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Vorbeºte, Doamne, cãci robul Tãu ascultã. 1 Samuel 3:10
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Cântec\
Înãlþãm copiii astãzi,
Glasul rugilor fierbinþi,
Pentru slava Ta cereascã
Doamne, creºte-ne cuminþi.

Inimi lângã inimi punem,
Ca-ntr-o singurã fãclie,
Jertfa Ta în lumea-ntreagã
Sã se vadã, sã se ºtie.

ªi ne strânge într-un cântec
Despre marea Ta iubire,
Sã ne iei acasã-n ceruri,
Doamne, vino cu grãbire.
de Benone Burtescu,
din cartea sa Poezii pentru copii
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Surpriza revistei

Casa
de Benone Catanã, Roman

Ce frumoasã-i Casa-n care
Noi venim la închinare!
Aici e prezenþa Lui
Cãci e Casa Domnului!
Îngerii ºi ei prezenþi
Sunt la predicã atenþi!
O luminã-n astã lume
E Casa de rugãciune.
În ea-aducem închinare
Dumnezeului cel mare.
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Triunghi
litera N
Rezolvând triunghiul aveþi un triplu
avantaj :
- vã familiarizaþi cu Biblia;
- învãþaþi expresii biblice;
- pãtrundeþi în tainele dicþionarului biblic.
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ORIZONTAL:
1. Zeul soartei ºi al ºtiinþei sau mare împãrat babilonian (Daniel 5:8).
2. Cãpetenia strãjerilor împãratului amintit (numele lui înseamnã: Vlãstar din
Nebo)(2 Regi 25:8).
3. Alt slujitor al împãratului, numele lui însemnând: Nebo, salveazã-mã!
(Ieremia 39:13).
4. Cuceritorii poporului sau Adepþii lui Nicolae (Apocalips 2:6-15).
5. Unul din cei doisprezece apostoli. Se numea ºi Bartolomeu. Semnificaþia
numelui: Dumnezeu a dat (Ioan 1:45).
6. Unul din cei ºapte diaconi (Cuceritorul oamenilor ) (Fapte 6:5).
7. Fiul lui Cuº, fiul lui Ham, întemeietorul Babilonului. Semnificaþia numelui:
Noi vrem sã ne revoltãm! (Geneza 10:8-9).
8. A ºaptea lunã în calendarul ebraic (martie-aprilie) sau primãvara (Exod
12:2).
9. Zeul ºtiinþei ºi artei în Babilon (Isaia 46:1).
10.Þara în care a locuit Cain, dupã ce a omorât pe fratele sãu Abel. Denumirea
înseamnã: Fugi, lipsa patriei, neliniºte, Þara refugiului (Gen.4:16).
11.Alt nume al Tebei, vechea capitalã a Egiptului de sus. Denumirea se traduce
prin: Proprietate, Templu, Locuinþã (Ieremia 46:25).
de Jercan D. Alexandru, pastor, Feteºti
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Sãrbãtorile poporului Israel
TEST - GRILÃ

1)Cum se numeºte prima sãrbãtoare
instituitã de Dumnezeu pentru oameni?
a) Legãmântul de pace (dupã Potop);
b) Sabatul;
c) Paºtele.
2)Câte sãrbãtori anuale comemora
poporul israel?
a) 7; b) 8; c) 3.
3)Cum se numea sãrbãtoarea
sãptãmânalã?
a) Ziua ispãºirii;
b) Ziua de odihnã;
c) Sabat.
4)Ce sãrbãtoare reprezentau Rusaliile?
a)Sãrbãtoarea sãptãmânilor;
b)Sãrbãtoarea azimilor;
c)Sãrbãtoarea recoltelor.
5)În ce lunã a anului se serba Anul
Nou?
a)în întâia luna; b)în a 3-a luna; c)în a7a lunã.
6)Ce serbare urma Anului Nou?
a) Ziua ispãºirii;
b) Rusalii;
c) Sãrbãtoarea trâmbiþelor.
7)Ce se serba în prima lunã a anului
în ziua a 14-a?
a)Paºtele; b)Sabatul;c) Rusaliile.
8)Câte zile dura Sãrbãtoarea azimilor?

