Săptămâna 10

Poți spune în două cuvinte cum este tatăl tău? Tatăl meu este
înțelept și bun. Dar indiferent cât este de înțelept, el nu a luat mereu
cele mai bune decizii, și oricâtă bunătate ar avea în inimă, nu a
acționat mereu cu bunătate.
Nu știu cum este tatăl tău – poate iubitor sau total absent din viața
ta; poate este un ajutor pe care poți conta sau, din contră, te lasă
să te descurci singur. Niciun tată nu este perfect. Dar știi ce? Niciun
copil nu-și alege tatăl. Tu nu ai putut să-l alegi, tot așa cum nu ai
putut alege în ce țară să te naști, în ce familie, cum să fie mama ta
sau ce culoare să aibă ochii tăi. Dar există un Tată, care te caută.
Probabil ai observat că de data aceasta am scris Tată cu majusculă. Pentru că este vorba despre Tatăl
Dumnezeu.
El este Cel care te-a creat și ți-a dat ochii pe care îi ai. El îți știe toate greutățile, cum știe, de altfel, toată
istoria lumii. El este preocupat de tine, atent cu tine și te cunoaște chiar înainte ca tu să te fi născut.
Știi cum e Dumnezeu ca Tată?
1. El este puternic. De fapt, este atât de puternic încât a putut face lumea din jurul tău prin Cuvântul
Lui.
„Dumnezeu a zis… și așa a fost.“ Geneza1:24
2. El te iubește și a dat ce avea mai scump pentru tine.
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în
El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.“ Ioan 3:16
3. El este gata să te ierte dacă îți ceri iertare.
„Să se lase cel rău de calea lui, și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul
care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând.“ Isaia 55:7
4. Domnul Isus va reveni să ia pe toți ai Săi.
„Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde
sunt Eu, să fiți și voi.“ Ioan 14:3
Să ne jucăm cu folos!
1. Pregătește în casă o cursă cu obstacole lungă cât ai spune versetul de memorat de 10 ori. Apoi
parcurge cursa spunând cu bucurie versetul…de cel puțin 10 ori, da?
2. Spune versetul sărind de pe un picior pe celălalt. Adică un fel de țopăială cu cuvinte. Un cuvânt pe
un picior, următorul cuvânt pe celălalt și tot așa. Fii atent, dacă te încurci, spui versetul de la capăt,
până reușești să-l spui corect.
3. O altă probă de echilibru. Stai într-un picior și spune versetul atingându-ți nasul cu arătătorul. Dar
nu oricum, ci un cuvânt cu arătătorul de la mâna dreaptă, unul de la mâna stângă, și tot așa. Se
consideră că ai trecut proba, dacă reușești să spui versetul îndeplinind toate cerințele fară să te
încurci.
Spor la repetat!

