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Săptămâna 14

Sigur ai auzit și tu diferite istorisiri despre copii care s-au rătăcit. Hai să-ți spun 
două istorisiri adevărate care s-au întâmplat chiar adulților și care mie mi-au fost 
drept învățătură.

Patru tineri au fost grav răniți după ce, într-o noapte, au căzut într-o prăpastie. 
Cum de au ajuns în prăpastie? S-au rătăcit pe drum și au luat-o pe o cale greșită. 
La sfârșitul drumului era prăpastia. Nu au știut de la început că drumul duce 
într-o prăpastie. Dar, finalul a fost trist – în prăpastie.

O altă întâmplare adevărată a fost călătoria unei doamne, cu mașina, care s-a terminat într-un lac. Cum 
de a reușit acest lucru? Nu a văzut lacul? A vrut să ajungă acolo? Nicidecum! Nu a vrut să ajungă în lac, 
dar a folosit GPS-ul, iar acest dispozitiv care trebuia să o îndrume pentru a ajunge acasă a ghidat-o într-
un lac. Imaginează-ți: o mașină într-un lac, și o doamnă nedumerită care a ajuns acolo! Nu te îngrijora, 
doamna nu a pățit nimic grav, doar că a făcut o baie… în mașină. 

Știi că și tu te afli într-o călătorie? Nu, nu e vorba de drumul până la școală sau până la locul de 
joacă. Întreaga viață, zi după zi, ne aflăm într-o călătorie. Sfârșitul călătoriei duce fie la întâlnirea cu 
Dumnezeu, fie la a fi despărțiți de Dumnezeu. 

Dar cum putem să fim siguri că la sfârșitul călătoriei ne vom întâlni cu Dumnezeu? Trebuie să 
îndepărtăm păcatul din inima noastră. Nu avem nicio putere de a face singuri lucrul acesta, adică să 
rezolvăm, prin puterea noastră, problema neascultării de Dumnezeu. Însă Domnul Isus, care a fost fără 
păcat, a putut să moară pentru păcatele mele și ale tale, plătind astfel pentru păcatele noastre. Tot ce 
trebuie să facem acum este să credem că plata pentru păcat a fost făcută de Domnul Isus și să ne pară 
rău de păcatele pe care le-am făcut. Dacă nu I-ai cerut niciodată iertare lui Dumnezeu, poți să te rogi 
chiar acum, cerându-I iertare pentru păcatele tale. Iar dacă deja I-ai cerut iertare, bucură-te și fii atent să 
trăiești o viață așa cum dorește Dumnezeu. Iar la finalul călătoriei te vei putea întâlni cu Dumnezeu. 

Să repetăm cu folos.

1. Cu siguranță știi culorile curcubeului. Dar știi acronimul curcubeului, adică inițialele culorilor? Este 
ROGVAIV. R-roșu, O-oranj, G-galben, V-violet, A-albastru, I-indigo, V- violet. Te invităm să scrii acest 
verset în culorile curcubeului. Ești liber să alegi dacă vrei să scrii câte un cuvânt cu o culoare sau 
dacă să scrii fiecare literă cu o altă culoare.

2. Numără câte drumuri știi tu care duc spre școala sau grădinița ta. 
       Acum spune versetul de atâtea ori.

3. Gândește-te la locurile unde petreci cel mai mult timp. 
Dumnezeu este în fiecare din acele locuri. Ce faci tu în acele 
locuri te vor duce mai aproape de Dumnezeu sau mai departe? 
Scrie acest verset pe o foaie mică. Pune-l într-un buzunar al 
gecii tale. Cere lui Dumnezeu să îți dea putere să alegi mereu 
ceea ce te apropie de El, și care îți va face bine.

Sănătate și spor în toate!

Decupează și lipește pe afiș