NR.19

a)10zile; b) 7zile; c) 3zile.
9)Cum s-a numit prima sãrbãtoare
þinutã de poporul Israel atunci când
a ajuns în þara Canaan?
a)Sabatul;b)Sãrbãtoarea corturilor;
c)Serbarea primelor roade.
10)Ce semnificaþie avea Sãrbãtoarea
corturilor?
a) ajungerea în Canaan a poporului
Israel;
b) pelerinajul prin pustie a poporului
Israel;
c)izbãvirea poprului Israel din robia
egipteanã.
Indicaþii:
Rezolvaþi testul de mai sus, bifând
rãspunsul sau rãspunsurile corecte .
Atenþie! Pot exista ºi întrebãri
capcanã .Studiaþi cu atenþie capitolul
23 din Leviticul, înainte de a trece la
rezolvarea grilei.
(Rãspunsurile corecte le puteþi afla în
numãrul urmãtor al revistei).
Rãspunsurile corecte la
testul nr. XVIII din August :

Leviticul 8-10
1) capcanãLeviticul
2) A
3) C
4) B
5) C

6) A,B,C
7) B
8) A,B,C
9) A
10)Leviticul
10:10-11
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ROUA

***REBUS***REBUS***

Un cuvânt din partea Creatorului : ,,Ca ploaia sã curgã învãþãturile mele,
Ca roua sã cadã cuvântul meu. (Deuteronom 32,2)

Dumnezeu este minunat în modul în care ne învaþã despre El
însuºi. Unora le place sã-þi dea în cap cu ceea ce ei numesc Adevãrul.
Unii ca aceºtia încearcã sã þi-l bage pe gât pentru cã îþi va face bine.
Ai întâlnit astfel de oameni ? Ei bine, Dumnezeu procedeazã altfel.
Instrucþiunile sale vin ca roua.
Când te trezeºti în zori, iat-o, e acolo. N-ai auzit-o sau n-ai
vãzut-o când a venit. Roua s-a format fãrã ca mãcar sã-þi dai seama ce
se întâmplã. Chiar ºi în cea mai uscatã zi din deºert ºi pãsãrile vin ca
sã bea substanþa ei dãtãtoare de viaþã. Micile creaturi sorb stropii de
rouã de pe frunze, singurul lichid pe care unele dintre ele îl beau. De
unde provine apa din mijlocul deºertului ?
Aerul conþine apã. Aerul transparent pe care îl respiri, are în el H 2 O pur. Cantitatea variazã. Metereologul de serviciu anunþã
cantitatea de apã din aer când spune de umiditatea relativã. Atunci
când umiditatea relativã este de 100%, aerul are maximul de apã pe
care îl poate conþine fãrã ca aceasta sã se transforme în ploaie. O
umiditate relativã de 50% înseamnã cã aerul conþine jumãtate din
cantitatea totalã de apã pe care ar putea-o conþine. ªi aºa mai departe.
Aerul rece nu poate þine aºa multã umiditate cât poate aerul cald.
Când aerul se rãceºte pânã la un punct în care nu mai poate reþine
toatã apa, trebuie sã elibereze o parte din ea. Uneori acest lucru se
întâmplã sub forma norilor, sus în înaltul cerului sau, sub formã de
ceaþã, în apropierea solului. Dar ºi mai frecvent, se formeazã roua.
La momentul din timpul nopþii când aerul se rãceºte pânã la
punctul numit de meteorologi punctul de rouã, apa începe sã se
adune pe corpurile solide. Apa continuã sã se colecteze sub formã de
picãturi pânã ce soarele se înalþã ºi încãlzeºte aerul, aºa încât el poate
din nou sã absoarbã apa prin evaporare. Este un proces liniºtit, care
udã plantele ºi oferã creaturilor bãutura de dimineaþã.
Acesta este modul în care Dumnezeu te învaþã ºi pe tine. În timp
ce citeºti Cuvântul Sãu ºi asculþi de Duhul Sãu cel Sfânt. Dumnezeu te
învaþã în liniºte ºi cu blândeþe. Chiar mai înainte de a fi conºtient, îþi
dai seama de calea pe care trebuie sã mergi ºi ce trebuie sã faci.
de James & Priscilla Tucker
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Pe orizontala A - B veþi afla numele Pãstorului veºnic :
8
7

