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Săptămâna 8

Oamenii au căutat mereu să facă ceea ce vor ei. Ba chiar au căutat să 
aibă și explicații pentru dorințele lor. Îți este cunoscut? Când ai vrut să 
faci ceva, despre care ai știut că este greșit, ai și născocit o scuză pentru 
a face cum ai vrut tu, nu-i așa?  Când vrei să faci ceva fără să ții cont de 
Dumnezeu se poate spune că te bazezi pe  înțelepciunea ta. 

În Biblie găsim scris despre cum este Dumnezeu. Și totuși oamenii aleg 
să nu creadă Biblia și astfel să-L respingă pe Dumnezeu. 

Iată două exemple.

1. Neînțelegerile privind forma Pământului au durat sute de ani. Oamenii foarte  învățați nu aveau dovezile nece-
sare pentru a demonstra forma Pământului și nici pe ce se sprijină el. Primul om care a spus cu vreo 330 de 
ani î.H. că Pământul e rotund a fost un om de știință grec numit Aristotel.

Dar Biblia vorbea despre cercul Pământului și că este  suspendat „pe nimic“ (Isaia 40: 22,  Iov 26:7) cu mult 
înainte de descoperirile oamenilor.

2. Tot ce face Dumnezeu este bun pentru că El este bun. Te-ai gândit vreodată de ce săptămâna are 7 zile, cât 
de lungi pot fi zilele și cum se succed ele în timp?

Dumnezeu a creat pământul în 6 zile, iar în a șaptea zi S-a odihnit. Iar acesta a fost un model dat chiar și pentru 
oameni. Șase zile să lucreze, iar în a șaptea zi să se odihnească și să petreacă timp cu Dumnezeu. 

Totuși conducătorii unor popoare au stabilit ei înșiși câte zile să aibă o săptămână. Celții aveau săptămâna de 9 
zile. Vechii germani socoteau timpul după săptămâna de 14 zile, iar în Egiptul antic, în calendarul Thoth, săptămâna 
avea 10 zile. 

Însă rând pe rând aceste popoare au observat ceva interesant. Capacitatea de muncă a omului slăbește după 
șase zile consecutive de muncă intensă și are nevoie de odihnă. 

În alegerile tale ții cont de ceea ce spune Dumnezeu? Nu-L vei putea cunoaște pe Dumnezeu și ceea ce îți spune 
El decât dacă citești Biblia.

Joc

•	 Scrie versetul în culorile steagului României.  Am vrea să scrii versetul odată cu roșu, apoi cu galben și apoi mai 
scrie-l odată cu albastru. Ce spui, poți să-l scrii?

•	 Caută să vezi cât timp îți poți ține echilibrul stând într-un picior. Numără de câte ori poți spune versetul stând 
astfel.

•	 Fă o listă de cinci domenii sau lucruri din viața ta în care crezi că înțelepciunea lui Dumnezeu este mai mare 
decât înțelepciunea ta. Și în dreptul fiecărui lucru scrie acest verset.  


