Caleidoscop

O predicã vie
În anul 1952, Albert Schweitzer a
primit Premiul Nobel pentru Pace, împreunã cu 33.000 dolari. Suma aceasta i-ar
fi ajuns sã se pensioneze ºi sã trãiascã o viaþã
liniºtitã. În loc de aceasta, el s-a întors în
Africa unde ºi-a reluat activitatea de misionar medical. Primul cabinet unde i-a tratat
Albert Schweitzer pe cei sãraci a fost un vechi coteþ de
1875-1965
pãsãri.
Apoi a construit un spital unde erau
trataþi pacienþii ºi unde cei doritori primeau lecþii pentru a-i
îngriji pe alþii. În 1953, un grup de reporteri ºi oficialitãþi s-au
întâlnit într-o garã din Chicago pentu a-l întâmpina pe celebrul
câºtigãtor al Premiului Nobel. Când trenul s-a oprit, iar Albert
Schweitzer a coborât, mulþimea a început sã-l ovaþioneze în
lumina blitz-urilor. El le-a mulþumit tuturor ºi apoi a cerut sã
fie scuzat. A vãzut în mulþime o bãtrânicã luptându-se cu douã
valize foarte grele. S-a îndreptat în grabã spre ea, i-a luat valizele
ºi i le-a dus pânã la autobuzul care aºtepta în staþie. Dupã ce a
ajutat-o sã se urce în autobuz, s-a întors sã salute mulþimea care
se adunase pentru el.
Nu voi uita niciodatã cuvintele unuia dintre reporterii
prezenþi: „Este prima datã în viaþa mea când vãd o predicã vie.”
MELVIN L. YODER, Gambier, OH, SUA

Nicolae Moldoveanu despre TIMP
Puþine lucruri sunt mai de preþ în viaþã ca timpul.
Nu toþi care spun “n-am timp” sunt ocupaþi.
Fapta este mãsura timpului.
Banii cheltuiþi ºi timpul cheltuit aratã cui slujeºti.
Prezentul nostru ne pregãteºte viitorul. Cum trãim.
(Extrase din “Picuri din Apa Vieþii” (1999)

Întrebare personalã:
Ce te împiedicã sã ai o umblare mai profundã
cu Dumnezeu?

Pãreri despre
CÃSÃTORIE
Fiecare bãrbat sã-ºi aibã nevasta lui ºi
fiecare femeie sã-ºi aibã bãrbatul ei.
Apotolul PAVEL (1 Cor. 7.2)
Cãsãtoria este un scut al curãþeniei.
IOAN GURÃ DE AUR
Rostul celor cãsãtoriþi este naºterea de
copii.
TERTULIAN
Când bãrbaþii cu femeile au unire ºi
dragoste între ei, negreºit ºi fiii lor se
hrãnesc bine în frica lui Dumnezeu.
TEOFILACT
Cãminul este o micã bisericã.
IOAN GURÃ DE AUR

RUGÃCIUNEA - o armã
tãcutã
Regina Maria Tudor i-a persecutat fãrã
milã pe creºtinii din Anglia secolului XVIlea. John Knox (foto jos), unul dintre marii
reformatori ai acelei epoci, a avut o pãrere
foarte rea despre reginã, numind-o crudã ºi
ticãloasã, trãdãtoare a coroanei ºi o „Izabela”.
Deºi erau adversari, regina a descoperit
ceva despre Knox, care a fãcut-o sã-l respecte:
„Mã tem de rugãciunile lui mai mult decât de
armatele duºmanilor mei”.
Nu ne surprinde aceastã putere a reformatorului. Cel mai preferat capitol biblic al
lui Knox era Ioan 17 – un pasaj remarcabil
al vieþii de rugãciune a Mântuitorului. Acest
pasaj a fost pentru reformator ca o ancorã.
Versetele acestea i-au amintit mereu cã trebuie sã se roage ºi pentru alþii.

Test din Filipeni
(alegeþi rãspunsul corect)

1. c ; 2. c ; 3.c ;

1. În ce þarã a trãit Iov?
a) Ur; b) Nod; c) Uþ
2. Cum se numeau cei trei
prieteni ai lui Iov?
a) ªadrac, Meºac ºi Abed-Nego
b) Ioab, Asael ºi Abner
c) Elifaz, Bildad ºi Þofar
3. Câþi ani a trãit Iov dupã
încercare?
a) 100
b) 20
c) 140
Rãspunsuri

COMPLETAÞI
Adevãrata ................ duce la viaþã, dar cel ce
urmãreºte .................... gãseºte moartea.

Rugãciunea este arma tãcutã a creºtinului credincios. Domnul Isus S-a rugat pentru
Petru, ca acesta sã nu-ºi piardã credinþa. De
asemenea, Domnul S-a rugat Tatãlui cu
privire la paharul suferinþei, care Îi stãtea
înainte. Isus i-a învãþat pe ucenici sã se roage.
El cunoºtea importanþa rugãciunii. Vrem sã
cunoaºtem ºi noi aceastã importanþã?
Cuvântul Adevãrului

17

