu este milã.
2) Provincie romanã în Asia Micã (Fapte 14:6):Þinutul lupului, Þara soarelui .
3) Vechi oraº în Asia Micã (Una din cele ºapte biserici din Apocalips) (Col.
2:1; 4:13-16).
4) Cetate-stat în Cannan (Ios. 12:18). Semnificaþia numelui : Crãpãturi în
pãmânt.
5) Persoanã amintitã în Prov. 31:1-4. Numele însemnând Bucuria lui
Dumnezeu.
6) Cetate canaanitã (Ios. 19:33). Semnificaþia numelui : Loc greu de ajuns,
închizãturã.
7) Un israelit (1 Cr. 4:21). Numele lui înseamnã : Înainte! Progres.
8) Cetate canaanitã care a primit mai târziu numele de Betel (Gen. 28:19; Jud.
1:26). Numele ei însemnând : Scufundare, Separare.
9) Un þinut amintit în Isaia 6:19; Un fiu al lui Sem (1 Cr. 1:17). Numele înseamnã
Procreere, Naºtere, Nãscut, Urmaºii.
10) Un oraº în þinutul seminþiei lui Beniamin (Neem. 11:35). Semnificaþia
numelui : Oraºul naºterii.
de Jercan D. Alexandru, pastor, Feteºti

Dar Domnul i-a zis:
Dacã nu-þi spãl picioarele,
Nu vei fi mântuit.
Atunci Petru sã-L asculte s-a grãbit.
Când actul umilinþei s-a-ncheiat,
Isus ne-a dat un exemplu de neuitat.
La rândul nostru la fel sã slujim,
Dacã spunem cã Îl iubim.
de Dobre Roxana, 12 ani, Slobozia
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Cortul Întâlnirii

***REBUS***REBUS***

TEST - GRILÃ NR.17

1)Cine a proiectat Cortul
Întâlnirii?
a) Dumnezeu; b) Moise;
c) poporul Israel.
2)Când urma sã fie întins locaºul
Cortului Întâlnirii?
a)în întâia zi din prima lunã a anului
b) la jumãtatea lunii spicelor;
c) în prima zi din luna spicelor.
3)Câte încãperi cuprindea Cortul
Întâlnirii?
a) una singurã; b) douã încãperi;
c) trei încãperi.
4)Cum se numea cea mai
importantã încãpere a Cortului?
a) Sfânta;b) Preasfânta;
c) Sfânta Sfintelor.
5)Ce obiecte se aflau în prima
încãpere a Cortului?
a) masa pâinilor pentru punerea
înainte; b) sfeºnicul de aur;
c) altarul arderilor de tot.
6)Ce obiecte se aflau în ultima
încãpere a Cortului?
a) altarul tãmâierii; b) chivotul de
aur; c) sfeºnicul de aur.
7)Ce obiecte se aflau în curtea
Cortului Întâlnirii?
a) altarul arderilor de tot;
b) ligheanul de aramã;
c) masa pâinilor punerii înainte.

8)Ce obiecte a pus Moise în
chivot la început?
a)cele douã table cu legea divinã;
b) toiagul lui Aron; c) manã.
9)Prin ce anume erau despãrþite
încãperile Cortului?
a) printr-o uºã;
b) printr-un altar;
c) printr-o perdea deosebitã.
10)Care a fost primul obiect pe
care Moise l-a aºezat în cort?
a) altarul de aur;
b) sfeºnicul de aur;
c) masa pâinilor.
Indicaþii:
Rezolvaþi testul de mai sus, bifând
rãspunsul sau rãspunsurile corecte .
Atenþie! Pot exista ºi întrebãri
capcanã .Studiaþi cu atenþie capitolul
40 din Exodul, înainte de a trece la
rezolvarea grilei.
(Rãspunsurile corecte le puteþi afla în
numãrul urmãtor al revistei).
Rãspunsurile corecte la
testul nr. XVI din Iunie :

