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Istoria celor 3 regi :: 27 de ziceri

Cand am cetit Micul Print si am vazut ce frumos sunt aranjate cuvintele, mi-am amintit ca am mai dat candva peste o micuta carte
care era plina de cuvinte frumos aranjate: "Istoia celor trei regi", de Gene Edwards.
M-am hotarat s-o recitesc. Ca o prima observatie, si aceasta are 27 de capitole. La fel cum a facut cand am cetit Micul Print, selectez
din fiecare capitol cate o fraza care mi se pare interesanta.

- Câteva clipe mai târziu, omul, nu chiar atât de tân?r ca ?i cu o clip? în urm?, ridic? oi?a ?i spuse: ?Eu sunt p?storul t?u ?i
Domnul este p?storul meu."
- Într-o astfel de vizit? pe câmpul de b?t?lie, el omori un alt urs, tot a?a cum îl omorâse ?i pe primul, îns? acest urs era înalt de
trei metri ?i era omenesc. În urma acestei ispr?vi deosebite, David deveni un erou al poporului s?u.
- Totu?i, împ?ratul era nebun, ?i, prin urmare, era invidios. Sau poate c? era invers?
- Nimeni au poate ?ti cu siguran??. Oamenii spun c? sunt siguri. Ba chiar c? ?tiu cu certitudine. Dar nu ?tiu.
- Pe m?sur? ce împ?ratul crescu în nebunie, David crescu în pricepere.
- Exist? ?i posibilitatea ca la dou?zeci de ani dup? încoronare, tu s? fii cel mai îndemânatic suli?a? din toat? împ?r??ia. ?i, cu
siguran??, pân? atunci vei fi... cu totul ie?it din min?i.
- Unu, niciodat? s? nu înve?i nimic despre arta rafinat? ?i u?or de st?pânit a arunc?rii suli?ei. Doi, fere?te-te de tov?r??ia
tuturor arunc?torilor de suli?e. ?i trei, ?ine-?i gura bine închis?. În felul acesta, suli?ele nu te vor atinge niciodat?, nici chiar
atunci când î?i str?pung inima.
- Dar aminte?te-?i în lacrimile tale: tu ?tii doar întrebarea, nu ?i r?spunsul.
- Împ?ratul Saul a c?utat s?-l nimiceasc? pe David, dar n-a reu?it decât s? devin? doica lui Dumnezeu pentru a-l omorî pe
Saul care cutreiera pe?terile sufletului lui David.
- Da, oamenii insist? s? vin? cu tine, nu-i a?a? Ei vor s? te ajute s? întemeiezi împ?r??ia împ?ratului Saul II. Astfel de oameni
niciodat? nu sunt în stare s? plece singuri. Dar David a plecat singur. Vezi tu, adev?ratul uns al Domnului poate pleca singur.
Este doar un singur fel de a p?r?si o împ?r??ie: Singur. Cu totul singur.
- Pe?terile nu sunt locul cel mai bun pentru a prinde curaj. [... Dar câteodat?, când câinii ?i vân?torii nu erau pe-aproape,
prada cânta.
- Suferin?a d?dea na?tere. Umilin?a se n??tea. Dup? socoteala p?mânteasc?, era un om nimicit; dup? socoteala cerului, unul
frânt.
- Vorbea mai pu?in, Îl iubea pe Dumnezeu mai mult.
- ?i îngerii merser? la culcare în seara aceea, ?i visar?, în amurgul acelei zile foarte rare, c? Dumnezeu înc? mai poate s? dea
autoritatea Lui unui vas de încredere.
- A?a c? gânde?te-te bine când îl auzi pe negustorul de putere.
- Oamenii care merg dup? Saulii dintre noi deseori îi r?stignesc pe Davizii dintre noi. [... ?i trecerea timpului ?i felul în care te
por?i fa?? de acel conduc?tor, fie el David ori Saul, dezv?luie multe lucruri despre tine.

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 1/2 |

This page was exported from - AlexB.ro
Export date: Wed Nov 13 22:56:26 2019 / +0000 GMT

- Oamenii care p?l?vr?gesc despre autoritate dovedesc doar c? nu au a?a ceva. ?i împ?ra?ii care ?in cuvânt?ri despre supunere
doar î?i tr?deaz? dou? temeri din inimile lor: nu sunt siguri c? într-adev?r sunt adev?ra?i conduc?tori, trimi?i de Dumnezeu.
?i tr?iesc într-o fric? de moarte de vreo r?zvr?tire.
- O, cât de siguri putem fi noi muritorii... despre lucruri pe care nici m?car îngerii nu le ?tiu.
- Dac? atunci când o s? cre?ti o s? ?tii s? r?spunzi a?a cum ?tii acuma s? întrebi, cu siguran?? c? vei fi cunoscut ca cel mai
în?elept om de pe fa?a p?mântului.
- Vorbind cu el, î?i d?deau seama c? ei în?i?i erau mai în?elep?i decât crezuser?. A?a o descoperire îi f?cea s? se simt? bine.
- De obicei, oamenii fac ce vreau. [... Chiar ?i Dumnezeu ?i-a avut criticii Lui în ceruri, ?tii tu.
- Dar de data aceasta, m? pot bizui doar pe înv???turile c?p?tate în tinere?e. Calea pe care am urmat-o în vremea aceea mi se
pare cea mai bun? cale pe care-o pot urma acum.
- Se pare c? am un dar de a-i face pe tineri ?i b?trâni s? m? urasc? f?r? pricin?. În tinere?e m-au lovit cei b?trâni; când sunt
b?trân, m? lovesc cei tineri. Ce realizare de minune!
- Saulii lumii acesteia niciodat? nu pot vedea un David; ei pot vedea doar pe Absalom. Absalomii lumii acesteia niciodat? nu
pot vedea un David; ei pot vedea doar pe Saul. [... Dup? judecata mea, tân?rul nostru Absalom ar fi un Saul minunat.
- Totdeauna sunt necazuri în împ?r??ii," r?spunse ?adoc. ?Totdeauna. Mai mult decât atât, putin?a de-a vedea acele necazuri
este cu adev?rat un dar de mic pre?."
- Când împ?r??iile sunt lipsite de ap?rare, oamenii v?d lucruri ciudate.
- Adev?ratul împ?rat se întoarse ?i p??i în lini?te afar? din odaia scaunului de domnie, afar? din palat, afar? din cetate. Merse
?i merse... in piepturile tuturor oamenilor a c?ror inimi sunt neprih?nite.
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