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Vorbeºte, Doamne, cãci robul Tãu ascultã.
1 Samuel 3:10
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Atunci juraþii au ieºit sã delibereze. Iatã numele lor: domnul Orb, d-ul Nimicbun, d-ul Rãutate, d-ul Robit-de-pofte, d-ul Orgoliosul, d-ul Încãpãþânatul, d-ul
Duºmãnie, d-ul Mincinos, d-ul Cruzime, d-ul Urãºte-adevãrul ºi d-ul
Neînduplecatul. Cu toþi l-au declarat vinovat în faþa instanþei. Domnul Orb a
spus:-Eu vãd lãmurit cã omul acesta este un eretic. D-ul Nimic-bun adãugã:Sã piarã de pe pãmânt acest om!.Da, zise d-ul Rãutate, mi-e scârbã sã-l vãd
înaintea ochilor!. D-ul Robit- de-pofte spuse:Nu pot sã-l sufãr.Nici eu, spuse
Orgoliosul, Cãci totdeauna este contra obiceiurilor mele.Spânzuraþi-l! strigã
Încãpãþânatul.Îl urãsc, spuse Duºmãnie.E un micinos!, strigã d-ul
Mincinosul.Domnul Cruzime spuse:Spânzurãtoarea este prea uºoarã pentru
el.Sã-l omorâm mai repede, spuse Urãºte-adevãrul.
Da! sã terminãm cu el!, strigã Neînduplecatul.
Atunci Credinciosul fu osândit de îndatã ºi dus la locul execuþiei. Deodatã
a apãrut un car tras de doi cai ºi Credinciosul a fos luat în car ºi rãpit la cer. În
panica creatã, Creºtinul a putut sã scape din mâinile acelor oameni rãi ºi sã-ºi
continue drumul. Era fericit pentru prietenul sãu Crediciosul, care a ajuns
înaintea sa în Cetatea cea Sfântã, dar ºtia cã într-o bunã zi se vor revedea.
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URSULEÞUL
PROST CRESCUT
(2)
de Agnia Barto

6.Da, aºa cum aþi vãzut
ursuleþu-i prost crescut!
Fiind în ospeþie, iatã,
A fãcut-o ºi mai latã:
Pe vecina , gazda lor,
A muºcat-o de picior,
Iar pe-ai sãi amici de joacã

Sfârºitul
episodului 17

I-a buºit de pe o cracã!

7.De trei zile biata mamã
Plânge ºi suspinã greu:
C-am crescut aºa o poamã
AªTEPTÃM MATERIALELE VOASTRE PE ADRESA REDACÞIEI:
* Dida (Alina) Mihãilescu, Str. Mihai Eminescu, Bl.31, Sc.A, Ap.14,
Slobozia, Jud. Ialomiþa, Cod. 8400.

De fecior, de vinã-s eu!
Apoi soþului îi zice:
-Mãi Martine, nu mai pot
Ieri, un cuib de pitulice

)043/230830 þMioara Dorobanþu :George Cristea,
Q E-mail: azs@cicnet.ro

Alina Mihãilescu

WEB: http://www.cicnet.ro/educatie/bis-adv/

Puºtiul l-a stricat de tot;
S-a luat iarã la bãtaie
Cu zevzeci ca el, o droaie!
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8.-Sã mã laºi nevastã-n pace!
Strigã soþul supãrat.
Sã-l pãzesc în tot ce face,
Nu e treabã de bãrbat.
Mamã-i eºti, stãpânã-n casã,
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INTÂMPLÃRILE
PELERINULUI ÎN
CÃLÃTORIA SA

adaptare dupã John Bunyan

Sã-i dai creºtere aleasã!
Numai cã se vede treaba,
Se certarã ei degeaba,
Fiindcã piciul într-o zi
Chiar la tata mârâi...
Apoi ridicã lãbuþa
ªi chiti sã dea-n tãtuþa!

