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Săptămâna 17

Înțelepciunea nu este același lucru cu a cunoaște cât mai multe lucruri, și nici 
cu a fi deștept. Și totuși, ce este înțelepciunea? Și cine este un om înțelept? 

În vechime, adică cu mulți ani în urmă, erau considerați înțelepți filosofii, 
pentru că ei erau iubitori de înțelepciune. Iar pentru a fi tot mai înțelepți, ei 
puneau întrebări. Puneau întrebări și căutau orice cale, sau om, pentru a-i ajuta 
să găsească răspunsul la întrebarea lor. 

Știi că fiecare copil are o perioadă din viață când pune mereu întrebări? Și toate întrebările lui încep 
cu DE CE? De ce cade ploaia din cer, de ce arde focul, de ce bate inima, de ce…? Este vârsta copiilor 
între 2 și 4 ani. Este vârsta când sunt atât de mici, și recunosc că nu știu multe, dar vor să afle. Apoi, cu 
cât trec anii, credem că suntem suficient de deștepți și nu mai avem nevoie să întrebăm pe nimeni.  

Altfel spus, cel care se face atât de mic încât să recunoască faptul că nu știe toate lucrurile și cere 
ajutor, este un om înțelept. Biblia spune că este cu adevărat înțelept omul care cere ajutor pentru 
problemele sale lui Dumnezeu. El are răspunsul la orice întrebare, are putere să rezolve orice 
problemă. 

Tu la cine mergi, când nu știi ce să faci? De exemplu, dacă ai un test, la cine ceri ajutorul? Nu poți 
spune doamnei învățătoare sau profesorilor să te ajute. Însă poți să-i ceri ajutor lui Dumnezeu.

Doar trebuie să te rogi. O vei face? 

SĂ REPETĂM CU FOLOS! 

1. Fă un șotron în fața locuinței tale. Joacă acest joc. Pentru fiecare număr unde ai ajuns cu piatra, 
repetă acest verset. Nu uita să repeți spunând și locul unde se găsește în Biblie. 

2. Gândește-te la ce trebuie să faci în perioada următoare și care este cumplit de greu pentru tine fără 
ajutor. Fă-ți un semn de carte astfel: pe o parte scrie frumos acest verset, iar pe spate scrie problema 
pe care o ai și pentru care ai nevoie de ajutor. Dumnezeu poate să te ajute. Doar roagă-te!

Sănătate și spor în toate!

Decupează și lipește pe afiș


