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Vorbeºte, Doamne, cãci robul Tãu ascultã. 1 Samuel 3:10
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Ca Debora
Ca o mamã
A fost Debora în Israel;
ªi mi se pare minunat
ªi tare aº vrea sã fiu la fel.
S-aºtept sã cresc?...
O nu, ... nici vorbã,
De-acuma pot sã fiu ca ea,
Cãci dacã stau ºi socotesc,
În curãþie ºi purtare,
Debora chiar când a fost micã
N-a fost cumva la fel de mare?

de Benone Burtescu,
din cartea sa Poezii pentru copii
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Planul eternitãþii
de Cercelaru Anaruþa,
Negoieºti, Prahova(14 ani)

Iatã, munþii a creat,
Cerul frumos colorat,
Marea atotcuprinzãtoare,
Tot parfumul dintr-o floare.
Le-a fãcut chiar Dumnezeu,
Iarã la Cuvântul Sãu,
Totul s-a fãcut aºa
Cum nu-mi pot imagina !
Dupã chipu-I minunat,
El pe noi toþi ne-a creat,
Dar dacã n-am ascultat,
El grãdina a curãþat,
De oameni ºi de pãcat.

Acum, când S-a umilit,
ªi pe pãmânt a venit,
La Golgota S-a jertfit.
Eu rãspund cu bucurie :
A murit Isus Hristos
Pentru tine, pentru mine,
Cãci din pãcat ne-a salvat
În veci fie lãudat !
Dar la cer când a plecat,
Fãgãduinþã-a lãsat,
Cã va pregãti un loc,
Acolo unde râul vieþii trece.
ªi dacã-L vom asculta,
În acel loc ne va lua,
ªi pe veci cu El vom sta.
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***REBUS***REBUS***
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Triunghi
litera O
Rezolvând triunghiul aveþi un triplu
avantaj :
- vã familiarizaþi cu Biblia;
- învãþaþi expresii biblice;
- pãtrundeþi în tainele dicþionarului biblic.
ORIZONTAL:

1. Una din cele trei soþii ale lui Esau. Numele ei însemnând: Dealul familiei (Gen.36:2)
2. Cel care a pãstrat CHIVOTUL lui Dumnezeu, trei luni, în casa sa. Numele sãu
înseamnã:Sluga celui Roºu (douã cuvinte) (2 Sam.6:10)
3. Creºtin din Efes, lãudat de Apostol Pavel. Semnificaþia numelui:Aducãtor de ajutor  (2
Tim.1:16)
4. Împãrat asirian amintit în Ezra 4:10. Numele lui înseamnã:Tufã de spin
5. Meºter care a lucrat la Cortul Sfânt. Numele lui este amintit în Exod 31:6 ºi are
semnificaþia:Cortul tatãlui.
6. Sclavul convertit de Apostolul Pavel la creºtinism.(Filim.10) Semnificaþia
numelui:Folositor, Avantajos.
7. Creºtinã din Roma. Numele are semnificaþia:Cea de pe muntele Olimp (Romani
16:15)
8. Nume simbolic al poporului Israel (Ezech.23:4)
9. Unul din multele nume ale Domnului Isus, arãtând cã El este SFÂRªITUL a toate
lucrurile, dupã cum este ºi ÎNCEPUTUL lor. (Apoc.1:8-11)
10.Un împãrat peste cele 10 seminþii ale lui Israel (1 Regi 16:16). Numele lui
înseamnã:Dominatorul.
11.Un israelit care s-a fãcut vinovat de un mare pãcat. Numele lui are mai multe
semnificaþii:Trist, rãutãcios, pãcãtos, pãcat mare (crimã). (Gen.38:4-10; 46:12; Num.26:19)
12.Localitate din þara lui Israel. Numele ei însemnând:Tare, Puternic. (1Cr.8:12; Neem.6:2)
13.Nepotul lui Ruben sau Capitala ºtiinþei la egipteni. (Num.16:1; Gen.41:45.50; 46:20;
Ezec.30:17) Acest nume înseamnã:Cetatea soarelui.
14.Un împãrat al Basanului amintit în Numeri 21:33. Numele lui înseamnã:Lunganul,
Cel cu gâtul lung.
de Jercan D. Alexandru, pastor, Feteºti
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Preoþii leviþi
TEST - GRILÃ

