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Suntem oameni. ªi creºtini. Unii sunt doar 
oameni. Alþii vor sã fie doar creºtini; însã nu 
cred cã poþi fi din a II-a categorie, fãrã a face 
parte ºi din prima! Dar poþi fi din prima 
categorie, fãrã a face parte din a II-a! Cel mai 
bine este sã faci parte din ambele categorii! De 
aici vreau sã deviez subiectul spre o situaþie 
creatã (sau ascunsã) de scuza cã „suntem 
oameni”: ne comportãm în aºa fel încât sã fim 
vãzuþi de oameni, ºi cam atât!

Dar vine o zi când vom sta în faþa Altcuiva, nu 
a oamenilor, ci a Omului Isus Hristos. Vom sta în faþa Aceluia care cunoaºte toate 
tainele inimii noastre, cunoaºte gândurile ºi motivaþiile noastre... Cunoaºte ºi vede 
tot ceea ce omul nu poate vedea sau cunoaºte despre noi! Cum va fi atunci pentru 
noi? Ne vom ruºina sau vom putea sta cu fruntea sus? Unii vor încerca sã stea cu 
fruntea sus ºi vor avea curajul sã spunã „Doamne, noi am fãcut ºi am dres în numele 
Tãu!”. La aceºtia Isus le va spune... „Niciodatã nu v-am cunoscut!” Alþii vor spune 
„Doamne, când?” ºi El va rãspunde... „Oricând aþi fãcut lucruri în ºi din curãþie de 
inimã!” Mat. 25:32-46.

Dar, pânã atunci, cei din prima categorie vor fi foarte preocupaþi ºi 
interesaþi de modelul împãratului Saul (1Samuel 15:1-(30)-35). Pentru ei nu este 
(chiar aºa) important ce spune Dumnezeu! Este mult mai important ce spun 
oamenii despre ei ºi acþiunile lor. (Nu contest importanþa sfaturilor sau remarcilor 
adevãraþilor copiii ai lui Dumnezeu! Cred cã sunt lucruri în care cei din jur te pot 
ajuta. Am auzit cu toþii desele fraze spuse cu uºurinþã „ªtie Domnul!”. Tocmai asta e 
marea problemã: Domnul ºtie!!! Prima categorie este preocupatã de „cum” ºi „ce” 
sã facã sau nu, ca sã „dea bine” în faþa unor persoane despre care ºtiu cã au o 
anumitã influenþã (pastori, profesori, ºefi etc). ªi, la fel ca Saul, preocuparea lor 
este sã fie „cinstiþi/onoraþi” în faþa „poporului”.

Ceea ce este surprinzãtor la reacþia lui Samuel este cã „s-a întors ºi a mers 
dupã Saul...”. deci, se prea poate ca în faþa oamenilor „sã dai bine”, chiar dacã 
Dumnezeu „te-a lãsat în voia minþii tale...” (Rom. 1:28).

În faþa cui vrei sã dai bine? Gândeºte-te bine înainte sã rãspunzi; apoi 
acþioneazã în consecinþã.
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Pentru orice sugestii 
vã rugãm sã ne contactaþi 
sau sã le depuneþi într-un 
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intrare cu mentiunea pentru 
Foaia Bisericii
                      Vã mulþumim.

Într-o searã de iarnã, o tânãrã familie stãtea în jurul mesei. Tatãl era trist ºi apãsat 
de griji, iar mama plângea, þinându-ºi faþa în palme. Fetiþa lor cea micã, miratã de aceastã 
situaþie, se apropie încet ºi întrebã:. 

- Mamã, de ce plângi? 
- Fata mea, sunt zile grele nu mai avem bani ºi pentru a putea trãi am vândut ºi casa 

aceasta frumoasã. Mâine va trebui sã ne mutãm într-o casã mult mai micã. De aceea plâng, 
fiindcã ne este greu sã plecãm din acest loc minunat,unde am trãit în liniºte atâþia ani, ºi sã 
ne mutãm într-o casã sãrãcãcioasã ºi ca vai de ea... 

