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Ursoaica-mamã are-un pui,
Cum în pãdure altul nu-i;
ªi care pui de bunã seamã,
În toate semãna cu mama.
Când stau la umbra unui fag
ªi mama doarme-n pace,
Alãturi fecioraºul drag
Aceeaºi treabã face...
Când pe o creangã se dã huþa
�-Vai, sã nu cazi!�,
strigã mãmuþa,
ªi îl socoate ea pe drept
Cel mai frumos, cel înþelept...

COLÞUL GRÃDINARILOR!

                                                                                          2. De sfatul ei uitând cu totul
                                                                                Când dã de-un stup în vre�un ciot
                                                                                În fagure îºi vârã botul
                                                                                 ªi labele, pânã la cot!
                                                                                �-Ruºine este când un pici
                                                                               Aratã ca un mãzgãlici! �
                                                                                Îi  spune;  dar al sãu fecior
                                                                                Ascultã...clefãind de zor.

URSULEÞUL
PROST CRESCUT

(1)

de Agnia Barto

1.

curând aici, ºtiu cã este un om foarte primejdios; l-am auzit spunând cã religia
noastrã e un nimic ºi cã prin ea omul nu poate sã-I placã nicidecum lui Dumnezeu;
aºadar, înseamnã cã noi degeaba ne mai închinãm, cãci trãim încã în pãcatele
noastre ºi la urmã vom fi osândiþi. Aceasta este ce am avut de spus.�

Linguºitorul a jurat ºi el, apoi i s-a poruncit sã spunã ce ºtie împotriva
împricinatului.
Linguºitorul:�Domnule judecãtor ºi domnilor juraþi! Cunosc de mult pe acest
om ºi l-am auzit spunând lucruri care nu trebuiesc spuse, cãci a blestemat pe
alesul nostru domnitor, Beelzebub, ºi a vorbit cu dispreþ despre cinstiþii sãi
prieteni : Omul-Vechi, Pofta-Trupeascã, Desfrânatul, Dorinþa-dupã-slava-deºartã,
bãtrânul Stricãciune, onorabilul Lacom-de-avere ºi ceilalþi din boierimea noastrã.
A mai spus cã dacã toþi locuitorii ar fi de parerea sa, niciunul din aceºti boieri nu
ar mai rãmânea în oraº. Nu i-a fost fricã sã te batjocoreascã chiar pe Domnia-Ta,
domnule judecãtor.�

Dupã ce Linguºitorul a sfârºit ce avea de spus, judecãtorul s-a adresat
împricinatului: �Rãtãcitule, ereticule ºi trãdãtorule, ai auzit ce au declarat aceºti
cinstiþi cetãþeni împotriva ta?�
Credinciosul: � Îmi este îngãduit sã spun câteva cuvinte în apãrare?�
Judecatorul: �Taci ticãlosule! Nu. Totuºi, pentru ca toþi sã vadã blândeþea cu
care ne purtãm cu tine, sã auzim ce ai de spus.�

***

Continuarea
în numãrul

urmãtor
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3. Stau pãrinþii la taclale,
El dã zor cu ale sale.
Ei o vorbã, zece el,
Tihnã bieþii n-au de fel.

                                                                                           4. Iatã-l, dã buluc în casã,
                                                                             Pe-amândoi în prag îi lasã...
                                                                             E frumos aºa? Ba nu -
                                                                             Treacã ei ºi apoi tu!

5. Dupã el, mãicuþa-i dragã
Ieri bãtu pãdurea-ntreagã.
Unde-i puiul?Puiul nu-i...
Ce te faci cu-aºa un pui?
În sfârºit pe-o cãrãruie
Apãru, plin de cucuie,
Ca sã-i dea acest rãspuns:
-�Într-o groapã-am  stat ascuns...�
Da, aºa cum aþi vãzut
ursuleþu-i prost-crescut!

(continuarea fabulei în numãrul urmãtor)

Material oferit de Popa Simona,Nãvodari

INTÂMPLÃRILE
PELERINULUI ÎN

CÃLÃTORIA SA
adaptare dupã John Bunyan

Episodul 16

BÂLCIUL DEªERTÃCIUNILOR
(continuare)

I-au vârât iar în cuºcã pânã se va lua o
nouã hotârâre în privinþa lor. Atunci ºi-au
adus aminte de ce le spusese Evanghelistul
ºi s-au întãrit tot mai mult pentru suferinþã.

