Caleidoscop
Nepregãtit pentru ultima
cãlãtorie

C

ând regele Henry al VlII-lea al Angliei (1491-1547)
se afla pe patul de moarte, 1-a chemat pe bufonul
curþii. Regele a spus: „Prietene, eu trebuie sã plec acum.”
„Unde?”, a întrebat bufonul. „Nu ºtiu.” „Când veniþi înapoi?” „Nu mã mai întorc.” „Cine merge cu dumneavoastrã?”
„Nimeni.” „V-aþi pregãtit atunci pentru cãlãtorie?” „Nu.”
În acel moment, bufonul ºi-a luat bastonul ºi capa, le-a aruncat pe patul regelui ºi a spus: „Maiestate, mi-aþi spus odatã
sã îi dau bastonul de bufon omului care
este mai mare nebun decât mine.
Dumneavoastrã sunteþi acela,
deoarece plecaþi ºi nu ºtiþi încotro ºi nu aveþi nici un însoþitor.”
Primiþi neprihãnirea lui
Dumnezeu, ea este aproape de inima voastrã! Domnul
Isus vrea sã fie însoþitorul ºi
siguranþa dumneavoastrã!
Începeþi acum o viaþã nouã
împreunã cu El!

Întrebare personalã
Þi-a cerut Dumnezeu vreodatã sã faci
un lucru care pãrea la prima vedere
iraþional? Care a fost rezultatul?
Test din IEREMIA
(alegeþi rãspunsul corect)
1. Care era oraºul na3. Limba poporului evreu,
tal al lui Ieremia?
spune Domnul, este:
a) Tofet
a) ca de ºarpe veninos
b) Anatot
b) o sãgeatã scuþitã (ucigãtoare)
c) Chedeº
c) o mare de minciuni
2. Cu ce animal îi asea4. Câþi ani a spus Ieremia cã
mãnã Domnul pe israeliþi? vor fi supuºi evreii împãratului
a) cu o mãgãriþã
Babilonului?
b) cu o iapã
a) 40
c) cu o oaie
b) 70
c) 120
Rãspunsuri

Cugetãri despre
BUCURIE
Bucuraþi-vã totdeauna în Domnul.
AP. PAVEL (Filip. 4.4)
Bucuria Domnului va fi tãria
voastrã.
NEEMIA (8.10)
Cel care se teme de Domnul cum
se cuvine, are parte de rãdãcina plãcerii ºi de izvorul bucuriei.
IOAN GURÃ DE AUR
E mai bunã tristeþea celui ce
suferã pe nedrept, decât bucuria
celui ce lucreazã pe nedrept.
AUGUSTIN
Cuvântul Adevãrului
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