Caleidoscop
Teste din Biblie

Câteva superlative

Cel mai dãunãtor obicei: sã-þi faci griji!
Cea mai mare bucurie: sã dãruieºti!
Cea mai satisfãcãtoare muncã: sã-i ajuþi pe
alþii!
Cea mai mare resursã naturalã: tinereþea!
Cel mai mare sprijin: încurajarea!
Cel mai bun somnifer: liniºtea sufletului!
Cel mai mare generator de eºecuri: scuzarea!
Cea mai puternicã forþã din viaþã: iubirea!
Cel mai periculos om de nimic: bârfitorul!
Cea mai periculoasã armã: limba!
Cel mai puternic cuvânt: „pot”!
Cea mai mare avere: credinþa!
Cel mai inutil sentiment: auto-compãtimirea!
Cea mai frumoasã podoabã: un zâmbet!
Primite de la HOREN BRASOV,
California, SUA

Geneza
1. Adam ºi Eva au fost izgoniþi
din Grãdina Eden ca sã nu:
a) rãmânã sub influenþa
ºarpelui;
b) mãnânce din pomul vieþii;
c) mãnânce din pomul cunoaºterii binelui ºi rãului.
2. Domnul a hotãrât un semn
pentru Cain pentru ca:
a) sã-l apere sã nu fie ucis;
b) sã-i avertizeze pe alþii în
legãturã cu el;
c) sã-i rãmânã semn.
3. Vãrsta la care a murit
Metusala, cel mai longeviv om
de pe pãmânt, a fost de:
a) 969;
b) 970;
c) 979.
4. Cine a fost Chedorlaomer?
a) regele Elamului;

b) regele ªinearului;
c) regele Elasarului.
5. Domnul a fãcut cu Avram
un legãmânt:
a) necondiþionat;
b) condiþionat de credinþa lui;
c) condiþionat de purtarea
descendenþilor sãi.
6. Cine a aranjat ca Iacov sã
îl înºele pe Isaac ca sã primeascã binecuvântarea cuvenitã fratelui sãu?
a) Esau;
b) Rebeca;
c) Rahela.
7. Care dintre fiii lui Iosif a
primit binecuvântarea mai
mare de la Israel?
a) Efraim;
b) Manase;
c) niciunul.

RÃSPUNSURI
1. b (Geneza 3.22)
2. a (Geneza 4.15)
3. a (Geneza 5.27)
4. a (Geneza 14.1)
5. a (Geneza 15.18; 17.7)
6. b (Geneza 27.6-10)
7. a (Geneza 48.17)

„Pentru lume tu eºti doar o persoanã; pentru
o singurã persoanã tu poþi fi lumea toatã!”

Gândeºte...
Cum este influenþatã
viaþa ta de rugãciune
când te confrunþi cu
greutãþi? De ce?

Cugetãri despre LÃCOMIE

drum – toþi au nevoie de Cristos.
Primul comerciant nu a vãzut
decât latura sumbrã a ceea ce avea
de fãcut: „Nu pot vinde pantofi
fiindcã nimeni nu poartã pantofi. Mã
întorc acasã.” Ca ºi când te-ai uita
la oamenii din jurul tãu ºi nu ai vedea
decât teama ºi durerea din ochii lor.
Al doilea comerciant a perceput un
aspect cu totul diferit: „Pot vinde
orice fel de pantofi, fiindcã aici
nimeni nu are – încã – pantofi.” Ce
câmp de lucru! Ca ºi când te-ai uita în jurul
tãu si nu ai vedea decât oameni fericiþi,
cu zâmbetul pe buze.
Cum e lumea în care trãieºti?
Plinã de oameni speriaþi ºi
îndureraþi, de care parcã þi-e
teamã sã te apropii? Sau
plinã de oameni cu faþa
zâmbitoare, pe care îþi vine
uºor sã îi abordezi?
Tatã, ajutã-ne sã vedem
zâmbetul de pe feþele oamenilor!

Lãcomia este o închinare la idoli.
AP.PAVEL (Col. 3.5)
Lãcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea.
SOLOMON (Prov. 1.19)
Lãcomia este un hoþ primejdios, care scoate tot ce-i bun din
inimã.
IOAN GURÃ DE AUR
Lacomul nu se bucurã niciodatã de cele ce are, ci se întristeazã
de cele ce-i lipsesc.
VASILE CEL MARE
Lipsa de mãsurã este un rãu în toate privinþele.
CLEMENT ALEXANDRINUL

Percepþie
Doi comercianþi au fost trimiºi pe o insulã sã vândã
pantofi. Dupã ce au debarcat, primul a fost ºocat sã
vadã cã baºtinaºii umblã desculþi ºi a telegrafiat imediat
acasã: „Ne întoarcem mâine. Aici nimeni nu poartã
pantofi...”
Al doilea comerciant a trimis ºi el o telegramã
la biroul central: „Trimiteþi-mi 10.000 de
perechi de pantofi. Nevoie acutã de pantofi pe
insulã!”
Cât de interesant: în umblarea noastrã
creºtinã trebuie sã luãm zilnic nenumãrate decizii. Omul
de pe stradã, colegul de serviciu sau vecinul de peste

http://www.policontact.ro/heartstrings/index.php?pag=articol&sel=1
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Cãråi creætine

„...cercetaþi toate lucrurile ºi pãstraþi ce este bun.” 1 Tes. 5.21
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Revista Presei
Zece mii de chinezi trec zilnic
la creºtinismul protestant

Câtã importanþã acordaþi
vieþii religioase?

