Caleidoscop

Biscuiþii

O

tânãrã stãtea ºi aºtepta
avionul în sala de aºteptare
a unui mare aeroport.
Pentru cã trebuia sã aºtepte câteva
ore, ºi-a cumpãrat o carte ºi un pachet de
biscuiþi, ca sã treacã timpul mai uºor. S-a
aºezat ºi a început sã citeascã. Lângã ea,
pe scaunul alãturat, erau biscuiþii, ºi pe
urmãtorul scaun era un domn care citea
ziarul.
Când a început pachetul ºi a luat
primul biscuite, domnul de alãturi a luat
ºi el unul. Ea s-a simþit indignatã, dar n-a
zis nimic ºi a continuat sã citeascã. În
interiorul ei îºi spunea: „uite ce fel de
persoanã e acest bãrbat! Dacã aº avea
numai puþin curaj, i-aº face moralã...” ªi
aºa, de fiecare datã când ea lua un
biscuite lua ºi el unul, pânã când a mai
rãmas în pachet ultimul biscuite. Ea
gândea: „ah, acum vreau sã vãd ce îmi
zice, când se vor termina toþi!!” Bãrbatul
a luat ultimul biscuit, l-a rupt în douã ºi,
zâmbind, i-a dat jumãtate.
„Asta e culmea!”, gândi ea ºi luându-ºi
lucrurile, cartea deschisã ºi geanta se
îndreptã spre ieºirea sãlii de aºteptare.
Când se simþi un pic mai liniºtitã, se aºezã
pe un scaun aflat pe un coridor mai ferit
de priviri indiscrete. Închise cartea ºi

deschise geanta pentru a o pune acolo, moment în care observã
înãuntru pachetul de biscuiþi, întreg...
Dându-ºi seama cã pachetul de biscuiþi pe care îl mâncase
nu era al ei, ci al domnului de alãturi, care împãrþise cu ea chiar
ºi ultima bucãþicã, fãrã a se simþi indignat, nervos sau superior, se ruºinã de modul urât în care se comportase, numai
pentru faptul cã îºi simþise orgoliul atins.

MORALA
Oare de câte ori în viaþã am mâncat „biscuiþii” altcuiva
fãrã sã ne dãm seama? Sau de câte ori am fãcut ca vãduva
din Sarepta, lãsându-ne pe noi pentru alþii?
Înainte de a ajunge la o concluzie ºi înainte de a gândi
rãu despre o persoanã, UITÃ-TE ATENT la ceea ce ai în
jur, uneori ceea ce percepi la prima vedere nu este real!!!
Existã lucruri în viaþã
care NU SE POT RECUPERA:

Test din Evanghelia dupã MATEI
(alegeþi rãspunsul corect)
b) Simon ºi Andrei
c) Simon ºi Petru
3. Isus ºi-a arãtat uimirea
faþã de marea credinþã a unui:
a) lepros
b) sutaº
c) posedat de demoni
4. Între cei 12 apostoli erau:
a) doi fraþi
b) douã perechi a câte doi fraþi
c) trei fraþi
Rãspunsuri

1.
2.
3.
4.

b
b
b
b

(Matei
(Matei
(Matei
(Matei

1.23)
4.18-19)
8.5-10)
10.2-4)

1. Conform profeþiei lui
Isaia, ce nume urma sã
I se dea lui Mesia?
a) Isus
b) Emanuel
c) Unsul
2. Care au fost primii
doi discipoli care erau
fraþi?
a) Iacov ºi Ioan

- o vorbã, dupã ce ai spus-o;
- o ºansã, dupã ce ai pierdut-o;
- timpul, dupã ce a trecut.

Cugetãri despre
DEZNÃDEJDE
Suntem încolþiþi... dar nu
deznãdãjduiþi.
APOSTOLUL PAVEL (2 Cor. 4.8)
Descurajarea este înºelãciunea
Diavolului.
IOAN GURÃ DE AUR
Cine deznãdãjduieºte de mila lui
Dumnezeu, Îl necinsteºte, la fel cu cel
ce se îndoieºte de existenþa Lui.
AUGUSTIN
Cuvântul Adevãrului
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