Revista lunarã a copiilor care Il iubesc pe Domnul Isus iniþiatã de
copiii din Slobozia
An III , nr.11-12 (22,23), Noiembrie-Decembrie 1998

Vorbeºte, Doamne, cãci robul Tãu ascultã !  1 Samuel 3:10
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GRÃDINIÞA ªI
PRIMARA
Sã slujim Domnului Isus!
Bãtrânul credincios
Un gheizer se produce atunci când
apa de ploaie se strecoarã la sute de metri
adâncime într-o zonã cu temperaturi înalte,
cu roci topite. Apa din acest loc se înfierbântã
dar rocile din jur ºi greutatea coloanei de apã
de deasupra nu o vor lãsa sã fiarbã. Apa
supraîncalzitã începe sã se ridice ºi sã se
întoarcã spre suprafaþã prin crãpãturile rocii.
Pe mãsurã ce apa ajunge mai aproape de
suprafaþã, unde are mai mult loc de
expansiune, începe sã fiarbã. Gheizerul nu
este altceva decât jetul de apã clocotitã care
þâsneºte brusc pâna la mari înalþimi deasupra
solului.
Nu ºtiu dacã ai auzit de un gheizer
din Parcul Naþional Yellowstone. Este atât
de punctual încât poþi sã-ti fixezi ceasul dupã
el. Acest lucru este atât de impresionant încât
numele gheizerului dã mãrturie despre
aceasta : Bãtrânul credincios. Credincios?
Da, ºi într-un sens chiar previzibil.
Dar Bãtrânul Credincios nu este nici
cel mai punctual ºi nici cel mai puternic
gheizer din Parcul Naþional Yellowstone. Alþi
gheizeri din parc constituie o demonstraþie
ºi mai spectaculoasã ºi îºi aruncã jetul la o
înãlþime mult mai mare decât Bãtrânul
Credincios.
ªi totuºi, o eruptie a Bãtrânului Credincios
nu e ceva neinteresant. Dimpotrivã, acest star
al gheizerelor erupte aruncã mii de litri de
aburi ºi apã clocotitã drept în sus, la o
înãlþime de 50m. Spectacolul continuã douã
pânã la cinci minute mai înainte ca Bãtrânul
Credincios sã se odihneascã pentru a-ºi
recãpãta forþele pentru urmãtorul spectacol.
Bãtrânul Credincios ºi-a continuat
activitatea în mod regulat timp de mulþi ani
ºi potrivit unor geologi el activeazã de mii
de ani.
Dar ceea ce înseamnã regulat pentru

un funcþionar responsabil cu relaþiile publice,
înseamnã imprevizibil pentru un geolog. În
realitate, perioadele de odihnã dintre erupþiile
Bãtrânului Credincios variazã între trei
minute si douã ore - ceea ce cu greu s-ar
putea numi punctualitate.
Existã multe lucruri de pe pãmântul
acesta despre care þi s-a spus cã nu dau greº?
Mass-media încearcã în permanenþã sã te
convingã cã te poþi baza pe cutare sau cutare
produs. Pentru a te încredinþa ºi mai mult,
companiile oferã termene de garanþie.
Dar Pavel a spus-o cel mai bine:
Proorociile se vor sfârºi, limbile vor înceta,
cunoºtinþa va avea sfârºit.(1Corinteni 13:8)
Numai dragostea lui Dumnezeu este pe
deplin demnã de încrederea noastrã ºi absolut
neschimbãtoare.
de James&Priscilla Tucker

Fii mulþumitor
de Gloria Samson

Fii mulþumitor
deºi nu ai deja tot ceþi
doreºti.
Fii
mulþumit când nu ºtii
ceva pentru cã
aceasta îþi dã ocazia sã înveþi în timp ce
creºti.
Multumeºte pentru limitele tale,
pentru cã ele îþi dau posibilitatea de a
improviza. Multumeºte pentru fiecare
provocare pentru cã aceasta iþi va forma
caracterul ºi-þi va da tãrie.
Multumeºte când eºti obosit ºi
îngrijorat pentru cã astfel vei ºti sã
preþuieºti liniºtea.
E uºor sã mulþumeºti pentru
lucrurile bune, însã atât de greu pentru
cele mai puþin bune. O viaþã de bogãþie
ºi plinãtate vor avea cei care ºtiu sã
mulþumeascã ºi pentru eºecuri.
Mulþumirea poate transforma rãul în
bine. Gãseºte o cale sã fii mulþumitor
pentru NECAZURILE tale ºi atunci ele
vor deveni BINECUVÂNTÃRILE tale.
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Completând corect, pe coloana AB veþi afla prin ce a reuºit Iov sã rãmânã
alãturi de Dumnezeu.
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4.I-au furat cãminele.
5.L-a sfãtuit sã-l belsteme pe
Dumnezeu.
6.A pierdut-o într-o singurã zi.