1.Cine erau leviþii?
a) o seminþie din poporul Israel;
b)urmaºii întâiului fiu nãscut al lui Iosif;
c)urmaºii lui Levi, fiul lui Israel.
2.Care sunt fiii lui Levi?
a)Gherºom, Hebron ºi Merari;
b)Chehat, Amram, Merari, Libni;
c)Gherºom, Mahli, Merari, Hebron.
3.Cine a ales seminþia leviþilor pentru
o slujire aparte?
a)Dumnezeu;
b)Moise;
c)Levi.
4.Leviþilor li s-a dat sã îndeplineascã:
a)slujba de mijlocire a pãcatelor;
b)slujba cortului întâlnirii;
c)sã aibã grijã de toate uneltele cortului.
5.Cine era conducãtorul leviþilor:
a) Moise;
b) Aaron;
c)Levi.
6.La ce vârstã începeau preoþii leviþi
slujba?
a)20 de ani;
b)25 de ani;
c)35 de ani.
7.Pânã la ce vârstã aveau voie sã
rãmânã în slujbã?
a)pânã la 30 de ani;
b)pânã la 40 de ani;
c)pânã la 50 de ani.

NR.20

8.Care leviþi aveau în slujbã uneltele
sfinte de la Cortul Întâlnirii?
a)Gherºomiþii;
b)Libniþii;
c)Chehatiþii.
9. Care leviþi aveau în îngrijire Cortul
ºi toate învelitorile lui?
a)Merariþii;
b)Gherºoniþii;
c)Hebroniþii.
10. Care leviþi aveau în îngrijire partea
solidã (stâlpi, drugi, scânduri)?
a)Merariþii;
b)Gherºomiþii;
c)Libniþii.
Indicaþii:
Rezolvaþi testul de mai sus, bifând
rãspunsul sau rãspunsurile corecte .
Atenþie! Pot exista ºi întrebãri
capcanã .Studiaþi cu atenþie capitolele
1-8 din Numeri, înainte de a trece la
rezolvarea grilei.
(Rãspunsurile corecte le puteþi afla în
numãrul urmãtor al revistei).
Rãspunsurile corecte la
testul nr. XIX din Septembrie :

Leviticul 23
1) B
2) A
3) B, C
4) A, C
5) C

6) A
7) A
8) B
9) C
10) B
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De la servici la gunoi
Un cuvânt din partea Creatorului : "Du-te la furnicã, leneºule; uitã-te cu bãgare
de seamã la cãile ei ºi înþelepþeºte-te! Ea n-are nici cãpetenie, nici privighetor, nici
stãpân; totuºi îºi pregãteºte hrana vara, ºi strânge de-ale mâncãrii în timpul seceriºului.."
Proverbe 6,6-8

În coloniile de furnici, lucrãtoarele harnice îndepãrteazã gunoiul,
ducând resturile vegetale descompuse ºi coaja seminþelor afarã, la
suprafaþã. Serviciul de salubritate include ºi datoria de a evacua furnicile
moarte. Furnicele nu sunt nemuritoare ºi dacã nu ar fi scoase afarã, ar
începe sã se adune în sãlile ºi diferitele camere ale coloniei. Dar furnicile
au gãsit rezolvarea acestei probleme.
Furnicile comunicã aproape exclusiv prin miros ºi folosesc un limbaj
codificat de semnale olfactive. Toate activitãþile dintr-o colonie de furnici,
inclusiv cele de evacuare a cojilor pe care furnicile le scot cu atâta
credincoiºie, îºi au originea în anumite mesaje olfactive, purtate de niºte
substanþe chimice speciale numite feromoni. Furnicile transferã feromoni
de la una la alta. De exemplu, matca, regina furnicilor, dã un feromon de
identificare fiecãrei furnici care face parte din colonia respectivã, aºa încât
ele pot recunoaºte pe ceilalþi membri ai coloniei. Dacã ai fi o furnicã ºi
n-ai avea mirosul corespunzãtor, colonia te-ar alunga.
Unul din cele mai interesante mesaje olfactive este feromonul special pe care furnica îl elibereazã când moare. Acest mesaj spune celorlalte
furnici ca sã îndepãrteze corpul. Oamenii de ºtiinþã au descoperit nu
demult acest feromon ºi ca sã dovedeascã rolul lui, au fãcut un experiment. Mai întâi ei au izolat feromonul furnicã-moartã ºi au uns cu el o
furnicã vie. Apoi, au urmãrit cum lucrãtoarele însãrcinate cu salubritatea
au ridicat cu promptitudine furnica ºi au dus-o afarã la lada de gunoi.
Din punctul lor de vedere, furnica era moartã pentru cã mirosea ca o
furnicã moartã. Bineînþeles, furnica era vie ºi s-a întors degrabã la lucru,
dar echipa de salubritate a înhãþat-o din nou ºi a dus-o la "cimitirul"
Oraºului Furnicilor. Fireºte, furnica s-a întors din nou înapoi. Acest lucru
s-a repetat din nou ºi din nou, pânã în momentul în care feromonul
furnicã-moartã s-a evaporat de tot de pe furnica vie.
Furnicile ne dau un exemplu viu în ce priveºte curãþenia, cooperarea
ºi devotamentul faþã de datorie. Casa furnicilor nu are camere
dezordonate.
de James & Priscilla Tucker
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***REBUS***REBUS***
Pe verticala A - B veþi descoperi un pãcat pe care Dumnezeu îl declarã
a fi idolatrie, cãci prin acest mic pãcat Satana poate pune stãpânire
complet pe om.
A
1
2
3
4
5
6
7
B