- Dar, mamã, nu locuieºte Dumnezeu ºi în casa aceea sãracã în care ne vom muta?
Miraþi de credinþa copilei ºi de adevãrul spus de aceasta, pãrinþii au înþeles cã, în viaþã, 
greutãþile ºi necazurile de orice fel încolþesc sufletului omului, dar credinþa ºi speranþa nu 
trebuie niciodatã uitate, fiindcã doar cu ele în suflet drumul spinos al vieþii e strãbãtut mai 
uºor. 

Precum meºterul aruncã aurul în topitorie ºi-l lasã a se cerne ºi a se curãþa prin foc 
pânã ce strãluceºte, tot aºa ºi Dumnezeu lasã sufletele omeneºti sã fie cercetate de necazuri, 
pânã ce se curãþã ºi se lãmuresc. De aceea, nu uitaþi, încercãrile lui Dumnezeu pot fi o mare 
binefacere pentru suflet.

Casa Domnului 
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Sãptãmâna aceasta ne rugãm pentru
bisericile din satele:

1. Scãiuº
2. Ezeriº
3. Soceni
4. Giurgiova
5. Fizeº
6. Secãºeni
7. Ciudanoviþa  

Dum
i

 

in
cã

du
ãp
m

as
a:

oa
 

1
-

I
n

15:
2

17



                Între lene ºi rãsplatã ... 

Într-un sat de munte, era un om vestit pentru hãrnicia sa. Dar, pe cât de 
muncitor era omul, pe atât de leneº era fiul sãu. Toatã ziua ar fi stat degeaba ºi tot 
nu s-ar fi plictisit. Numai cã, într-o dupã-amiazã, se duse la tatãl sãu ºi îi spuse: 

- Tatã, am vãzut pe uliþã niºte bãieþi încãlþaþi cu ghete noi, foarte frumoase. 
Aº vrea ºi eu aºa ghete.

- Mãi bãiete, i-a rãspuns omul, dacã ai munci ºi tu cât de puþin, þi-aº da banii, 
dar aºa, pe degeaba, zi ºi tu, e drept?

N-a mai spus nimic copilul, dar a plecat supãrat. Tare ºi-ar fi dorit 
asemenea ghete, aºa cã, a doua zi, iar s-a dus sã-i cearã bani tatãlui sãu. Dar ºi de 
data aceasta pãrintele l-a refuzat. Când a venit ºi a treia zi sã-i cearã bani, þãranul i-a 
spus:

- Uite, mãi bãiete -vãd cã nu mai scap de tine! Eu am treabã aici, în grãdinã. 
Dar, în pod, e o grãmadã de grâu ce trebuie vânturat, cã altfel se umezeºte ºi se 
stricã. Pune mâna pe lopatã, vânturã tu grâul ºi pe urmã vino aici ºi-þi dau bani sã-þi 
cumperi ghetele. N-a mai putut bãiatul de bucurie. S-a urcat repede în podul casei, 
dar nu prea îl trãgea inima la muncã. Aºa cã s-a culcat pe un braþ de fân, a tras un pui 
de somn, dupã care a alergat în curte, strigând:

- Gata, tãtucã, am vânturat tot grâul. Acum îmi dai banii?
- Nu! - a rãspuns omul categoric. Þi-am spus sã vânturi grâul, nu sã pierzi 

vremea. Treci în pod ºi fã ce þi-am spus! 
A plecat iar bãiatul, dar nu putea înþelege de unde ºtia tata cã el nu 

vânturase grâul. Probabil cã l-a surprins dormind ºi nu l-a trezit, cã altfel nu se 
poate... Aºa cã, dupã ce s-a urcat iarãºi în podul casei, s-a pus la pândã în loc sã aibã 
grijã de grâu. A stat el preþ de jumãtate de ceas, cu ochii aþintiþi spre tatãl sãu, care 
muncea de zor în curte, ºi, socotind el cã-i de ajuns, se duse iarãºi în grãdinã.

- Tatã, am terminat toatã treaba, n-a rãmas bob de grâu neîntors. Acum îmi 
dai banii?

