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Săptămâna 18

În ce țară trăiești tu? Nu multe sunt țările din Europa unde, dacă spui că ești 
credincios lui Dumnezeu, ai putea să fii omorât. Pentru tine și pentru mine, dacă 
spunem și facem ceea ce ne spune Dumnezeu, nu riscăm să ne pierdem viața. 
Dar poate de cele mai multe ori ne este rușine sau frică să spunem că suntem 
credincioși, fiindcă ne gândim ce ar spune ceilalți sau cum s-ar purta dacă ar afla 
aceasta.   

Dar știi că sunt țări în care oamenii, copiii, sunt prigoniți fără milă? Prigoană înseamnă a ți se face mult 
rău, într-un mod nedrept, fără ca tu să te poți apăra. 

Coreea de Nord este țara unde a fi creștin este cel mai periculos. Părinții creștini nu au voie să le spună 
copiilor despre credința în Domnul Isus, decât când aceștia sunt suficient de mari pentru a înțelege la 
ce pericole se expun și ce pedepse atrag asupra lor dacă devin creștini. Simplul fapt de a avea o Biblie 
în casă poate cauza trimiterea într-un lagăr de muncă, adică o închisoare unde creștinii sunt obligați să 
muncească în condiții groaznice, fără să fie plătiți. 

A doua țară unde prigoana este foarte mare este Afganistan. În această țară, a avea pe cineva creștin în 
familie este o mare dezonoare. 

Iată și a treia țară în care este periculos să fii creștin – Somalia. În această țară, religia pe care președintele 
a impus-o tuturor este islamul. Urmașii acestei religii cred în Mohamed. Ei nu cred în Isus Hristos și 
moartea Sa pentru păcatele oamenilor. În Somalia sunt aproape 100 de oameni care cred în Isus Hristos. 
Fiecare dintre ei riscă să fie închis sau chiar omorât de cei din familia sa pentru că Îl urmează pe Hristos. Ei 
nu se pot aduna în biserică, nu pot cânta împreună și nu se pot ruga împreună. 

Și totuși, fiecare creștin din aceste țări spune că mai degrabă ar muri decât să renunțe la Hristos!

Dar tu? Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, ești credincios când alții râd de tine? Ești credincios când 
prietenii îți întorc spatele, fiindcă nu vorbești ca ei sau nu te porți ca ei?  Dumnezeu îți spune și ție – nu te 
teme, fii curajos! Rămâi credincios lui Dumnezeu chiar și când nu toate lucrurile merg așa cum ți-ai dori!

SĂ REPETĂM CU FOLOS!

1. Scrie acest verset pe o foaie de hârtie. Încercuiește cu albastru ceea ce ți se spune ție să faci. 
Subliniază cu roșu ce îți promite Dumnezeu. 

2. Mergi în fața unei oglinzi și spune versetul astfel – odată serios, apoi vesel, apoi cu strigăte de 
bucurie. 

3. Ai un cronometru? Poate la ceas sau la telefon? 
Vezi de câte ori poți spune versetul într-un minut. 
Repetă acest lucru în zilele săptămânii care se 
termină cu „i“ (luni, de exemplu). Câte zile din 
săptămână se termină cu „i“?

Să fii sănătos și să ai spor în toate!

Decupează și lipește pe afiș