1) Cel ce a iubit plata fãrãdelegii (2 Petru 2.15);
2) Profetul care a refuzat onorurile deºarte oferite de Belºaþar în
ultima lui zi de domnie;
3) La cucerirea Ierihonului, ºi-a însuºit o parte din aurul ºi argintul
consacrate tezaurului Domnului;
4) Împãratul care a primit bogãþia din partea Domnului, deºi ceruse
doar înþelepciune;
5) Vrãjitor convertit care ar fi vrut sã facã avere dobândind darul
punerii mâinilor;
6) Ucenicul cu punga care a acuzat-o pe Maria de risipã când a
uns picioarele Mântuitorului cu mir;
7) Fiul care preþuia dreptul de întâi nãscut doar pentru partea
dublã de moºtenire ce i-ar fi revenit.
de IRINA TONCU, din cartea sa -Stã scris, Bucureºti
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Descifrând jocul urmãtor, vei descoperi singura soluþie
pentru pãcatul tãu, pãcat care condamnã la moarte.
1.Dacã israeliþii având peste 20 de ani au fost condamnaþi la moarte în pustie
din cauza necredinþei, coloreazã cãsuþa 12..
2.Dacã Maria era sora mai micã a lui Moise, coloreazã cãsuþa 21.
3.Dacã Maria a murit în pustia Þin, coloreazã cãsuþa 15.
4.Dacã Moise a condus poporul în Þara promisã, coloreazã cãsuþa 20.
5.Dacã Moise a greºit lovind stânca de douã ori, coloreazã cãsuþa 14.
6.Dacã regele Edomului a permis poporului sã treacã prin þara sa, coloreazã
cãsuþa 1.
7.Dacã Eleazar a preluat preoþia de la tatãl sãu, care a murit pe muntele Hor,
coloreazã cãsuþa 11.
8.Dacã în pustie nu fuseserã ºerpi veninoºi, coloreazã cãsuþa 16.
9.Dacã au fost dar, fiind protejaþi de Dumnezeu, israeliþii nu suferiserã din
pricina lor, coloreazã cãsuþa 7.
10.Dacã ºarpele de aramã ridicat pe prãjinã este un simbol al jerfei lui Hristos,
coloreazã cãsuþa 17.
11.Dacã cei muºcaþi de ºerpi mureau chiar dacã priveau la ºarpele înãlþat de
Moise, coloreazã cãsuþa 23.
12.Dacã, prin credinþa în Isus, putem avea viaþã veºnicã, coloreazã cãsuþa
cu numãrul 13.
de IRINA TONCU, din cartea sa -Stã scris, Bucureºti

ªtiaþi cã ?...

www Renul suportã temperaturi de minus 60 de

grade Celsius?
www Nucul, pelinul, pirul produc substanþe care
inhibã creºterea ºi dezvoltarea altor plante?
www Existã albine-cuci? Ele sunt sãlbatice ºi îºi
depun ouãle în cuiburile altor albine.
wwwPot fi alcãtuite ceasuri florale în care orele sunt
indicate prin flori care se deschid la o anumitã orã?
www Pãstrãvul înnoatã contra curentului, putând
depãºi pragurile de pe cursul apei, prin salturi de
circa 1m. înãlþime?
wwwSingurul pãianjen acvatic este Argyroneta? El
locuieºte într-un clopot de mãtase în care
pentru respiraþie aduce aer
la suprafaþã.

