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Săptămâna 12

Nu de mult, o fetiță a venit de la școală acasă, pregătită să-și facă tema la 
matematică pentru a doua zi. A fost atentă în clasă, a citit cu atenție cerința 
problemei și a vrut să se apuce de scris. Însă, când să înceapă, mama ei, care era 
prin preajmă și care nu fusese în clasă, a început să-i dea alte indicații. „Dragă, așa 
trebuie să faci tema!!!“ Școlărița noastră a tot încercat să-i spună mamei că nu așa 
a cerut doamna, dar, nimic. Argumentele mamei au fost mai puternice. Așa că 
școlărița a cedat și a rezolvat exercițiile după cum credea mama. 

Știi ce s-a întâmplat? Mama a primit o mică rugăminte de la doamna învățătoare: „Vă rog, nu mai 
interveniți în niciun fel în temele copilului!“ Iar pe școlăriță a rugat-o să asculte de ea atunci când este 
vorba de teme. 

În multe domenii de ascultare avem anumite autorități, pe care trebuie să le recunoaștem și de 
care trebuie să ținem cont. În ceea ce privește sănătatea pielii este necesar să ascultăm de medicul 
dermatolog. În ceea ce privește pianul, nu trebuie să facem după urechea noastră muzicală, ci să ne 
lăsăm învățați de un bun profesor de pian. Iar pentru a nu ajunge să încălcăm legea trebuie să ascultăm 
de recomandările polițistului. 

Dar este Cineva care este mai presus de orice autoritate omenească. Știi, de-a lungul timpului unele 
legi medicale s-au schimbat. De exemplu, cu mult timp în urmă, „medicii“ credeau că a te spăla pe tot 
corpul mai mult de o dată  pe an este dăunător sănătății. Dar azi, medicii recomandă să ne spălăm ori 
de câte ori este necesar. Putem face și două dușuri pe zi , dacă e necesar. Legile date de oameni s-au 
schimbat și se schimbă în funcție de cum evoluează omenirea. Dar CINEVA nu se schimbă, și nici legile 
Sale. Bănuiesc că ți-ai dat seama că este vorba despre Dumnezeu. De El trebuie să ținem cont în orice 
timp. Dacă azi ai cinci ani, când vei avea 6 ani legile Sale vor fi aceleași. 

Și știi, este o scrisoare pe care Dumnezeu a scris-o special pentru tine, iar acolo găsești tot ce dorește El 
să faci ca să-ți fie bine. Nu vrei să afli? Este Biblia. Deschide-o, citește-o și împlinește ce scrie acolo. 

Ba chiar poți învăța acest verset din Biblie și să ții minte că trebuie să asculți mai mult de Dumnezeu, 
decât de oameni. 

SĂ REPETĂM CU FOLOS!
1. Ia o foaie A4, și, în partea de sus, scrie versetul respectând următoarele îndrumări. Unde găsești în 

verset aceste litere, scrie-le în aceste culori: a cu roșu, e cu galben, i cu verde, o cu portocaliu și u cu 
mov. 

2. Pe aceeași foaie, scrie sau desenează o situație în care trebuie să asculți de ceea ce spune 
Dumnezeu și nu de ceea ce spun oamenii. De exemplu, oamenii spun că dacă te lovește cineva și tu 
poți să lovești. Dar Dumnezeu spune că dacă cineva te lovește,

        iartă-l și fă-i bine. 

3. Tu în ce lună ești născut? Numără a câta lună din an este și 
spune versetul de atâtea ori. Dacă ești născut în iunie, această 
lună este a șasea. Așa că spune versetul de 6 ori. Iar dacă ești 
născut în decembrie, nu te supăra că trebuie să repeți de 
12 ori – este luna cadourilor, și, în plus, este și luna în care ai 
vacanță!

Până data viitoare, sănătate și spor în toate!

 Decupează și lipește pe afiș


