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Din motive obiective, suntem
nevoiþi sã întrerupem apariþia revistelor
UNU ºi SAMI pentru o perioadã
nedeterminatã. Vã asigurãm cã vã vom
contacta imediat ce revistele vor putea
apãrea din nou.

În acest timp materialele care se
vor mai strânge pentru publicare vor
apãrea într-o formã restrânsã pe Internet
la adresele: www.intercer.org/unu
respectiv www.intercer.org/sami

Ne puteþi scrie în continuare pe
adresa: Lucian Mihãilescu, C.P. 27,
O.P. 3, Slobozia,  cod 8400,
jud.Ialomiþa.

Mulþumim Domnului ºi dvs.

pentru încredere, ajutor, continuitate ºi
rugãciuni! Ne rugãm Domnului ca sã
puteþi avea din nou în mâini revistele
noastre. Domnul sã fie cu dvs.!

Cu prietenie,

Lucian Mihãilescu

INTERNET SPRE CER

Slobozia, România

azs@cicnet.ro

www.intercer.org

P.S.Persoanele care au trimis deja
banii pentru abonamente pe 2001 îi vor
primi înapoi imediat.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .
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Rugã\

de Benone Burtescu,
din cartea sa �Poezii pentru copii�

3SAMI  - Nr.12, Decembrie 2000 SAMI  - Nr.12, Decembrie 2000

Spre ceruri spusã, ruga mea,
Cu cântec se-mpreunã;
Sã mã fereºti de calea rea,
Sã merg pe calea bunã.

Credinþa toatã în Isus
ªi-a Legii împlinire,
E calea ce ne duce sus,
E drum de mântuire.

E scris în Biblie aºa
Cã Doamne, Tu eºti cale;
Vegheazã-mi paºii a urma
Tot rostul voiei Tale.



SAMI  - Nr.12, Decembrie 2000 SAMI  - Nr.12, Decembrie 20004 17

Surpriza revistei
Copilul Samuel

de Benone Catanã, Roman

Întotdeauna Dumnezeu ascultã
Spre slava Lui, a noastrã rugãciune!
Fierbinte, cu credinþã, chiar tãcutã,
Aduce mângâiere ºi minune!

O astfel de minune-a fost pe vremuri
Copilul Samuel cel consacrat!
În fiecare zi slujea pe Domnul
Cu cât mai mult în ªcoala de Sabat!

De s-a trezit aºa la miezul nopþii
Crezând cã-l cheamã preotul la el,
Înseamnã cã era-nvãþat s-asculte
În orice vreme, micul Samuel.

ªi nu se supãra dacã-l chemai
De repetate ori, pe Samuel�
De-aceea l-a chemat ºi Dumnezeu
Profet peste poporul Israel.
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***REBUS***REBUS***

de Jercan D. Alexandru, pastor, Feteºti

Triunghi
litera �P�

Rezolvând triunghiul  aveþi
un triplu avantaj :

 - vã familiarizaþi cu Biblia;
 - învãþaþi expresii biblice;
 - pãtrundeþi în tainele

dicþionarului biblic.
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ORIZONTAL:
1. Nr.�3,14�. 2. Veche cetate edomitã

(Gen.36:39). Semnificaþia numelui :�Gâfâire�.
3. Munte ºi idol moabit (Num.23:28;25:3;

Ios.22:17). Semnificaþia numelui: �Crãpãturã,
deschizãturã, rupturã�. 4. Un oraº din insula Cipru (Fapte

Ap.13:5-13). Denumirea înseamnã �clocire�.
5. Un israelit amintit în Ezra 2:44. Numele lui înseamnã:

