Caleidoscop
Cugetãri despre
SLAVA DEªARTÃ
 ... Voi umblaþi dupã slava pe care v-o
daþi unii altora. ISUS (Ioan 5.44)
 Slãvesc pe oameni pentru câºtig. (Iuda 16)
 Nimic nu este mai rãu ca slava deºartã.
(IOAN GURÃ DE AUR)
 Slava deºartã este începutul ºi pricina
tuturor relelor.
(TEOFILACT)

Completaþi versetul!
Pentru cã nu se aduce ......... la
îndeplinire .......... datã împotriva
......... ........., de aceea este plinã
.......... fiilor oamenilor de ............ sã
facã ............

Întrebare personalã:
Ce bine vezi venind din încercãrile
trecutului?

Amintire de Crãciun

D

Zidirea unui
caracter
puternic
„Neprihãnirea oamenilor
cinstiþi îi cârmuieºte fãrã teamã.”
(Proverbe 11.3)
Zidirea unui caracter puternic
necesitã integritate. Integritatea
Mahatma Ghandhi
necestiã consecvenþã în raport cu
(1869-1948)
propriile valori, gânduri ºi fapte.
Margaret Mead a afirmat: „Ceea ce spun, ceea ce fac ºi ceea ce
spun cã fac oamenii sunt lucruri complet diferite”. Uimitor,
sunt unii care promoveazã aceastã inconsecvenþã. Necazul este
cã deºi poþi face o impresie prin ornamente, adevãratul eu iese
la ivealã! Impresiile sunt ca umbrele; ele dispar când asupra lor
strãluceºte o luminã destul de puternicã. Integritatea este o piesã
autenticã – cu cât luminezi mai mult asupra ei, cu atât poþi
vedea mai multe detalii. Integritatea aratã cã într-adevãr eºti
ceea ce pari a fi. Oamenii integri se disting.
Autorul Pat Williams povesteºte despre cãlãtoria fãcutã de
Gandhi în Anglia pentru a vorbi în faþa Parlamentului. Guvernul
britanic se opusese independenþei Indiei ºi în consecinþã Gandhi
fusese deseori ameninþat, arestat ºi închis. Gandhi a vorbit
expresiv ºi cu pasiune timp de douã ore, iar sala ticsitã de oameni
l-a ovaþionat în picioare. Dupã aceea, un reporter l-a întrebat pe
asistentul lui Gandhi cum de a reuºit sã þinã un discurs fãrã
notiþe. „Nu-l înþelegeþi pe Gandhi”, a rãspuns el. „Ceea ce
gândeºte este ceea ce simte. Ceea ce simte este ceea ce spune.
Ceea ce spune este ceea ce face. Ceea ce Gandhi simte, gândeºte,
spune ºi face sunt toate la fel. Aºa cã nu are nevoie de notiþe”.
Aceasta înseamnã integritate!

eºi banii nu s-au câºtigat uºor în acea iarnã, pãrinþii
mei au muncit cu o bucurie anticipatã pentru a ne
putea dãrui, mie ºi fratelui meu, un cadou de Crãciun pe care
sã nu-l uitãm uºor. Au fãcut economii luni de zile ºi apoi au
cheltuit mai mult decât îºi puteau permite pentru un trenuleþ
electric Marx.
Apoi, în ajunul Crãciunului, un vãr staþionat la o bazã
militarã din apropiere ºi-a parcat maºina pe aleea din faþa casei
noastre ºi a scos din portbagaj o cutie mare ºi grea. Eu ºi
fratele meu de-abia aºteptam sã vedem ce era în ea!
În dimineaþa de Crãciun a fost primul cadou pe
care l-am despachetat, nerãbdãtori, scoþând la ivealã
Test din Amos
un set nou-nouþ de trenuleþ electric, foarte scump.
(alegeþi
rãspunsul corect)
Eram extaziaþi! ªi, pe deasupra, era un trenuleþ electric Lionel, de lux!
1. Cine era rege în Israel când a
Abia apoi am deschis cadoul din partea pãrinþilor prorocit Amos?
noºtri - alt trenuleþ electric, care fluiera! Dar acesta nu
a) Ieroboam; b) Omri; c) Iehu.
era nici pe departe atât de extragavant ca cel primit de
2. Unde i-a spus preotul Amaþia sã
la vãrul nostru. Ghiciþi cu care ne-am jucat mai mult?
se
ducã
Amos ca sã proroceascã?
Tata ºi mama au fost dezamãgiþi, rãniþi chiar...
a) La Ninive; b) În Iuda
Cheltuiala serioasã pe care o fãcuse vãrul nostru, un
c) În Edom
tânãr locotenet de aviaþie, necãsãtorit, nu se putea
3. Ce profet avea ocupaþia de
compara cu sacrificiul pe care îl fãcuserã ei, pãrinþii
noºtri. Dar tot ce am apreciat noi a fost strãlucirea pãstor ºi culegãtor de smochine?
Rãspunsuri
trenuleþului scump dãruit de vãrul nostru, în timp ce
a) Þefania; b) Amos; c) Naum.
la darul pãrinþilor ne-am uitat aproape ca la un
accesoriu drãguþ...
strãlucitoare ºi al beculeþelor multicolore, al grabei ºi îmbulzelii
ªi Tatãl nostru cel ceresc a fost dezamãgit de multe ori de
la cumpãrarea cadourilor pentru cei apropiaþi ºi la împachetarea
felul în care am sãrbãtorit Crãciunul. În mijlocul ornamentelor
lor, al reuniunilor familiale ºi al pregãtirii meselor sãrbãtoreºti,
cine îºi mai aduce aminte de Darul Sãu? Cine are parte de
atenþia noastrã: darul vieþii prin Isus Hristos, sau cadourile
frumos împachetate de la rudele sau prietenii noºtri?
Îþi mulþumim, Pãrinte ceresc, pentru Domnul Isus! Îþi
mulþumim pentru viaþa din abundenþã de care noi, ucenicii Tãi,
ne putem bucura acum. Îþi mulþumim pentru cã ne-ai trimis un
dar atât de preþios: pe Însuºi Fiul Tãu preaiubit. Mulþumim!
Dr. Ralph F. Wilson
(traducere Daniel Purdel)
1. a; 2.ba; 3.bc.
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