Episodul 17
BÂLCIUL DEªERTÃCIUNILOR
(continuare)

9.-Stai cã te învãþ eu minte!
Îi grãi al sãu pãrinte.
ªi-i dãdu vreo douã-trei
Unde doare, cu temei...
Sare atunci ursoaica mamã:
-Nu aºa, de bunã seamã,
Se educã un copil!
Cã-i micuþ ºi e debil!...
Ciondãneala, de, în lege,
Ca-ntre urºi, se înþelege.
Ce-au pãþit nu-i de mirare,
Când crescu feciorul mare!
Dar, aºa-i: culegi ce semeni,
Pic de îndoialã nu-i...
Auzii cã ºi-ntre oameni
Puºti din ãºtia sunt destui!...
Material oferit de Popa Simona,Nãvodari

Credinciosul: Iatã ce am de rãspuns la cele spuse de domnul Pismã:
Niciodatã nu am spus nimic altceva, decât ca orice rânduialã, lege, obicei sau
popor, care sunt clar împotriva Cuvântului lui Dumnezeu; sunt prin aceasta de-a
dreptul împotriva creºtinismului; dacã vorbind aºa, am spus ceva greºit dovediþimi greºala ºi sunt gata sã-mi retrag cuvântul, chiar aici în faþa Domniilor Voastre.
Cât priveºte pe domnul Superstiþie ºi învinuirea ce mi-a adus-o, am de spus numai
cã pentru a aduce lui Dumnezeu o adevaratã închinare este nevoie de credinþã de
la Dumnezeu; ea nu poate exista fãrã o descoperire Dumnezeiascã a voiei lui
Dumnezeu; de aceea, cultul care nu e în acord cu revelaþia divinã nu se poate baza
decât pe o credinþã omeneascã; acesta cerdinþã nu poate conduce la viaþa veºnicã.
Cât priveºte spusele domnului Linguºitorul, lãsând la o parte afirmaþia cã
mi-aº fi bãtut joc de unii, o spun cã domnitorul acestui oarã, cu toatã curtea sa ºi cu
toþi tovarãºii sãi înºirtaþi de acest domn, s-ar cãdea sã fie mai curând în iad. ªi
acum, Domnul sã se îndure de mine.
Atunci Judecãtorul a spus juraþilor, care urmãriserã mersul lucrurilor:
Domnilor juraþi! Vedeti acest om din pricina cãruia s-a fãcut atâta zarvã în
oraºul nostru; aþi auzit de asemenea, rãspunsul ºi mãrturia lui. Acum stã în puterea
Domniilor Voastre sã-l spânzuraþi sau sã-l eliberaþi; însã mie mi se pare potrivit sã
vã spun ce scrie la legea noastrã. Pe vremea lui Faraon cel Mare, slujitor al domnului
nostru, pentru ca nu cumva cei ce au o religie potrivnicã sã se înmulþeascã ºi sã
ajungã prea tari, se fãcuse o lege ca bãieþii care se vor naºte sã fie aruncaþi în râu.
Apoi, pe vremea lui Nebucadneþar cel Mare, un alt slujitor al sãu, s-a fãcut o altã
lege ca oricine nu se va prosterna înaintea statuii lui de aur si nu i se va închina, sã
fie aruncat în cuptorul cu foc. S-a mai fãcut o lege si în zilele lui Darius, ca oricine
va înãlþa rugãciuni catre un alt dumnezeu afarã de el, sã fie aruncat în groapa cu
lei. Acest rãzvrãtit a încãlcat toate aceste legi, fãcându-se vrednic de moarte.
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MEN SANA IN CORPORE SANO !