�Salvare�. 6. Unul din cei ºapte diaconi (Fapte.Ap.6:5). Semnificaþia numelui:
�Rãbdare�. 7. Þinut în sudul Asiei Mici (Fapte.Ap.2:10;13:13). Semnificaþia :�Multe
seminþii� sau �Pãmântul tuturor popoarelor�. 8. Þara filistenilor, Þara emigranþilor
(Filisteni înseamnã emigranþi), Pãmântul hoinarilor, Þara Bibliei sau Þara  Fãgãduinþei
(Gen.12:7;15:18;17:8; Num.24:2-12�).
9. Port la Marea Mediteranã, �Cetatea lui Ptolemeu� (Fapte.Ap.21:7). 10.Localitate
în Egipt (Exod 14:2). Numele ei înseamnã: �Loc mlãºtinos�. 11.Mare-preot egiptean,
socrul lui Iosif (Gen.41:45). Numele lui înseamnã: �Burtã grasã� sau �Bou gras�.
12.Moºier roman de pe insula Malta (Fapte.Ap.28:7-8). Semnificaþia numelui: �Om
din popor� sau �Om de rând�. 13.Un creºtin amintit în 2 Tim.4:21. Numele lui
înseamnã: �Ruºinos, Modestie�. 14.Localitate amintitã în Num.33:42-43. Numele
ei însemnând: �Veselie�. 15.Un slujitor credincios al lui Ghedeon (Jud.7:10-11).
Semnificaþia numelui: �Purtãtor de fructe� sau �Frumuseþe�. 16.Un fiu al lui Ham
(Gen.10:6) ºi þinut în Africa (Ier.46:9). Semnificaþia numelui: �Desconsiderare� sau
�Lãrgire, extindere�. 17.Începe psalmul!

Dezleagã cuvintele încruciºate pentru a descoperi pâraie,
râuri ºi fluvii ale Bibliei.

Orizontal:
1. Pârâul ale cãrui ape regele Ezechia le-a adus în interiorul zidurilor oraºului prin
canalul Siloam (2 Imp.20,20);
2. Râul traversat în mod miraculos de poporul Israel înainte de cucerirea Canaanului,
dar ºi de Ilie ºi Elisei, înainte de rãpirea lui Ilie la cer (2 Împ.2,8);
3. Pârâu în deºert unde Ilie a fost hrãnit în timpul anilor de secetã;
4. Locul unde a fost zãgãzuit Iordanul pentru a le permite israeliþilor sã treacã spre
Canaan;
5. Graniþa de sud a seminþiei lui Ruben, fostã graniþã între amoriþi ºi moabiþi
(Num.21,31).
Vertical:
1. Râul unde profetul Ezechia, exilat în Babilon, a avut câteva viziuni importante
(Ezec.1,1);
2. Unul din cele patru râuri din Eden, pe ale cãrui maluri a fost ridicat oraºul Babilon;
3. Fluviul legat de care apare secvenþa urgiilor trimise de Dumnezeu împotriva
egiptenilor care refuzau sã-i elibereze pe israeliþi (Ex.7,17-25; 8,1-15);
4. Râu cu apã limpede pe care generalul sirian Naamam îl preþuia mai mult decât
Iordanul cel tulbure.
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de IRINA TONCU, din cartea sa -�Stã scris�, Bucureºti

***REBUS***REBUS***
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***JOCURI BIBLICE***

6

Floarea Soarelui

de James & Priscilla Tucker de Alexandra Mihãilescu, 10 ani, Slobozia

Dacã existã vreo floare care sã ilustreze înþelepciunea din acest text, atunci
aceasta este floarea-soarelui. Cele aproximativ 70 de soiuri de floarea-soarelui
variazã ca mãrime de la floarea-soarelui piticã a cãrei floare are un diametru de
numai 3 cm, pânã la floarea-soarelui uriaºã, cu un diametru mai mare de 30 cm.
Florile cresc pe niºte tulpini de 2 m sau chiar mai mari, indiferent de dimensiunile
florii, ele pot fi identificate uºor prin faptul cã sunt încãrcate de seminþe înconjurate
de petale radiale de culoare galbenã, portocalie sau roºie.