10

3
5
2

4

1
A

6
9

1) Isus este blând ca un ......... .
2) Aºa este Dumnezeu pentru
11
noi.
3) Înseamnã Dumnezeu.
4) Este drept ca o .............. .
5) S-a jertfit pentru noi.
6) Idem cu 5.
B 7) Conducãtorul ucenicilor.
8) Ne-a creat.
9) Împãrat al universului.
10) Numele mai scurt al lui
Dumnezeu.
11) Isus este ......... lui
Dumnezeu.

de Dobre Roxana-Loredana, 12 ani, Slobozia

Pe verticala A - B veþi afla numele unui pãstor credincios:

A

1
2

1) A fost aruncat în groapa cu lei.
2) Primul om creat.
3) A fost încercat.
4) A crezut cã îi va lua împãrãþia
Altcineva.
5) A fost înviatã de Petru.

3
4
5
B

de Alexandra Mihãilescu, 10 ani, Slobozia
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ªtiaþi cã ?...

www În munþii din Transilvania mai trãiesc lupi în numãr

B

Dezlegând cuvintele încruciºate, vei descoperi pe verticala A - B o
categorie de oameni care vor fi excluºi din împãrãþia cerurilor(Apoc.21,8):
1) Canaanul putea fi cucerit de copiii lui Israel pentru cã era þara care le
fusese ................... .
2) Numãrul anilor de pribegie prin pustie, dupã numãrul zilelor cât a durat
cercetarea þãrii.
3) Raportul iscoadelor despre cetãþile Canaanului.
4) Israeliþii în viziunea celor zece iscoade necredincioase în comparaþie cu
uriaºii din Canaan.
5) Cuvintele lui de încurajare au întãrâtat pe oameni, care s-au repezit
sã-i omoare cu pietre pe el ºi pe Caleb.
6) Fructul uriaº adus din þara în care curge lapte ºi miere, pe lângã rodii
ºi smochine.
7) Dacã nu ar fi mijlocit Moise, aceastã urgie ar fi nimicit poporul din pricina
necredinþei lor.
8) Pentru cã înegriserã þara (Num. 14,37), au suferit o moarte nãpraznicã.
de IRINA TONCU, din cartea sa -Stã scris, Bucureºti
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foarte mare, fapt ce a dat naºtere numeroaselor legende
despre oamenii lupi.
www Multe plante carnivore posedã o capcanã cu arc
acþionatã de o excitaþie electricã produsã în plantã.
www În Anglia ºi în Germania, capul de mistreþ fript cu un
mãr în gurã - este un fel tradiþional de mâncare de Crãciun.
Originea acestui obicei trebuie cãutatã în mitologia
scandinavã : la solstiþiul de iarnã, trebuia sacrificat un
mistreþ zeului nordic al pãcii ºi al belºugului.
www În 1970 un ciclon tropical (uragan) a bântuit prin
Bangladesh, omorând un milion de oameni.
www Temperatura cea mai mare mãsuratã la umbrã a fost
580C. Aceasta a fost înregistratã în localitatea
libianã Al-Azra.