Cum stai cu sãnãtatea spiritului?
Numele: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Diagnosticul: Rãcealã spiritualã.
Simptome: apatie spiritualã, dãrnicie înceatã, apetitul studiului biblic
scãzut, dorinþa scãzutã de conversaþie ºi pãrtãºie cu Isus.
Tratament :Romani 8:26 + Rugãciune + Studiul zilnic al Bibliei + Pãrtãºie
creºtinã.
Prognostic: O excelentã revitalizare ºi însãnãtoºire spiritualã.
O cugetare a romanilor antici spunea: Minte sãnãtoasã în corp sãnãtos,
ºi pe bunã dreptate!...
A fi bolnav nu înseamnã neapãrat a fi bolnav fizic. Uneori putem rãci
spiritual atunci când nu ne rugãm ºi nu ne mai simþim în apele noastre.
Sinusurile spiritului nostru probabil cã sunt astupate. De asemenea, putem
avea multe dureri de cap tot încercând sã rezolvãm prea multe probleme de
unii singuri. Muºchii spiritului nostru pot deveni prea slãbiþi, aºa încât nu
vom putea sã facem faþã dificultãþilor zilnice.
DE REÞINUT: Nu putem preveni rãceala spiritualã ºi nici elimina viruºii
decât conectând spiritul nostru permanent la Spiritul Divin.
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TEST: Neascultarea
(Geneza: 3-5)
1. Când a creat omul, Dumnzeu l-a
înzestrat cu:
a) cunoaºterea binelui ºi a rãului;
b) libertatea de alegere;
c) nemurire.
2. Cum a testat Dumnezeu, ascultarea
Evei ºi a lui Adam?
a) le-a interzis sã mãnânce din pomul
cunoºtinþei binelui ºi rãului;
b) le-a interzis sã iasã din Eden;
c) le-a interzis sã mãnânce din rodul
pomului vieþii.
3. Prin ce anume a convins-o Satana
pe Eva sã pãcãtuiascã?
a) printr-o minciunã;
b) printr-un adevãr;
c) printr-un înger.
4. Cum a procedat Dumnezeu când a
aflat cã Adam ºi Eva au pãcãtuit?
a) S-a rãzbunat pe ei;
b) a îngãduit ca cei doi sã suporte
consecinþele neascultãrii lor.
c) le-a purtat de grijã cu aceeaºi
dragoste pãrinteascã.
5. Care au fost consecinþele neascultãrii
oamenilor?
a) limitarea vieþii prin moarte;
b) durere, boalã, necaz;
c) izgonirea lor din Eden.
6. Ce a fãcut Dumnezeu, pentru ca
pãcatull sã nu se perpetueze în
veºnicii?
a) a pus niºte heruvimi înarmaþi cu o
sabie de foc ca sã pãzeascã pomul
vieþii;
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b) Adam ºi Eva au fost alungaþi din
Eden;
c) i-a pãrãsit pe cei doi pãcãtoºi.
7. Cum s-a numit primul fiu din
lume?
a) Abel; b) Cain; c) Set.
8. Câþi ani a trãit Adam?
a) 930 ani; b) 955; c) 969.
9. Cum s-a numit omul care a trãit
cel mai mult pe pãmânt (969 ani)?
a) Adam; b) Noe;
c) Avraam.
10. Cum s-a numit fiul care l-a
înlocuit pe Abel?
a) Enoh;
b) Sem;
c) Set.

Indicaþii:
Rezolvaþi testul de mai sus, bifând
rãspunsul sau rãspunsurile corecte .
Atenþie! Pot exista ºi întrebãri capcanã . Studiaþi cu atenþie
capitolele 3 - 5 din Geneza, înainte
de a trece la rezolvarea grilei.
(Rãspunsurile corecte le puteþi afla
în numãrul urmãtor)

Rãspunsurile corecte la testul nr. I:
1) B; 2) C; 3) A,B;
4) întrebare capcanã (în ziiua a 5-a
Dumnezeu a creat pãsãrile ºi peºtii)
5) întrebare capcanã (vegetaþia a
fost creatã în ziua a III-a)
6) capcanã (în ziua a 4-a Dumnezeu
a creat luminãtorii)
7) A,C; 8) A; 9) B,C; 10) B
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Urmele denunþãtoare