de Ionela Copoiu, 12 ani, Slobozia
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??? Recunoaºte personajul ???
1.M-am lepadat de Dumnezeu, cu toate ca L-am iubit.
Cine sunt? ______________________________________
2.M-am purtat urat cu crestinii. S-a produs o schimbare in viata
mea, si am devenit si eu crestin.
Cine sunt? ______________________________________
3.Nu am crezut ca Isus e in oras, dar m-am convins.
Cine sunt? ______________________________________
4.Am fost un vames hraparet, dar L-am cunoscut pe Isus si am
inteles ca nu e frumos sa iau banii oamenilor.
Cine sunt? ______________________________________
5.Am facut o mare greseala si cand mi-am dat seama m-am
spanzurat.
Cine sunt? ______________________________________
6.Am vrut sa pregatesc totul cat mai bine pentru Isus, mancarurile
cele mai apetisante, fata de masa cea mai frumoasa; dar nu
intelegeam de ce nimeni nu venea sa ma ajute.
Cine sunt? ______________________________________

de Patricia Piþurlea, 10 ani, Drobeta Tr.Severin
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-Nu trebuie sã ne temem de valea asta, cãci aici nu-i nimic rãu, afarã doar
dacã nu vom cãuta noi înºine aºa ceva. Este adevãrat cã Creºtinul s-a întâlnit aici
cu Apolion, cu care a ºi trebuit sã dea o luptã cumplitã, dar încãierarea a fost
urmarea alunecãrilor Creºtinului când cobora dealul: de aceea a ºi cãpãtat valea
aceasta un nume rãu. Aceastã Vale a Umilinþei este un loc tot atât de roditor ca
oricare altul peste care zboarã pãsãrile; ºi cred chiar cã am putea sã gãsim ceva
care sã ne lãmureascã de ce a fost Creºtinul aºa de greu încolþit în acest loc.
-Atunci Iacov spuse mamei sale: Uite colo un stâlp, parcã e scris ceva pe el;
sã vedem ce este. S-au dus ºi au citit: Alunecãrile Creºtinului înainte de a ajunge
aici ºi luptele pe care a avut sã le dea în locul acesta, sã serveascã celor ce vin în
urma lui.
-Iatã spuse cãlãuza, v-am spus eu cã trebuie sã fie ceva care sã ne lãmureascã
pricina pentru care Creºtinul a fost aºa de greu încolþit aici? Întorcându-se apoi
cãtre Creºtinã: Aceasta nu înseamnã o înjosire pentru Creºtin ca ºi pentru mulþi
alþii cãrora li s-a întâmplat la fel; cãci este mai uºor sã sui dealul decât sã-l cobori;
ceea ce nu se poate spune decât despre puþine dealuri; sã-l lãsãm în pace deci pe
bietul om; se odihneºte acum; el a câºtigat o frumoasã biruinþã asupra vrãjmaºului
sãu. Sã dea Dumnezeu sã nu ne meargã mai rãu decât lui când ne va veni ºi nouã
rândul sã trecem prin încercãri grele.
Dar sã ne întoarcem la aceastã Vale a Umilinþei; ea este cea mai roditoare
bucatã de pãmânt din pãrþile acestea; un pãmânt roditor, dupã cum vedeþi, în mare
parte livezi. ªi dacã cineva ar veni aici în timpul verii, ca noi acum, ºi n-ar fi auzit
nimic despre ea, ar vedea aici lucruri cari i-ar face o deosebitã plãcere. Priviþi cât de
verde este valea ºi cât de frumoasã o fac crinii! (Cântatea Cântãrilor 2.1)
Am ºi cunoscut mulþi cari au dobândit moºii în aceastã Vale a Umilinþei, cãci
Dumnezeu se împotriveºte celor mândri, dar dã tot mai mult har celor smeriþi.
(Iacov 4.6; 1Petru 5.5) Cãci, în adevãr, aici este un pãmânt foarte roditor ºi aduce
roade din belºug. Ba încã unii doreau ca pe aici sã treacã drumul cel mai apropiat
spre casa Tatãlui lor, sã nu se mai necãjeascã pe dealuri ºi munþi, dar drumul trece
pe aici, n-ai ce-i face.
Mergând ei înainte vorbind, au zãrit un bãiat care pãºteau oile. Bãiatul era
îmbrãcat sãrãcãcios, dar avea o înfãþiºarea vioaie ºi plãcutã:
-- Ascultaþi la cântecul lui -- spuse Suflet-Mare. Baiatul cânta:
Umil fiind nu poþi cãdea,
ªi-în smerenie nu-i mândrie;
O! Domnul, cel mai umilit,
Cãlãuza mea sã fie.
De-ar fi puþin sau de-ar fi mult,
Cu-atât cât am sunt mulþumit;
(va urma)
Cu mântuirea ce mi-ai dat
Nespus mã simt de fericit.
Averea este o povarã
Dacã spre cer tu jinduieºti.
Acolo doar avem comoarã
Nu în averile lumeºti.
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INTÂMPLÃRILE
PELERINULUI ÎN
C Ã L ÃT O R I A S A
Prin Valea Umilinþei,
apoi prin Valea Morþii
adaptare dupã John Bunyan

