Săptămâna 6

În această săptămână am văzut din Biblie că Singurul care poate să ierte păcatele este Dumnezeu. Ne place să fim
eliberați de vina păcatului. Ce am învățat din acest verset?
Lui

Dumnezeu Îi pasă

când copiii sunt trişti

Cine

„
poate să ierte
păcatele
decât singur

Dumnezeu?“
Luca 5:21
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1.

Dumnezeu este dragoste. El ne iubește, și a făcut un plan
ca fiecare om să poată fi iertat.

2.

Dumnezeu este bun. El dorește să ne ierte.

3.

Dumnezeu este sfânt. El nu are nici un păcat și nici nu
poate sta în prezența păcatului.

4.

Dumnezeu este drept. El pedepsește păcatul.

5.

Dumnezeu este iertător. El promite că iartă pe oricine Îi cere
iertare în rugăciune.

Pentru cel care este copil al lui Dumnezeu păcatul lui a fost iertat pe deplin. Tot ce trebuie să facă în fiecare zi este
să caute să facă ceea ce este plăcut lui Dumnezeu.
Dar dacă cineva nu și-a cerut iertare lui Dumnezeu pentru păcatele sale, el poate să se roage și să ceară iertare
chiar acum. Dumnezeu este Singurul care poate să ierte păcatele.
Și pentru că știm că îți plac jocurile te îndemnăm să te joci … cu folos!
Participă la Maratonul versetelor! Ce trebuie să faci? Iată mai jos sarcinile de îndeplinit pentru a te califica în această
săptămână la Maratonul versetelor. Succes!
1. Zarurile. Caută în jocurile tale un zar. Cere ajutorul și permisiunea unui părinte ca să tipărești cele două tabele
de mai jos. După ce le-ai tipărit, taie pe contur și lipește-le spate în spate. Apoi dă cu zarul și spune versetul,
îndeplinind cerințele din tabel potrivit numărului care îți cade. Reușești să împlinești toate cerințele din tabel?
2. Mergi la o oglindă din casă și, în fața ei, spune versetul în șoaptă.
3. „Sus-jos!“ Spune versetul astfel: primul cuvânt stând în picioare, următorul cuvânt stând așezat, al treilea
cuvânt din verset stând în picioare, și tot așa până spui tot versetul. Nu uita să spui în același mod și locul din
Biblie unde se află scris versetul.

În șoaptă

Stând
într-un picior

Mergând ca piticul

Spune cuiva
din familie

Variind tonul vocii

Mergând
pe călcâie
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