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Editorial. Recunoştinţa Anei, (IV, continuare din Nr. 56)

Ana  a  stăruit  în  rugăciunea  către  Dumnezeu,  ani  de  zile  şi  când  a  primit 
copilul, I L-a dăruit lui Dumnezeu, cât s-a putut de repede, poate şi pentru ca Samuel 
să nu crească într-un mediu neprielnic ! De fapt, ea nu a cerut pentru ea, ci pentru EL ! 

La fel spunea şi Domnul Isus : „căci M-am coborât din cer ca să fac nu voia  
Mea, ci voia Celui ce M-a trimis. Şi 
• voia Celui ce M-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l  
înviez în ziua de apoi. 
• Voia Tatălui Meu este ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţa  
veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.” (Ioan 6 : 38 – 40). 

Ana a trăit şi a suferit ani de zile, pentru ca şi Dumnezeu să aibă un om care să 
fie numai  al  Lui  !  De fapt,  EL chiar  nu avea aşa  ceva pe pământ !  Avea oameni 
ordinaţi care-L slujeau interesat, findcă luau ei ce era mai bun, dar nu avea măcar un 
om a cărui slujire să fie dezinteresată ! 

Iar acest mod de viaţă,  a lui Samuel, se vede la bătrâneţe, când nimeni nu 
poate să spună că Samuel a luat ceva pe nedrept ! De ce ? Fiindcă el chiar nu a luat : 

„Samuel a zis întregului Israel : „Iată că v-am ascultat glasul în tot ce mi-aţi  
zis şi am pus un împărat peste voi. De acum, iată împăratul care va merge înaintea  
voastră. Cât despre mine, eu sunt bătrân, am albit, aşa că fiii mei sunt cu voi ; am 
umblat înaintea voastră, din tinereţe până în ziua de azi. Iată-mă ! 

Mărturisiţi împotriva mea, în faţa Domnului şi în faţa unsului Lui: Cui i-am 
luat boul sau cui i-am luat măgarul? Pe cine am apăsat şi pe cine am năpăstuit ?  
(Continuare la pagina 2)

                        Anunturi : 
 • Duminica viitoare, (3 Mai 2015, dimineaţa) va fi
 cu ajutorul lui Dumnezeu, Cina cea de Taină. 
 • Zilele de post, pentru Biserică : Luni A-B, Marţi C
 -D, Miercuri E, F, G, H, Joi I, J, K, Vineri L, M, N, O  
 Sâmbătă de la litera P - Z. Duminica (dimineaţa)
 toţi cei ce pot. Binecuvântarea Domnului să fie 
 peste toţi ! • Duminică 10 Mai 2015, (dimineaţa), 
 este Adunarea Generală a Bisericii Cezareea.

• De astăzi, (16,30) se va relua 
cateheza ! Botezul în apă, se va 
oficia, cu ajutorul lui Dumnezeu, în
data de 14 Iunie 2015, (dimineaţa) !
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(Continuare de la pagina 1)
De la cine am luat mită ca să închid ochii asupra lui? Mărturisiţi, şi vă voi da 

înapoi.” Ei au răspuns: „Nu ne-ai apăsat, nu ne-ai năpăstuit şi nici n-ai primit nimic  
din mâna nimănui.” (I Samuel 12 : 1 – 4). Chiar se poate aşa ceva ! Întrebarea este : 
„Câţi oameni are Dumnezeu, care să fie ai LUI ? Sunt eu omul Lui ?”

 Nu contează ceea ce declar, fiindcă în vorbe mulţi au fost şi sunt de partea Lui 
... Aleşi însă sunt puţini, aleşi la suflet ! Aici nu contează nici educaţia, nici culoarea 
feţei ...  nimic din ceea ce ţine de conjuncturile vieţii,  ci  totul depinde de alegerea 
omului : 

„Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.” (Matei 22 : 14).  Diferenţa 
este făcută de alegerile omului. Alesul Lui, este cel ce alege voia Lui, chiar dacă ea îl 
costă şi  de obicei are de suferit  pentru alegerile lui,  fiindcă ele nu se potrivesc cu 
convingerile celor mai mulţi dintre contemporanii lui, aşa cum a fost şi în cazul Anei !