BAN
Alexandra Mihãilescu, Slobozia

1.Au venit sã-l mângâie în necaz.

3.Îl fãceau pe Iov sã se chinuie zi ºi
noapte.

ˆ

Completând cãsuþele goale cu
literele potrivite, veþi putea afla numele
a 8 personaje din Biblie.

A

2.Cel care a adus toate nenorocirile
asupra lui Iov.

I

Dacã veþi rãspunde corect la
urmãtoarele întrebãri, pe coloana A-B
veþi afla numele celui care va veni în
curând.
1.Cine a fost hrãnit de pãsãrile cerului?
2.Ce trebuie sã faci când þi se vorbeºte?
3.Cum se numeºte a IV-a carte a Bibliei.?
4.Cum se numeºte a VI-a carte a Bibliei?

7.A dovedit cã ºi-a pãstrat-o pânã
la capãt.

A
1

FOLOSEªTE CODUL
Foloseºte codul pentru a afla ce este
Domnul Isus pentru noi:
1=N; 2=M; 3=Â; 4=U; 5=T; 6=O; 7=I; 8=R
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Cãtãlin Zlotea

IleanaNicolae, Slobozia

Scrie pe spaþiile libere ale fiecãrui cuvânt, litera cu care începe cuvântul fiecãrei imagini.
_PUNE _E A _ÃCUT DU_NEZEU _ENTRU _INE 
de Octavian Crãciun, Slobozia
STEAG

CASÃ

FLUTURE

MAªINÃ

PISICÃ

TRANDAFIR
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POVESTIRI
PENTRU
COPII

AªTEPTÂNDU-L PE TATA

Lucia locuieºte în Victoria, Australia. Ea are câteva volume de Povestiri
pentru copii ºi a trimis aceastã
povestire minunatã care i s-a întâmplat.
Când avea nouã ani, mama ei, ca
sã-i facã o bucurie, a lãsat-o sã stea la
þarã cu mãtuºa ei Nana. Lucia s-a simþit
foarte bine acolo, dar a sosit timpul sã
se întoarcã acasã. Era numai o cale de a
se întoarce acasã: cu autobuzul. Dupã ce
mãtuºa Nana a urcat-o pe Lucia în
autobuz, a telefonat acasã ca sã fie sigurã
ca o va aºtepta cineva în oraº. Ernest,
fratele Luciei, rãspunse la telefon.
Totul va fi bine,zise el. Va
aranja cu tata s-o întâlneascã pe Lucia
în faþa Bãncii de Stat. Nu trebuia sã
se îngrijoreze cãci autobuzul opreºte
chiar la bancã. Potrivit orarului, va
ajunge la ora 4 ºi un sfert dupã
amiazã ºi Lucia va fi acasã în scurt timp.
Mãtuºa Nana se întoarse la lucrul
ei, mulþumitã cã a fãcut tot ce a putut
pentru nepoata ei. Ernest telefoneazã
tatãlui ºi-i spuse, din greºealã, s-o
întâlneascã pe Lucia la Banca de
Investiþii.
La patru ºi un sfert fix autobuzul
ajunse în oraº. Lucia coborâ din el ºi se
îndreptã spre Banca de Stat. Tata nu era
acolo, dar ea nu-ºi fãcu griji. Probabil cã
are treabã ºi va întârzia puþin. La cinci
fãrã un sfert tata tot nu se zãrea. Lucia
privea continuu într-o parte ºi în alta
sperând sã vadã maºina familiei. Dar nu
venea nici o maºinã. De ce oare nu a
chemat un taxi ºi sã meargã singurã
acasã? Pentru cã i s-a spus sã-l aºtepte
pe tata, ºi îl va aºtepta, indiferent cât.
Apoi nu avea nici un ban la ea ºi nu-i
dãdu prin gând cã mama sau altcineva
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ar putea plãti acasã. Încet, încet se
miºcau limbile ceasului de la Banca de
Stat. Sosi ora ºase, ºase ºi jumãtate, ºapte.
Lucia începu sã se îngrijoreze. Ce sã se
fi întâmplat cu tata?, se întreba ea. ªi
ce va face ea dacã nu va veni?
În scrisoarea pe care mi-a trimis-o
mi-a spus: Eram aproape sa plâng când
mi-am amintit ce scria în Povestirile
pentru copii, despre rãspunsul lui Isus
la rugãciunile noastre. Aºa cã m-am
rugat lui Isus sã-mi trimitã pe tata mai
repede.
Între timp, tata aºtepta în faþa
Bãncii de Investiþii, aºa cã timpul trecea
ºi Lucia nu mai apãrea. Se ingrijorã ºi
el. Telefonã lui Ernest. Da, trebuia sã
aºtepte la Banca de Investiþii, aºa cum îi
spusese Ernest, iar Lucia urma sã ajungã
cu autobuzul de patru ºi un sfert.
Telefonã la autogarã. Da, ºoferul îºi
aminti cã a vãzut o fetiþã de nouã ani
coborând din autobuzul de patru ºi
un sfert, dar nu-ºi aminteºte încotro
a luat-o. Telefonã la poliþie ºi îi rugã
sã caute o fetiþã de nouã ani care a
sosit în oraº cu autobuzul de patru
ºi un sfert ºi a dispãrut.
În cele din urmã îi dãdu în gând
sã sune pe mãtuºa Nana ºi s-o întrebe
dacã a condus-o pe Lucia la autobuzul
de la patru ºi un sfert. Matuºa Nana
confirmã ca Lucia a plecat spre casã ºi
cã autobuzul trebuia sã ajungã în oraº
la acea orã. Lucia urma sã-l aºtepte pe
tata pe treptele Bãncii de Stat.
Care bancã ai spus?, strigã tata
speriat. Banca de Stat, repetã Nana
contrariatã. Iar eu am aºteptat-o tot
timpul la Banca de Investiþii! Tata se
grãbi spre cealaltã bancã, urcând în
vitezã scãrile tocmai când Lucia îºi
sfârºea mica ei rugãciune:Te rog Isuse,
trimite pe tata mai repede!. Cum s-au
mai îmbrãþiºat unul pe celãlalt! Acum
puteþi întelege de ce Lucia ºi-a terminat
scrisoarea cu aceste cuvinte frumoase:
E plãcut sã ºtii cã Isus þi-a rãspuns la
rugãciune! Întradevar, este plãcut!
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Sã fim amabili

