Caleidoscop
Cugetãri despre DUMNEZEU

Imaginea ta va face
ceva pentru Isus când
vei pleca?

Dumnezeu a zis: „Eu sunt Cel ce sunt...”.
(Exod 3.14)
Dumnezeu este Duh.
(Ioan 4.24)
Dumnezeu este cauza tuturor. Fii întotdeauna cu
Dumnezeu, dacã vrei ca El sã fie cu tine.
IOAN GURÃ DE AUR
Dumnezeu este frumuseþea tuturor frumuseþilor.
AVA AGATON

Scrisoare
de rãmas
bun

G

abriel Garcia Marquez*
s-a retras de mai mulþi
ani din viaþa publicã, deoarece o boalã gravã, cancer
limfatic, i-a afectat sãnãtatea.
Pe Internet a început sã
circule o scrisoare de rãmas bun atribuitã cunoscutului scriitor,
prin care acesta îºi ia rãmas bun de la prieteni, cunoscuþi, cititori.
Chiar dacã nu este sigur cã sunt cuvintele sale, publicãm un fragment pentru adâncimea gândurilor exprimate atât de frumos:

«Dumnezeul meu, dacã aº mai avea o bucãþicã de viaþã... N-aº
lãsa sã treacã nici o zi fãrã sã le spun oamenilor pe care îi iubesc, cã îi
iubesc.
Unui copil i-aº da aripi, dar l-aº lãsa sã înveþe sã zboare singur. Pe
bãtrâni i-aº învãþa cã moartea nu vine cu bãtrâneþea, ci cu uitarea.
Atâtea lucruri am învãþa de la voi, oamenii... Am învãþat cã toatã lumea
vrea sã trãiascã pe vârful muntelui, fãrã sã ºtie cã adevãrata fericire
rezidã în felul în care urci pantele abrupte spre vârf. Am învãþat cã
atunci când un nou nãscut strânge cu pumnul micuþ pentru prima oarã
degetul pãrintelui, l-a acaparat pentru totdeauna...
Am învãþat cã un om are dreptul sã se uite în jos la altul, doar
atunci când ar trebui sã-l ajute sã se ridice. Sunt atâtea lucruri pe care
am putut sã le învãþ de la voi, dar nu cred cã-mi vor mai servi, deoarece
atunci când o sã fiu bãgat în interiorul acelei cutii, înseamnã cã sunt
deja mort...
Ziua de mâine nu-i este asiguratã nimãnui, tânãr sau bãtrân. Azi
poate sã fie ultima zi când îi vezi pe cei pe care-i iubeºti. De aceea, nu mai
aºtepta, fã-o azi, întrucât dacã ziua de mâine nu va ajunge niciodatã, în
mod sigur vei regreta ziua când nu þi-ai fãcut timp pentru un surâs, o
îmbrãþiºare, ºi cã ai fost prea ocupat ca sã le împãrtãºeºti o ultimã
dorinþã... Sã-i menþii pe cei pe care-i iubeºti aproape de tine, spune-le la
ureche cât de multã nevoie ai de ei, iubeºte-i ºi trateazã-i bine, Fã-þi timp
sã le spui „îmi pare rãu”, „iartã-mã”, „te rog” ºi toate cuvintele de
dragoste pe care le ºtii.
Nimeni nu-ºi va aduce aminte de tine penru gândurile tale secrete.
Cere-I Domnului tãria ºi înþelepciunea pentru a le exprima.
Demonstreazã-le tuturor cât de importanþi sunt pentru tine.»

Cuvinte frumumoase, care pot fi însumate în rugãciunea lui
Moise: „ Învaþã-ne sã ne numãrãm bine zilele, ca sã cãpãtãm o
inimã înþeleaptã!” (Psalmul 90.12).

Test din Eclesiastul
(alegeþi rãspunsul corect)
1. În capitolul 3, Eclesiastul nu a
spus cã existã un timp:
a) pentru naºtere ºi moarte
b) pentru minþit ºi spus adevãrul
c) pentru ucidere ºi vindecare
2. Dumnezeu este în cer, iar tu
eºti pe pãmânt, de aceea cuvintele
tale sã fie:
a) puþine
b) bine alese
c) rostite clar
3. Înþelepciunea sãracului este:
a) rarã
b) preþuitã
c) dispreþuitã
Rãspunsuri

1. b (Eclesiastul 3.2-9)
2. a (Eclesiastul 5.2)
3. c (Eclesiastul 9.16)

Întrebare personalã

O! de ai fi luat
aminte la
poruncile Mele,
atunci pacea ta ar fi
fost ca un râu, ºi
fericirea ta ca
valurile mãrii.
Isaia 48.18

*G.G. Marquez este laureat al premiului Nobel pentru literaturã, 1982.
Cuvântul Adevãrului

19

