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Săptămâna 9

Ieremia 33:3

„Cheamă-Mă, și-ți voi răspunde; și îți voi vesti lucruri mari, 
lucruri ascunse pe care nu le cunoști.“ 

Cine nu se ceartă cu tine, 

Chiar dacă mergi pe drumul greșit? (GPS-ul) 

Oare în ce carte

Stau adunate

Laolaltă, ordonate

Toate cuvintele inventate? (dicționarul)

Cine-mi spune dintr-odată 

Câte colțuri are o roată? (zero) 

Când nu știm drumul putem folosi GPS-ul. Când nu știm înțelesul vreunui cuvânt putem apela 
la dicționar, iar dacă nu știm rezolvarea unei probleme de matematică... hmm, ei bine, cu 
siguranță căutăm rezolvarea la un profesor bun de matematică. 

Sunt foarte multe domenii în care avem nevoie de îndrumare, și pentru multe dintre ele putem 
apela la oameni pregătiți în acel domeniu. Dar la întrebările cu privire la viață – CINE EȘTI 
TU, CE CAUȚI PE LUMEA ACEASTA, și mai ales CARE ESTE ROSTUL TĂU PE ACEASTĂ 
LUME, dar și CUM POȚI AVEA O RELAȚIE CU CEL CARE TE-A CREAT – unde ai putea găsi 
răspunsurile? Acestea sunt întrebări grele, și fiecare avem nevoie de un răspuns. Cel care ne 
poate da răspunsul la orice întrebare este numai Dumnezeu. Cheamă-L în rugăciune, cere-I 
iertare de păcate și El este gata să te ierte, pentru că poate. Fiul Său, Isus Hristos, a murit deja 
pentru toate păcatele tale.  

Cheamă-L în situațiile grele de la școală, de acasă, cu prietenii, iar El are cea mai bună 
rezolvare. Și încă ceva, El este disponibil oricând, dimineața, seara, noaptea… 

Doar cheamă-L! 

SĂ REPETĂM CU FOLOS! 

1. Spune acest verset, împreună cu referința, sărind într-un picior. 

2. Spune-l sub formă de ping-pong. Nu, nu trebuie să îl transformi într-o minge! Caută pe 
cineva în casă cu care poți spune versetul, și spune tu un cuvânt, cealaltă persoană următorul 
cuvânt. 

3. Spune versetul stând la un cuvânt în picioare, la 
următorul jos. Încearcă să-l spui de atâtea ori câți frați ai. 

 Decupează și lipește pe afiș


