Săptămâna 7

DIN EL ...
Stelele împodobesc cerul nocturn. Ochiul nostru poate distinge pe cerul
nopții până la 6.000 de stele. Galaxia noastră este casa Soarelui și a altor
200 de miliarde de stele, mii de nebuloase și roiuri stelare.
Noi nu le știm pe toate, însă găsim scris în Biblie, la Psalmul 147:4, că „El
socotește numărul stelelor și le dă nume la toate.“
PRIN EL ...
Știi ce este gravitația? Dacă nu prea știi cum să o definești nu te întrista.
Nici oamenii de știință nu s-au pus de acord exact ce este și cum să o
definească. Însă vedem în jurul nostru că datorită gravitației obiectele fizice capătă greutate.
Cu alte cuvinte, e un mister prin care Dumnezeu ține toate lucrurile în mâna Sa.
PENTRU EL ...
Știi că până și stelele cântă? Dacă tu nu le-ai auzit, nu-ți face griji. Nu ai probleme cu auzul. Ci doar că nu prea
se aud. Dar cert este că o echipă de cercetători au realizat un experiment care demonstrează că stelele ar putea
genera sunete.
Întreaga lume creată este pentru Dumnezeu. Tu „cânți“ pentru El?

JOC
1. Așteaptă seara. Privește cerul. Acum numară câte stele vezi. Spune în șoaptă versetul de atâtea ori câte
stele vezi.
2. Te îndemn să ... cânți. Caută o melodie simplă care îți place. Înlocuiește cuvintele melodiei cu cuvintele
versetului, și cântă! Când ești destul de sigur pe ceea ce cânți, mergi și cântă cuiva din casă.
3. Puzzle. Ai aici piese de puzzle cu versetul. Taie bucățile și aranjează puzzle-ul, astfel încât cuvintele să fie
în ordinea
corectă.
Acum ia
o bucată
de carton
și lipește
puzzle-ul pe
carton. Poți
să folosești
acest verset
ca semn de
carte.

Nu uita:
Din El, prin El
și pentru El
sunt toate
lucrurile!
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