REBUS

de Arthur Maxwell
Era o zi mare pentru familia Nicolau. Dupã ani de aºteptare,
economii ºi proiecte, aleea din faþa casei urma sã fie cimentatã. Sã fi vãzut
ºanturile ºi gropile de pe vechiul drum! Dar totul urma sã se schimbe acum!
Pânã la cãderea nopþii avea sã fie o alee frumoasã, netezitã de asfalt
de la stradã pânã la uºa din faþã.
Când lucrul era aproape gata, lucrãtorul îi spuse tatei cã nu trebuie
sã meargã pe asfaltul proaspãt turnat nici o maºinã, bicicletã sau cãruþã
timp de 24 de ore.
Se va întãri, ºi
cu cât vor trece mai
multe maºini, cu atãt
mai bine va fi, dar nu
în urmãtoarele 24 de
ore!, repeta el. Cu
aceastã avertizare în
urechi, plus gândul
banilor plãtiþi, tata se
hotãrî sã nu lase pe
nimeni sã-i strice
aleea. Dupã ce puse o
barierã solidã la
stradã, spuse întregii
familii sã nu calce pe
alee, cãci altfel...
Asta înseamnã cã nu am voie sã merg nici cu bicicleta?, întrebã
Jenicã. Bineînþeles, rãspunse tata.
Dar vreau sã ies sã mã plimb cu Traian în seara asta, se rugã Jenicã
de tata. Pãi mergi pe jos pâna la stradã, rãspunse tata. ªi sã-mi împing
bicicleta?, întreba Jenicã comod. N-o sã se întâmple nimic dacã ai s-o
impingi puþin. ªi ai grijã sã faci acelaºi lucru când te întorci.
Nu-i conveni deloc lui Jenicã, dar ascultã. Împinse cu atenþie bicicleta
pânã la stradã, încãlecã pe ea ºi plecã. Se plimbã cu Traian douã sau trei
ore. Seara se întoarse acasã. Când se apropie de alee fu oprit de bariera pe
care aproape o uitase. Ah!, strigã el. Va trebui sã împing bicicleta pânã
acasã, ºi sunt aºa de obosit!
Apoi se gândi cã nu-l va vedea nimeni dacã va trece cu bicicleta
peste noua alee. Pipãi cu mâna asfaltul. Era rece ºi tare.
Nu vãd de ce n-aº putea sã încerc!
Aºa cã sãri pe bicicletã ºi ajunse imediat acasã. Nimeni din familie
nu-l întrebã nimic, iar el se felicitã cã s-a descurcat aºa de bine.
Jenicã uitase totuºi un lucru! Asfaltul pus proaspat era închis la
culoare ºi se vedeau orice urme pe el timp de câteva zile. Aºa cã, atunci
când Jenicã se trezi a doua zi dimineaþa ºi privi pe fereastra dormitorului
sãu, nu se mai felicitã deloc. Din contrã, îl apucã frica. Acolo jos, pe asfaltul
proaspat pus, se vedeau urmele cauciucurilor bicicletei lui! Nu mai e nevoie
sã spun cã în curând le observã ºi tata ºi restul familiei.

REBUS

REBUS
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Pe verticala A-B veþi descoperi numele unui cunoscut personaj biblic.
A

