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Săptămâna 12

Tu când ai fost tratat cu bunătate ultima dată? De fapt, este cineva 
care niciodată nu s-a purtat cu răutate față de tine? 

1. Bunătatea este absența răutății. Adică, orice ai fi făcut, să 
dorească să-ți fie bine și să-ți facă bine. 

2. Bunătatea ține de un caracter bun. Am putea spune că a 
avea un caracter bun înseamnă că bunătatea este parte 
integrantă din caracter; persoana respectivă este plină de 
bunătate. Cine poate fi așa?

3. Bunătatea ține și de blândețe. Cineva a fost blând chiar și atunci când lumea întreagă a strigat: „La 
moarte! Răstignește-L!“

4. Nu în ultimul rând are de-a face cu sacrificiul, până acolo încât să dai tot ce ai mai scump, mai de 
preț pentru oameni care nu acceptă, nu sunt recunoscători și nu pot să întoarcă sacrificiul făcut.

Tu cunoști un astfel de om? Cineva ca mine și ca tine? Nu! Nu există.

Dar Îl cunosc pe Dumnezeu. El este așa. El este gata să mai lase timp  oamenilor pentru a-i aștepta să 
se lase de planurile și faptele lor rele, să-și ceară iertare și să fie gata să-L  urmeze.

 Îl cunosc pe Dumnezeu, care are planuri bune cu copiii Săi, care au crezut că Domnul Isus a murit 
pentru iertarea păcatelor lor și că a înviat pentru că a plătit prețul tuturor păcatelor.

Dumnezeu ți-a mai dat și ție o zi! Ce vei face în această zi?

Să ne jucăm... cu folos! 

1. Scrie frumos versetul pe o foaie de hârtie sau pe un carton, ca un semn de carte. Pe spatele foii/
cartonului scrie câteva dovezi ale bunătății lui Dumnezeu pentru tine. De exemplu: văd soarele, pot 
respira, am părinți etc..  

2. Desparte în silabe!

3. Spune versetul despărțind fiecare cuvânt în silabe. Câte silabe ai găsit?

4. Găsește vocalele! Să ne amintim vocalele – a, e, i, o, u.

Spune versetul pentru fiecare vocală și identifică vocalele din cuvinte. Exemplu: spui versetul, apoi 
încercuiești cu o culoare cuvintele care conțin vocala a. Apoi spune din nou versetul, dar încercuiești cu 
o altă culoare cuvintele care conțin vocala e. Continui până identifici toate vocalele. Spor! Nu ai de spus 
versetul decât de 5 ori!