Se mângâiau unul pe altul ºi îºi spuneau cã cel care va pieri va fi mai câºtigat.
De aceea fiecare îºi dorea în ascuns ca el  sã fie  acela.  Încredinþându-ºi viaþa în
mâna Creatorului erau mulþumiþi cu starea în care se aflau, pânã se va gãsi cu
cale sã se facã altceva cu ei. S-a hotãrât sã fie judecaþi ºi sã-ºi primeascã osânda.
Au fost aduºi în faþa duºmanilor lor. Judecãtor era domnul Urãºte-Binele. Erau
acuzaþi de tulburarea ordinii publice ºi rãspândirea unor idei periculoase. Atunci
Credinciosul rãspunse cã s-a împotrivit numai la ceea ce era împotriva Celui
Atotputernic. Cât priveºte rãscoala, zise el, n-am fãcut aºa ceva pentru cã eu
sunt un om paºnic, Cei care au trecut de partea noastrã au crezut ei înºiºi
nevinovãþia noastrã ºi au schimbat astfel rãu prin bine. �

Atunci au apãrut trei martori care sã depunã mãrturie împotriva pelerinilor.
Numele lor erau: Pisma, Superstiþie ºi Linguºitorul. Au fost întrebaþi dacã
cunosc pe împricinat ºi ce au de spus împotriva lui. Primul s-a prezentat Pisma.

Pisma: �Domnule judecãtor, cunosc pe acest om de multã vrem ºi pot sã
mãrturisesc cu jurãmânt cã e un�..�

Judecatorul:�Stai! Jurã mai întâi!�
Pisma  a jurat, dupã care a continuat:
�Domnule judecãtor, omul acesta cu toate cã poartã un nume aºa de frumos,

e unul dintre cei mai stricaþi  oameni; lui nu îi pasã de domnul nostru Beelzebub,
nici de popor, nici de lege sau datinã, ci face tot ce poate ca sã bage în cap
oamenilor pãrerile lui împotriva stãpânirii. Eu însumi l-am auzit spunând cã
adevãratul creºtinism, cu  obiceiurile oraºului nostru Deºertaciune se bat cap în
cap ºi nu se pot împãca; prin aceasta, domnule judecãtor, el nu numai cã
osândeste dintr-o datã toate faptele noastre vrednice de laudã, ci ºi pe noi cei
care  le facem.�
Judecatorul: �Mai ai ceva de spus?�
Pisma: �Aº mai avea multe de spus, dar nu aº vrea sã plictisesc onorata curte.�
     Apoi au chemat pe  Superstiþie ºi i-au poruncit sa depunã mãrturie.
Superstiþie:�Domnule judecãtor, prea bine nu cunosc pe acest om  ºi nici nu
doresc sã-l cunosc mai mult. Totuºi, judecând dupã cele  ce am vorbit cu el de

17
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TEST: CREAÞIUNEA
(Geneza cap.1-2)

1. Care a fost prima creaþie a lui
Dumnezeu?
�La început Dumnezeu a fãcut.........�
A. lumina;
B. cerurile ºi pãmântul;
C. omul.
2. Ce a creat Dumnezeu în prima zi?
A. vegetaþia;
B. uscatul;
C. lumina.
3. Ce a creat Dumnezeu în a doua zi?
A. cerul;
B. o întindere despãrþitoare între apele
de sus ºi cele de jos;
C. norii.
4. În ziua  a cincea Dumnezeu a creat
doar:
A. soarele;
B. soarele ºi stelele;
C. luna ºi stelele.
5. Ce fel de vegetaþie a creat
Dumnezeu în ziua a patra?
A.verdeaþã;
B. iarbã cu tot felul de seminþe;
C. pomi roditori.
6. Ce a creat Dumnezeu în ziua a
patra?
A. vieþuitoarele apelor;
B. pãsãrile;
C. animalele.
7. În a ºasea zi Dumnezeu a creat:
A. omul;
B. insectele;
C. animelele.