Un medic se întorcea de la
vânãtoare pe o zi cãlduroasã. Era aºa de
obosit ºi nu mai putea sã mai meargã.
Mergând spre casã a vãzut în faþa unei
curþi o canapea, ºi s-a gândit cã ar fi bine
sã se odihneascã puþin.
O fetiþã de vreo paisprezece ani
care se afla în curte, l-a vãzut, s-a dus la
el ºi l-a întrebat:-Domnule, doriþi
ceva?!

vor da cât li se va cere, important e sã se
facã bine mama ei.
În scurt timp, a fost anunþatã cã
mama ei s-a fãcut bine. Mergând la spital, fetiþa i-a cerut medicului nota de
platã. Medicul i-a înmânat nota de platã
pe care scria: Internare - nimic; Cazare nimic; Medicamente - nimic; Masa nimic; Plata mea a fost un pahar cu lapte.
Iatã cât a costat-o pe aceastã fetiþã
amabilã. Avem ºi noi multe de învãþat
de la ea. Domnul sã ne ajute sã fim buni
ºi amabili cu toþi oamenii!
Iancu Eremia, SUA

REBUS
Dacã dezlegi corect pe coloana A-B va apare o
invitaþie.
A

1
2
3

-Da, te rog sã-mi aduci un pahar
cu apã. Fetiþa a rãspuns:

4
5

- Domnule, nu aþi vrea sã vã aduc
un pahar cu lapte acru de la frigider?

6

-Dacã vrei! i-a rãspuns doctorul.

8

Medicul a bãut laptele, a prins
putere ºi a ajuns cu bine acasã. Peste
puþin timp, mama fetiþei s-a îmbolnãvit,
iar fetiþa a mers cu ea la spital. Când au
ajuns la spital, l-au întâlnit pe medicul
cãruia fetiþa îi dãduse paharul cu lapte.
Fetiþa i-a spus:
-Domnule doctor, am venit cu
mama la spital pentru cã este bolnavã.
Doctorul i-a spus:Am sã mã ocup
eu de mama ta, sã se facã bine cât mai
repede ºi când se va face bine am sã te
anunþ sã vii sã o iei.
Fetiþa a plecat, iar când a ajuns
acasã vecinele au întrebat-o la ce medic
a fost internatã mama sa. -La domnul
doctor Petrescu. O vecinã i-a spus spus
cã acest doctor o sã le cearã mulþi bani
pentru îngrijire, ºi ar fi mai bine sã o
ducã la alt doctor. Însã fetiþa a spus, cã
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9
10
11
12
B

1.La nunta din Cana nu mai era

..