Indienii americani preþuiau floarea-soarelui ca plantã alimentarã ºi
medicinalã. Ei mâncau seminþele miezoase ºi le mãcinau între pietre netede fãcând
o fãinã din care gãteau turte. De asemenea, ei fãceau din plantã un medicament
pentru tratarea muºcãturii de ºarpe cu clopoþei ºi pentru alinarea durerilor de
piept. Unele triburi foloseau seva extrasã prin zdrobirea tulpinilor crude, pentru a
unge rãnile. Seva vâscoasã se întãrea formând un pansament. Indienii pisau
seminþele ºi fierbeau pasta care rezulta pentru a separa uleiul, pe care apoi îl
foloseau pentru a da gust mâncãrurilor, pentru îngrijirea pãrului ºi ca solvent
pentru pigmenþii cu care îºi vopseau pielea cu ocazia ceremoniilor speciale. Ei
extrãgeau pânã ºi colorant galben din petalele florii ºi colorant roºu din seminþe,
coloranþi pe care îi foloseau la vopsirea coºurilor ºi la decorarea corpului lor.

Floarea-soarelui este ºi astãzi o culturã importantã. Uleiul este un înlocuitor
sãnãtos al grãsimilor animale, iar seminþele furnizeazã o hranã cu conþinut ridicat
de proteine precum ºi un remediu pentru tuse, rãceli ºi alte afecþiuni respiratorii.
În plus, diversele pãrþi ale plantei servesc la manufacturarea de alcool etilic,
combustibil, material de construcþie ºi surogate de cafea.

Totuºi cea mai remarcabilã trãsãturã a florii-soarelui nu are nimic de-a
face cu utilizãrile sale comerciale ci cu obiceiul ei de a se întoarce dupã soare.
Aproape cã poþi vedea cum sutele de mii de flori dintr-o tarla de floarea-soarelui
îºi schimbã mereu înclinaþia, pentru a se orienta dupã soare, pentru a primi din
plin razele luminoase.

Noi suntem ca floarea-soarelui în ogorul lui Dumnezeu. Atâta timp cât
privim constant spre Isus, "Soarele neprihãnirii" (Maleahi 4,2), Dumnezeu ne dã
înþelepciunea Sa pentru a ne ajuta în serviciul Sãu.

UN CUVÂNT DIN PARTEA CREATORULUI: "Înþelepciunea preþuieºte cât o moºtenire
ºi chiar mai mult pentru cei ce vãd soarele " Eclesiastul 7,11

DAVID                                                                    ISAAC
SAUL                                                                    ABEL
AVRAAM                                                               SOLOMON
ISAAC                                                                   IACOV
ADAM                                                                   IONATAN

de Patricia Piþurlea, 10 ani, Drobeta Tr.Severin

Lazãr                                                  Petru
Tabita                                                 Isus
Fetiþa lui Iair                                      Dumnezeu
Fiul vãduvei din Nain                    Isus
Isus                                                     Pavel
Eutih                                                  Isus

Trage câte o sageatã
de la tatã la fiu.

Taþi Fiii

Uniþi cu o linie numele persoanelor înviate cu numele
persoanelor prin care a avut loc învierea.
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de IRINA TONCU, din cartea sa -�Stã scris�, Bucureºti

ªtiaþi cã ?...
***REBUS***REBUS***
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Dezlegând cuvintele încruciºate, vei descoperi pe verticala A -
B cum nu ar trebui sã fim noi.

1) Înghiþit de viu de pãmânt din pricina invidiei ºi rãzvrãtirii.
2) Marele preot gelos pe Moise pentru poziþia lui de conducãtor.
3) Tânjind dupã dreptul de întâi nãscut al fratelui sãu, a fost capabil de

înºelãciune.
4) Îngerul care s-a rãzvrãtit în ceruri, râvnind la poziþia de cinste ºi

supremaþie a Fiului lui Dumnezeu.
5) Fiii lui ºi-ar fi dorit locurile cele mai de frunte într-o eventualã împãrãþie

a lui Isus.
6) Invidiat de fraþii lui pentru o hainã.
7) Obsedat de ideea puterii, acest vrãjitor convertit a apelat la apostoli

pentru a obþine pe bani formula punerii mâinilor pentru primirea Duhului Sfânt.
8) Fiul care a complotat împotriva tronului tatãlui sãu David.
9) Deºi �mare înaintea Domnului�, el se considera un simplu mesager.