1. A salvat poporul lui Dumnezeu;

1

2. A construit o corabie mare;

2

3 Fratele lui Esau;

3

4. A vrut sã omoare pe poporul lui
Dumnezeu.

4
B

Alexandra Mihãilescu ( 8 ani), Slobozia


Cel mai milos copil
Leo Buscaglia povestea odatã despre un concurs pentru
cel mai milos copil. Fãcând parte din juriu, Leo trebuia sã
decidã care va fi
învingãtorul. Dupã ce
au fost ascultaþi toþi
concurenþii, în final a
fost ales un bãieþel de
patru ani. El a povestit
o întâmplare, care i-a
adus premiul. Micuþul
a povestit cum într-una
din zile, stând în faþa
casei, a observat ca
vecinul de peste drum
de ei, stãtea în grãdinã ºi
plângea. De curând
murise soþia dumnealui.
Bãieþelul a mers direct
la acel om ºi, fãrã un cuvânt, s-a aºezat în braþele lui. Au stat
aºa un timp, pânã ce omul s-a oprit din plâns. Când mama l-a
întrebat pe micuþ de ce s-a purtat aºa, acesta i-a rãspuns:
L-am ajutat doar sã plângã.
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Sãrutãri de
fluturaºi
Adesea avem de învãþat foarte mult de la copii.
Într-o zi, un tãtic ºi-a certat fetiþa de trei ani, pentru cã i-a stricat
o rolã întreagã de hârtie de împachetat în încercarea de a ambala
o cutie. Hârtia de împachetat era destul de scumpã, aºa cã tatãl sa enervat vãzând risipa nejustificatã. Dupã ce a terminat de
împachetat cutia, fetiþa a aºezat-o sub un copac din curtea casei.
A doua zi fetiþa i-a dãruit tatei cutia cu pricina, spunându-i
bucuroasã: E un cadou pentru tine, tãticule! Atunci tatãl ºi-a
îmbrãtiºat copila, regretând cã o certase cu o zi înainte pentru hârtia
risipitã. Când a desfãcut cutia ºi a vãzut ca înãuntru nu era nimic,
tatãl s-a înfuriat din nou.
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Toþi aºteptau sã vadã când se va produce desnodãmântul. ªi se
produse curând. M-a deranjat faptul cã nu m-ai ascultat, Jenicã. Vreau sã
ºtiu cã mã pot încrede în tine totdeauna, atât ziua cât ºi noaptea, pe luminã
ºi pe întuneric.
Jenicã spuse cã-i pare foarte rãu ºi cã nu se va mai repeta niciodatã.
Dar trebui sã se plãteascã un preþ pentru astfel de greºeli; i se spuse cã nu va
mai putea folosi bicicleta timp de douã sãptãmâni.
Aºa cã, în timp ce prietenii lui se plimbau cu bicicletele pe aleea neted
asfaltatã, Jenicã trebuia sã stea ºi sã priveascã.
Nu meritã niciodatã sã fii neascultãtor, cãci mai devreme sau mai
târziu, pãcatul tãu tot va fi descoperit!, hotarâ Jenicã în mintea lui.
Avea mare dreptate, ºi lucrul acesta este valabil în viaþa tuturor.

JOCUL INIMIOARELOR
Trece în ordine literele indicate prin cifre, conform codului,
pentru a afla cum este Domnul Isus.

Tu nu ºtii cã, atunci când dãruieºti cuiva ceva într-o cutie
trebuie sã fie ceva în acea cutie?, întrebã el supãrat.
Cu lacrimi în ochi micuþa îi rãspunse:

1

3

1

4

1

5

4

2

3

6

2

2

Dar, tãticule în cutie este ceva. Am pus acolo multe sãrutãri
numai pentru tine!
Cu durere, tatãl a înþeles cât de mult greºise. ªi-a îmbrãþiºat
fetiþa ºi a rugat-o sã-l ierte.
Tãticul a pãstrat mulþi ani acea cutie în camera sa. De câte
ori era descurajat, deschidea cutia ºi lua cate o sãrutare imaginarã
de-a fetiþei sale. Aceasta îl întãrea în încercãri ºi amintea mereu
de iubirea proaspãtã a fiicei sale.
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1=S
I=2
3=U
E=4

5=T
B=6
7=O
R=8

7

8

creat de Ileana Nicolae (10 ani), Slobozia
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CA ABEL
de Benone Burtescu

Am auzit de Abel,
Primul misionar,
Cu mielul sãu
Sacrificat lângã altar,
Cum poruncise Domnul.
ªtiu cã în ceasul jertfei
A fost omorât de fratele sãu,
Fiindcã era mai bun ca el.
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Pisicuþa doreºte tare mult sã ajungã
la ºoricel, dar nu ºtie pe care drum. Nu
vrei s-o ajuþi tu ?!

Aº vrea sã fiu ca Abel ºi eu,
Ascultãtor de Dumnezeu.
(publicatã cu permisiunea scrisã a autorului)



Cine urmãreºte ........

AÞI
PLET
M
O
!
C
ETUL
VERS

ºi .........., gãseºte......,
neprihãnire ºi..........
Proverbe 21:21
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În cãutarea naturii

