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PERSOANE:
•
•

•
•

2 Persoane

Astăzi veți vorbi cu copiii despre faptul că Dumnezeu îi cunoaște întru
totul, chiar înainte de a gândi sau a spune ei ceva, și că El are întotdeauna
un plan bun pentru ei. Exemplul va fi Petru care a promis Domnului Isus că
Îl va urma până la moarte, însă Domnul a știut că se va lepăda de El chiar în
acea noapte, și așa a fost. Domnul Isus a cunoscut pe Petru și a știut dinainte ce
va face. Apoi copiii vor învăța despre cum Domnul Isus a reabilitat pe Petru în
fața celorlalți ucenici, demonstrând că l-a iertat și că are un plan mare cu el, și l-a
făcut apostol.
Aşa cum v-aţi obişnuit deja, vă oferim şi în acest material o lecţie biblică, jocuri, o
aplicaţie practică, idei de lucru manual ş.a.m.d.
Deschideți lecția cu câteva cântece de laudă și închinare, apoi faceți o
scurtă rugăciune de început.

OBIECTIVE: Acest moment va introduce tema lecției biblice despre
Dumnezeu Care ne cunoaște întru totul și are un plan bun pentru noi.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:

MATERIALE:
• Banane
• Iaurt
• Castron
• Linguriță
• Opțional: pahare și

lingurițe de unică
folosință

•

Puneți la frigider o banană, cu o zi chiar două înainte de prezentare,
ca să se facă neagră coaja. Așa, banana va avea coaja neagră și miezul bun.

•

Opțional: Dacă vreți să oferiți copiilor o mică gustare după acest moment, să aveți
mai multe banane (însă nu negre la coajă), mai multe iaurturi, pahare și lingurițe
de unică folosință. Într-un bol mare amestecați bucăți mici de banane cu mai multe
iaurturi și puneți la frigider până la momentul potrivit.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:

1. Scoateți iaurtul și spuneți că doriți să luați o mică gustare. Deschideți-l și gustați, apoi spuneți că
nu vă mulțumește, că ați dori să fie cu fructe. Simulați că vă amintiți că aveți un fruct și scoateți
banana cu coajă neagră. Spuneți: ,,O, dar ce neagră este banana asta! Ce credeți, copii,
o fi bună sau nu? Este atât de neagră! Eu cred că este bună. Voi ce ziceți? Hm! O voi
desface și o voi mânca!”
2. Desfaceți banana și va fi bună la interior. Apoi spuneți: ,,Am avut dreptate! Știam eu
că este bună!” Puneți câteva bucăți de banană în iaurt și mâncați, apoi spuneți:
,,Yamiii! Este foarte bună gustarea mea! Știam eu dinainte de ce trebuie să aduc
banana! Am avut un plan! Știam că nu-mi place iaurtul simplu! Hm! Ce bun este!”
3. Opțional, scoateți castronul cu iaurt și banană, puneți în pahare de unică folosință pentru
copii, apoi serviți-i cu această gustare bună și sănătoasă.
4. Anunțați tema, spunând: ,,Astăzi vom începe o nouă serie de lecții care se numește
Dumnezeu și eu, care vorbește despre relația noastră cu Dumnezeu. În lecția de astăzi vom vorbi
despre cum Dumnezeu ne cunoaște pe toți întru totul și are un plan bun pentru noi. Așa cum eu
am știut dinainte că banana este bună și am avut un plan când am adus-o, ca să o combin cu
iaurtul într-o gustare, tot așa vom vorbi cum Dumnezeu ne cunoaște foarte bine pe noi, chiar și
la interior, acolo unde nu ne vede nimeni, și are un plan bun pentru noi.
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OBIECTIVE: Copiii vor înțelege din experiența lui Petru că

Dumnezeu ne cunoaște întru totul și are un plan bun pentru noi.
TEXTE BIBLICE: Matei 26:30-35, Matei 26: 69-75 și Ioan 21:15-17

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
•

•

3

MATERIALE:
• Mâncare: legume, pâine
• OPȚIONAL: Costume
pentru Isus, Petru, ucenici,
femeie
• OPȚIONAL: Sunete care
pot fi găsite pe internet
precum bătaie și țipete,
cocoș cântând, plânset de
bărbat.