8. Ce a creat Dumnezeu în a
ºaptea zi?
A. sabatul (ziua de odihnã);
B. pe Eva;
C. grãdina Eden.
9. Dumnezeu l-a pus pe om sã
stãpâneascã peste:
A. grãdina Edenului;
B. întreg pãmântul
C. toate vieþuitoarele.
10. Cine a pus nume tuturor
vieþuitoarelor create?
A. Dumnezeu;
B. Adam;
C. Adam ºi Eva.

Indicaþii:
Rezolvaþi testul de mai sus, bifând
rãspunsul sau rãspunsurile corecte .
Atenþie! Pot exista ºi întrebãri  -
capcanã . Studiaþi cu atenþie
capitolele 1 ºi 2 din Geneza, înainte
de a trece la rezolvarea grilei.
(Rãspunsurile corecte le puteþi afla
în numãrul urmãtor)

Ce credeþi cã s-ar întampla cu
corpul nostru, dacã în timp ce microbii
au pãtruns în interior, o leucocitã ar
spune:�Azi n-am chef de luptã, sã se
ducã celelalte...!� ªi dacã celelalte ar zice
la fel ca prima, atunci care ar fi
rezultatul? Întregul organism s-ar
îmbolnãvi foarte rãu.

Copii, noi formãm armata pe care
Isus a lãsat-o pe pãmânt ca sã lupte
împotriva microbului mortal care este
Satana. Dar, ca sã avem succes, trebuie
sã fim uniþi.

�Sã vã iubiþi unii pe alþii, cum

�PE URMELE SAMARITEANULUI MILOS�

Uneºte corect cu ajutorul sãgeþilor dreptunghiurile de mai jos pentru a afla
povesea Samariteanului milos:

A trecut ºi el  pe parte
cealaltã

Ierusalim la Ierihon...

L-a dus la un han ºi a plãtit
spunând cã va reveni...

L-au bãtut ºi l-au lãsat jos

A trecut pe parte cealaltã

Samariteanul l-a pus pe un
mãgar ºi...

Un Samaritean l-a vãzut ºi...

Un Levit l-a vãzut ºi...

Un preot l-a vãzut ºi...

Omul a cãzut pe mâna
hoþilor care...

A fos odatã un om care a
plecat din...

I-a fost milã de el ºi i-a
bandajat rãnile...

v-am iubit Eu; aºa sã vã iubiþi ºi
voi unii pe alþii�. Fiþi legaþi între
voi nu prin forþã sau interese
egoiste, ci prin iubire! Veniþi în
ajutorul celor mai slabi, încurajaþi-
i ºi rugaþi-vã  pentru ei! Atunci
Satana va pleca de la voi. Când
lupta este crâncenã, când sunteþi
triºti ºi descurajaþi, amintiþi-vã cã
�armata cerului� trimite întãrituri,
este cu voi: �Ingerul Domnului
tãbãreºte în jurul celor ce se tem
de EL, ºi-I  scapã din primejdie.�

       de Cristi Modan

COLÞUL
PRIMARILOR

material creat de familia Urdaº, Bistriþa

COLORAÞI ªI LIPIÞI
AUTOCOLANTUL

SURPRIZÃ PE CAIETUL
VOSTRU PREFERAT!
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geamul maºinii care era parcatã în
curtea casei. Zgomotul geamului
spart ne-a pus pe fugã, ºi vã  asigur
cã aveam o vitezã mai mare decât
cea a �cometelor� pe care le   aruncasem
cu atâta  iresponsabilitate  pe
acoperiºul bietei femei! Frica nu m-
a oprit din fugã decât acasã. Eram
sigur cã nu mã vãzuse nimeni, aºa
cã m-am liniºtit. Eram chiar bucuros
cã nu voi rãspunde pentru fapta
mea, ºi mã felicitam pentru isteþimea
de care dãdusem dovadã fugind
imediat. Totuºi, când peste câteva
zile am pornit-o din nou pe aleea
unde locuia batrâna doamnã,
aveam ceva reþineri. Cu curaj, am

sunat la uºã sã-i las ziarul.
Mi-a deschis cu acelaºi
zâmbet blând pe faþã.
�Înseamnã cã nu
bãnuieºte nimic�, mi-am
zis uºurat ºi am pornit
mai departe. Totuºi,
ciudat, în loc sã mã
liniºtesc am simþit cã mã
cuprinde ruºinea ºi
pãrerea de rãu pentru

paguba pe care i-o fãcusem bietei
femei. �Dacã, ar ºtii ea ce i-am fãcut,
mi-ar mai zâmbi la fel? Sigur,nu�.