Exodul 25-33
2) C
3) capcanã
(Dumnezeu)
4) C
5) B
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6) C
7) A
8) 9) A,C
10) A

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Completeazã
jocul folosind
definiþiile
urmãtoare ºi
vei descoperi
pe coloana
marcatã cine
a fost numit
de
Ioan
Botezãtorul
Mielul care
ridicã pãcatul
lumii.
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1)Jertfa zilnicã de dimineaþa ºi seara la care participa tot poporul.
2)...animalelor de jertfã nu trebuia mâncatã, ci se ardea pe altar.
3)aºezat între altarul de aramã ºi intrarea în cort.
4)cel ce trebuia sã jertfeascã animalul pentru vinã.
5)animalul de jertfã trebuia sa fie fãrã..., dupã cum Isus avea sã fie
fãrã pãcat.
6)condiþia iertãrii pãcatelor.
7)era curãþit o datã pe an de pãcatele transferate asupra sa prin jertfã.
8)pe poalele veºmântului, anunþau sonor pe cei de afarã cã Marele
preot este în viaþã în Sfânta Sfintelor.
9)intrarea în curtea Sanctuarului era spre ...
10)locul izgonirii þapului pe capul cãruia se aºezau simbolic toate
pãcatele sãvârºite într-un an.
11)era numit þapul pentru....
joc oferit de IRINA TONCU, din cartea sa -Stã scris, Bucureºti
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Cum sã faci pescãruºii sã-ºi ia zborul
de James&Priscilla Tucker

"Cel rãu, fuge fãrã sã fie urmãrit."(Proverbe 28:1)
Uneori, pentru a identifica specia unui anumit pescãruº sau a unui
stol de pescãruºi aflaþi la distanþã, observatorul pasionat trebuie sã-i facã
sã-ºi ia zborul, pentru a vedea felul cum zboarã. Dacã pescãruºii sunt la
o distanþã la care se simt în siguranþã, nu se vor ridica în zbor aºa de uºor.
Numai foamea sau primejdia realã poate sã-i urneascã din loc.
Dar dacã vrei ca acei pescãruºi din depãrtare sã-ºi ia zborul,
trebuie sã te apropii pânã într-un punct de unde ei sã te poatã vedea, sã
stai drept în picioare ºi cu faþa îndreptatã spre ei. Apoi, trebuie sã-þi întinzi
braþele lateral ºi sã începi sã "dai din aripi" încet, în sus ºi în jos. Se pare
cã nu conteazã cât de departe sunt pescãruºii. De obicei nu e nevoie decât
de un scurt rãstimp ca sã vezi rezultatul. Rând pe rând, un pescãruº dupã
altul, ºi în cele din urmã tot stolul, se ridicã în zbor.
Ai putea fi tentat sã crezi cã miºcarea sau zgomotul sunt cele care
îi conturbã. Ei bine, poþi sã verifici. Încearcã sã sari, sã baþi din palme, sã
strigi - ºi pescãruºii vor rãmânea pe loc. Claxoneazã sau trânteºte uºile
maºinii, lor tot nu le va pãsa. Dacã însã ridici ºi cobori braþele întinse ca o
pasãre care îºi ia zborul, ei resimt acest lucru ca pe un semnal de alarmã
ºi instinctul le spune sã zboare. Nici un alt zgomot sau miºcare nu au
vreo semnificaþie pentru ei.
Atunci când încercãm sã ascundem timp de ani de zile, lucruri de
care ne ruºine cã le-am comis, de obicei nutrim teama cã cineva va
descoperi trecutul nostru. Nu suntem capabili sã ne relaxãm niciodatã ci
stãm totdeauna în alertã, gata de fugã la orice micã sperieturã. ªi pânã la
urmã ºtim cã pãcatele nostre ne vor ajunge din urmã (Numeri 32,23). Cu
mult timp în urmã, Salvatorul nostru ne-a dat remediul pentru astfel de
simþãminte : "Dacã ne mãrturisim pãcatele, El este credincios ºi drept ca
sã ne ierte pãcatele ºi sã ne curãþeascã de orice nelegiurire" (1 Ioan 1,9). În
lumea noastrã existã pericole reale ºi e bine sã le recunoaºtem. Dar ca ºi
creºtini iertaþi, noi nu trebuie sã fim în permanenþã speriaþi, gata de fugã.
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**JOCURI***JOCURI**
Aflaþi cuvintele dupã semnificaþia cifrelor :
1=A 2=Ã 3=I 4=T 5=O 6=D 7=Z 8=F 9=U 10=Â
11=L 12=Þ 13=C 14=N 15=ª 16=S 17=V 18=E 19=M
20=P 21=B 22=G 23=R 24=Î
_ _ _ __ _ __ _ _ _ __ _ _ __ __ _ __ _ _ _ _ __ _ _
8 3 3 14 6 13 2 1 4 10 4 6 18 19 9 11 4 1 3 9 21 3 4
_ _ __ __ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ _ _ _ _ __ __
6 9 19 14 18 7 18 9 11 9 19 18 1 13 2 1 6 1 4 20 18
__ _ __ __ _ __ _ __ __ _ _ _ _ _ __ __ __ _ __ _ __ _
16 3 14 22 9 23 9 11
11 9 3 8 3 9 20 18 14 4 23 9 13 1
_ __ _ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ _
5 23 3 13 3 14 18 13 23 18 6 18 24 14 18 11 16 2 19 9
__ _ _ __ _ __ _ __ _ _ _ __ _ __ _ _ __ _
20 3 1 23 2 13 2 16 2 1 3 21 2 17 3 1 12 1
__ __ __ __ _ __ _
17 18 15 14 3 13 2
de Avrãmuº Beniamin Gabriel, Drobeta Turnu Severin

