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Săptămâna 4

Peste un mare fluviu s-a construit un pod, care făcea legătura 
dintre maluri. Peste pod era o linie de cale ferată, iar pe sub 
pod puteau trece vapoarele. A fost angajat un operator de 
poduri, un bărbat, care să aibă grijă ca podul să rămână 
ridicat, astfel încât vapoarele să poată trece pe sub el, iar 
când se apropia vreun tren, el trebuia să coboare podul.

Într-o sâmbătă însorită, omul și-a adus cu el băiețelul de 7 
ani, ca să stea împreună cu el. Băiatul avea voie să meargă 
pe lângă râu, să se joace în apă, să arunce pietre în apă, să 
prindă fluturi sau să prindă pește.

Pe la prânz, urma să treacă un tren. Bărbatul a început pregătirile pentru coborârea podului, 
astfel încât trenul să poată circula în siguranță peste râu. Privind spre pod, a zărit un copil 
cățărat pe pilonul de sub pod. Se juca exact pe locul unde podul urma să coboare. Privind 
mai atent a realizat îngrozit că acel copil era chiar fiul său. Disperat, a strigat la el, dar sunetul 
trenului care se apropia îi acoperea vocea. Știa că trebuie să ia o decizie rapidă. Dacă lăsa 
podul jos, fiul său va muri. Dacă nu îl cobora, atunci toți oamenii din tren vor muri pentru că 
trenul va cădea în râu. Trebuia să ia o decizie în câteva secunde.

Plângând, bărbatul a împins maneta de coborâre a podului chiar în momentul în care trenul a 
ajuns în dreptul său. Fiul său a murit pe loc.

Această istorioară este o ilustrație. Nu s-a întâmplat să fie un bărbat care să accepte ca fiul 
său să moară, pentru ca trenul plin de oameni să poată trece în siguranță peste râu. Dar este 
adevărat că Dumnezeu a plănuit de la începutul omenirii ca Cineva să moară, să plătească prin 
moartea Lui prețul păcatului meu și al tău, ca să putem fi iertați. Iar Acel Cineva a fost Însuși 
Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, care de bună voie a murit pe cruce și a înviat a treia zi. 
Acesta este darul lui Dumnezeu, moartea lui Isus Hristos, ca și tu să poți fi iertat de păcatele pe 
care le-ai făcut fiindcă așa ai vrut, dar și pentru cele pe care le-ai făcut fără să vrei.

SĂ REPETĂM CU FOLOS!

1. Este un verset minunat! Scrie-l pe ceva, ca să poți să-l vezi și acasă și la școală. Așadar, fă 
două semne de carte – pe unul pune-l în ghiozdan, iar pe celălalt agață-l de oglinda în care 
te privești în fiecare zi, ca să-ți amintești ce a făcut Dumnezeu și pentru tine.

2. Tu știi în ce lună te-ai născut? A câta lună din an este aceasta? Ei bine, repetă versetul de 
atâtea ori potrivit numărului lunii în care ești născut. Și mulțumește-I lui Dumnezeu că nu 
avem decât douăsprezece luni !

3. Ai o coajă de săpun prin casă, adică un săpun solid deja folosit? Pune dopul la chiuvetă, 
lasă să curgă apa până ajunge la jumătatea chiuvetei, apoi 
închide apa. Spală-te în apa aceasta repetând versetul, 
împreună cu locul din Biblie unde este scris, până ce 
termini săpunul. Sau până când ți se încrețesc mâinile. 

Până săptămâna viitoare, sănătate și spor în toate!

 Decupează și lipește pe afiș