2.Ucenicul care a fost primul misionar.
3.Ucenicul pe care Isus s-a lãudat pentru
cã era corect.
4.Pomul sub care stãtea Natanael când a
venit Filip la el.
5. Primul ucenic.
6.Ocazie de bucurie.
7.Isus a transformat-o în vin.
8.La casa mirilor erau ºase.
9.Fratele lui Andrei.
11.A avut loc nunta.
12.Celãlalt nume al lui Simon.

Niþu Leontin, Feteºti
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CONVORBIRE CU UN NECUNOSCUT

Mihãiþã ºi-a propus un test de
rezistenþã. A gãsit o gãletuºã cu care sã
care apa ºi a anunþat-o apoi, pe bunica
sa cã în urmãtoarele minute îi va umple
toate vasele cu apã. Testul începu: o
gãleatã, douã, trei, patru..., respiraþia lui
Mihãiþã se accelerã, dar nu cedeazã: în
sfârºit, a cincea gãleatã....Mihãiþã: Oh...
ce-am obosit! Abia mai pot respira.
Mâinile mã dor...
Necunoscutul: Iartã-mã te rog, poþi
sã-mi spui ce s-a întâmplat? Arãþi de
parcã ai fi muncit din greu 24 de ore din
24! Aºa-i?..
- Mihãiþã:Dacã ai ºti ce efort am
fãcut, n-ai mai vorbi aºa. Am cãrat 5
gãleþi cu apã, într-un timp record:5
minute. Este ceva, nu? Iar tu mã-ntrebi
ce am fãcut?!
-Necunoscutul:Este adevãrat ce-mi
spui. Dar, n-ai vrea sã-þi spun ºi eu cât
timp stau la serviciu ºi câte gãleþi de
apã car eu în fiecare zi?
- Mihãiþã: O, ba da! Hai, sã aud de
ce eºti în stare! 
Necunoscutul:Eu lucrez 24 de ore în
fiecare zi ºi pompez câte 5 litri în fiecare
minut, aºa cã într-o orã am deja 300 de
litri, iar la sfârsitul zilei notez în registru
7200 de litri.
Mihãiþã:Oooo..., chiar aºa? Vrei sãmi spui cum te numeºti?
Necunoscutul:Vreau întâi sã vãd
dacã mã ghiceºti. Stau în buzunarul
stâng al pieptului tãu. Da, eu sunt
INIMA! 
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Mihãiþã:Hm..., probabil cã eºti o
persoanã uriaºã, obezã, iar la aºa volum,
cred ºi eu, ai cu ce te lãuda.
Inima:ªtii, nu mã supãra, cã acum
sar pe cântar ºi-þi arãt cât cântãresc. Uite,
doar 500 de grame- cât un pumn de-al
tãu! 
Inima:Mihãiþã, hai sã-þi spun care
este secretul succesului meu,ca sã pot sã
muncesc o zi întreagã, o viaþã întreagã
fãrã sã obosesc. Eu muncesc ritmic,
calculat. În fiecare minut transport câte
5 litri de sânge. Dacã pui mâna la piept
vei simþi niºte bãtãi. Acestea sunt un fel
de contracþii - la care oamenii de ºtiinþã
le spun sistole. Apoi urmeazã o pauzã
numitã diastola. Dupã fiecare bãtaie,
urmeazã o relaxare, o pauzã, apoi iar o
bãtaie. ºi iar o pauzã ºi tot aºa...
Niciodatã nu mã grãbesc sã bat mai des,
ºi niciodatã nu bat atât de mult încât sã
uit sã mai bat ªi, încã un secret: dacã
mãsori pauza, vei constata cã este mai
lungã decât contracþia (bãtaia). Aceasta
nu pentru cã sunt leneºã, ci pentru cã
am nevoie sã-mi refac bine forþele, ca sã
am putere suficientã sã împing sângele
prin vase. Astfel, reuºesc sã muncesc zi
dupã zi, împingând fãrã obosealã câte
7200 l/zi. Într-o viaþã de 70-80 de ani
ajung pânã la aproximativ 180000000
litri sânge pompat prin vasele de sânge
ale corpului.
Învaþã de la mine cãci ºi viaþa ta poate
fi ca o inimã - micã dar eficientã- permanent sã lucreze ºi sã nu oboseascã
niciodatã. Dar ca sã reuºeºti,
ia-þi timp ritmic pentru
odihna sufletului tãu,
relaxeazã-te, vorbeste în liniºte cu
Creatorul tãu ºi vei constata ca vei munci
mai eficient, vei invãþa mai bine; la
ºcoalã te vei înþelege mai bine cu colegii,
te vei juca mai frumos ºi vei dori sã faci
progrese în viaþã. Toate acestea se vor
datora simplului fapt cã ai primit
suficientã energie de viaþã de la
Creatorul tãu.
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Un junior viteaz
ºi credincios
Un junior a fost adus
odatã în faþa judecãtorului din
cauza credinþei sale. Tatãl
acestui bãieþel fusese predicator
al Evangheliei dar acum era
mort. Mama lui, de asemenea fusese
adventistã, dar murise ºi ea. Bãiatul
fãgãduise cã va rãmâne credincios lui
Dumnezeu ºi cã se va întâlni cu ei la
revenirea domnului Isus.
Oamenii care îl aduseserã înaintea
judecãtorului, credeau cã prin pedepsire
în primul rând, se vor rãzbuna, ºi în al
doilea rând, vor intimida pe copil ca sã
se lase de credinþa lui. Dar se
conviseserã în curând cã se înºelaserã.
În Sabat îl puserã sã munceascã,
dar el spuse cã bucuros ar lucra în
celelalte zile, Sabatul însã îl serbeazã
pentru lauda lui Dumnezeu.