de Claudiu Denis Hongu, Bucureºti
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??? Recunoaºte personajul ???
Recunoaºteþi personajele biblice :
1. Eu am fost încercat de Dumnezeu. Mi s-a luat tot ce aveam ºi o
boalã grea mi-a împânzit trupul.
Eu sunt : .................................................
2. Eu mi-am dus singurul copil la moarte, dar Domnul mi-a ocrotit
fiul ºi nu a lãsat sã i se întâmple nimic rãu.
Eu sunt : .................................................
3. Eu am condus poporul Israel în pustiu. Domnul a pus în mâinile
mele cele 10 porunci.
Eu sunt : .................................................
4. Eu am pus numele tuturor animalelor. Am fost primul om ºi
Domnul mi-a dat o soþie frumoasã.
Eu sunt : .................................................
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mâncase Eva ºi din care a dat ºi bãrbatului ei, faptã pentru care
amândoi au fost goniþi din rai. Apoi i-a dus într-alt loc ºi le-a
arãtat scara lui Iacov, scarã pe care îngerii urcau ºi coborau.
Uimiþi de cele ce vedeau Creºtina ºi însoþitorii ei întrebarã pe
Prevedere de tâlcul celor vãzute. Prevedere le spuse :
- Dacã pãcatul a intrat în lume prin neascultarea unui om
trebuie sã ºtiþi cã Domnul nu ne-a lãsat fãrã cale de întoarcere.
EL îºi trimite mereu îngerii în ajutorul nostru. Numai noi sã ne
încredem ºi sã cerem ajutorul Lui ºi vom trece de orice încercare.
ªi voi veþi trece prin multe încercãri de-a lungul drumului
vostru. Nu uitaþi deci cã nu sunteþi singuri ºi nu disperaþi
niciodatã
- Mulþumim pentru aceste preþioase sfaturi! , spuse
Creºtina.
Tocmai atunci cineva bãtu la uºã. Portarul îi deschise ºi iatã
cã apãru Suflet-Mare. Acesta venise sã îi conducã mai departe
în drumul lor spre cetate. Ce bucurie pe ei! Le-au venit în minte
toate cele petrecute mai înainte: cum îl biruise pe fiorosul Celplin-de-sânge ºi cum i-a scãpat de lei.
Mulþumind gazdelor de calda gãzduire oferitã Creºtina,
fii sãi ºi Îndurare însoþiþi de Suflet-Mare au pornit din nou la
drum. Vã întrebaþi ce îi mai aºteaptã pe drum? Haideþi sã aflãm
în capitolul viitor.

(va urma)

12

SAMI - Nr.9, Septembrie 2000

INTÂMPLÃRILE
PELERINULUI ÎN
C Ã L ÃT O R I A S A
Palatul Frumos II
(Episodul 31)
adaptare dupã John Bunyan