de James ºi Priscilla Tucker

IHTOFAG
Cormoranii cu creasta dublã sunt pãsãri de apã de culoare neagrã care
trãiesc pe litoralul mãrilor ºi pe malul marilor râuri ale Americii de Nord. Fiind
înotãtori excelenþi ei prind peºtii cu ciocul lor foarte ascuþit în formã de cârlig.
Într-o zi, un pui de cormoran cu creasta dublã stãtea în cuibul sãu
asteptându-ºi mama ca sã-i aducã încã un peºte de mâncare. În locul mamei,
au trecut pe acolo doi bãieþi care l-au înºfãcat, l-au pus într-un sac ºi l-au dus la
o barcã. Dupã aceea a urmat o cãlãtorie buf-buf, cu un camion pânã la casa
unuia dintre bãieþi.
Bãieþii au fãcut o colivie pentru pasãre ºi au încercat sã o aprovizioneze
cu peºte. Dar cormoranul mânca mai mulþi peºti decât puteau bãieþii sã prindã,
aºa cã s-au hotãrât sã-l ducã la o tabãrã de vacanþã. Din fericire, acolo era ºi un
naturalist care iubea pãsãrile.
Aºa se face cã l-am întâlnit ºi eu pe Ihtofag. Am numit pasãrea aºa pentru
cã în greacã, asta înseamnã Mâncãtor de peºte.
Mâncare, mâncare ºi iar mâncare - adicã peºte, peºte ºi iar peºte - era
singura preocupare a cormoranului. Ori de câte ori trecea cineva pe lângã el,
Ihtofag dãdea din aripi ºi îºi deschidea gura cea mare, cerºind peºte. Ca sã-l
mulþumim a trebuit sã prindem peºte ºi chiar sã cumpãrãm peºte.
Într-o zi, ne-am hotãrât sã-i dãm drumul. În sfârºit liber, ne-a urmat pas
cu pas, peste tot unde mergeam, pânã când ºi-a dat seama cã peºtele provenea
din frigider. Din acel moment înainte, el nu fãcea decât sã stea în preajma
frigiderului, aºteptând sã soseascã cineva ca sã deschidã uºa.
Ihtofag a ajuns sã-i cunoascã curând pe toþi cei din tabãrã ºi dintr-o datã
ºi-a fãcut o mulþime de prieteni. El intra în rând cu membrii taberei ºi mergea cu
ei în coloanã pânã la cantinã sau pânã la bazinul de înot. Nici nu mai trebuie sã
spun cã Ihtofag era cel mai bun înotãtor din tabãra din vara aceea.
Pe mãsurã ce penele lui se maturizau, Ihtofag ºi-a dat seama cã poate
zbura. De acum, el nu mai trebuia sã meargã pe jos cu oamenii ci, din douã
bãtãi de aripi ajungea la bazin cu mult înaintea membrilor taberei. În cele din
urmã, Ihtofag se îndepãrtã tot mai mult de tabãrã. Când a învãþat sã prindã
peºte singur din râu, peºtii din frigider n-au mai reprezentat nici un interes
pentru el. ªi într-o zi, Ihtofag a plecat de tot. Nu l-am mai vãzut niciodatã, dar
am învãþat de la el multe cu privire la convieþuirea dintre animale ºi fiinþele
umane.
-Traducere de Valentin Nãdãºan,Tg. Mureº-
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ALFABETUL NEASCULTÃRII
Dacã Adam ºi Eva ar fi ºtiut de alfabetul consecinþelor neascultãrii
de Dumnezeu ar mai fi pãcãtuit ei oare cu atâta uºurinþã? Cu siguranþã,
nu!
Inversaþi ordinea literelor pentru a afla consecinþele pãcatului în
lume:

ERIRPUS A _ _ _ _ _ _ _
ÃLAO B _ _ _ _
EMIZUR C _ _ _ _ _ _
ERADARGE D _ _ _ _ _ _ _ _
MSIOG E _ _ _ _ _
ETEMAO F _ _ _ _ _ _
ÃLAEªER G _ _ _ _ _ _ _
EIÞO H _ _ _ _
EIRTALOD I _ _ _ _ _ _ _ _
ENUICÃLEªN Î _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ERIUFE J _ _ _ _ _ _
EIMOCÃ L _ _ _ _ _ _
ETRAO M _ _ _ _ _
ÃÞNIDERCE N _ _ _ _ _ _ _ _ _
EICINZÃRB O _ _ _ _ _ _ _ _ _
SNÂL P _ _ _ _
ETATUÃ R _ _ _ _ _ _
EICINLI S _ _ _ _ _ _
ÃMAE T _ _ _ _
ÃR U _ _
ÃÞNELOI V _ _ _ _ _ _ _
EINECRÂG Z _ _ _ _ _ _ _ _
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