În fiecare dimineaþã când îi
duceam ziarul, doamna mã
întâmpina cu aceeaºi cãldurã, iar eu
mã simþeam tot mai jenat în
prezenþa dânsei. Aºa cã, m-am
hotãrât ca din banii pe care-i
primeam pentru serviciul de
�poºtaº� sã-mi plãtesc boroboaþa.
 Reuºisem sã strâng ºapte dolari pe

de Jerry Harpt

Patruzeci ºi trei de ani par sã fie
destul de mult ca sã-mi mai amintesc
cu toatã acurateþea  numele doamnei
despre care doresc sã vã povestesc.
Numele persoanei are mai puþinã
importanþã decât însãºi  persoana
respectivã, ºi o sã vedeþi de ce:

În anul 1954, eram un puºti
neastâmpãrat de 13 ani ºi locuiam  în
Marinette, Wisconsin. Ca sã mai cãºtig
un ban de buzunar, aduceam ziare la
domiciliu pentru diferiþi oameni. În
fiecare zi dimineaþa, mã suiam pe
bicicletã ºi o porneam la
treabã, iar dupã-amiaza
m e r g e a m  l a  º c o a l ã .
Întâmplarea despre care
vreau sã vã povestesc s-a
petrecut într-o duminicã
dupã-amiaza, când mã
plimbam cu un prieten chiar
prin faþa casei unei bãtrâne
doamne. Aceasta era una
dintre cele mai blânde ºi
drãguþe cliente cãreia îi aduceam
zilnic ziarul. Plictisiþi fiind, prietenului
meu i-a venit ideea sã aruncãm cu
pietricele pe acoperiºul casei
respectivei  doamne. Ni s-a pãrut
amuzant cum pietrele aruncate
alunecau de pe acoperiº în curtea
casei, asemenea unor comete cãzând
din cer. Când distracþia era în toi, s-a
întâmplat sã aleg o piatrã care sã punã
capãt chefului de asemenea distracþii.

 Piatra fiind prea uºoarã, îmi
alunecã din mânã tocmai  când sã o
lansez pe acoperiº ºi aterizã drept în

Adevãrata iertare COLÞUL

 JUNIORILOR
 �ARMATA
 E CU NOI!�

22 decembrie 1989...Strãzile sunt
blocate, zgomote ciudate întrerup
liniºtea, oamenii au ieºit în stradã, alþii
au considerat cã se simt mai în siguranþã
în cazemata lor de beton de la etajul 10.
Copiii s-au strâns pe lângã pãrinþi,
întrebând:�Tãticule, ce se întâmplã?
Este rãzboi?Trebuie sã luptãm ºi noi?
Dar...n-avem arme!� ªi, pe când unii ºi-
au fixat ochii la televizor, o voce a strigat
dincolo de ecran:�Armata e cu
noi!�Poate cã vã mai amintiþi dragi
copii, câte ceva din cele petrecute atunci
ºi ce emoþii aþi trãit. De atunci, armata a
devenit forþa îndrãgitã de toþi oamenii
pentru cã ne-a oferit ajutor ºi protecþie,
apãrare împotriva oricãrui inamic.
Îndatã îi vom chema pe soldaþi, ca sã
facem cunoºtinþã.
-�Soldaþi, cum vã numiþi?�
-�LEUCOCITE, ne numim, mai simplu-
globule albe. Trãim în garnizoane,
grupaþi în batalioane, 5000/mm3 de
sânge.�
-�Cine sunt inamicii voºtri?�
-�Inamicii noºtri sunt MICROBII.�
-�Mulþumesc bãieiþi, la cazarmã
acum!�Aºadar, sã vã povestesc despre
luptele duse de aceºti soldaþi (globulele
albe) cu inamicii lor- microbii. Când un
microb intrã în organism, cu ocazia unei
rãceli, sau printr-o ranã, îndatã
globulele albe simt cã în teritoriul