Ochii judecãtorului se umplurã de
lacrimi, ºi zise mângâind copilul pe
obraji:-Nu copilul meu. Nu-þi cãlca
fãgãduinþa fãcutã. Tu eºti un copil
viteaz. Am sã dau ordin ca sã te lase
liber imediat.
Nu mult dupã aceea, juniorul
acesta viteaz a ajuns cel mai tânãr
colportor din Europa.
Ciolacu Gabriela, Bârlad

Instrucþiuni de
viaþã,gândite de copii:
-Sã nu ai niciodatã încredere într-un
câine care, atunci când mãnânci, îþi fixeazã
cu privirea sandwich-ul.(Patrick,10ani).
-Atunci când îþi doreºti ceva
scump, conteazã pe bunici!
(Matthew,12ani).
-Dacã vei dormi îmbrãcat în
hainele de zi, mâine dimineaþã
vei fi gata îmbrãcat! (Stephanie,
8ani).

-Ai sã vezi cã o sã scoatem
adventismul din tine, ziserã oamenii.
Erau aºa de înfuriaþi cã l-au luat
dinaintea judecãtorului ºi l-au târât în
curte.
Judecãtorul se întoarse, se rezemã
de scaunul sãu ºi se uitã sã vadã ce va
face copilul de 12 ani. Observând
statornicia lui, zise:
-Tu eºti un copil foarte
neascultãtor. De acum înainte trebuie sã
înveþi sã asculþi, dacã vrei ca sã nu te
omoare oamenii. Copilul rãspunse
cuminte ºi cu lacrimi pe obraji:
-Domnule judecãtor, tatãl meu a
fost predicator adventist de ziua a
ºaptea. ªi la moarte i-am fãgãduit cã am
sã rãmân credincios lui Dumnezeu.
Puþin dupã aceea, mi-a murit ºi scumpa
mea mãmicã, ºi de asemenea, i-am
fãgãduit pe patul de moarte, cã am sã
rãmân credincios lui Dumnezeu ºi am
sã pãzesc poruncile lui, ca sã ne întâlnim
împreunã în noul Ierusalim. Domnule
judecãtor nu pot sã-mi calc fagãduinþa
pe care am fãcut-o scumpilor mei
pãrinþi. Oamenii nu mã vor putea face
sã calc Legea lui Dumnezeu, chiar dacã
mã vor omorî.

11 ani).

Niciodatã sã nu deranjezi o
mamicã însãrcinatã! (Nicholas,

- Niciodatã sã nu te saturi înainte de a servi
desertul.(Kelly, 10 ani)
- Când tata te întreabã în timp ce probeazã
o pãlãrie:Arãt rãu?, sã nu-i rãspunzi!
(Heather, 16 ani).
- Niciodatã sã nu-i spui mamei cã nu are
efect cura ei de slãbire.(Michael14 ani).
- Când iei o notã slabã la ºcoalã, arãtã-i-o
mamei în timp ce vorbeºte la telefon! (John,
11 ani).
- Niciodatã nu încerca sã botezi o pisicã.
(Laura, 13 ani).
-Niciodatã sã nu-i spui fratelui tãu mai mic,
cã nu vei face ce þi-a spus mama sã
faci.(Hank, 12 ani).
- Niciodatã sã nu-l pui pe fratele mai mic sã
picteze maºina familiei. (Phillip, 13 ani).
- Nu uita: niciodatã nu eºti prea mare ca sãl poþi conduce tu pe tata! (Molly, 11 ani).
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INTÂMPLÃRILE
PELERINULUI ÎN
CÃLÃTORIA SA