-Fiecare corp omenesc este constituit din milioane de elemente
minuscule ºi vii, numite celule?
-Omul este un mamifer, la fel ca pisica sau balena. Sânul mamei
produce lapte pentru a-ºi puiul?
-Pentru a face un pas, intrã în acþiune peste 200 de muºchi; pentru a
zâmbi numai 15?
-La naºtere avem 300 de oase, dar la vârsta adultã, numai 208; unele
dintre ele se unesc în timpul creºterii?
-Între 7 ºi 9 ani, copilul atinge 3 sferturi din înãlþimea sa definitivã?
-Cine trãieºte cel mai mult? Câinele, omul sau elefantul? Ei bine,
omul!
-Mai mult de jumãtate din corpul nostru este alcãtuit din apã? În fiecare
zi bem cât eliminãm!
-Vocea poate deveni atât de ascuþitã încât sã emitã un sunet care sã
spargã un pahar de cristal?
-Urechile ne permit sã ne pãstrãm echilibrul? Ele ne informeazã
asupra poziþiei propiului corp.

-Corpul conþine 5-6 litri de sânge.
-E imposibil sã þii ochii deschiºi atunci când strãnuþi.

Aerul iese pe nas cu o vitezã de 160 Km/h !
-Sughiþãm atunci când muºchii apa-

ratului respirator tresar ºi ne fac
sã inspirãm cu intermitenþe.

de Alexandra Mihãilescu,
10 ani, Slobozia

Eratã: în numãrul din Septembrie 2000 rubrica �ªtiaþi cã� a
fost realizatã de Alina Crãciun, 10 ani, Slobozia.
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(va urma)

Este adevãrat, spuse cãlãuza; eu însumi am trecut de multe ori prin valea
aceasta ºi niciodatã nu m-am simþit mai bine. Am însoþit mai mulþi cãlãtori ºi ei au
mãrturisit la fel. Iatã spre cine voi privi -- spuse Împãratul, -- spre cel care suferã ºi
e mâhnit, spre cel care se teme de cuvântul Meu. (Isaia 66.2)

-Iatã, cum v-am spus, pânã în ziua de azi au rãmas stropite cu sângele
bãrbatului tãu pietrele acestea. Priviþi, ºi þândãri din sãgeþile lui Apolion. Uitaþi-vã
cum au bãtãtorit pãmântul cu picioarele, când se luptau, cum loviturile lor au sfãrâmat
ºi pietrele. Într-adevãr Creºtinul s-a dovedit viteaz ca Hercule. Dupã ce a fost bãtut,
Apolion s-a retras în apropiere  în Valea Morþii, la care vom ajunge ºi noi. Iatã, colo
este un stâlp de aducere aminte despre bãtãlia aceasta ºi biruinþa Creºtinului, spre
lauda lui de-a pururi. S-au apropiat ºi au citit cuvânt cu cuvânt:

Nu departe de aici s-a dat o bãtãlie

Foarte ciudatã, deºi foarte adevãratã:

Creºtinul ºi Apolion au încercat

Sã se biruie unul pe altul.

Creºtinul a fost atãt de viteaz

Cã a fãcut pe diavol sã fugã.

Servesc aici ca amintire

Ca sã slujesc de mãrturie.

Au trecut mai departe, ajungând aproape de Valea Morþii; ea era mai lungã
decât cealaltã; era un loc bântuit în chip ciudat de duhuri rele, cum pot mãrturisi
mulþi; dar cãlãtorii noºtri au trecut prin ea uºor, pentrucã îi ajuta lumina zilei ºi
Suflet-Mare îi conducea.

Mergând mai departe, li s-a pãrut cã simt cum începe sã le tremure pãmântul
sub picioare; au auzit ºi un fel de ºuierat ca al ºerpilor, dar nu vedeau nimic.

Bãieþii spuserã: Încã n-am ajuns la capãt? Cãlãuza îi îndemnã sã-ºi pãstreze
curajul ºi sã ia seama pe unde merg, ca nu cumva sã cadã în vreo cursã.

Iacov se simþea rãu; cred cã de fricã. Mama lui îi dãdu atunci trei hapuri din
acelea fãcute de Iscusitul ºi bãiatul îºi veni în fire.

