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Tu te-ai născut într-un timp în care putem vorbi foarte ușor cu
oameni aflați departe de noi. Iar cel mai folosit pentru aceasta
este telefonul, dar și diferitele aplicații de pe net.
Dar știai că nu a fost mereu așa? De exemplu, străbunicii
tăi nu știau de telefon, pentru că încă nu fusese inventat. Ei
comunicau cu cei aflați departe prin scrisori, care erau duse
cu ajutorul trăsurilor. O scrisoare putea să ajungă chiar și
peste 4 luni de când a fost trimisă, adică, dacă o trimeteai la
sfârșitul iernii putea să ajungă la mijlocul verii. Iar înainte erau
trimise mesaje chiar cu ajutorul porumbelului, de piciorul căruia se lega mesajul.
Acum aproape 100 de ani, Samuel F.B. Morse a dat lumii „telegraful”. Era un sistem de a
transmite mesaje cu ajutorul liniilor și punctelor. Dar pentru mulți oameni era greu de folosit,
pentru că ar fi trebuit să meargă la un birou, să plătească un operator, și acela să trimită pentru
ei un scurt mesaj numit „telegramă”. Totuși, nici chiar având telegraful oamenii nu puteau vorbi
dacă erau prea departe. Cei din Europa nu au putut vorbi cu oamenii din America decât câteva
zile, pentru că s-a stricat cablul de telegraf.
Abia peste mai bine de 50 de ani a fost inventat telefonul. Alexander Graham Bell a fost cel
care a patentat primul telefon. Atunci a fost primul pas către comunicarea mai ușoară cu cei de
aproape sau de departe, prin intermediul telefonului.
Și totuși, pentru a vorbi cu Dumnezeu este atât de ușor! El chiar te așteaptă să vorbești cu
El. Este atât de departe încât nu-L vedem, și totuși atât de aproape ca să ne asculte, să ne
mângâie, să ne ajute. Dacă tu niciodată nu ți-ai cerut iertare pentru păcatele tale, pentru
neascultarea ta față de Dumnezeu, dar și față de oamenii din jurul tău, El așteaptă să îți ceri
iertare și să-L rogi să te ajute să trăiești ascultând de El.
Iar dacă ești un copil care Îl urmează pe Dumnezeu, cheamă-L să fie ajutorul tău în fiecare
situație în care îți este greu, fie în lipsurile tale, fie în ceea ce ai de făcut și îți este greu să faci.
Și știi, ca să vorbești cu El nu ai nevoie nici de scrisori, nici de telegraf, nici de telefon. Doar
roagă-te, și El te ascultă. Vorbește cu El prin rugăciune!
Să recapitulăm cu folos!
Ai un zar sau două? Joacă-te împreună cu un prieten, cu părinții sau singur, urmând sugestiile
de mai jos. Persoana cu care te joci trebuie să urmărească dacă ai spus corect versetul sau să-l
spună împreună cu tine.
1. Ia un zar și aruncă-l. Cât ai dat, de atâtea ori trebuie
să repeți versetul.



Decupează și lipește pe afiș

2. Aruncă două zaruri. Repetă versetul spunând doar atâtea
cuvinte din verset cât suma a cât ai dat cu cele două
zaruri.
Până data viitoare, spor în toate și sănătate!
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