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Săptămâna 13

Când te-ai uitat ultima dată la fotografii în care te regăseai și tu pe lângă alți 
oameni? Poate fotografii cu întreaga familie, poate de la școală, de la grădiniță 
sau cu prietenii la ziua ta de naștere. Când vezi o astfel de fotografie, la ce te uiți 
prima dată? Pe cine cauți în acele fotografii? Mă lași să-ți spun eu ce cauți? Te 
cauți pe tine, imaginea ta. Și e perfect normal! Acest lucru îl face absolut orice 
om, orice vârstă ar avea, se caută pe sine în fotografii. 

Dar interesant este că Dumnezeu are ochii totdeauna asupra oamenilor, dar a unei categorii aparte. 
Ochii Lui sunt ațintiți asupra acelora care Îl iubesc și care caută să trăiască după cum dorește El. Când 
ești într-o relație bună și frumoasă cu cineva, fie cu copiii de la școală, fie cu doamna învățătoare sau 
anumiți profesori, îi poți privi în ochi cu drag. Însă când știi că ai făcut ceva greșit, când nu ți-ai făcut 
temele sau chiar ai copiat sau ai furat ceva de la vreun coleg, nu poți privi în ochi persoana respectivă. 
Dar nu doar că Dumnezeu privește cu drag spre cei care Îi sunt credincioși, însă le și vine în ajutor, le 
face bine și îi însoțește oriunde merg. 

Acest verset mai spune ceva! Urechile Lui iau aminte la cei care strigă către El. Dumnezeu spune că El 
aude strigătele din inima ta, din mintea ta și din rugăciunile tale. El aude dorințele celor plăcuți Lui și, 
la timpul potrivit, le împlinește. El nu stă nepăsător la durerile celor care suferă din pricina celor răi, ci le 
vine în ajutor. El este gata să îți fie alături, atunci când strigi către El sau ai o nevoie. 

Dar este aceeași condiție ca El să te audă când gândești, șoptești, vorbești și chiar strigi în rugăciune. 
Să fii fără prihană. Nu înseamnă să fii fără păcat, ci să fii cu păcatul iertat și să ai dorința de a nu mai 
păcătui. 

Tu cum ești? Ești tu cu păcatul iertat și ești plăcut înaintea lui Dumnezeu? Dacă da, bucură-te! Ochii 
Domnului sunt peste tine să-ți facă bine. Dar, dacă nu ai păcatele iertate, poți face aceasta chiar acum. 
Roagă-te, crezând că Isus, care a murit pentru păcatele tale, te și poate ierta. Cere-I iertare în rugăciune 
pentru păcatele tale! Urechile Domnului sunt gata să audă rugăciunea ta în care îi ceri iertare! 

SĂ REPETĂM CU FOLOS!

1. Câți ochi găsești în familia ta? Nu, nu căuta prin coș sau prin frigider. Adună ochii membrilor familiei 
tale și vei descoperi câți ochi sunt. Acum repetă versetul de atâtea ori câți ochi ai numărat. 

2. Dar urechi? Câte urechi găsești în familia ta? Fii liniștit, nu te voi pune să repeți de atâtea ori! Însă 
caută să auzi ceea ce spun cei din jurul tău mai mult decât să vorbești. Poți? Încearcă în această 
săptămână să auzi ce zic părinții tăi fără a-i întrerupe. 

3. Fie că ești copil al lui Dumnezeu, fie nu, ochii lui Dumnezeu văd tot ceea ce faci. Scrie 4 locuri 
diferite în care te afli într-o săptămână obișnuită. Scrie pentru

4. fiecare loc câte două activități pe care le faci acolo. Scrie în 
dreptul lor acest verset și gândește-te că Dumnezeu vede ceea 
ce faci. Ce zici, e încântat de ceea ce vede? De exemplu, dacă 
mergi la școală, ai de ascultat pe doamna învățătoare și 
de învățat. Scrie acest verset știind că Dumnezeu vede ce faci 
chiar și la școală. 

Sănătate și spor în toate!

Decupează și lipește pe afiș