Vorbiți cu 5-6 adolescenți să vină la lecție, ca să interpreteze în fața
copiilor o scurtă scenetă (personaje: Isus, Petru, 2-3 ucenici, o
femeie). De preferat ar fi ca acești adolescenți să fie disponibili și la
următoarele două lecții din set, deoarece prezentarea biblică va fi în
aceeași manieră. Costumele pot fi făcute din orice material (fețe de
masă, cearceafuri...) aranjate peste umeri, imag. 1 și 2. Dacă nu sunt
disponibili adolescenții, ajutați-vă de copii. Opțional: Desenați imaginile
prezentate mai jos, în timp ce citiți scriptul, dacă nu doriți să faceți sceneta.
Faceți o repetiție scurtă de 5 minute înainte de lecție, ca să știe fiecare ce are de
făcut.

1.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
•

În timp ce citiți prezentarea de mai jos (tot ce este scris New Times bold), adolescenții vor
interpreta acțiunea (tot ce este cu italic în paranteză).

2.

SCENETA - PETRU
Înainte ca Domnul Isus să fie prins și răstignit, El a informat pe ucenicii Săi despre tot
ce avea să pătimească. (Intră Isus, Petru și câțiva ucenici. Se așează și mimează că
vorbesc.)

Isus le-a spus atunci ucenicilor că va fi vândut de unul dintre ei, bătut și omorât de
mulțime, dar că, în a treia zi, va învia. Petru, ucenicul, nu a vrut să accepte ideea că Isus
va pătimi, așa că I-a promis că Îl va urma peste tot. (Petru se ridică în picioare supărat și
se bate cu pumnul în piept.)
Dar Isus, Care cunoștea bine pe Petru, mai bine decât se cunoștea el însuși pe sine, l-a
avertizat că se va lepăda de El de trei ori, chiar înainte de cântatul cocoșului. (Petru se
așează, dând din cap în semn că nu acceptă așa ceva. Isus și ceilalți ucenici se retrag,
rămâne doar Petru.)
Și așa a fost. După ce Isus a fost prins și bătut, Petru îl urma de departe și asista
neputincios la tot ce pătimea Isus. (Se aud de undeva din spate țipete și batjocură la
adresa lui Isus, sau țipați dvs., și sunete ca de bătaie). Petru privește trist și speriat.

Dar o femeie l-a recunoscut că este ucenicul lui Isus, a venit la el și a strigat tare: ,,Și tu
ești unul dintre ai Lui! Știu eu că ești ucenic al Său!” (O femeie arată acuzator cu degetul
spre el.)
Petru s-a speriat atunci și a jurat de trei ori că nu Îl cunoaște pe Isus. (Petru dă din
cap în semn că nu Îl cunoaște.)
Apoi a cântat cocoșul. (Din spate se aude de trei ori un cântat de cocoș.)
Când a auzit cocoșul, Petru și-a amintit de cuvintele lui Isus. A plecat de acolo și a plâns
cu amar. (Petru se ridică și fuge într-o parte. Se preface că plânge.)
Isus a cunoscut pe Petru înainte chiar ca Petru să facă ceva. El a cunoscut că Petru se va
lepăda de El din cauza fricii. Dar Domnul Isus a știut și ce potențial are Petru. (Intră în
scenă ucenicii cu Petru.)