adaptare dupã John Bunyan
Episodul 15

B â l c i u l
Deºertãciunilor
Am vãzut în vis cã
dupã ce au ieºit din
pustietate, pelerinii au
zãrit înaintea lor un oraº;
numele
lui
era
Deºertãciunea. În oraºul acela se þinea
un sbâlci, numit Bâlciul deºertãciunilor.
Acest bâlci începuse cu mii de ani în
urmã. Pe atunci erau pelerini care
mergeau spre Cetatea Cereascã, ca atâþia
oameni cumsecade. Când Beelzebub,
Apolion, Legiune ºi tovarãºii lor au luat
seama cã drumul pe care îl urmau
pelerinii spre Cetatea Cereascã trecea
prin oraºul Deºertãciunii, puseserã la
cale sã facã acolo un bâlci, în care sã se
vândã tot felul de deºertãciuni, ºi care
sã þinã tot anul. Se vindeau acolo: case,
moºii, meserii, dregãtorii înalte,
privilegii, ranguri, þãri, împãrãþii,
plãceri, desfãtãri de tot felul, soþi ºi soþii,
copii, stãpâni, slugi, vieþi, sânge, trupuri,
suflete, argint, aur, pietre
scumpe ºi tot ce vreþi.
Ba mai mult chiar,
se pot vedea aici oricând
scamatorii, înºelãtorii,
jocuri,
spectacole,
nebunii, maimuþãreli. Se
mai pot vedea pe gratis
hoþi, ucigaºi, oameni stricaþi care jurã
strâmb, de toate culorile.
Drumul spre Cetatea Cereascã
trece tocmai prin oraºul acesta, unde se
þine bâlciul; cine ar vrea sã meargã spre
Cetatea Cereascã fãrã sã treacã prin
oraºul acesta, ar trebui sã iasã din lume.
Chiar Împãratul împãraþilor, când a fost
pe aici în drum spre þara Sa, a trecut
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Beelzebub, patronul bâlciului La poftit pe Împãrat sã cumpere din deã
cumpere din deºertãciunile sale; ar fi
vrut chiar sã-L facã mai mare peste bâlci,
dacã ar fi primit sã I se închine. ªi,
pentru cã avea de-a face cu un vizitator
aºa de ales, Beelzebub L-a purtat dintro stradã în alta ca sã-I arate toate
împãrãþiile lumii, ca sã-L momeascã sã
cumpere ceva din deºertãciunile sale. El
însã nu luã în seamã marfa ºi pãrãsi
oraºul fãrã sã cheltuiascã o para.
Dupã cum am spus, cãlãtorii erau
nevoiþi sã treacã prin bâlci; dar cum
cãlcarã acolo, tot oraºul intrã în fierbere,
ºi aceasta din mai multe motive. Întâi
cã pelerinii erau îmbrãcaþi în veºminte
deosebite ºi oamenii din oraº se uitau
la ei cu uimire; unii îi credeau smintiþi,
scãpaþi din balamuc; alþii vedeau cã au
de-a face cu doi strãini. De asemenea,
se mirau de vorbirea lor, cãci puþini îi
înþelegeau. Pelerinii vorbeau fireºte
limba Canaanului, pe când cei din bâlci
erau oameni din lumea întreagã, aºa cã
pãreau strãini unii de alþii. Dar ceea ce
uimea cel mai mult pe negustori era
faptul cã pelerinii puneau foarte puþin
preþ pe mãrfurile lor; nici nu se osteneau
sã se uite mãcar la ele, iar când îi chemau
sa cumpere ceva, îsi vârau degetele în
urechi si priveau cerul.
Unul care a observat purtarea lor
i-a întrebat în batjocurã:  Ce vreþi sã
cumparaþi?
Ei l-au privit tintã si i-au rãspuns:
Noi cumpãrãm numai adevãrul.
Acesta fu un motiv sa-i
dispreþuiascã ºi mai mult pe pelerini.
Unii îi luau în râs sau îi ocãrau, alþii îi
îndemnau pe ceilalti sa-i loveascã. În
cele din urma framântarea cuprinse tot
oraºul. Atunci s-a dat de ºtire cãpeteniei
târgului, care a venit la faþa locului sa-i
cerceteze pe intruºi. Pelerinii au fost
întrebaþi de unde vin, unde se duc ºi ce
cautã în oraºul lor. Ei au rãspuns cã sunt
strãini ºi cã merg spre Îerusalimul
Ceresc.