V-am povestit mai înainte cum Prevedere a pus câteva
întrebãri fiilor Creºtinei ºi cum aceºtia i-au rãspuns cu
îndemânare. Prevedere le spuse cã o pot întreba ºi ei la rândul
lor orice doresc sã afle. Astfel Matei o întrebã :
- De ce se descarcã norii pe pãmânt?
- Ca sã ne arate cã slujitorii Cuvântului lui Dumnezeu
trebuie sã împãrtãºeascã lumii ceea ce ºtiu despre Dumnezeu.
- De ce curcubeul iese din soare?
- Ca sã ne arate cã legãmântul harului lui Dumnezeu ne
este întãrit în Hristos.
- De ce unele izvoare izvorãsc de pe culmi înalte?
- Ca sã ne arate cã Duhul harului va izvorâ din unii mari
ºi puternici, tot aºa de bine ca ºi din mulþi sãraci ºi de jos.
- De ce focul stã în feºtila lumânãrii?
- Ca sã ne arate cã dacã harul nu se aprinde în inima
noastrã, adevãrata luminã a vieþii nu va fi în noi, rãspunse
Prevedere. Dar haideþi acum sã vã arãt ceva deosebit la care
sã cugetaþi cât veþi fi în cãlãtoria voastrã spre Cetatea cea
Sfântã.
ªi spunând acestea îi conduse pe Creºtinã, pe bãieþii ei ºi
pe Îndurare într-o odãiþã, sã le arate unul din fructele din care
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Cele mai bune prietene
Traducere: Valeriu Burciu, Aventist Review, 20 septembrie 1990
Suzana ºi Laura erau cele mai bune
prietene. Locuiau în apropiere, mergeau
la aceeaºi bisericã ºi s-au bucurat când au
descoperit cã vor merge la grãdiniþã în
aceeaºi clasã. De asemenea, amicile lor erau
bune prietene ºi, de aceea, fetiþele aveau
multe ocazii de a se juca împreunã. De
multe ori refuzau sã se joace cu alte colege.
Într-o zi, Suzana a început sã se joace
cu o altã fetiþã ºi Laura a devenit geloasã.
- Credeam cã vei fi numai prietena
mea, a bombãnit Laura.
- Pot fi prietenã cu oricine vreau, a
rãspuns Suzana, jucându-se în continuare cu fetiþa aceea. Cele douã fete au devenit
aºa de mânioase, încât n-au mai vorbit una cu alta toatã ziua. Dupã ºcoalã, Laura
trebuia sã meargã la casa Suzanei pânã seara. Aºa aranjase mama Laurei. Drumul
spre casã pãrea foarte lung, în timp ce o tãcere plinã de tensiune însoþea fetiþele. În
loc sã se joace împreunã în curte, aºa cum fãcuserã adesea, cele douã fete se jucau
în camere separate, cu o expresie de încruntare pe feþele lor. Chiar ºi masa de searã
au servit-o în tãcere.
Mama Suzanei a sesizat cã ceva neplãcut s-a întâmplat între cele douã
"bune" prietene.
- Vreau sã vã citesc ceva, zise ea dupã cinã.
Cele douã fetiþe se asezarã pe canapea. Deschizând Biblia, mama a citit:
"Fiþi buni unii cu alþii, miloºi ºi iertaþi-vã unii pe alþii, cum v-a iertat ºi
Dumnezeu pe voi în Hristos." (Efeseni 4:32).
- De vreme ce Dumnezeu aºteaptã de la noi sã facem aceasta duºmanilor
noºtri, cu cât mai uºor ar fi sã facem aºa când suntem supãraþi cu prietenii noºtri
buni! Dacã nu învãþãm aceasta când suntem tineri, vom continua sã avem probleme
când vom fi maturi. Dumnezeu vrea ca noi sã nu ne certãm, cãci El ºtie cã aceasta
este singura cale de a putea fi fericiþi. Nu vã simtiþi rãu când sunteþi supãrate?,
întrebã mama.
Suzana ºi Laura au început sã plângã ºi s-au îmbrãþiºat. A fost o zi tristã.
Rezolvarea problemelor ar fi fost mult mai plãcutã decât a fi triste ºi rãnite.
Ele au învãþat o lecþie din Biblie în ziua aceea.
Laura ºi Suzana au crescut ºi s-au mutat departe una de alta, dar ele sunt
încã cele mai bune prietene.
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Mingea pierdutã
a lui Radu