Așa că, după ce Domnul Isus a înviat, Biblia ne spune că i-a vizitat iarăși pe ucenicii Lui
care se aflau pe malul mării. Cu ei era și Petru. (Ucenicii se așează și mimează că vorbesc
și mămâncă. Vine Isus și se așează lângă ei. Mânâncă împreună cu ei.)
Isus le-a cerut de mâncare și a mâncat împreună cu ei. Petru era încă trist de ceea ce
făcuse. Suferea, iar Isus știa aceasta. Așa că a dorit să arate tuturor că îl iartă. (Isus îi
vorbește lui Petru.)
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Așa că, pe când mâncau, Isus i s-a adresat lui Petru în auzul tuturor: ,,Petru, Mă
iubești?” A făcut acest lucru de trei ori. Și tot de trei ori Petru i-a răspuns: ,,Da,
Doamne! Tu Care știi totul, știi că Te iubesc.” Așa că Domnul i-a spus întâi: ,,Paște
mielușeii Mei!” Apoi: ,,Paște oițele Mele.” Apoi i-a spus: ,,Paște oile Mele!” Isus i-a
încredințat astfel lui Petru misiunea de a fi unul dintre apostolii Lui. Și Petru a
devenit un mare apostol.
(Toți se retrag din scenă. Isus îl ia pe după umeri pe Petru în timp ce ies din scenă.)
CONCLUZIE: Da, Isus ne cunoaște încă dinainte de a ne naște. El știe cine suntem și ce
potențial avem. Știe ce este în inima și în interiorul nostru. La asta se uită El, iar, când greșim,
este gata să ne ierte dacă ne căim. Dumnezeu ne cunoaște și are un plan bun pentru noi!

OBIECTIVE: Copiii să învețe un verset biblic prin care suntem
asigurați că Dumnezeu ne cunoaște de aproape și ne cercetează.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
• Împărțiți versetul în 10 părți astfel: Doamne.........

Tu mă.........cercetezi.........de......... aproape
și ........mă........cunoști.......Psalmii........ 139:1
• Pe 10 coli A4 de hârtie, scrieți cuvintele așa cum a

fost împărțit mai sus și apoi ascundeți hârtiile prin clasă.
•

Pe mai multe bilete scrieți niște cerințe precum:

MATERIALE:
• 10 Coli A4 de hârtie
• Marker
• Mai multe bilețele și pix
• Pungă/cutie
• Biscuiți sărați într-un bol
• 3Linguri
• Pene/puf
• Spaghete negătite
• Cereale cu gaură la mijloc
într-un bol
• 3 Baloane umflate
Doamne,
Tu mă cercetezi de aproape
și mă cunoști.
Psalmii 139:1

 Fluieră după ce mănânci doi biscuiți sărați.
 Cu o lingură, du pene dintr-o parte într-alta.
 Pune un biscuite pe frunte și, cu mâinile la spate,

fă să ajungă biscuitele în gură.
 Cu spaghete în gură, ia dintr-un bol cereale rotunde (cu gaură la mijloc) și
transferă colegului de lângă el, care va ține și el o spaghetă, dar cu mâna. Se
transferă așa de la unul la altul până la ultimul din echipă care va ține spagheta tot
în gură, ca primul, și va prelua astfel cereala pe care o va pune în al doilea bol.
 Cu o spaghetă în mână, transferă dintr-un bol într-altul cât de multe cereale poți.
 Ține cât de mult poți două baloane în sus, bătându-le continuu cu o singură mână.
•

Puneți biletele într-o pungă/cutie și pregătiți toate materialele pentru joc.

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI
INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Spuneți copiilor că versetul este ascuns prin sală și că atunci când strigați start,
toți copiii trebuie să caute o hârtie cu cuvinte din verset. Un copil trebuie să găsească
doar o hârtie, nu mai multe.
2. Când cele 10 hârtii cu cele 10 părți din verset au fost găsite, copiii care au găsit o hârtie
vin cu ele în față, restul se așează la loc.
3. Toți copiii trebuie să pună în ordine cuvintele pentru a forma versetul în ordinea corectă.
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4.

Întrebați copiii ce cred ei că spune acest verset. După ce va fi explicat, spuneți-l cu toți copiii
de două ori, citindu-l de pe foi.

5.

Rugați copiii care au ținut până acum versetul la vedere să plece la locul lor. Mai spuneți de
două ori versetul pe dinafară, împreună cu toți copiii.