10

Micul Sami - Nr.22-23 . Noiembrie - Decembrie . 1998

Judecãtorul a crezut cã sunt nebuni
aºa cã a pus sã fie bãtuþi, împroºcaþi cu
noroi ºi închiºi într-o cuºcã pentru a fi
un spectacol pentru tot oraºul. Oamenii
i-au pedepsit întocmai pe cei doi
pelerini. Mai marele târgului era
bucuros pentru nenorocirea celor doi
strãini. Pelerinii au suferit în tãcere,
rãbdãtori, rãspunzând la ocãrile
oamenilor cu binecuvântari. De aceea
unii dintre orãºeni mai cu luare aminte
ºi mai puþin patimaºi, au început sã-i
mustre pe cei mai rãutãcioºi ºi sã spunã
cã pelerinii erau nevinovati. Astfel cã
târgoveþii s-au luat la bataie între ei.
Atunci cei doi pelerini au fost aduºi
iarãºi în fata judecãtorului ºi învinuiti
din nou de tulburarea oraºului. Iarãºi
au fost batuþi fãrã milã ºi purtaþi în
lanþuri prin tot târgul pentru ca nimeni
sã nu le mai ia apãrarea. Acest lucru a
înfuriat ºi mai mult târgoveþii care s-au
hotãrât sã-i omoare pe strãini.

....Existã þãri în care soarele nu-ºi aratã
nici mãcar genele pe timp de iarnã?
....În alte þãri ca Finlanda, Groenlanda
ºi Norvegia în timpul iernii se lumineazã
de ziuã pe la 10-11 ºi se întunecã în jurul
orei douã dupã amiaza?
....Soarele se aflã la o distanþã de 149
milioane km. de Pãmânt?
....Soarele ajutã la vindecarea rapidã
a rãnilor ºi la formarea unoar oase puternice
ºi drepte?
....Copii care stau la soare au rezultate
mai bune la învãþãturã?
....Soarele ucide duºmanii de
pretutindeni (microbii)?
....Dacã vei da la o parte perdelele din
geam, ºi-I vei permite soarelui sã intre în
camerã, va face curãþenie la capitolul
duºmani nevãzuþi?

(va urma)
In
episodul
urmãtor vom merge
împreunã cu Creºtinul
ºi Credinciosul mai
departe pe drumul spre
Cetatea cea Sfântã

Lipeºte abþibildul pe unul din caietele tale
preferate!

Niþu Leontin, Feteºti

UCENICII
1. P

2 .I

?

3.I

4.A

5. F

. 6.B

7.M

8.T

9. I

10. I

11.S

12.M

Descifreazã numele celor 12
Ucenici
1.trepu; 2.cavoi; 3 iano; 4 iadren
5 pilif; 6. marobotuel
7.metai; 8.mato; 9. vocai
10.iadu; 11 somin; 12 matia
Familia Urdaº, Bistriþa-Nãsãud
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DOMNUL ISUS SAU MOS
CRÃCIUN ?

el este: Bunã, micuþule sau micuþo,
cum te cheamã?. Isus ºtie cum ne
cheamã pe toþi, chiar înainte de a ºtii noi
înºine. Nu numai cã ne ºtie pe nume,
dar ºtie ºi unde stãm. Mai mult, El ne
cunoaºte trecutul ºi viitorul, pânã ºi câte
fire de pãr sunt pe capul nostru.
Se spune cã Moº Crãciun are o
burtã mare asemenea unui bol plin cu
bomboane! Isus are o inimã mare plinã
cu iubire! Tot ce ne poate oferi Moº
Crãciun este un strigãt vesel:Ho,ho,ho!
Isus ne oferã sãnãtate, ajutor ºi speranþã.

Odatã cu sãrbãtorile de iarnã,
fiecare copil aude de Moº Crãciun. Mulþi
copii ºtiu mult mai multe despre Moº
Crãciun decât despre Domnul Isus. ªi
acest lucru se întâmplã deºi Moº Crãciun
este o legendã, iar Domnul Isus este viu
ºi real.
Iatã câteva mari diferenþe între
ceea ce se spune depsre Moº Crãciun ºi
ceea ce reprezintã Domnul Isus.
Se spune cã Moº Crãciun trãieºte
la Polul Nord. Isus este pretutindeni.
Moº Crãciun cãlãtoreºte într-o sanie.
Isus cãlãtoreºte pe vânturi ºi merge pe
ape. Moº Crãciun vine la noi o singurã
datã pe an. Isus este prezent mereu
pentru a ne ajuta.
Se spune cã Moº Crãciun îþi umple
ºosetele cu bunãtãþi. Isus îþi îndeplineºte
orice nevoie. Moº Crãciun vine la noi
neinvitat, coborând pe hornul casei.
Isus stã la uºa casei tale ºi ciocãne. Dacã
Îl inviþi El va intra în inima ta.