Pe verticala A-B veþi
afla numele tatãlui lui Isus:
1. Prima literã a
cuvântului Irod.
2. A trecut prin multe
greutãþi.
3. Cel care a murit
pentru noi.
4. O carte Biblicã.
5. Prima literã a
cuvântului faraon.

A
1
2
3
4
5
B

de Alexandra Mihãilescu, 9 ani, Slobozia
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Experienþa mea...
Caisele ispititoare
Vã plac caisele? Mie da, însã am învãþat cã uneori aceastã plãcere
ar putea costa destul de mult.
Într-o zi am ieºit sã mã joc cu prietenii mei, afarã. În faþa scãrii
alãturate a blocului în care locuiesc se aflã un cais, cu niºte caise mari ºi
frumoase. Toþi copiii vroiau sã se urce în acel cais. Dar era o problemã
... administratorul scãrii! El este un om aspru cãruia nu îi plac copiii ºi
nici nu le permite sã guste din fructele caisului.
Când am vãzut cã nimeni nu avea curajul sã se urce în cais, însã
pofteau la caise, eu m-am ambiþionat ºi am spus în gândul meu : "Am
sã mã urc ºi am sã înving teama, pe care ceilalþi copii o au."
Am urcat prima creangã apoi a doua creangã, iar pe a treia creangã
erau o mulþime de caise mari ºi frumoase. Nu am rezistat ispitei ºi am
luat câteva caise ºi le-am dat copiilor care erau jos.
Deodatã, copiii au început sã se agite. Administratorul blocului
tocmai venea!...Sã vã mai spun ce-a fost în sufletul meu atunci? Cred cã
înþelegeþi ºi voi senzaþia aceea de temã ºi regret cã ai fãcut ceva nepermis
ºi mare dorinþã de a ieºi cât mai repede din acea situaþie! De m-ar fi
vãzut acel om acolo în copac, nu ºtiu ce ar fi urmat.
Tot ce ºtiu este cã m-am rugat ruºinatã lui Isus pentru ajutor. I-am
promis cã nu voi mai asculta niciodatã glasul poftei.
Administratorul a trecut mai departe fãrã sã mã vadã unde eram.
Cu câtã bucurie am coborât din copac!
Pot sã vã spun cã am mers în camera mea ºi am mulþumit cum se
cuvine Domnului pentru protecþie. Din ziua aceea, de câte ori vedeam
caise aveam o mare reþinere sã mã ating de ele.
Cred cã înþelegeþi de ce!