apãrat de ele, a pãtruns un neinvitat
ºi, prin urmare, pornesc în numar
foarte mare la locul cu pricina. Când
ajung în apropierea microbului,
într-un mod foarte organizat îl
înconjoarã, nelãsându-l sã mai
înainteze, pânã ce nu plãteºte
amenda pentru trecerea frontierei
farã paºaport- trebuie sã moarã.
Dar nici microbii nu se dau bãtuþi
aºa de uºor. Ei descarcã anumite
substanþe toxice în jurul lor, care sã-
i protejeze de atacul globulelor albe
(leucocitelor). În acest caz, soldaþii
noºtri cheamã întãrituri. Prin
urmare, alte zeci de mii de leucocite
sosesc la faþa locului. Când forþele
sosesc, lupta se aprinde, pielea se
înroseste, temperatura corpului
creºte, iar celelate celule din corp,
anticipând parcã victoria, fac galerie
strigând:�Armata e cu noi!�
Bineînþeles, în faþa unei aºa armate
de leucocite, microbii n-au decât sã
capituleze. La acest moment, lupta
se sfârºeºte, microbii omorâþi
urmând sã fie mâncaþi de leucocitele
înfometate iar organismul simte
adierea sãnãtãþii: febra dispare,
durerea înceteazã, pofta de mâncare
revine, iar noi ne putem relua
activitatea.
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care i-am pus într-un plic  alãturi de un
bileþel în care-i explicam ce s-a
întâmplat. Totuºi, nu am avut curajul
sã mã semnez. Apoi am aºteptat sã se
înnopteze ºi am pornit spre casa
doamnei. M-am furiºat pânã la uºa casei
ºi am lãsat plicul. M-am grãbit apoi spre
casã, bucuros cã nu mã vãzuse nimeni.
A doua zi dimineaþa am pornit cu un
profund sentiment de liniºte ºi bucurie
spre aleea cu pricina. Când am ajuns la
bãtrâna doamnã pentru a-i lãsa ziarul,
am fost în stare sã-i rãspund la
nelipsitu-i zâmbet tot cu un  zâmbet. Ea

a luat ziarul ºi mi-a înmânat o pungã:
�Þine, este pentru tine�. Erau
fursecuri. I-am mulþumit frumos ºi
am plecat mai departe. Dupã ce am
mâncat câteva fursecuri, am dat de
un plic. Când l-am scos din pungã am
încremenit. În plic erau cei ºapte
dolari ai mei ºi un biletel pe care era
scis doar atât: �Sunt foarte mândra
de tine, Jerry!�
Vã daþi seama, doamna ºtiuse tot
timpul cã eu îi spãrsesem geamul
maºinii ºi niciodatã nu-mi reproºase
nimic!

D U M N E Z E U

P M A O S I Z I

I A T I T L R O

L R E O E I A A

A C I V R E E N

T U N M A R I A

Gãsiþi în careul alãturat
urmãtoarele cuvinte:

DUMNEZEU, IOV, MARCU,
ESTERA, EZRA, PILAT. TIT,
MARIA, ILIE, IOAN, MATEI.

Zlotea Cãtãlin

�Ferice de cei împãciuitori,
cãci ei vor fi chemaþi fii ai Lui
Dumnezeu!�
(Matei 5: 9)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

           REGULA DE AUR
de Benone Burtescu

Regula de aur pentru oriºicine:
Sã iubeºti pe altul tot ca ºi pe tine.

Nu cãta cã-þi este frate sau strãin;
Regula de aur - sã-l iubeºti deplin.

Cã îþi face bine sau îþi face rãu,
Regula de aur - sã-l iubeºti mereu

Cã e mic sau mare, oricum ar fi el,
Regula de aur - sã-l iubeºti la fel.

Regula de aur pentru oriºicine:
Când iubeºti pe altul te iubeºti pe tine.

(publicatã cu permisiunea scrisã a autorului)
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Vrei sã câºtigi 100 de milioane de
baloane cu aer? Nimic mai simplu,
trebuie doar sã stai drept, sã tragi
umerii bine înapoi, ºi privind tot
înainte sã respiri adânc, mai mult,
tot mai mult, aºa ... Bravooo!!! uite,
tocmai ai câºtigat cele 100 de
milioane de baloane de aer pentru
cã acum, plãmânii tãi conþin toate
aceste baloane cu aer!

