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Săptămâna 19

Din cele mai vechi timpuri, oamenii au folosit diferite obiecte pentru a se 
împodobi: brățări, lănțișoare, inele, pălării cu pene sau cu pietre prețioase, 
volane, funde și nenumărate accesorii pentru a-și înfrumuseța trupul.  Împărații 
și împărătesele foloseau, pentru a ieși în evidență, haine deosebite făcute din 
materiale scumpe și în anumite culori, pe care oamenii de rând nu aveau voie să le 
folosească. 

Și totuși, Dumnezeu cere să ne înfrumusețăm cu altceva. Să fim împodobiți cu smerenie. Dumnezeu nu 
a cerut nimic niciodată fără să ne dea un exemplu personal. Dumnezeu Însuși S-a îmbrăcat cu smerenie 
pentru a ne fi aproape. Smerenia este o atitudine umilă, supusă, respectuoasă. Copilul smerit are o 
comportare modestă, plină de bună-cuviință. Cum ne-a fost Dumnezeu un exemplu? 

1. Domnul Isus a părăsit casa Sa cerească și a venit în lumea noastră ca un copilaș. 

2. S-a născut într-un grajd și a fost pus într-o iesle să doarmă.

3. A trăit în casa unui tâmplar și a învățat să fie ascultător în toate de Iosif și Maria.

4. A murit pe cruce pentru ceva ce nu a făcut, din dragoste pentru mine și pentru tine.

Pe noi nu ne cheamă Dumnezeu să murim pe vreo cruce – a murit Isus Hristos pentru noi. Însă ne 
cheamă, dacă suntem copiii Lui, să fim buni, respectuoși, cu bună cuviință față de Dumnezeu și față de 
cei din jurul nostru. Iar cei din jurul tău, cei mai apropiați, sunt părinții tăi. Fii bun și respectuos cu ei. 

SĂ REPETĂM CU FOLOS!

1. Caută ca astăzi să fii respectuos cu mama ta. Spune-i „Mulțumesc“ pentru ceea ce face 
pentru tine. Continuă acest lucru 21 de zile, începând de azi. De fiecare dată când ai spus 
mulțumesc, spune în gând acest verset.

2. Spune versetul sărind într-un picior. De câte ori ai reușit să sari? Spune versetul astfel până 
reușești să sari de maxim 7 ori.

Sănătate și spor în toate!

Decupează și lipește pe afiș


