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Săptămâna 21

Astăzi, oamenii, dar și copiii, au așa de mulți dumnezei. Poate chiar 
și tu. Te-ai gândit vreodată? Poate părea șocant, dar dacă este ceva despre 
care spui și gândești că este cel mai important, cel mai special și pentru 
care ai face totul, atunci pentru tine acela este un dumnezeu, un idol. 
Astfel, pentru tine, Dumnezeul adevărat nu este nici cel mai important și 
nici nu ai face tot ce îți cere El. 

Să-ți dau un exemplu. Sunt oameni care ar face orice pentru a arăta că sunt la modă. 
Își cheltuiesc toți banii pentru o anumită încălțăminte, ba chiar se împrumută sau fură bani 
pentru a avea ceea ce își doresc. Acele lucruri ajung să fie mai importante decât Dumnezeu. 

Poate tu nu te afli în această situație, dar gândește-te dacă există altceva care este mai 
presus decât Dumnezeu în viața ta. 

Dumnezeu este cel mai mare – El a creat întregul univers. El are puterea să facă soarele 
să stea sus pe cer. A Lui este măreția, căci nu este nimeni ca El. El a putut salva oamenii de la 
pedeapsa pentru păcate, trimițând pe singurul Său Fiu, pe Isus Hristos, ca să moară pe cruce 
pentru noi. Și știi, El nu are o zi de naștere, adică un început. Nu are nici sfârșit. Nu există nimic 
care să Îl facă să nu mai existe. Dumnezeu este stăpân peste Univers, peste țări, peste oameni 
și peste orice boală ar exista. El așteaptă ca și tu să recunoști măreția Lui și faptul că nimeni nu 
este ca El. 

 SĂ REPETĂM CU FOLOS!

1. Scrie acest verset pe o coală de hârtie. Subliniază toate atributele lui Dumnezeu, adică 
acele cuvinte care arată cum este Dumnezeu. Câte atribute ai găsit în acest verset?

2. Spune versetul de 3 ori astfel: un cuvânt tare și unul în șoaptă … și tot așa până când 
spui tot versetul. 

3. Spune versetul cu bucurie, o dată așezat, apoi încă o dată, în picioare.

Sănătate și spor în toate!

Decupează și lipește pe afiș