de Ileana Nicolae, 12 ani, Slobozia

SAMI - Nr.7, Iulie 2000

13

Dar Iacov, cãci aºa se numea bãiatul, adãugã:
- O sã vinã vremea când, dupã pãrerea mea, a coborî dealul va fi cel
mai greu lucru din toate.
- Acum, spuse Creºtina, vreþi sã luaþi o îmbucãturã, ca sã vã îndulciþi
gura cât ºedeþi aici sã vã odihniþi? Am o rodie pe care mi-a dat-o Tãlmãcitorul
când am plecat din casa lui; mi-a dat ºi o bucatã de fagure de miere ºi o
bãuturã întãritoare. Dupã ce au mâncat, cãlãuza Suflet-Mare le-a spus: E
timpul sã ne pregãtim de plecare!
Se ridicarã sã plece. Au mers apoi mai departe pânã ce au început sã
se zãreascã leii. Suflet-Mare era însã tare ºi nu se temea de ei. El scoase
sabia ca sã apere pe însoþitorii sãi. Atunci apãru stãpânul leilor. Numele
acelui om era Fiorosul ºi era din neamul uriaºilor. El îi întrebã cu asprime ce
cautã acolo.
- Femeile ºi copii merg spre cer ºi acesta este drumul pe care trebuie sã
meargã, spuse Suflet Mare.
- Nu-i drumul lor ºi nici nu vor merge pe el pentru cã nu le voi permite
eu. Leii mei vã vor mânca pe toþi dacã îndrãzniþi sã nu mã ascultaþi. Plecaþi
mai repede pânã nu e prea târziu!...
La drept vorbind, din pricina leilor ºi a uriaºului, drumul acesta fusese
strãbãtut de foarte puþini drumeþi ºi pe el crescuse iarba.
- Deºi drumul e aproape pãrãsit ºi cãlãtorii apucã pe cãi lãturalnice,
noi vom îndrãzni, rãspunse cu îndrãznealã Creºtina.
Auzind acestea, Fiorosul se înfurie la culme. Dar Suflet-Mare se nãpusti
asupra lui ºi-l izbi cu sabia, silindu-l sã se dea înapoi. Fiorosul strigã speriat:
- Vrei sã mã ucizi chiar pe pãmântul meu?
- Ne aflãm pe drumul Împãratului, nu pe al tãu, dar tu ai pus stãpânire
cu forþa pe el! Totuºi femeile ºi copiii aceºtia, cu toate cã sunt slabi, vor
merge înainte în ciuda leilor tãi!, spuse Suflet Mare în timp ce lupta vitejeºte.
Îi dãdu o loviturã ºi-l fãcu sã cadã în genunchi; apoi, cu încã o loviturã
îi tãie un braþ. Atunci uriaºul se prãbuºi la pãmânt cu un strigãt înfiorãtor.
Leii erau legaþi în lanþuri ºi nu puteau face nici un rãu. Fiorosul, fiind acum
mort, Suflet-Mare spuse cãlãtorilor:
- Veniþi acum, urmaþi-mã, leii nu vã vor face niciun rãu.
Grupul peregrinilor îºi urmã drumul plini de
recunoºtinþã pentru protecþia de care aveau parte.
Cu toþii ºtiau cã aceasta nu fusese decât una din
(va urma)
multele încercãri prin care trebuiau sã treacã pânã
vor ajunge în Cetate.
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INTÂMPLÃRILE
PELERINULUI ÎN
C Ã L ÃT O R I A S A

adaptare dupã John Bunyan

Dealul Greutãþilor ºi
confruntarea cu Fiorosul
(Episodul 29)

