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Săptămâna 16

A cinsti este un cuvânt puțin folosit în viața de zi cu zi, și cu atât mai puțin înțeles. 
CINSTÍ, cinstesc, vb. 1. A respecta, a onora, a prețui pe cineva sau ceva; a da cuiva 
cinstea cuvenită. 2. (Pop.) A face cuiva un dar, un cadou.

Aceasta este o parte din definiția pe care Dicționarul Explicativ Român o dă 
acestui cuvânt. Nu este ușor de înțeles, pentru că trăim într-o lume care nu 
acordă cinste. Cum așa? Voi începe prin ce nu se respectă în societatea în care 
trăim. 

Nu cinstim președintele țării. Nu acordăm respectul cuvenit poliției. Nu onorăm învățătorii sau 
profesorii, ba mai mult, cei mai mulți își bat joc de ei și îi iau în derâdere. Nu respectăm medicii, ba chiar 
nu ținem cont de ceea ce ne spun.  Nu respectăm pompierii – ne jucăm deseori cu focul. Și nu în cele 
din urmă, nu cinstim părinții, nu-i ascultăm, crezând că sunt învechiți și nu știu nimic. 

Dumnezeu vine și ne spune: cine Mă cinstește pe Mine, îl voi cinsti și Eu pe el. Cum așa? 

Dumnezeu cere să respecți ceea ce spune, să faci alegeri în funcție de ceea ce te apropie de El. 

Să-ți dau un exemplu, pentru a înțelege:

Eric Liddell s-a născut într-o familie care Îl cunoștea și Îl cinstea pe Dumnezeu. El a văzut lucrul acesta 
la părinții lui. Când Eric s-a făcut mare a devenit un atlet foarte bun, astfel încât a ajuns să reprezinte 
Franța la Jocurile Olimpice în 1924. Era ceva nemaipomenit să fii atât de bun, încât să ajungi să participi 
la Jocurile Olimpice, și era o onoare să reprezinți Franța. Iar el era cel mai bun la cursa pentru 100 m. 
Toți credeau că el va câștiga. Totuși, când a aflat că acea cursă avea să fie într-o zi de duminica, el a 
refuzat să alerge în calificări. Și a spus tuturor motivul pentru care nu va participa. El știa că a cinsti pe 
Dumnezeu însemna ca duminica să o dea toată lui Dumnezeu. În acea duminică a ales să meargă într-o 
mică biserică și să-L onoreze pe Dumnezeu, nu să participe la cursă și să ia un mare premiu. Toți l-au 
criticat, unii chiar s-au supărat pe el. Dar tot atunci, dar nu duminica, era și o cursă de 400 m, la care el 
s-a înscris. Nu avea nicio șansă la această cursă; cei mai mulți spuneau că el nu este bun la aceasta. Dar 
știi ce s-a întâmplat? Nu doar că a câștigat cursa de 400 m, ba chiar a și stabilit un nou record mondial. 

Dumnezeu l-a cinstit pe Eric pentru că mai înainte Eric l-a cinstit pe El prin alegerea făcută. 

Tu? Îl cinstești pe Dumnezeu prin alegerile pe care le faci? Nu știi cum să faci asta? Lumea spune să nu 
respecți nicio autoritate, nici chiar pe părinții tăi. Dar Dumnezeu spune că Îl cinstești pe El dacă asculți 
de cei mai mari decât tine. 

Nu uita, cinstește-L pe El, și El te va cinsti.

SĂ REPETĂM CU FOLOS!

1. Repetă de 5 ori acest verset alternând rar și 
repede, adică odată rar, odată repede, apoi iar 
rar, apoi repede…

2. Repetă sărind de pe un picior pe celălalt.

Sănătate și spor în toate!

Decupează și lipește pe afiș