- Mãi bãiete, dupã ce cã eºti leneº, mai eºti ºi un mare mincinos. Nu þi-e 
ruºine? Sã ºtii cã, dacã nici de data asta nu te duci în pod ºi nu faci treaba cum se 
cuvine, nu mai vezi nici o gheatã. Ai înþeles?

Când a vãzut bãiatul cã altfel nu se mai poate, s-a urcat în pod, a pus mâna 
pe lopatã ºi a început sã vânture grâul. Dar, cum a bãgat lopata în grãmadã, a gãsit 
ascunsã în grâu o pereche de ghete noi nouþe, exact aºa cum îºi dorea el. De bucurat, 
s-a bucurat, cum era ºi de aºteptat, dar, în acelaºi timp, îi crãpa obrazul de ruºine 
pentru minciunile sale de mai'nainte. Fãrã sã-l mai punã nimeni, a vânturat tot 
grâul, dupã care s-a dus ºi în grãdinã sã îºi ajute tatãl. Acum simþea, într-adevãr, cã 
meritã ghetele, dar, mai mult decât atât, simþea cât de bine este sã fii alãturi de 
pãrinþi ºi sã îi ajuþi. 

„Creºteþi-vã copiii în învãþãtura ºi înþelepciunea Domnului! " 
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La un bãtrân înþelept, a venit într-o zi un tânãr pentru a se mãrturisi ºi a-i cere 
sfat. Din vorbã în vorbã, tânãrul îi spuse: 

- Frate, sunt destul de rãu. Aº vrea sã mã schimb, dar nu pot. Îmi pierd uºor 
rãbdarea. Atunci când mã enervez, vorbesc urât ºi multe altele. Am încercat sã mã 
schimb, dar nu am putut. Totuºi, eu sper cã dupã ce voi mai creºte, voi putea sã mã 
schimb, nu-i aºa?

- Nu, i-a rãspuns bãtrânul. Vino cu mine!
L-a dus pe tânãr în spatele bisericii, unde începea 
pãdurea, ºi i-a spus:

- Vezi acest vlãstar, ºtii ce este?
- Da, un puiet de brad.
-Smulge-l!

Tânãrul a scos brãduþul imediat. Mergând mai 
departe, bãtrânul s-a oprit lângã un brãduþ ceva mai 
înalt, aproape cât un om.

- Acum, scoate-l pe acesta. S-a muncit bãiatul cu 
pomiºorul acela, dar cu puþin efort a reuºit pânã la 
urmã sã-l scoatã. Arãtându-i un brad ceva mai mare, 
bãtrânul i-a mai spus:

- Smulge-l acum pe acela.
- Dar e destul de mare, nu pot singur.
- Du-te ºi mai cheamã pe cineva. Întorcându-se 

tânãrul cu încã doi flãcãi, au tras ce-au tras de pom ºi, 
cu multã greutate, au reuºit, în sfârºit, sã-l scoatã.

- Acum scoateþi bradul falnic de acolo.
- Dar acela este un copac mare ºi bãtrân. Nu am 

putea niciodatã sã-l smulgem din rãdãcini, chiar de-
ar fi ºi o sutã de oameni.

- Acum vezi, fiule? Ai înþeles cã ºi relele 
apucãturi din suflet sunt la fel?

Orice viciu sau orice neputinþã pare, la început, inofensivã ºi fãrã mare 
importanþã, dar, cu timpul, ea prinde rãdãcini, creºte ºi pune stãpânire din ce în ce 

mai mult pe sufletul tãu. Cât este încã micã, o 
poþi scoate ºi singur. Mai târziu vei avea nevoie 
de ajutor, dar fereºte-te sã laºi rãul sã þi se 
cuibãreascã adânc în suflet, cãci atunci nimeni 
nu va mai putea sã þi-l scoatã. Nu amâna 
niciodatã sã-þi faci curãþenie în suflet ºi în viaþã, 
cãci mai târziu, va fi cu mult mai greu.
Degeaba tãiem crengile pãcatului în afara 

noastrã, dacã în noi rãmân rãdãcinile care vor 
creºte din nou. 

Timpul schimbãrii … 
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