Au mers înainte pânã pe la mijlocul vãii. Creºtina spuse: Mi se pare cã vãd
ceva pe drum, înaintea noastrã, ceva cum n-am mai vãzut încã. Iosif o întrebã:
Mamã, ce este? Ceva urât, fiul meu, tare urât
-- spuse ea. Dar cu ce seamãnã oare? întrebã
el. -- N-aº putea spune, iatã este aproape de
noi.

-Bine, bine, -- spuse Suflet-Mare, --
þineþi-vã aproape de mine. Diavolul din faþã
înainta spre ei. Dar când ajunse în faþa
cãlãuzei, pieri dinaintea ochilor lor. Cãlãtorii
ºi-au adus aminte de ce li s-a spus mai
înainte: Împotriviþi-vã diavolului ºi el va fugi de
la voi. De aceea au mers înainte mai plini de
curaj.

***REBUS***REBUS***

1.Cetatea la care a fost dus Samuel.
2.Copilul care avea grijã de Eli la Templu.
3.Mama lui Samuel.
4.Preotul de la Silo.
5.Prietenul lui David.
6.Tatãl lui Ionatan.
7.Tatãl lui Samuel.
8.Primul om de pe pãmânt.
9.Prima femeie de pe pãmânt.
10.Omul care a coborât în groapa cu lei.

de Lucian Ghiþã, 10 ani, Slobozia



SAMI  - Nr.12, Decembrie 2000SAMI  - Nr.12, Decembrie 2000 912

I N T Â M P L Ã R I L E
P E L E R I N U L U I  Î N

C Ã L ÃT O R I A  S A

Palatul Frumos III
(Episodul 33)

adaptare dupã John Bunyan

-Îl auziþi? spuse cãlãuza -- bãiatul acesta duce o viaþã mult mai fericitã
decât cei îmbrãcaþi în catifea ºi mãtase ºi poartã în pieptul lui, mai mult decât ei,
din planta numitã inimã-uºoarã. Dar sã continuãm ce spuneam.

În valea aceasta îºi avea Creºtinul nostru mai înainte locuinþa lui de þarã; îi
plãcea sã stea aici, ºi sã se plimbe prin livezi, aerul de aici este plãcut. Aici nu se
aud zgomotul ºi frãmântãrile vieþii; Valea Umilinþei este cu deosebire tãcutã ºi
singuraticã. Aici nu eºti stingherit în cugetãrile tale ca în alte pãrþi. Este o vale
prin care trec numai aceia care sunt cãlãtori spre cer. ªi deºi Creºtinul a avut
nefericirea sã se întâlneascã aici cu Apolion ºi sã dea o aprigã luptã cu el,
trebuie sã ºtiþi cã în vremurile trecute, oamenii s-au întâlnit pe aici cu îngeri, au
gãsit mãrgãritare ºi tot pe aici au gãsit ºi cuvintele vieþii. (Osea 12.4-5)

Pe când mergeau, Samuel spuse lui Suflet-Mare: Domnule, dupã cât înþeleg,
în aceastã vale a avut loc lupta între tatãl meu ºi Apolion; dar în ce loc anume?
Vãd cã valea este foarte largã.

- Suflet-Mare rãspunse: Tatãl vostru a luptat cu Apolion ceva mai încolo,
într-o trecãtoare îngustã, dupã Pajiºtea Uitãrii; este locul cel mai primejdios din
tot þinutul. Cãci dacã li se întâmplã cãlãtorilor vreo ciocnire de acest fel, aceasta
e din pricinã cã ei uitã binefacerile de care au avut parte, deºi au fost nevrednici
de ele. Aici ºi alþii au fost la strâmtoare. Dar vom mai vorbi când vom ajunge
acolo, cãci trebuie sã fi rãmas vreo urmã, fie vreun stâlp de aducere aminte cã
acolo s-a dat lupta.