5

JOCUL:
INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1.
2.
3.
4.

Se formează două grupe: roșu și verde.
Aduceți în față câte trei copii din fiecare grupă.
Un copil din fiecare grupă extrage un bilet și citește acțiunea indicată pe bilet.
Toți din acea grupă, împreună, trebuie să facă ce scrie pe bilet. După ce au reușit, tot
împreună vor spune versetul pentru 1000 de puncte.
5. Continuați în același fel, schimbând cei trei copii care sunt în față din fiecare echipă.
6. La final, copiii din față pleacă la locurile lor. Adunați punctele.
7. Câștigă echipa cu 3000 de puncte. Dacă ambele echipe au acumulat 3000 de puncte,
felicitați-le pe amândouă și treceți la momentul următor.

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze și să aplice în practica de zi cu zi cele

învățate la lecție despre cum Dumnezeu ne cunoaște întru totul și are un plan
bun pentru noi.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
•

Copie xerox întrebări pentru învățători, pag. 8.

•

Copie xerox fișă individuală de lucru pentru copii, pag. 9.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:

MATERIALE:
• Copie xerox întrebări
și o fișă ajutătoare
pentru învățători, pag.
8
• Copie xerox fișă de
lucru pentru copii,
pag. 9
• Tablă/ coli de hârtie
lipite între ele cu
scotch
• Marker
• Creioane/pixuri
• 2 Coli albe A4

1. Faceți o discuție cu toți copiii, folosindu-vă de întrebările de la pagina 8.
Pentru a ști care este orientarea discuției, potrivită cu scopul lecției (prin întrebări și
răspunsuri), aveți și o fișă ajutătoare la aceeași pagină 8, vezi FIȘA AJUTĂTOARE
PENTRU ÎNVĂȚĂTORI. (Exemplu: Întrebare: Cine a fost Petru? Răspuns:
Un ucenic care a iubit sincer pe Domnul Isus, chiar și când a greșit.)
2. După ce ați răspuns împreună cu copiii la toate întrebările, faceți grupuri de 3-4
copii.
3. Dați copiilor fișa de lucru, pagina 9.
4. Cereți copiilor să extragă o singură învățătură practică din cele învățate și care are legătură
cu întrebarea și răspunsul. Pentru aceasta, trebuie să citiți încă o dată tare fiecare întrebare și
răspuns. După fiecare întrebare, opriți-vă și copiii din fiecare grup vor discuta și vor scrie
pe fișă o învățătură practică. (Exemplu: Întrebare: Cine a fost Petru? Răspuns: Un ucenic
care a iubit sincer pe Domnul Isus, chiar și când a greșit. Învățătura: Și eu vreau să fiu un
ucenic al Domnului care Îl iubește sincer.)
5. După ce echipele au scris pe foaie o singură învățătură practică extrasă, fiecare echipă va
spune tare ce și-a notat. Copiii din celelalte echipe își pot completa fișa cu idei noi spuse de
alte echipe.
6. ATENȚIE! Faceți aceasta foarte rapid (în cel mult 10 minute totul), așa încât să nu vă
consume prea mult timp!
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CONCLUZIE: La final, cereți copiilor să răspundă la o întrebare -concluzie: Ce
puteți învăța pentru viața personală din această experiență a lui Petru cu Isus? Răspuns:
Dumnezeu ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi. El știe dinainte chiar ce vom gândi
sau ce vom face, așa cum a cunoscut pe Petru. El știe inima și gândurile noastre, chiar și când
greșim. Dar dacă ne pare rău, așa cum Petru a regretat că s-a lepădat, Domnul ne arată că ne
iartă și că are un plan frumos pentru viața noastră, cum a făcut cu Petru care a devenit un
mare apostol. Dumnezeu ne iubește și pe noi, ne cunoaște și are un plan mare și bun pentru noi.