Atunci când inspirãm
profund, aerul merge rapid prin
niºte conducte cãtre plãmâni.
Aceste organe sunt formate din
milioane de balonaºe foarte mici,
numite alveole pulmonare. Atunci
când nu respirãm adânc, pentru cã
stãm prea ghemuiþi pe scaun, sau
cocoºaþi, doar o parte din aceste
alveole se deschid ºi aerul
pãtrunde în ele, devenind
adevãrate balonaºe, pline de aer.
De aici, oxigenul din aer este ex-
tras, încãrcat la vagoane ºi trimis
cu INTERCITY (sângele) la toate
celulele din corp. Când oxigenul
ajunge prin sânge la celule - începe
negocierea. Sângele spune: îþi dau
oxigen, dar tu îmi dai dioxidul de

carbon. Acum este rândul
dioxidului de carbon sã
cãlãtoreascã cu INTERCITY- dar
spre plãmâni, de unde va fi
eliminat la exterior printr-un
proces pe care-l numim
expiraþie.  Trebuie sã ne
deprindem sã respirãm profund,
întotdeauna aer curat, bine
oxigenat pentru cã alfel- într-o zi
balonaºele cu aer se vor zbârci,
iar celelalte ce lule  din  corp
vor striga:  ajutoor..., mor..., mã
asfixiez...

Nu uita cã rugãciunea este
respiraþia sufletului. Inspirã
adânc atmosfera plinã de pace a
Cerului ºi nu uita sã expiri
încãrcãtura toxicã a gândurilor
ambiþioase, lipsite de amabilitate
ºi pline de rãutate! Fã-þi obiceiul
de a întreþine permanent legãtura
cu Cerul! Nu poþi respira azi
pentru mâine; nu te poþi ruga azi
pentru a fi scutit mâine. Tu nu
poþi trãi astfel, pentru cã într-o
bunã zi semenii tãi vor muri din
lipsã de simpatie, din lipsã de
cuvinte amabile ºi pline de iubire.

100 DE MILIOANE DE BALOANE CU AER

IONUÞ ÎN ÞARA �NEW START�

 de Cristi Modan

Aflaþi versetul care se gãseºte rãspândit în
norii de mai sus, conform codului de mai jos:
      S=1
     2=A
     M=3
Totodatã veþi afla numele personajului biblic
care a rostit aceste cuvinte.

4=U
E=5
6=L

�ACEASTA ESTE

................. MEA: SÃ

VÃ .......... UNUL .....

ALTUL, AªA CUM

..........  ................ EU.�

(IOAN  15:12)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
COMPLETAÞI VERSETUL:

S

Vorbeºte

U

robul

Tãu

cãci
M

L

ascultã

A

Doamne
E
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de Ellie Logan, 9ani

Odatã, aveam o colegã de  clasã despre care credeam
cã este cea mai frumoasã ºi deºteaptã fatã din câte am întâlnit.
Sincer,  o  admiram foarte mult, ca de altfel toþi colegii mei.
De ziua mea de naºtere am invitat-o prima pe ea, ºi bineînþeles
cã a venit. Eram foarte bucuroasã sã am o aºa deosebitã
invitatã. Câteva luni mai târziu  urma sã fie ziua ei de naºtere.                   De
aceea i-am cumpãrat din economiile mele de la  puºculiþã un cadou deosebit ºi
scump. Eram foarte emoþionatã la gândul cã va fi fericitã când va primi darul
meu. A doua zi la ºcoalã, am întrebat-o în ce zi îºi va serba aniversarea ºi ea mi-
a raspuns rãstit:�De ce vrei sã ºtii? Oricum tu nu eºti invitatã. Tu nu eºti decât
o ochelaristã  caraghioasã!�...