Peregrinii îºi continuarã drumul pânã ajuserã la poalele Dealului
Greutãþilor, unde bunul prieten Suflet Mare, avu iarãºi prilejul sã le
povesteascã ce s-a întâmplat atunci când Creºtinul a trecut pe acolo. Îi
duse mai întâi la izvor.
- Iatã, spuse el, acesta este izvorul din care a bãut Creºtinul înainte
de a sui dealul. Apoi le-a arãtat cele douã cãi lãturalnice de la poalele
dealului, unde se pierduserã Tipicarul ºi Fãþarnicul.
- Acestea sunt cãrãri primejdioase, le spuse el. Doi inºi ºi-au gãsit
aici moartea când a trecut Creºtinul. Cu toate cã drumurile acestea dupã
cum vedeþi au fost închise cu lanþuri, cu pari ºi un ºanþ adânc, totuºi se mai
gãsesc unii cãrora le place mai degrabã sã încerce pe aici decât sã se
osteneascã sã urce dealul.
Pornirã sã urce dealul. Ajunºi în vârful dealului se aºezarã toþi sub
umbrar cãci le era cald de se topeau. Îndurare spuse:
- Cât de dulce este odihna pentru cei ce trudesc ºi cât de bun este
Domnul cãlãtorilor spre cer, cã se îngrijeºte de odihnã pentru ei! Despre
acest umbrar am auzit multe. Sã ne ferim însã ca nu cumva sã dormim
aici, cãci, dupã cum am auzit, somnul l-a costat scump pe bietul Creºtin.
Suflet-Mare îi întrebã pe bãieþi:
- Cum merge, dragii mei? Ce gândiþi acum despre calea spre cer?
- Domnule, rãspunse cel mai mic, aproape mi se tãiase rãsuflarea.
Acum îmi aduc aminte ce mi-a spus mama, cã drumul spre cer este ca ºi
cum te-ai sui pe o scarã, pe când spre iad este ca ºi cum ai coborî un deal;
dar mie îmi place mai bine sã mã sui spre viaþã, decât sã cobor dealul spre
moarte.
- O veche zicalã spune : E uºor sã cobori dealul, spuse Îndurare.
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Bãiatul fãrã nume
de Arthur Maxwell
Vã puteþi închipui sã se nascã un copil , într-o casã, ºi nimeni sã
nu aibã un nume pregãtit pentru el? Eu nu pot. Deobicei, îndatã ce se
ºtie cã se aºteaptã un copil mic într-o casã, toþi încep sã-i aleagã numele
- unul pentru bãiat ºi altul pentru cazul cã ar fi fetiþã. Sã nu se pregãteascã
nici un nume, aceasta ar fi cu adevãrat ciudat. ªi totuºi, astfel s-a
întâmplat odatã, cu mulþi ani în urmã.
Când se nãscu acest copil, mama sa nu ºtia ce nume sã-i dea. De
ce, nu ºtiu. Poate cã nu se putea decide, dacã sã-l numeascã Ion sau
Petru, sau ªtefan sau David. Poate cã a citit ºi a recitit lista cu nume de
atâtea ori, pânã când s-a format o amestecãturã în mintea ei ºi, disperatã,
a renunþat sã mai aleagã. ªi ce credeþi cã a fãcut atunci ? Ei bine, s-a
decis sã-l numeascã pur ºi simplu "fiul tatei".
Ce nume curios, într-adevãr! Totuºi dupã cum veþi vedea mai
târziu, era un nume plin de înþeles, deºi mama nu ºtia, atunci, aceasta.
Trãind în timpurile biblice, aceastã mamã desigur nu a întrebuinþat
cuvintele noastre româneºti "fiul tatei", ci cuvintele evreeºti Bar, care
înseamnã "fiu", ºi Abba, care înseamnã "tatã". Astfel, micul bãiat primi