(Episodul 32)

I-am vãzut în visul meu mergând pânã au ajuns pe culmea dealului. Acolo
Evlavie aducându-ºi aminte strigã: Vai, am uitat ce voiam sã dãruiesc Creºtinei ºi
însoþitorilor ei: mã întorc sã-i aduc, ceea ce ºi fãcu deîndatã. Între timp Creºtinei
i se pãru cã aude dintr-o pãdurice spre dreapta, un sunet melodios ºi un cântec
care glãsuia cam aºa:
Eu bunãtatea Ta o simt mereu,
Nestingherit în viaþã-mi, zi de zi,
ªi de pe-acum eu ºtiu cã-n casa Ta
Voi locui în veci de veci.
Ascultând mai atentã, i se pãru cã aude pe cineva rãspunzând:
Dar acum? O! Domnul nostru bun!
ªi Harul Sãu e nesfârºit;
El va dura din neam în neam,
Cãci adevãrul Lui e neclintit.
Creºtina întrebã pe Prevedere cine scotea sunetele acelea.
- Sunt pãsãrile câmpiilor noastre. Ele cântã astfel doar primãvara, când se
ivesc florile ºi soarele strãluceºte cu putere; le poþi auzi cât e ziua de lungã; ies
de multe ori sã le ascult; þinem ºi acasã unele îmblânzite; sunt o tovãrãºie plãcutã
când avem gânduri negre; tot ele cântã în pãduri ºi dumbrãvi. (Cântatea Cântãrilor
2.11-12)
Evlavie se întoarse: - Ia te uitã, þi-am adus o listã cu tot ce-ai vãzut în casa
noastrã. Când ai uitat ceva, poþi sã-þi aduci aminte pentru întãrire ºi mângâiere.
Apoi au început sã coboare dealul spre Valea Umilinþei. Drumul era lunecos;
erau însã cu bãgare de seamã, aºa cã au ajuns cu bine jos. În vale, Evlavie spuse
Creºtinei:
-Aici s-a întâlnit bãrbatul d-tale cu Apolion ºi au dat lupta aceea cumplitã;
nu se poate sã nu fi auzit de ea. Dar, nu te teme! Atâta vreme cât ai de însoþitor ºi
cãlãuzã pe Suflet-Mare, nãdãjduim cã vã va merge mai bine. Prevedere ºi Evlavie
lãsarã apoi pe drumeþi în seama cãlãuzei care o porni înainte.
Suflet-Mare le dãdu curaj:
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Te rog, gândeºte-te la
mama