Îndurare spuse: Mie mi se pare cã în valea aceasta îmi este tot atât de bine
ca în oricare alt loc pe unde am trecut pânã acum; locul se potriveºte cu firea
mea. Aici omul se poate gândi la ceea ce este, de unde a venit, ce a fãcut ºi
pentru ce a fost chemat de Împãratul. Cei ce parcurg cu necredinþã aceastã Vale
a Plângerii o prefac într-o fântânã; ploaia pe care o trimite Dumnezeu din ceruri
peste cei de aici, umple iazurile. (Psalmul 84.5-7) Cei ce trec prin ea vor cânta,
cum a cântat Creºtinul, cu toate cã s-a întâlnit cu Apolion.

Da, exact aºa s-a întâmplat. Tudor ºi-a dat singur foc! Iar eu vã
povestesc pentru ca niciodatã sã nu faceþi ºi voi acest lucru necugetat.

Tudor ºi Liviu, fratele lui geamãn aveau doar ºapte ani când s-a
întâmplat ceea ce vã povestesc acum. Au gãsit câteva pocnitori ºi se
jucau cu ele aprinzându-le.

Dorind sã-l întreacã pe fratele sãu, Tudor luã o pocnitoare lungã,
subþire ºi o bãgã în gurã, apoi aprinse fitilul.

Cred cã a vrut s-o scoatã ºi s-o arunce înainte de a pocni, dar nu
a mai apucat, cãci ea a explodat când nu se aºtepta el, chiar în gurã!

Bietul Tudor! E greu de spus ce-a simþit în gurã!
Explozia i-a crãpat ºi buza de sus ºi cea de jos, arzându-i rãu

gura pe dinãuntru ºi pe dinafarã. Durerea era teribilã, mai mare decât
putea el suporta.

-"Mamã! Mamã!" þipã el, iar mama veni alergând. "Cheamã un
doctor!" zise el uitând cã locuiau la þarã, departe de cabinetul doctorului.

Ceea ce a fãcut mama lui Tudor, o las sã vã povesteascã ea
însãºi. Citez din scrisoarea pe care mi-a trimis-o:

"I-am spus: "Tudor, Dumnezeu este mult mai aproape de noi decât
doctorul. Hai sã-L rugãm pe El sã te vindece!"" L-am luat în braþe ºi ne-
am rugat. Tudor a ridicat amândouã mâinile spre cer ºi a spus: "Isus
iubit, Te rog vino chiar acum, stai lângã mine ºi fã sã nu mã mai doarã
gura atâta!"

Apoi am stat toþi unul lângã altul, Tudor, Liviu ºi eu ºi le-am citit
povestiri. În mai puþin de jumãtate de orã, Tudor se liniºtise ºi gura nu-l
mai durea deloc.

Tudor s-a rãnit la ora 9 jumãtate dimineaþa, dar la amiazã când
tata împreunã cu fraþii mai mari au venit la masã, arsura dãduse atât de
mult înapoi încât a putut mânca un sandviº. A treia zi tot ce mai amintea
de accident erau douã mici cicatrici pe buza de sus ºi pe cea de jos.

Când Tudor a luat foc
de Arthur Maxwell

 - continuare în pagina 10  -
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Temperatura Adelei
de Arthur Maxwell

Adela era foarte bolnavã. Stãtea în pat de câteva zile ºi
temperatura nu voia sã coboare. Doctorul spuse cã pânã nu va coborâ,
Adela nu are voie sã pãrãseascã patul.

Poate n-ar fi contat atât de mult câteva zile de ºedere în pat, dar
niºte prieteni se oferirã s-o ia pe Adela la mare ºi aveau sã plece
peste douã zile. Biata Adela! Nu numai cã trebuia sã stea þintuitã în
pat, dar vedea pierdutã o frumoasã vacanþã la mare! Cât dorea sã
vadã marea! Poate s-ar fi însãnãtãtoºit la mare... Nu era uºor sã
aºtepþi o bucurie atâtea luni, iar când soseºte, sã nu te poþi bucura de
ea.

În timp ce se gândea la soarta ei tristã lãsând câteva lacrimi
sã-i cadã pe pernã, se auzi o ciocãniturã la uºa din faþã.
Era o sorã de caritate pe care mama o pofti în camera
Adelei.

"Ce-i cu lacrimile astea?" întrebã sora în timp ce se
aºeza pe marginea patului.

