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Săptămâna 20

Cele mai obișnuite legi, pe care, chiar dacă ești copil, ești obligat să le 
respecți, sunt legile de circulație. A trece strada pe trecerea de pietoni, 
a traversa doar la culoarea verde a semaforului, a nu alerga pe stradă 
sau a nu merge cu bicicleta pe mijlocul autostrăzii sunt câteva din legile 
pe care dacă nu le respecți îți pun viața în pericol. Gândește-te, dacă te 
încăpățânezi și traversezi strada pe culoarea roșu a semaforului, și sunt mașini care sunt în 
mișcare, cu siguranță trupul tău va fi în pericol. 

Legile de circulație sunt făcute de oameni, și există consecințe. Cele mai multe legi sunt pentru 
trupul nostru. Dar Dumnezeu a dat legi și pentru sufletul nostru. Doar un exemplu, valabil 
și pentru tine. În Ioan 3:16 scrie că „oricine crede în El [în Domnul Isus], nu piere, ci are viața 
veșnică. 

Deci, dacă tu crezi în Domnul Isus, ai viața veșnică. Dacă nu, există și reversul, adică ți se spune 
ce se întâmplă dacă nu crezi în El. Vei pieri, adică vei fi veșnic despărțit de Dumnezeu, vei ajunge 
într-un loc de chin, pe care Biblia îl numește iad. 

Versetul acesta din Numeri 32:23 tocmai acest lucru spune. Ia aminte și ascultă de ceea 
ce spune Dumnezeu altfel pedeapsa pentru păcat, pentru neascultare, va veni. Nu este o 
amenințare, ci un adevăr tot așa cum, dacă stai sub o ploaie de pietre, cu siguranță vei fi lovit. 

Ce poți face? Ia în serios ce spune Biblia și vezi păcatul așa cum îl arată Dumnezeu. Dacă ești un 
copil al lui Dumnezeu, fii atent să te păstrezi curat, să nu păcătuiești. Dacă nu ești un copil al lui 
Dumnezeu, cere-ți iertare pentru păcatul tău și caută să fii plăcut Lui.

SĂ REPETĂM CU FOLOS!

1. Fă un semafor! Pe o coală de hârtie A4 fă cele 3 cercuri ale semaforului. Pe fiecare culoare 
scrie acest verset. Gândește-te ce îți spune Dumnezeu să nu faci (de exemplu – să nu furi),  
pentru ce trebuie să mai aștepți (de exemplu – să nu te uiți la filme care nu sunt pentru 
vârsta ta), sau ce trebuie să faci (de exemplu – să îți faci curat în cameră).

2. Spune versetul astfel: mai întâi stând într-un picior, apoi sărind ca broasca, apoi târându-
te și, în final, făcând sărituri mari. 

Spor în toate și sănătate!
Decupează și lipește pe afiș