de Arthur Maxwell

În întuneric, la picioarele crucii stãtea Maria, mama lui Isus. Ca orice
mamã, ea venise lângã Fiul ei când El suferea atât de cumplit. Ea se apropie cât
putu mai mult; dar cât de puþin putea face pentru El! Numai sã plângã ºi sã se
roage!
Tot ce se întâmplase în ultimele câteva ore, o lovise adânc în inimã. Nimeni
nu putea sã sufere atât de groaznic pentru El, cum suferea ea.
Maria se aºteptase la atât de mult din partea Lui, chiar de la început, când
îngerul îi apãruse spunând: "Iatã... vei naºte un Fiu, cãruia îi vei pune numele
Isus. El va fi mare ºi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; ºi Domnul, Dumnezeu, Îi
va da scaunul de domnie al tatãlui Sãu David"(Luca 1,31-32).
Cât de sus se ridicaserã nãzuinþele ei la acele cuvinte! ªi acum, iatã!
Crucea aceasta era tronul Sãu promis?
Ea îºi reamintea de Betleem ºi de minunatele lucruri pe care i le spuseserã
pãstorii despre îngerii care le apãruserã, înconjuraþi de luminã ºi cântând: "Slavã
lui Dumnezeu în locurile prea înalte", ºi despre Acela care le-a spus: "Astãzi, în
cetatea lui David, vi s-a nãscut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul." Ce
fior de fericire o strãbãtuse la auzul acestor cuvinte, în timp ce stãtea acolo, în
staulul de vite, cu pruncul ei! ªi acum, aceasta este îndeplinirea fãgãduinþei?
Cum putea fi El un Mântuitor, aici, rãstignit pe cruce, murind ca un criminal?
Îºi reamintea de ceea ce îi spusese bãtrânul Simion, în Templu, când Îl
luase pe Isus în braþe: "Iatã, copilul acesta este rânduit spre prãbuºirea ºi ridicarea
multora din Israel... Chiar sufletul tãu va fi strãpuns de o sabie. Putea fi aceastã
cruce, sabia?
Apoi, cu capul plecat, în nenorocirea ei, ea se gândi la acele zile minunate,
în vechiul Nazaret. Ce bãiat cuminte ºi ascultãtor fusese El! Cât îi ajuta în casã!
Ce fire blândã! Cât de bune ºi de iubitoare erau toate gândurile ºi faptele Sale!
Desigur cã nu merita aceastã soartã! Nu trebuia sã moarã astfel!
Ea se gândea la acei ani, când El fãcuse atât de mult pentru sãraci, bolnavi
ºi nevoiaºi. Niciodatã nu-ºi permitea un rãgaz pentru El însuºi. Întotdeauna a
sacrificat totul pentru ceilalþi. Zi ºi noapte S-a consumat pentru ei. ªi acum, iatã
ce I-au fãcut! Nu era drept!
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Sãrmanul Isus! Ce trebuia sã sufere El pe cruce! Mãcar de ar putea sã
facã ceva pentru El, cât de puþin, pentru a-L ajuta! De ar putea sã-I uºureze
durerile cel puþin pentru o clipã! Dar nu putea face nimic, absolut nimic.
Din când în când privea în sus, spre faþa Lui trasã ºi îndureratã. Odatã i se
pãruse cã i-a zâmbit. Da! El încerca sã-i vorbeascã. Încordatã, ea prinse cuvintele
ºoptite: "Femeie, iatã fiul tãu!"
Apoi, El îºi întoarse privirea cãtre Ioan, credinciosul Sãu ucenic, care
stãtea alãturi de ea. "Iatã mama ta!" spuse El.
Au mai fost vreodatã rostite cuvinte mai frumoase de pe buzele unui
muribund? O, minunat, minunat Isus! În ultimele Sale clipe, El se gândeºte la
mama Sa.
Prea istovit, prea chinuit de dureri pentru a spune mai mult decât aceste
cuvinte, el a spus totuºi destul pentru ca amândoi sã-L înþeleagã. Era ca ºi cum
ar fi spus: "Dragã Ioane, te rog, gândeºte-te la mama. Ai grijã de ea - pentru
Mine - când Eu nu voi mai fi".
"ªi, din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasã"(Ioan 19,27), - o
bunãvoinþã pe care Isus desigur cã o va rãsplãti de zeci de mii de ori în acea
Împãrãþie a cerurilor, când îi va rãsplãti pe ai Sãi.
Îþi iubeºti ºi tu astfel mama? Dacã ai fi la mare strâmtorare, ar fi ºi ultimul
tãu gând pentru ea ºi pentru buna ei stare? Sper cã da.
Probabil cã nu vei trece niciodatã prin momente atât de groaznice ca Isus
ºi nu va trebui s-o pãrãseºti pe mama ta ca altcineva sã trebuiascã s-o iubeascã
ºi sã-i poarte de grijã; dar zi cu zi poþi sã te gândeºti la ea cu aceeaºi dragoste
ºi afecþiune. Poþi sã-þi reaminteºti cã trebuie sã fii bun cu ea, atent ºi iubitor,
ajutând-o în toate ocaziile cum poþi mai bine. Dacã ar fi plecatã de acasã,
pentru câtãva vreme, poþi sã te gândeºti la ea scriindu-i o scrisoare iubitoare ºi
afectuoasã.
Dacã ar avea dureri de cap, câteodatã, poþi sã te gândeºti la ea fiind tãcut
ºi liniºtit, ca sã n-o deranjezi ºi mai rãu.
Dacã ar fi foarte obositã, într-o dimineaþã, poþi sã te gândeºti la ea
ducându-i la pat micul dejun.
Dacã ar fi bolnavã o zi sau douã, poþi sã te gândeºti la ea aducându-i
câteva flori sau poate ceva special ce i-ar place sã mãnânce.
Cãtre fiecare bãiat ºi fiecare fatã din lume se adreseazã aceste cuvinte ale
lui Isus: "Te rog, gândeºte-te la mama!"
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Surpriza nr.1

Coloreazã-mã!
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***REBUS***REBUS***
Pe verticala A - B veþi afla numele omului ales de Dumnezeu ca sã
conducã pe israeliþi spre þara fãgãduitã prin pustie.

