Săptămâna 7

Ai pierdut vreodată ceva? Poate chiar ceva de valoare. Ce ai
făcut pentru a găsi ceea ce ai pierdut? Probabil ai căutat cu
atenție, ba chiar ai rugat și pe alții să te ajute.
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„Fiul omului
a venit
să caute şi
să mântuiască
ce era pierdut.”

Dar știi că tu te-ai născut pierdut? Nu, nu pierdut de mama ta.
Ci pierdut de Dumnezeu. Cum așa?
Acest lucru ni se trage încă de pe timpul lui Adam și al Evei.
Și nu ești singurul pierdut, ci fiecare om care s-a născut de
atunci încoace, s-a născut pierdut, din cauza alegerii lui Adam
și Eva de a nu asculta de Dumnezeu.
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Ai o cămașă cu nasturi? Hai să facem un experiment. Îmbracă-te cu cămașa, și încheie-te așa
cum îți spun. Primul nasture încheie-l greșit, adică primul nasture cu a doua gaură. Și continuă
apoi să te închei. Așa-i că te-ai putut încheia, ba chiar nici nu ți s-a părut ceva greșit? Îți dai
seama de greșeală doar când ajungi la ultimul nasture și vezi că rămâne o gaură… goală. Tot
astfel, fiecare om se naște pierdut față de Dumnezeu, cu dorința de a face rău și despărțit de
Dumnezeu. Numim aceasta – natură păcătoasă. Apoi, zi de zi, păcătuim înaintea lui Dumnezeu
și a oamenilor foarte ușor și de cele mai multe ori fără să ne doară. Te-a durut gura când ai
mințit-o pe mama ta? Sau te doare inima pentru că îți urăști fratele? Păcatul nu doare, ci sunt
doar consecințe. Abia la sfârșitul vieții, în fața pedepsei lui Dumnezeu pentru neascultarea
noastră, ne dăm seama de greșeala vieții noastre.
Dar, Dumnezeu L-a trimis pe Domnul Isus pentru a ne găsi. El a murit pentru fiecare dintre noi și
ne cheamă pe nume pentru a ne împăca cu El. Trebuie doar să vrei!
SĂ REPETĂM CU FOLOS!
1. Fii atent la gândurile tale. Notează pe un carnețel 3 gânduri, care știi că lui Dumnezeu nu
I-ar plăcea. Știi, El îți știe și gândurile, dar și tu trebuie să fii conștient de ele. Dacă tu știi
că aceste gânduri nu-I sunt plăcute lui Dumnezeu, cere-I iertare!
2. Pe o coală de hârtie trasează forma mâinii tale și scrie acolo acest verset. El a venit să te
caute și pe tine.
3. El a venit să caute și pe cei din familia ta sau prietenii tăi. Chiar dacă ești la distanță de
prietenii tăi, scrie-le un mesaj pe telefon cu acest verset. Este o veste grozavă și pentru ei!
Poți chiar să le explici ce înseamnă.
4. Iar pentru părinții tăi scrie acest verset pe fâșii micuțe și dă-le la sfârșitul zilei.
Până data viitoare, sănătate și spor în toate!




Decupează și lipește pe afiș
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