Caleidoscop
Cugetãri despre MÂNDRIE

Întrebare
personalã
Ce înseamnã pentru
tine cuvintele: „Du-te
de fã æi tu la fel”?
Test din Apocalipsa
(alegeþi rãspunsul corect)
1. Prima parte a Apocalipsei
conþine profeþii scrise câtor
biserici?
a) 6
b) 7
c) 10
2. Deoarece biserica din
Laodicea era cãlduþã, Hristos
a zis cã o va:
a) rãci
b) încãlzi
c) vãrsa din gurã
3. Când Mielul a rupt sigiliul al
optulea, cam o jumãtate de orã
în cer a fost:
a) muzicã
b) laudã
c) tãcere
Rãspunsuri

Mândria merge înaintea pieirii ºi trufia merge înaintea
cãderii.
SOLOMON (Prov. 16.18)
Oricine se înalþã va fi smerit ºi oricine se smereºte va fi
înãlþat.
LUCA (18.14)
Mândria este lipsa cunoaºterii lui Dumnezeu.
MACARIE MÃRTURISITORUL
Nimic nu este mai rãu ca mândria. IOAN GURÃ DE AUR

Pentru pãrinþi
Ca pãrinte, transmiþi în permanenþã valori copiilor
tãi. Deci:
1. Învaþã-i sã se roage. Ajutã-þi copilul sã
înþeleagã cã rugãciunea este modul prin care zidim o
prietenie de-o viaþã cu Dumnezeu, iar ei vor avea nevoie
de aceastã relaþie, mai ales când nu mai eºti cu ei sã-i
ajuþi. Spune-le cã Dumnezeu este disponibil 24 de ore
în fiecare zi din sãptãmânã.
2. Nu le spune, aratã-le. Tu eºti cel care
formeazã conceptul de Dumnezeu în copiii tãi. Fie cã
eºti plin de dragoste ºi protecþie sau distant ºi rece,
copiii tãi vor creºte vãzându-L pe Dumnezeu prin
experienþele pe care le au cu tine. Dumnezeu nu este
niciodatã ocupat pentru a fi întrerupt, El spune mereu
cã ne iubeºte ºi nu este niciodatã abuziv.
3. Învaþã-i cum sã-L vadã pe Dumnezeu în
alþii. Odatã ce copiii tãi Îl vãd pe Dumnezeu la lucru în propriile lor vieþi, vor începe sã-L
vadã ºi în vieþile altora. Când se întâmplã acest lucru, îi vor preþui ºi îi vor respecta pe
ceilalþi, ºi vor fi preþuiþi ºi respectaþi la rândul lor iar aceasta le va da siguranþã!
4. Nu îi trimite, ci mergi cu ei. Copiii tãi au nevoie sã creadã dar ºi sã aparþinã cuiva!
Învaþã-i cã aºa cum un organ desprins de organism moare, tot aºa ºi ei vor muri spiritual
dacã nu fac parte dintr-o bisericã. Aparþinerea înseamnã cã ei vor avea mereu unde sã se
ducã. Biblia spune: „Învaþã pe copil calea care trebuie sã o urmeze ºi când va îmbãtrâni nu
se va abate de la ea” (Prov. 22.6). Cel mai bun lucru pe care poþi sã-l faci pentru ei este sã
le arãþi Adevãrata Cale, mergând înaintea lor!
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Comori nemuritoare
de Traian Dorz
Despre NÃDEJDE
Fiica mea, nãdejdea toatã,
nu þi-o pierde niciodatã;
norul oriºicât de mare
nu-l întunecã pe soare
Chiar de ºapte ori în luptã
dac-ar fi sã fii trântit
Pânã n-ai pierdut nãdejdea
nu eºti încã biruit.
..............
Cine are-n greu un prieten
o soþie-ascultãtoare
ºi-o nãdejde neclintitã
are harul cel mai mare
...............
Al vieþii „azi” ne este scurt mereu ºi chinuit
Scumpã e numai nãdejdea
unui mâine fericit.
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Cuvântul Adevãrului