numele de Baraba.
Este trist, dar trebuie sã spunem cã nu era un bãiat bun. Fãcea
întotdeauna rele ºi nu m-aº mira dacã ar fi fost el capul tuturor rãutãþilor
printre toþi bãieþii rãi din localitatea unde locuia.
Dacã Baraba, în copilãrie sau tinereþe, l-a vãzut sau l-a auzit
vreodatã pe Ioan Botezãtorul sau pe Isus din Nazaret, aceasta nu se
ºtie, deºi a trãit în timpurile acelea, dar poate cã era ºi el în mulþimile
care coborau spre Iordan ca sã-i audã propovãduind. Este posibil sã-l fi
auzit pe Ioan spunând : "Faceþi dar roade vrednice de pocãinþa voastrã",
sau pe Isus, chemând oamenii cu vocea Sa blândã ºi bunã : "Veniþi la
Mine toþi cei trudiþi ºi împovãraþi ºi eu vã voi da odihnã".
Dar chiar dacã Baraba a auzit vreodatã aceste cuvinte, el nu le-a
dat ascultare. El nu lua în seamã religia, inima sa era asprã ºi crudã.
Împreunã cu un grup de tineri - rãufãcãtori ca ºi el - începu o rãscoalã,
ajungând pânã la crimã. Fu arestat de soldaþii romani ºi aruncat în
închisoare.
Cât de amãrâtã trebuie sã fi fost mama lui, auzind ce s-a întâmplat
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cu fiul ei, pe care-l numise cândva "fiul tatei" ! ªi cât de nenorocit trebuie
sã se fi simþit Baraba, zãcând acolo în temniþã ºi aºteptându-ºi pedeapsa.
Osândit la moarte prin rãstignire, groaza la gândul acestei morþi nici
nu-l mai lãsa sã doarmã.
Zilele treceau - zile lungi, foarte lungi ºi nopþi ºi mai lungi. Legat
în lanþuri, în celula sa, Baraba îi putea auzi pe dulgherii care lucrau în
curtea închisorii, pregãtindu-i crucea ºi el ºtia cã ziua temutã era aproape.
Apoi, într-o dimineaþã, foarte devreme, fu trezit de zgomotul unei
mari miºcãri în afara temniþei. Prin fereastra celulei auzi voci ºi strigãte
furioase.
Ele devenirã ºi mai puternice. Se pãrea cã mii de oameni
strigau rãzbunare asupra cuiva. Cine putea fi? Cine a putut
instiga întregul oraº în aºa mãsurã ºi la o astfel de orã a dimineþii?
ªi acum, ce era aceasta?
"Baraba! Îl vrem pe Baraba!"
Numele lui! Da, ei strigau numele lui.
O, ce gând groaznic! Ei voiau sã-l omoare, poate sã-l rupã
în bucãþi, sau, poate sã-l rãstigneascã îndatã!
Deodatã, auzi un zãngãnit de chei. Paznicul! Poate cã vine
ca sã-l dea pe mâna mulþimei furioase.
Uºa celulei se deschise scârþâind. Soldaþii îi ordonarã sã
se ridice ºi sã-i urmeze. El ascultã tremurând.
În sus, pe scara umedã, mirosind a mucegai, de-a lungul
coridoarelor, mergeau paznicii cu prizonierul lor. Oare unde-l
duc?, se gândi Baraba. Deodatã, intrând în palatul dregãtorului,
se gãsi faþã în faþã cu însuºi Pilat din Pont. ªi acolo, în spatele lui,
era norodul, aceastã mulþime furioasã, strigând incontinuu :
"Baraba! Dã-ni-l pe Baraba!"
Apoi, ochii lui se oprirã asupra Altcuiva - o figurã tristã ºi
singuratecã, stând lângã Pilat.
"Sunt sigur cã L-am mai vãzut pe omul acesta!" se gândi