Se spune cã Moº Crãciun ne strigã
:Nu mai plânge micuþule, cã e ruºine!
Isus ne spune:Dã-mi mie necazurile
tale ºi lasã-mã pe Mine sã le rezolv!
Ajutoarele lui Moº Crãciun, elfii, fac
jucãrii pentru copii. Isus face pentru
oameni vieþi noi, vindecã inimi rãnite,
reface cãmine destrãmate ºi clãdeºte
case.
Se spune cã Moº Crãciun poate sã
te facã sã chicoteºti de bucurie, dar Isus
îþi dã adevãrata fericire care te întãreºte.
Moº Crãciun îþi lasã daruri sub pomul
de iarnã. Isus se dãruieºte pe Sine pentru
tine.
Este evident cã nu putem face
comparaþie. Sã nu uitãm ºi sã nu-L
înlocuim pe Isus în inimile noastre cu
un simplu ºi ireal Moº Crãciun.
BILUÞELE
Urmãrind biluþele veþi afla ce sfat ne dã
Domnul Isus.
U
B

Se spune cã pentru a-l vedea pe
Moº Crãciun trebuie sã aºtepþi mereu,
fãrã succes. Isus vine la tine de câte ori
îl chemi pe nume.
Se spune cã Moº Crãciun te lasã
doar sã stai în poala sa. Isus te invitã sã
te odihneºti în braþele Sale.
Se spune cã Moº Crãciun nu îþi
cunoaºte numele, tot ce poate sã-þi spunã
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Roxana Dobre, Slobozia
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Iubirea

1

Te iubesc, mãicuþã, zise Ionel
ªi uitându-ºi lucru-o ºterse-ncetinel;
Merse-n grãdiniþã spre a se juca.
ªi lãsã pe mama lemne a cãra.

1

Eu, spuse micuþa Nely frumuºel,
Te iubesc mãicuþã, ºi nu mã înºel.
Apoi ziua-ntreagã casa rãsturnã,
Încât biata mamã tot mereu oftã.

5

2

3

4

5

6
Pe ve r t ica la cu r a s t e r ve i
de s cope r i nume le a ce s t e i r e vis t e !

2
3
4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

6
7
8

Fiindcã eu, mãicuþã fiindcã te iubesc
Vreau ca azi la lucru sã te însoþesc.
Spuse zâmbind Luca fãrã-a se codi
Legãnând copilul, pân-cel adormi.
Apoi cu plãcere peria luã
ªi frecã podeaua, casa curãþã,
Ziulica-ntreagã roboþi cu zor,
Ea, fiindu-i mamei un scum, ajutor.
Te iubim mãicuþã, au rãspuns rãspicat
Trei copii, când noaptea i-a strâns la culcat
Ce credeþi: Mãicuþa, oare ºtia
Care din cei trei, mai mult o iubea?!

Dragi copii, îl asculaþi ºi voi pe Domnul!?
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Orizontal:
1)Unul(nearticulat). 2)Automobil. 3)La
fel .4)Glasul pisicii. 5)Unitate de mãsurã pentru
suprafeþe-Nepotul lui Avraam-Copac-Încãpere.
6)Parcurs-Mama lui Ioan. 7)Nume de fatã-Raiul.
8)Fii oilor-Glasul broaºtei-Ori 9. 9)Lucru
extraordinar-Preotul care l-a condamnat pe
ISUS.

Vertcial:

1)Udrea Matei!- Bunica(popular). 2)Aºa
a fost consacrat Samson. 3)R dublu! 5)Mama lui
Samuel-Plantã textilã. 6) Instituþie muzicalã din
Bucureºti. 7)Lion sucit! 8)Glasul puilor.
9)Capitala Norvegiei. 10)Un fel de ghiozdan. 11)
Mama viþelului. 12)Fratele lui Ham ºi Iafet. 13)A
agãþa. 14)A fost folositã de Ghedon ca semn.
15)Rond.

Mihai Petre, Slobozia
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Domnul a chemat din nou pe
Samuel, pentru a treia oarã. ªi Samuel
s-a sculat, s-a dus la Eli, ºi a zis:Iatãmã, cãci m-ai chemat. Eli a înþeles cã
Domnul cheamã pe copil, ºi a zis lui
Samuel:Du-te, de te culcã; ºi dacã vei
mai fi chemat sã spui:Vorbeºte,
Doamne, cãci robul tãu ascultã. ªi
Samuel s-a dus sã se culce la locul lui.
Domnul a venit, S-a înfãþiºat ºi l-a
chemat ca ºi în celelate dãþi:Samuele,
Samuele! ªi Samuel a rãspuns:
Vorbeºte Doamne, cãci robul Tãu
ascultã.
1 Samuel 3:8-10
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