 
LA MASĂ CU UN ÎNGER

A fost odată un băieţel care şi-a dorit foarte 
mult să întâlnească un înger. Auzise el că 
îngerii sunt frumoşi şi buni şi, într-o zi, a pornit 
în căutarea unui înger. Ştia foarte bine că nu o 
să fie o simplă plimbare, aşa că înainte de a 
porni şi-a umplut bine, bine gentuţa cu dulciuri 
şi cu multe sticluţe cu apă, ca să-şi mai 
potolească foamea şi setea din când în când.
Când a fost la câteva blocuri depărtare de casa 
lui a zărit un parc mare şi umbros, şi s-a gândit 
să-şi tragă puţin sufletul înainte de a porni iar la 
drum. S-a aşezat pe o bancă lângă un bătrân 
trist şi amărât, dar cu o faţă luminoasă, care se 
uita atât de plictisit la porumbeii ce scormoneau 
şi ei asfaltul, în speranţa că vor mai găsi câte 

ceva de-ale gurii.
Băieţelul şi-a pus gentuţa în braţe şi a scos din ea o sticluţă de apă şi, când să 
guste din ea, a fost întrerupt de privirea bătrânului. Făcându-i-se milă, băiatul 
i-a oferit acestuia câteva dulciuri, iar drept răsplată bătrânul i-a oferit un 
zâmbet.
Atât de minunat şi de radiant a fost zâmbetul bătrânului, încât băieţelul i-a 
oferit şi o sticluţă cu apă doar, doar va mai primi încă un zâmbet atât de 
frumos. Fără nicio ezitare şi fără nicio reţinere, bătrânul i-a mai zâmbit încă o 
dată copilului.
Toată după-amiaza au stat acolo pe bancă, mâncând şi bând, fără să îşi 
spună vreun cuvânt unul celuilalt. Pe când se înnoptă, băiatul simţi prezenţa 
oboselii şi se hotărî să plece către casă, mulţumit de bucuria pe care i-o 
făcuse bătrânul, din care radia atâta dragoste. Nici nu apucă bine să facă doi 

paşi că dă fuguţa înapoi să-l îmbrăţişeze pe colegul său de bancă. Bătrânul 
surprins de fapta copilului, cu doi stropi de lacrimi în ochi, tot ce i-a putut oferi 
înapoi a fost cel mai frumos zâmbet pe care l-a văzut copilul în acea zi.
Ajuns acasă, mama băiatului îl întâmpină. Surprinsă de expresia feţei lui plină 
de fericire, îl întrebă: “Ce ai făcut tu azi de eşti aşa de fericit? Cine ţi-a adus 
această fericire?”
Copilul îi răspunse: “Am stat la masă cu un înger!” Şi înainte ca mama lui să 
apuce să îi răspundă, a mai adăugat: “Ştii ceva? Are cel mai frumos zâmbet 
dintre toate pe care le-am văzut vreodată, cu toate că e mai bătrân decât mi-l 
închipuiam!”
Între timp, bătrânul a ajuns şi el acasă şi fiul său, observând privirea paşnică a 
tatălui, nu a putut să nu îl întrebe: “Tată, ce ai făcut azi de eşti aşa fericit? Cine 
ţi-a adus această fericire?”
El i-a răspuns fiului său: “Am mâncat în parc dulciuri cu un înger!” Şi înainte ca 
fiul său să apuce să îi răspundă, el a adăugat: ”Ştii ceva? Este mult mai tânăr 
decât mi-l închipuiam!”
PREA  DES  SUBAPRECIEM  PUTEREA  UNEI  ÎMBRĂŢIŞĂRI,  A  
UNUI  ZÂMBET,  A  UNEI  VORBE  BUNE,  A  UNEI  URECHI  AS-
CULTĂTOARE, A UNUI ONEST COMPLIMENT SAU A UNUI SIM-
PLU  ACT  DE  BUNĂTATE  ŞI  MILĂ.  TOATE  ACESTEA  AU 
PUTEREA DE A FACE DINTR-O ZI OBIŞNUITĂ O ZI SPECIALĂ 
SAU CHIAR SĂ SCHIMBE ÎNTREGUL FIR AL VIEŢII UNEI PER-
SOANE.  ŞI  TOATE  ACESTEA  SUNT  CELE  MAI  SIMPLE  ŞI  
OBIŞNUITE MANIFESTĂRI PRIN CARE LUCREAZĂ BUNĂTATEA 
ŞI DRAGOSTEA DIVINĂ.
Sursa:
https://drumuricatretine.wordpress.com/2013/07/31/la-masa-cu-un-inger/#more-13625

Versetul de memorat : 
„Voi da pace în ţară, şi nimeni 
nu vă va tulbura somnul ; voi 
face să piară din ţară fiarele 
sălbatice, şi sabia nu va 
trece prin ţara voastră”. (Leviticul 26 : 6)
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