de Arthur Maxwell

Cineva tocmai îi dãduse o minge nouã lui Radu ºi el era tare fericit!
Nu era nici prea micã, nici prea mare, numai potrivitã pentru a o apuca
în palmã ºi a o arunca. ªi Radu o aruncã, nu glumã, în toate direcþiile.
Îi fãcea vânt puternic în sus ºi o lãsa sã cadã de câteva ori la
pãmânt, apoi alerga la ea, o prindea ºi o arunca din nou în sus.
Ce se mai distra!
Dar într-o dupã amiazã, mama îl chemã în casã ºi el
uitã sã-ºi mai ia mingea cu el. Când ieºi din nou afarã,
vãzu doi bãieþi strãini jucându-se cu ea. Erau niºte bãieþi
mari, cam de zece ani, aºa cã Radu, care era mai mic ºi
mai firav, nu îndrãzni sã le spunã nimic. Stãtea doar ºi se
uita la ei cum aruncau de la unul la altul mingea lui
scumpã.
La un moment dat bãieþii se gândirã la ceva nou: sã
arunce mingea de la unul la altul peste magazia de scule.
Un bãiat stãtea în curte ºi celãlalt pe câmp în spatele
magaziei ºi aruncau mingea de la unul la altul.
S-au jucat aºa un timp ºi apoi, deodatã, jocul încetã.
Radu se întrebã ce s-a întâmplat. Descoperi curând, cãci
bãiatul de pe câmp veni din spatele magaziei ºi spuse:
N-o mai gãsesc. Atunci, mã credeþi sau nu, cei doi bãieþi
îºi luarã tãlpãºiþa.
Bietul Radu avea inima zdrobitã. Se repezi în casã
plângând: Mamã, mi-au pierdut mingea!
Cine þi-a pierdut-o? îl întrebã mama.
Cei doi bãieþi! Au aruncat-o de la unul la altul peste magazie ºi
mi-au pierdut-o!
Nu te supãra, îi zise mama. Am sã vin sã te ajut s-o gãseºti.
Uºor de zis, greu de fãcut. Iarba din spatele magaziei era înaltã ºi
deasã, iar mingea era tare greu de cãutat. Mama ºi Radu o cutreierarã
în întregime de nenumarate ori, dar fãrã nici un rezultat. Se alãturã ºi
tata cãutãrii, dar totul fu în zadar. Mingea, pur ºi simplu parcã intrase
în pãmânt!

SAMI - Nr.9, Septembrie 2000

11

Radu fu tare trist când merse la culcare în seara aceea, dar
dimineaþã, când se sculã îºi puse în gând sã încerce din nou s-o gãseascã.
Ieºi deci din nou în grãdinã ºi continua cãutarea. Din nefericire, cu
aceeaºi sorþi de izbândã.
Mama îi citise lui Radu din poveºtile pentru copii ale Unchiului
Arthur despre unele minunate rãspunsuri la rugãciunile fãcute de copii,
aºa cã îi spuse mamei: Mamã, de ce sã nu-L rugãm pe Isus sã ne
gãseascã mingea?
Dar mama îi spuse: Radu, o minge este un lucru atât de mic... Nar trebui sã-l deranjãm pe Isus cu astfel de lucruri.
Dar Radu nu se gândea cã mingea lui este prea micã pentru ca
Isus sã aibã grijã de ea. Avea o credinþã mare. Cu toate
acestea, deºi cãutã toatã ziua, nu gãsi nimic. Dupã cinci
zile, Radu spuse: Mamã, de ce nu ne rugãm amândoi
lui Isus sã ne ajute sã-mi gãsesc mingea? Hai sã ne rugãm
chiar acum.
Foarte bine, dragã, zise mama, dacã vrei neapãrat,
ne vom ruga, dar nu trebuie sã fii dezamãgit dacã totuºi
nu o vei gãsi. Dumnezeu nu spune Da de fiecare datã
când ne rugãm. Poate nu-i spre binele nostru.
Poate, rãspunse Radu, dar eu cred cã El va
rãspunde rugãciunii noastre de data aceasta.
Aºa cã au îngenunchiat ºi s-au rugat. Mai întâi
Radu ºi apoi mama ºi s-au ridicat în picioare. Atunci
Radu a spus:
E-n regulã, mamã, acum du-te, te rog, ºi adu-mi
mingea.
Aceasta era prea mult pentru mama. Un moment
nu ºtiu ce sã facã, apoi ieºi din casã ºi ajunse pe câmpul
din spatele magaziei.
Iatã urmarea, aºa cum mi-a povestit pe urmã mama:
Am pornit mergând aplecatã prin iarbã. Nu am fãcut nici douãzeci
de paºi când m-am aplecat ºi am ridicat de jos mingea pe care o
cãutasem atâta timp. Pentru mine, acesta a fost un rãspuns direct la
rugãciune. Cât este de minunat sã ai un Dumnezeu care aude rugãciunea
unui bãieþel pentru mingea lui pierdutã!
La fel gândea ºi Radu ºi desigur, ºi eu.

