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Săptămâna 15

Tu ai pe cineva căruia să-i dai orice problemă a ta, orice greutate, orice durere a 
inimii tale? Când am fost copil nu am găsit pe nimeni căruia să-i dau tot ce mă 
apăsa. Când am fost adolescentă am crezut că, având o prietenă, ea mă va ajuta, 
și cu ajutorul ei voi trece cu bine chiar și prin diferitele greutăți – fie de la școală, 
fie cu părinții sau cu sora mea. Și am găsit o prietenă căreia i-am spus multe din 
problemele mele. La unele a încercat să ia parte. Dar nu m-a putut ajuta prea 
mult. Ba uneori, unde eu vedeam o problemă, ei i se părea totul atât de ușor. 
Deci? Am găsit la cineva rezolvare? Nicidecum! Am crescut, am trecut de tinerețe, iar problemele au 
devenit mai mari, mai grele, imposibil să le rezolv singură.

Așadar, am învățat două lucruri, care să mă ajute atunci când vin greutăți sau probleme.

1. Sunt probleme pe care nici eu, și nici un alt om de pe pământ, nu le-am putea rezolva. Punct! E 
problema păcatului pe care, dacă îl las nemărturisit, nu i-L spun lui Dumnezeu pentru a fi iertată, 
mă duce la despărțire de Dumnezeu. Ai simțit vreodată durerea de a nu-i avea pe părinții tăi? 
Când eram copil cea mai mare întristare a mea era când părinții mei plecau la lucru. Poți bănui 
care era cea mai mare bucurie? Când tata și mama intrau pe ușă! Atunci mă simțeam în siguranță, 
eram liberă să fiu un copil de care se îngrijesc părinții. Păcatul desparte pe om de cel mai bun și 
puternic Părinte, de Dumnezeu. 

Este iertat păcatul tău? I-ai mărturisit lui Dumnezeu păcatele? Dacă nu, ai șansa să faci aceasta cât 
încă mai trăiești. 

2. Am mai învățat că, atât cât trăim pe pământ, vom avea probleme. Nimeni nu este lipsit de 
probleme. Știi de gluma aceea că matematica mereu are nevoie de doctor? Bănuiești de ce? 
Pentru că ea are mereu probleme de rezolvat. Dar știi cine este foarte bun la matematică? Nu cel 
care termină matematica din clasa I și rezolvă aceleași exerciții până la universitate! Este bun la 
matematică cel care întotdeauna încearcă să rezolve probleme noi. 

Soluția la problemele care vor veni peste tine, grele sau ușoare, este Dumnezeu. Spune-I-le Lui! El 
are cele mai bune rezolvări!

SĂ REPETĂM CU FOLOS!

1. Știi că repetiția e mama învățăturii? Te rog, repetă nu mai puțin de 5 ori, stând pe rând pe câte un 
picior.

2. Numără câte consoane și câte vocale are acest verset. Compară acum numerele, și vezi care sunt 
mai multe – vocalele sau consoanele?

3. Care este cea mai mare problemă cu care se confruntă părinții tăi? 
Du-te și dă-le soluția! Scrie frumos pe o foaie acest verset 
și dă-l părinților tăi. Și ei au nevoie de soluția bună a lui 
Dumnezeu. 

Până data viitoare, sănătate și spor în toate!

Decupează și lipește pe afiș