Eram ºocatã. Vorbele ei m-au rãnit foarte mult, mai cu seamã cã nu mã
aºteptam la acest rãspuns dur, iar în jurul nostru erau multe colege. Îmi era
ruºine ºi era sã izbucnesc în plâns, când ceva  deosebit s-a întâmplat. Toate
colegele care pânã atunci o  înconjuraserã cu admiraþie s-au depãrtat de ea ºi
m-au înconjurat cu cãldurã. Apoi, am plecat toate, lasând-o singurã.

În acea zi am învãþat o lecþie ºi sper ca ºi frumoasa mea colegã:
chiar dacã cineva aratã perfect, existã toate ºansele ca sã nu fie  întocmai aºa.
Aparenþele pot înºeala !

ZIUA ÎN CARE AM DESCOPERIT CÃ  NIMENI NU ESTE PERFECT

A

1

2

3

4

5

6

B

Pe verticala A-B veþi afla cum se
numeºte sora lui Laban.

1.Mama lui Isus;
2.A fsot dus la preotul Eli;
3.Fratele Rebecãi;
4.A scãpat poporul lui Dumnezeu
de la moarte;
5.Fiul Sarei;
6.Soþul Sarei.

Alexandra Mihãilescu, Slobozia

   Ce imagine mentalã îºi formeazã
oamenii când îþi aud numele?

Poate cã ei �vãd� felul cum arãþi,
de exemplu culoarea pãrului sau cât de
înalt eºti.Sau poate cã �aud� tonul vocii
tale sau ritmul paºilor tãi pe trotuar.
Spre deosebire de cea mai mare parte a
regnului animal, de obicei oamenii nu
se recunosc dupã miros. Animalele
sãlbatice, pe de altã parte, folosesc
simþul olfactiv (mirosul) pentru
a deosebi prietenii de duºmani,
pe cei care le aparþin, de cei care
nu le apartin.

   Cum te-ai simþi dacã
prietenii sau familia te-ar
respinge pentru faptul cã nu te
speli pe pãr cu un ºampon cu ex-
tract de flori ci cu unul care
conþine extract din ierburi? Sau pentru
motivul cã preferi un anumit fel de
mâncare? Dacã oamenii s-ar comporta
precum furnicile, þi s-ar putea întâmpla
foarte uºor sã fii dat afarã din ºcoalã
sau sã fii alungat de-acasã pentru
simplu motiv cã mirosi puþin mai altfel
decât ceilalþi membrii ai grupului.

  De vreme ce furnicile sunt oarbe
sau aproape oarbe, trebuie sã se bazeze
pe un simþ olfactiv pentru a-ºi
recunoaºte tovarãºii de muºuroi.
Fiecare musuroi are propriul miros
numit FEROMON. Matca furnicilor
mânjeste ouãle ºi furnicile lucrãtoare cu
feromonul caracteristic mosuroiului ei,
un miros care nu aparþine nici unei alte

colonii de furnici. Lucrãtoarele se
reâmprospãteazã cu parfumul
reginei lor lingând ouãle ºi puietul.
Când douã furnici adulte se întâlnesc
într-un tunel din muºuroi sau pe o
cãrare la suprafata solului, ele
excretã câte o picaturã de salivã.
Receptorii speciali aflaþi pe antene le
anunþã pe fiecare dintre furnici dacã
cealaltã este un prieten sau un

inamic. Dacã ambele
furnici recunosc mirosul,
fiecare se duce la treaba ei.
Dar dacã mirosul uneia nu
este recunoscut, acea
furnicã este alungatã sau
omorâtã.

   Dacã ai fi o furnicã, cel
mai important lucru din

viaþa ta ar fi felul cum miroºi.
Mirosul ar fi ca un fel de bilet, spre
viaþã sau spre moarte. Lumea
furnicilor nu are nume pentru
indivizi ci doar un singur nume -
numele muºuroiului - iar acel nume
este  de nume - numele lui Isus - care
îþi scrie numele în albumul familiei
Sale divine. Cu certitudine  (asemenea
furnicilor cu feromonul) aceastã
recunoaºtere e o chestiune de viaþã
ºi de moarte. Domnul spune:

�Celui ce va birui , nu-I voi
ºterge numele din cartea vieþii�.
(Apocalips 3:5).

 �Parfum de furnici�

În cãutarea naturii

-Traducere de Valentin Nãdãºan-

de James ºi Priscilla Tucker
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Colorati -ne !