Zece mii de chinezi
trec zilnic la creºtinism, iar dacã ritmul
convertirilor va continua, China va numãra 200 de milioane de creºtini pânã
la jumãtatea secolului, se aratã într-un
raport din Statele
Unite, întocmit de
redactorul veteran
John Allen. China
Chinez citind Biblia
secolului al XXI-lea
ar putea deveni ceea ce Europa a reprezentat
pentru creºtinism între secolele al optulea ºi al
unsprezecelea, iar America în secolele al XIXlea ºi al XX-lea.
Datele furnizate de World Christian Dabase
aratã cã dintre cei 111 milioane de creºtini chinezi, câþi se estimeazã cã ar exista în realitate,
circa 90 la sutã sunt protestanþi sau neoprotestanþi, majoritatea penticostali.

În Editura "Dacia" a apãrut cartea "Teste
de personalitate", de Victor Bodo. Iatã câteva
din întrebãrile care necesitã rãspunsuri sincere,
de fapt, o cercetare de sine sugeratã ºi de ap.
Pavel (2 Cor. 13.5):
- Vã rugaþi zilnic?
- Vã iubiþi cu adevãrat aproapele?
- Cunoaºteþi suficient de bine Biblia?
- Aveþi rezistenþa crescutã la ispitã?
- Cãutaþi sã aveþi cugetul curat?
- Aveþi compasiune pentru cei aflaþi în
suferinþã?
- Evitaþi compania celor care nu au gânduri
curate?

DAN ªTEFAN, Cronica Românã - 21 august 2007

Câþi oameni merg la bisericã
În urma unui sondaj fãcut de Daedalus Consulting (1-9 martie 2007) cu privire la "Timpul de la
sfârºitul sãptãmânii", a rezultat cã numai 27% din
populaþia României merge la bisericã (totuºi, mai
mulþi în 2007, decât în 2003, când procentajul era de
numai 13%).
Majoritatea ascultã muzicã, utilizeazã calculatorul ºi citesc ziare ºi reviste.

Religia la ºcoalã
În urma controverselor legate de predarea religiei în
ºcoli, diferiþi oameni de culturã ºi-au exprimat opiniile
personale. Într-un articol publicat în România liberã,
criitorul Ion Vianu scrie: „reforma instituþiilor nu poate
schimba situaþia socialã în care ne aflãm (rãspândirea
corupþiei, a hoþiei, a privilegiilor) dacã nu se produce o
fundamentalã schimbare a mentalitãþilor. Noþiunea de
„spiritual” este esenþialã, înþelegerea determinantã a
faptului cã existã un principiu superior interesului material. Religia, un anumit fel de a concepe religia, este o cale
spre dobândirea elanului spiritual ºi, de asemenea, ne face
mai toleranþi, mai buni. Cursurile de Istoria Religiei ar
trebui sã devinã obligatorii în ºcoli, pentru cã sunt
indispensabile în înþelegerea civilizaþiei ºi contribuie la
dezvoltarea noastrã spiritualã.
În ce priveºte cunoºtinþele despre confesiunile particulare (ortodoxie, catolicism etc.), ele n-ar trebui studiate
în ºcoli, ci pe lângã lãcaºurile de cult. Pãrinþii ar urma sã
hotãrascã, în funcþie de apartenenþa la o anumitã
confesiune, dacã sã-ºi trimitã sau nu copiii la catehism...”

Scuze... pentru misionarii devoraþi
Sub semnãtura lui Dan Stancu,
Evenimentul Zilei publicã un amplu
reportaj intitulat "Regretele canibalilor".
Un trib de (foºti) canibali din Papua
Noua Guinee ºi-a cerut oficial scuze, în
luna august, pentru uciderea ºi
devorarea în 1878 a patru misionari
din Fiji (ºtire preluatã din "The Telegraph”). Mii de bãºtinaºi au luat parte
la o ceremonie de reconciliere.
Misionarii uciºi se aflau în cãutare
de enoriaºi, sub îndrumarea reverendului britanic George Brown (în fotografie cu bãºtinaºii din Papua - Noua
Guinee).
Cuvântul Adevãrului

17