A
1

1) Numele femeii ce a avut doi copiii ºi
i-au murit amândoi.
2) Primul copil al lui Naomi.
3) Fiul lui Iacov.
4) Cel mai puternic om.
5) Împãrãteasã aleasã de împãratul
Ahaºveroº.

2
3
4
5
B

de Stan Maria, 10 ani, Sãpânþa

Completeazã codul de mai jos ºi vei afla un lucru minunat pe care
ni-l oferã Dumnezeu.
1=U
2=M
3=L
4=I
5=N
6=E
7=B
8=S
9=T
10 = ª

__
4
__
5
__
4

__
8
__
6
__
1

__ __
1 8
__ __ __ __ __
7 6 10 9 6

__ __ __ __
2 1 3 9

de Alexandra Mihãilescu, 10 ani, Slobozia
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Fructe ºi vegetale uriaºe
UN CUVÂNT DIN PARTEA CREATORULUI: "Între apostoli s-a iscat o
ceartã ca sã ºtie care din ei avea sã fie socotit ca cel mai mare?" Luca
22,24

Când ucenicii lui Isus s-au certat care sã fie mai mare, ei s-au
purtat ca niºte copii rãi. Oare nu facem ºi noi la fel în multe feluri? De
exemplu, ce zici de recordurile pe care în permanenþã oamenii încearcã
sã le doboare, pentru ca sã ajungã în Cartea Recordurilor?
S-ar putea ca þie personal sã nu þi se parã cine ºtie ce mare lucru
sã cultivi cel mai mare bostan din lume, dar înscrierea numelui în cartea
recordurilor a devenit pentru unii oameni o rãsplatã pe care o considerã
cu cea mai mare seriozitate. Unii încruciºeazã soiurile de fructe sau
legume folosind regulile ºtiinþifice pentru a obþine exemplare tot mai
mari, numai cu scopul doborârii recordului anterior.
Ce pãrere ai de un cartof de 3,15 Kg sau de o ceapã de 4,5 Kg?
Aceste recorduri au fost atinse în Marea Britanie. Dar cartofii aceºtia
sunt realmente mici
comparativ cu legumele uriaºe
precum o ridiche de 12,6
Kg, o rapiþã de 21,6 Kg ºi o
varzã de 55,8 Kg - cultivate tot în Marea Britanie.
Dar recordurile de
fructe? Cea mai mare cãpºunã
din lume - tot britanicã a cântãrit 224 g (aproape un
sfert de kilogram!). Cel
mai mare ananas a crescut în
Filipine ºi a cântãrit 7,6
Kg. Lubeniþa care deþine
recordul mondial a fost
înregistratã în 1990, în Tennessee ºi a cântãrit 117,9 Kg! Bostanul care deþine recordul a crescut în
New Jersey ºi a cântãrit - incredibil - 367 Kg!
Oricât de uimitoare ar fi aceste recorduri, perseverenþa oamenilor
care realizeazã recordurile este ºi mai de mirare. Ei înalþã corturi ca sã
protejeze plantele. Unii dintre aspiranþii la recorduri dorm ºi mãnâncã
sãptãmâni de-a rândul afarã în câmp, pentru a-ºi pãzi recolta de vandali
sau hoþi, care ar putea distruge sau fura obiectul premiului lor.
Ucenicii au vrut sã fie importanþi ºi au crezut cã dacã vor fi cei
mai mari, vor fi importanþi, dar Isus le-a rãspuns la întrebarea cine sã
fie cel mai mare astfel: "Oricare va vrea sã fie cel dintâi între voi, sã vã
fie rob"(Matei 20,27).
de James & Priscilla Tucker
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Necazuri în podul cu fân
de Arthur Maxwell

