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Săptămâna 11

Orice părinte iubitor, atunci când află de 
venirea unui copil în familia lui, se gândește cu 
bucurie la acel copil. Apoi, în gând, planifică ce este 
necesar cu privire la copil. În gândul lui vede camera 
în care va sta copilul, patul potrivit, hainele necesare etc. Și cu cât crește copilul, gândul părintelui este 
tot mai mult la viitorul copilului. De cele mai multe ori gândurile unui părinte cu privire la copilul lui 
sunt gânduri bune, gânduri de protecție. Dar oricât de bune ar fi gândurile celor mai buni părinți de 
pe acest pământ, ele nu se pot compara cu gândurile minunate pe care Dumnezeu le are cu privire la 
fiecare om, cu privire la tine. Vezi tu, orice părinte este doar o umbră a felului în care este Dumnezeu. 
Imaginează-ți că vezi umbra unui om, întunecată, și deformată în funcție de sursa de lumină. Văzând 
umbra aceea, poți spune că ai văzut cine și cum este acel om în realitate? Nu, nu putem spune.

Biblia ni-L arată pe Dumnezeul iubitor și puternic, care are gânduri bune cu privire la noi: gândul 
de a te salva din păcat, gândul de milă, gândul de bunătate și gândul de a-ți oferi o iubire veșnică, adică 
o iubire care nu se termină niciodată, în nici o situație în care ai fi. Și, spre deosebire de tații pământești, 
Dumnezeu, Tatăl ceresc poate să și împlinească aceste gânduri. Depinde doar de tine să-L lași. 

Am cunoscut un om care avea gânduri bune referitor la munca pe care voia s-o facă. Să-ți 
povestesc. El se gândea că va cumpăra 100 de ouă, va scoate 100 de pui, puii vor crește mari și vor 
deveni găini, și cele 100 de găini vor face fiecare câte 25 de ouă și astfel va ajunge repede la peste 
100.000… le va vinde și va fi bogat!!! Dar știi ce, acest om n-a avut puterea să facă nimic. Și a rămas de 
rușine. Dumnezeu este un Tată care are putere să îți poarte de grijă în orice situație ai fi. 

SĂ REPETĂM CU FOLOS!

1. Caută în dicționar explicațiile acestor patru cuvinte – pace, nenorocire, viitor, nădejde. Scrie 
explicațiile pe o foaie. Poți căuta într-un dicționar online. După ce ai citit ce înseamnă aceste 
cuvinte alege ce ai vrea tu să ai, pace sau nenorocire.

2. Repetă în fiecare dimineată acest verset, în șoaptă. Pentru a-ți fi de ajutor, scrie versetul pe o 
foaie, ca un semn de carte. Și ține minte, Dumnezeu are gânduri bune cu privire la tine.

3. A început școala. Descoperă din verset cuvintele care au trei silabe. Succes!

Spor în toate și sănătate!

 Decupează și lipește pe afiș