RUGĂCIUNE:

La final, cereți copiilor să facă grupe de rugăciune formate din 2-3 copii și împreună să se
roage Domnului pentru ceea ce vor ei să ia ca aplicație practică din toate
cele învățate la lecție.
MATERIALE:
• Copie xerox pag. 7, câte una
pentru fiecare copil.
• Creioane colorate
• Foarfece
• Lipici
• Farfurii de unică folosință
(sau cercuri de carton cu
diametrul 23 cm)

OBIECTIVE: Copiii să realizeze un obiect prin care să își
amintească mereu de faptul că Dumnezeu îi cunoaște foarte
bine și are un plan bun în viață pentru ei.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
• Faceți copii xerox pag. 7, câte una pentru fiecare

copil.
• Tăiați cercuri de carton cu diametrul de 23 cm pentru

fiecare copil câte unul, dacă nu doriți să folosiți farfurii
de unică folosință.
• Urmați instrucțiunile de mai jos: colorați apoi lipiți
bucățile pe farfurie (sau cerc) pentru a face un model.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI :

1.

1. Decupați imaginile, pagina 7, imag. 1.
2. Colorați cu roșu imaginea alăturată, creasta, imag. 2.
2.

3. Colorați ciocul și picioarele cu galben și roșu, imag. 3.

3.

4. Aripile și coada pot fi colorate cu orice culoare sau rămân albe,
imag. 4.
4.

5. Nu colorați ochii, imag. 5.
5.

6. Lipiți ciocul pe spatele farfuriei în partea centrală, apoi continuați
cu lipirea celorlalte piese, imag.6.
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VIZUALE LUCRU MANUAL
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ÎNTREBĂRI APLICAȚIE PRACTICĂ ȘI JOC RECAPITULATIV ÎNTREBĂRI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ce personaje au apărut în scenetă? Descrieți-le într-unul sau două cuvinte.
Ce a promis Petru lui Isus când a auzit că va pătimi? Ce i-a răspuns Isus?
Prin ce anume i-a arătat Isus lui Petru că îl cunoaște?
Ce a determinat reacția lui Petru în fața femeii? Ce a simțit el când a auzit cocoșul cântând?
Ce a făcut Petru când a realizat că Isus a avut dreptate în legătură cu el?
Ce credeți că a determinat schimbarea lui Petru? Prin ce s-a văzut această schimbare?
De ce a dorit Isus să stea de vorbă cu Petru după înviere?
Ce l-a întrebat Isus pe Petru după înviere? Ce i-a cerut El apoi?
Spuneți câteva modalități prin care credeți că Dumnezeu poate cerceta de aproape așa cum
spune în versetul biblic de azi?
10. Care este versetul biblic învățat astăzi?