Adela îi povesti necazul ei ºi cât de dezamagitã este,
plângând mai mult în timp ce povestea.

"Îmi pare rãu, zise sora, dar plânsul nu ajutã la nimic".
"ªtiu cã nu ajutã, zise Adela, dar ei pleacã marþi ºi n-

am sã mã mai pot duce cu ei".
"Poate cã vei merge mai târziu", zise sora încercând

s-o consoleze.
"Doamne, zise Adela deodatã cu hotãrâre, eu vreau

sã plec marþi cu ei. Nu se poate face nimic? Doctorul
spune cã dacã mi-ar scãdea temperatura m-ar lãsa sã
merg. N-o putem face sã scadã? Doctorul n-o poate face
sã scadã, nici mama ºi nici tata - dar crezi cã Isus ar putea-
o face sã scadã?"

"Isus poate face tot ce doreºte ºi întotdeauna ne va da ceea ce
vrem dacã e spre binele nostru", zise sora.

"Atunci roagã-L, te rog, roagã-L sã-mi scadã El temperatura."
"Am sã-l rog, dacã aºa vrei tu," zise sora.
"Roagã-L chiar acum!" zise Adela.
"Dar te rog sã-mi promiþi cã vei sta absolut liniºtitã tot restul

amiezii."
"Îþi promit", zise Adela.
Sora îngenunche lângã pat ºi împreunã cu Adela puserã mâinile

în rugãciune ºi închiserã ochii. Amândouã L-au rugat pe Isus, dacã
este voia Lui, sã scadã temperatura Adelei înainte de a veni
urmãtoarea dimineaþã.

Adela îºi þinu fãgãduinþa ºi stãtu liniºtitã ca un ºoricel toatã dupã-
amiaza.

A doua zi dimineaþã, doctorul veni ca de obicei. Scoase
termometrul ºi-l aºezã sub braþul Adelei.

"Ceva nu e-n regulã, zise el, în timp ce examina termometrul cu
atenþie. Sã-l pun din nou".

Îi luã din nou temeperatura, dar cu acelaºi rezultat - 36,5 - perfect
normal.

"E bine?" întrebã Adela emoþionatã.
"Perfect, zise doctorul zâmbind. Cred cã m-ai înºelat tot timpul,

ºmecherie micã!"
"Dar, domnule doctor, zise deodatã Adela plinã de neliniºte, voi

putea pleca mâine?"
"Desigur, dacã temperatura rãmâne normalã pânã atunci".
"Uraaaa! strigã Adela. Pregãteºte-mi hainele, mãmico! ªi spune-

le prietenilor sã nu plece fãrã mine la mare!
Dupã ce doctorul a plecat ºi nu mai era nimeni în

camerã, Adela îºi împreunã mâinile încã o datã:"Mulþumesc,
scumpe Isus cã mi-ai ascultat rugãciunea. Totul se
datoreºte Þie. Îþi sunt cu adevãrat recunoscãtoare. Vreau
sã fiu totdeauna fetiþa Ta".

Marþi dupã-amiaza Adela se afla în drum spre mare
cu prietenii ei.

Noi toþi credem cã Dumnezeu a venit ºi a stat lângã
Tudor în acea zi. Cât de tare a fost ars, nimic altceva nu
ar fi putut sã-l vindece aºa de repede!"

ªi eu sunt sigur cã Dumnezeu a rãspuns rugãciunii lui Tudor
chiar atunci. Dar experienþa aceasta l-a învãþat sã nu mai încerce s-
o facã pe grozavul, iar noi ar trebui sã învãþãm din ceea ce i s-a
întâmplat lui. Dacã am face acelaºi lucru nechibzuit, rezultatul s-ar
putea sã nu mai fie la fel de fericit.

Dumnezeu aºteaptã sã ne comportãm cu judecatã ºi sã nu
facem lucruri ce ºtim cã ne-ar dãuna. Nu trebuie sã ne gândim cã
Dumnzeu aºteaptã sã ne vindece de fiecare datã când noi "ne dãm
foc", aºa cum a fãcut Tudor.

     Când Tudor a luat foc
     - continuare din pagina 9 -


