Caleidoscop
Familia cu 18 copii
Doi români credincioºi stabiliþi în
Canada au acum 18 copii în cei 24 de
ani de cãsnicie, dupã naºterea micuþei
Abigail, informeazã Mediafax, citând
The Canadian Press.
Cazul românilor a fost expus de
presa canadianã încã din luna mai, iar
de atunci aceºtia au primit telefoane de la
jurnaliºti din România, Germania,
Marea Britanie ºi din întreaga Canadã.
Un post TV a propus filmarea unui
documentar despre aceastã familie.
Alexandru Ioncea, de 52 de ani ºi
Livia, de 44 de ani au sãrbãtorit în mai,
24 de ani de cãsnicie. Copiii celor doi
au între 23 de ani ºi douãzeci de luni,
nouã fete ºi opt bãieþi, plus mezina,
Abigail. Tatãl lucreazã în construcþii,
în Abbotsford, la 60 de kilometri de
Vancouver. „Nu am plãnuit niciodatã în
viaþa noastrã câþi copii ar trebui sã
avem. Întotdeauna am lãsat asta în
mâinile Domnului”, a spus Alexandru
Ioncea.

Sfat în versuri
Ce-åi poåi face æi tu singur,
N-aætepta la alåii-a-åi face,
Rar gãseæti sã-åi facã alåii
Æi când vrei æi cum îåi place.
Sub
semnul
întrebãrii
(culese de
Lazãr Ometiza)
1. Câte pilde a scris Solomon?
2. Câþi fraþi ºi câte surori a avut
David?
3. Cine a fost întrebat: „Unde este
Dumnezeul tãu? ”
4. Care prooroc a proorocit
minciuni în Casa Domnului ºi dupã
câteva luni a murit?

Salvat de acelaºi om

P

e o moºie englezeascã erau împreunã mai multe
familii. Deodatã, unul dintre copii a cãzut într-un
iaz. Grãdinarul a auzit þipetele deznãdãjduite, a sãrit în apã ºi
a salvat copilul. Numele copilului era Winston Churchill.
Pãrinþii lui l-au întrebat pe grãdinar ce rãsplatã l-ar bucura.
„Aº dori ca fiul meu sã poatã studia pentru a deveni medic”.
Pãrinþii bãiatului salvat au promis cã vor îndeplini aceastã
dorinþã.
Mulþi ani mai târziu, când Sir Winston era preºedinte al
Consiliului de miniºtri al Marii Britanii, s-a îmbolnãvit de
pneumonie. A fost chemat cel mai mare medic al þãrii.
Numele lui era dr. Alexander Fleming, bãrbatul care a
descoperit penicilina. Era fiul acelui grãdinar, care l-a salvat
pe copilul Winston de la înec. Mai târziu, dupã ce s-a
însãnãtoºit, Churchill a remarcat: „Rareori se întâmplã ca un
om sã-ºi datoreze de douã ori viaþa
aceleiaºi persoane”.
Nu ne aduce aceasta aminte de
mulþumirea dublã pe care i-o datorãm
lui Dumnezeu? Fiecare om are parte
de darul preþios al vieþii pãmânteºti.
Prin darul Fiului Sãu, Mântuitorul
celor pierduþi, Dumnezeu a dãruit
tuturor celor ce cred în El, darul mãreþ
al vieþii veºnice. Dacã aparþinem de
cei care deþinem pe lângã viaþa
pãmânteascã, ºi pe cea cereascã, sã
Winston Churchill
nu uitãm sã-I mulþumim!

Rãspunsuri

Întrebare personalã
De ce probleme copleæitoare ai nevoie
sã fii eliberat astãzi?
Cuvântul Adevãrului

19

1. 3000 (1 Împ. 4. 32)
2. 6 fraþi ºi 2 surori (1 Cron. 2. 13-16)
3. Fiii lui Core (Ps. 42. 10)
4. Hanania (Ier. 28. 15-17)