Maria locuia la o fermã din Texas împreunã cu tãticul, mãmica ºi
cei nouã fraþi ºi surori.
Ce familie! ªi ce plãcut se mai jucau împreunã! Aveau cai de cãlãrit,
vaci de muls, viþei ºi mânji de îngrijit ºi câini ºi pisici de jucat, aºa cã nu
era nici un moment de plictisealã.
Uneori copiii intrau toþi în podul cu fân ºi de acolo sãreau jos pe o
grãmadã de paie. Urcau repede ca veveriþele pe scarã ºi de acolo buf !,
jos neobosiþi.
Odatã, unul din bãieþi se lovi nu prea tare dar suficient
pentru a-l face pe tata sã le interzicã sã se mai joace acolo
de teamã sã nu se întâmple ceva mai rãu. Le interzise cu
desãvârºire sã se mai joace acolo ºi când tata spunea ceva,
toatã lumea trebuia sã asculte.
Cum vã puteþi imagina, copiilor nu le-a plãcut deloc
hotãrârea, cãci se jucau în podul cu fân de când se ºtiau.
Unii au fost chiar foarte supãraþi, mai ales Maria, o fetiþã de
zece ani. Nu înþelegea de ce nu mai are nimeni voie sã
sarã doar pentru cã un bãiat s-a lovit puþin. Dar se supuse,
aºa cum au fãcut toþi ceilalþi. Pânã într-o dupã amiazã când
au venit la ei câþiva musafiri cu copii cam de vârsta Mariei.
În timp ce pãrinþii au intrat în casã sã stea de vorbã,
Maria ºi fraþii ei s-au împrietenit cu cele douã fetiþe musafiri.
Curând dupã aceea Maria le întrebã dacã n-ar vrea sã viziteze ferma,
iar ele rãspunserã cã da. Pornirã împreunã ºi unde credeþi cã s-au oprit?
La marele grajd cu fân!
Ce loc bun de jucat! strigarã fetele. E mult mai mare decât al
nostru. Aºa-i cã vã distraþi grozav sãrind din pod?
Da, zise Maria. Ne jucam înainte ca tata sã ne interzicã.
Ce-ar fi sã sãrim acum? ziserã musafirii. Ne vom distra de minune,
iar pãrinþii noºtri nu se vor supãra.
Maria ºi fraþii ei nu rãspunserã nimic. ªi ei doreau la fel de mult ca
ceilalþi sã sarã din pod, dar continuau sã se gândeascã la ce le-a spus
tata.
Haideþi!, strigarã cele douã fetiþe în timp ce se urcau pe scarã. De
ce nu veniþi?
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Maria le-a privit un timp ºi apoi le-a urmat. Cred cã nu se va întâmpla
nimic, cel puþin astãzi! îºi zise ea gândindu-se cã o face doar pentru a
mulþumi pe musafire.
Aºa cã urcã ºi ea. Ceilalþi copii o urmarã ºi în curând toþi sãreau
veseli din pod.
Apoi s-a întâmplat nenorocirea. Nu sunt prea sigur ce a fãcut Maria,
probabil cã a alunecat, dar oricare a fost cauza, n-a sãrit pe grãmada de
paie, ci pe podeaua tare ºi acolo a rãmas nemiºcatã. Ceilalþi copii au venit
îngroziþi spre locul unde zãcea Maria fãrã cunoºtinþã.
Oricând ar fi alergat sã-i spunã tatei, dar acum nu îndrãzneau. Toþi
ºtiau cã fuseserã neascultãtori ºi le era teamã de ceea ce vor pãþi. În ce
priveºte cele douã vizitatoare, amândouã plângeau. A fost
numai vina noastrã, ziceau ele.
Dupã un timp, doi bãieþi se hotãrârã s-o ia pe Maria ºi
s-o ducã în casã. O ridicarã ºi o scoaserã pe uºa magaziei
când Maria se trezi.
Nu mã duceþi în casã! strigã ea. Tata va fi supãrat!
Vã rog sã nu-i spuneþi tatei!
Au ajutat-o sã stea pe picioare, dar era foarte ameþitã.
Începu sã plângã ºi sã-i roage pe toþi sã þinã secret, iar ei o
asigurarã de discreþia lor.
Tata ºi mama nu au ºtiut nimic, pânã dupã câþiva ani
buni.
Uneori tata ºi mama se întrebau ce s-a întâmplat cu
Maria. Era o fatã schimbatã, atât de deosebitã de fata care fusese înainte
de acea dupã amiazã groaznicã. Uneori se plângea de dureri de cap ºi
întotdeauna era obositã. Cât de mult suferea. Au dus-o mereu la doctor ºi
i-au dat medicamente de toate felurile, dar nici unul nu i-a fãcut vreun
bine. ªi pentru cã îi era tot mai rãu, doctorul s-a hotãrât sã-i facã o examinare
completã cu raze X. Astfel a descoperit fractura ºi bineînþeles adevãrul a
ieºit la ivealã.
Maria a trebuit sã sufere o operaþie grea, foarte scumpã pentru pãrinþii
ei, înainte ca sã se facã bine. ªi tot necazul datoritã unei fapte de
neascultare pe care i-a fost teamã s-o mãrturiseascã.
Astãzi Maria a crescut ºi are ºi ea copii. Am întâlnit-o într-o zi ºi mia spus cã adeseori povesteºte copiilor ei ce i s-a întâmplat când era micã
pentru a-i învãþa sã asculte ºi sã spunã întotdeauna adevãrul, fãrã sã
acopere faptele rele.

