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Săptămâna 10

Cu siguranță, părinții te-au avertizat, de când erai încă foarte mic, 
să fii atent ca nu cumva să te înșele cineva, adică vreo persoană 
să te amăgească să pleci cu ea de lângă ei, sau ea să-ți ceară să 
faci ceva interzis. Și cred că dacă ar veni cineva la tine să îți dea o 
bomboană, apoi să îți spună să mergi cu ea departe de casă, sigur 
nu ai face asta. Și bine faci! Niciodată să nu faci ce îți spune un 
străin, ci să mergi să vorbești cu părinții tăi.

Interesant este versetul acesta. Iacov, un ucenic al Domnului Isus, 
spune să fim atenți să nu ne înșelăm singuri. Hmmm, cum vine asta?

1. Crezând că tu știi ce este cel mai bine! Cu fiecare an în care devenim mai mari căpătăm încredere în 
ceea ce știm noi, în ceea ce putem să facem noi și credem că putem lua decizii fără ajutorul nimănui. 
Astfel, putem să cădem în capcana de a face greșeli uriașe. De exemplu, un copil de doi ani se ține 
strâns de mâna mamei lui ca să traverseze strada. Dar un copil de 7 ani sau unul de 10 ani, repede 
poate sări în stradă, fără a mai ține cont de ceea ce spune mama. Hotărârea de a trece strada poate 
fi atât de simplă, dar cu consecințe dramatice, dacă nu te-ai asigurat și vine o mașină.  

2. Luând în considerare învățături care înșală. Dacă ne dorim un joc, ne interesăm de tot ce este 
necesar pentru a-l avea: de unde îl putem cumpăra, cât costă, ce culori putem alege etc. Dar în 
ceea ce privește ce spune Biblia, de multe ori spunem că: nu este pentru noi (sunt prea mic), nu este 
pentru mine (eu nu am păcate așa de mari), este mai potrivit pentru adulți sau, chiar, nu cred că ceea 
ce spune Biblia trebuie respectat în totalitate.

Acest verset tocmai asupra acestui lucru ne atrage atenția – nu te înșela! Nu te înșela crezând că 
neascultarea ta de părinți este o glumă. Biblia o numește păcat, și, în dreptatea Lui, Dumnezeu 
pedepsește păcatul.

Nu te înșela spunând că Dumnezeu este departe, în cer, iar tu jos pe pământ. El este prezent în orice colț 
al pământului. 

Știi ce să faci ca să nu te înșeli?

1. Citește Biblia. Acolo vei afla ceea ce este adevărat. Este Cuvântul lui Dumnezeu. 

2. Întreabă pe oameni care Îl cunosc bine pe Dumnezeu, poate părinții tăi. 

SĂ REPETĂM CU FOLOS!

1. Fă un semn de carte pe care să scrii acest verset. Agață-l undeva la vedere în camera în care dormi. 

2. Numără câte cuvinte are acest verset și spune-l de atâtea ori câte cuvinte sunt. Ca să nu te 
plictisești, spune-l împreună cu cineva din casă. 

3. Gândește-te dacă nu cumva au fost situații în care tu ai înșelat pe cineva. Poate ai spus cuiva ceva 
neadevărat sau poate ai făcut un schimb cu cineva despre care ai știut de la început că este spre 
avantajul tău. Nu te înșela, Dumnezeu a văzut ceea ce ai făcut și așteaptă să mergi să-ți ceri iertare 
și, dacă poți, să dai înapoi lucrul cu care ai înșelat. Este greu 
să faci aceasta? Desigur, dar dacă ești un copil al lui Dumnezeu 
El îți dă putere să faci ceea ce este corect și te învață să nu mai 
repeți greșeala.

Amintește-ți, nu doar până data viitoare, ci toată viața, să nu te lași 
înșelat! 

Sănătate și spor în toate!

 Decupează și lipește pe afiș