el. "Desigur, da, Acesta este Isus din Nazaret! Este Marele
Învãþãtor pe
care-L iubeºte toatã lumea. Oare ce-o fi cãutând aici?
Desigur cã nu a comis nici o crimã".
Apoi, Pilat se adresã poporului : "Pe cine voiþi sã vi-l slobozesc?"
strigã el cu voce tare, "Pe Baraba sau pe Isus, care se numeºte Hristos?"
"Pe Baraba", urlã norodul din nou. "Pe Baraba!"
Pilat se întoarse cãtre soldaþi. "Daþi-i drumul !" spuse el. Atunci,
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Pilat le-a slobozit pe Baraba.
Alergând în jos pe scãri, ºi amestecându-se în mulþime, Baraba nu
mai putea de bucurie. Era într-adevãr de necrezut. În loc sã fie torturat ºi
rãstignit, aºa cum se aºtepta el, era liber. Liber ! Însuºi Pilat îl eliberase !
Curând, Baraba observã cã norodul începe sã se miºte din faþa
palatului dregãtorului. Oamenii pãreau cã se îndreptã cãtre poarta cetãþii,
dincolo de care se ridica Golgota, locul de execuþie. Se spunea cã, în acea
zi, urmau sã moarã trei osândiþi - toþi trei prin rãstignire. Se hotãrî sã se
alãture ºi el mulþimii.
Ajunse din urmã trista procesiune a condamnaþilor. Peste capetele
oamenilor din faþa lui putea sã vadã crucile purtate pe spate de
cãtre prizonieri. Îºi fãcu loc mai înainte.
Cine era Acela din faþã, împiedicându-se sub povara crucii?
Da, desigur, era acelaºi om pe care-L vãzuse în acea dimineaþã, în
prezenþa lui Pilat. Era predicatorul din Galileea, bunul ºi blândul
Isus, care mergea pe drumul spre locul rãstignirii. Da, ºi purtând
chiar acea cruce pe care ar fi trebuit s-o poarte el.
Ce s-a întâmplat dupã aceea cu Baraba, nu se ºtie. Atât cât
povesteºte Biblia, ºtim cã s-a pierdut în mulþime în acea zi
îngrozitoare. Poate cã, cine ºtie, chiar ºi inima lui atât de asprã a
fost miºcatã când
ºi-a dat seama cã Isus îi luase locul ºi ducea
crucea aceea pentru el.
V-aþi oprit vreodatã sã vã gândiþi cât de minunat este cã a
fost un om cu numele de "Bar-abba" a cãrui cruce a dus-o Isus?
Fiind numai "fiul tatei", el reprezintã pe fiecare bãiat ºi pe fiecare
fatã care a trãit vreodatã, oricât de rãu ar fi fost. Dacã numele sãu
ar fi fost Ioan, sau Petru, sau ªtefan, sau David unii oameni ar fi
putut sã creadã cã Isus a dus crucea numai pentru un anumit om.
ªi atunci, s-ar fi putut ca unele suflete sãrmane, pãcãtoase, nevoiaºe,
sã se simtã omise /trecute cu vederea/. Aºa însã, providenþa lui
Dumnezeu fãcu astfel ca acela al cãrui loc l-a luat Isus, a cãrui cruce
a dus-o în ziua rãstignirii, sã fi fost tocmai Bar-abba, "fiul tatei",
bãiatul fãrã nume.
Din acel moment, fiecare putea sã fie sigur cã era cuprins ºi el în
muþimea acelora care au fost mântuiþi prin jertfa lui Isus. Astãzi, dupã
douã mii de ani, fiecare fiu ºi fiecare fiicã a lui Adam, fiecare bãiat ºi
fiecare fatã a oricãrei naþiuni de sub soare, poate sã spunã cu toatã
încrederea : "El a murit pentru mine !"

