Săptămâna 11

Tu știi cine te iubește cel mai mult? Cum măsori dragostea, pentru a
ști cine te iubește cel mai mult? Mama sau bunica? Tata sau bunicul?
Prietenii sau părinții? Uneori poate fi ușor să îți dai seama că unii oameni
nu te iubesc. Însă, cu privire la alții, este greu să alegi cine este cel care
te iubește cel mai mult.
Biblia are răspuns chiar și pentru această întrebare. Biblia spune că
Dumnezeu te iubește cel mai mult. Mulți oameni spun că iubesc, dar
din faptele și purtarea lor nu se vede aceasta, ci se văd acțiuni egoiste.
Adică unii oameni ar face orice pentru a profita de tine, să te păcălească
în folosul lor sau chiar să îți facă rău în numele iubirii.
Dragostea se dăruiește, adică cel ce iubește face totul pentru cel pe care îl iubește. Iar exemplul perfect de
dragoste este Dumnezeu. El a dat ce avea mai scump și mai de preț pentru tine. Isus Hristos, singurul Fiu al lui
Dumnezeu, a fost dat ca să moară pentru păcatele mele și ale tale. Domnul Isus a venit pe pămantul acesta în chip
de Om, ca apoi, murind pe cruce, să plătească pentru toate păcatele lumii. A putut plăti pentru păcatele noastre
pentru că El niciodată nu a păcătuit.
Dumnezeu a făcut totul pentru tine. Dar tu? Tu Îl iubești? Tu, ca și mine, nu poți face nimic din ceea ce nu ni s-a
dat. Dacă am cânta pentru El, ar trebui mai întâi să-I mulțumim pentru că ne-a dat gură ca să-I putem cânta. Dacă
am vrea să dăm din bunurile noastre, mai întâi ar trebui să știm că dăm din ce ni s-a dat. Și totuși putem face ceva.
Dacă nu ți-ai cerut iertare pentru păcatele tale poți face aceasta chiar acum. El le-ar ierta și le-ar arunca în marea
uitării (Mica 7:19). El promite să te elibereze de vina pe care o porți pentru neascultare, invidie, vorbe răutăcioase...
Dar dacă ești un copil care odată ți-ai cerut iertare, dar nu ai luat în serios viața de copil al lui Dumnezeu, opreștete! Cere-I lui Dumnezeu în rugăciune să-ți dea putere ca să trăiești cum a trăit Hristos (1 Ioan 2:6) – în ascultare de
părinții tăi, în a căuta să placi lui Dumnezeu. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, Domnul Isus trebuie să fie exemplul
tău de a trăi.
Este timpul să repetăm... cu folos!
1. Vocală, ridică-te! Avem cinci vocale – a, e, i, o, u. Alege cu ce vocală dorești să începi. Pe măsură ce spui
versetul, ridică-te de fiecare dată când ai un cuvânt care conține vocala aleasă de tine. Apoi alege altă
vocală, și încearcă din nou. Continuă până când ai reușit să spui versetul alegând, pe rând, toate vocalele.
2. Iepurașul, țup! Așează-te lipit de un perete unde ai suficient spațiu în fața ta. Stai pe vine, ca un iepuraș, și
țopăie în timp ce spui fiecare cuvânt din verset.
3. Ieși afară! Scrie versetul pe o foaie mare de hârtie. Apoi alege câte un cuvânt, decupează-l și scoate-l din
verset. Spune versetul fără cuvântul îndepărtat. Repetă versetul astfel până când scoți toate cuvintele din
verset.

Spor la repetiție cu folos!
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