FIȘĂ AJUTĂTOARE DOAR PENTRU ÎNVĂȚĂTORI:
Răspunsuri posibile și Învățături practice:
• Întrebare 1: Ce personaje au apărut în scenetă? Descrieți-le într-unul sau două cuvinte.
Răspuns: Isus - atotcunoscător și iertător; Petru -slab și cu greșeli, sincer. Învățătură: Isus mă
cunoaște și pe mine. El are un plan și pentru mine.
• Întrebare 2: Ce a promis Petru lui Isus când a auzit că va pătimi? Ce i-a răspuns Isus?
Răspuns: Petru a promis lui Isus că nu se va îndepărta de El, indiferent de situație, dar Isus îl
cunoștea că va fi slab și se va lepăda. Învățătura: Dumnezeu mă cunoaște și pe mine, știe cât de
slab sunt, de aceea trebuie să promit mai puțin și să fac mai mult.
• Întrebare 3: Prin ce anume i-a arătat Isus lui Petru că îl cunoaște? Răspuns: L-a avertizat că se
va lepăda, apoi a știut că va regreta, de aceea a dorit să îi arate că îl iartă și că are un plan pentru
el. Învățătura: Isus mă cunoaște și pe mine. El are un plan bun și pentru mine, deci trebuie să
cred și să mă încred în El.
• Întrebare 4: Ce a determinat reacția lui Petru în fața femeii? Ce a simțit el când a auzit cocoșul
cântând? Răspuns: Frica l-a determinat să se lepede, apoi a regretat pentru fapta lui și s-a
îndreptat. Învățătura: Și eu pot greși oricând. Însă dacă îmi pare rău și mă căiesc, Isus mă va
ierta și pe mine.
• Întrebare 5: Ce a făcut Petru când a realizat că Isus a avut dreptate în legătură cu el? Răspuns:
Petru s-a căit și s-a îndreptat. A știut că Isus îl iubește și a rămas lângă ucenici. El nu s-a
îndepărtat de ei, așa cum a făcut Iuda care nu a sfârșit bine. Învățătură: Și eu greșesc, dar este
important să nu uit că Isus vrea să mă ierte și pe mine. Ori de câte ori greșesc, trebuie să cer
iertare Domnului, să rămân lângă El și în biserică, să stau lângă cei credincioși și să nu mă
îndepărtez de ei, deoarece doar așa pot căpăta iarăși încredere și reabilitare.
• Întrebare 6: Ce credeți că a determinat schimbarea lui Petru? Prin ce s-a văzut această
schimbare? Răspuns: Petru s-a căit și a demonstrat aceasta prin schimbarea comportamentului
său. Nu a mai fost mândru și lăudăros, ci smerit și pocăit. Învățătură: Dumnezeu mă cunoaște și
dorește ca eu să fiu smerit.
• Întrebare 7: De ce a dorit Isus să stea de vorbă cu Petru după înviere? Răspuns: Isus a vrut să
arate lui Petru că îl cunoaște, că îi cunoaște potențialul și că are plan bun pentru el. Învățătura:
Isus dorește să îmi arate și mie aceleași lucruri.
• Întrebare 8: Ce l-a întrebat Isus pe Petru după înviere? Ce i-a cerut El apoi? Răspuns: Isus l-a
întrebat pe Petru dacă Îl iubește, apoi a demonstrat tuturor că l-a iertat și i-a încredințat o lucrare.
Învățătură: Isus dorește ca și eu să arăt că Îl iubesc, chiar și când mai greșesc. El are și pentru
mine un plan mare.
• Întrebare 9: Spuneți câteva modalități prin care credeți că Dumnezeu poate cerceta de aproape
așa cum spune în versetul biblic de azi. Răspuns și Învățătură: Dumnezeu mă poate cerceta
prin Cuvânt, rugăciune, propria conștiință, frați din biserică, părinți etc.
• Întrebare 10: Care este versetul biblic învățat astăzi? Răspuns: ,,Doamne, Tu mă cercetezi de
aproape și mă cunoști.” Învățătura: Trebuie să cred că Dumnezeu mă cunoaște și pe mine, să
am grijă de trăirea mea, să mă încred în El.

www.kidzromania.com

8

DUMNEZEU ȘI EU: 1.Dumnezeu ne cunoaște - Școlari

FIȘĂ INDIVIDUALĂ DE LUCRU PENTRU COPII, Aplicație Practică și Recapitulare:
Eu am învățat pentru viața mea că:
1................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
5................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
6................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

7................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
8................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
9................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
10..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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părinţi, ne
scopul
lecţiei
astăzi a 10
fost
DUMNEZEU ȘI EU:Dragi
1.Dumnezeu
cunoaște
- de
Școlari
ca toți copiii să înțeleagă că Dumnezeu îi
cunoaște întru totul și că are un plan bun
pentru ei.

Viața poate arăta ca un labirint. Este posibil să nu vezi care este calea cea
mai bună, dar Dumnezeu are un plan. El poate vedea toate virajele și
curbele. Dacă faci greșeli în viață, Dumnezeu te poate ierta și te poate
ajuta. Ai încredere în Dumnezeu! Ai încredere în planul Lui!

TEXT BIBLIC: Matei 26:30-35,
Matei 26: 69-75 și Ioan 21:15-17
VERSET BIBLIC: Psalmii 139:1

D

Uneori,
pe cont propriu, nu
știu de unde să încep.
Dacă fac vreo
greșeală?

Uneori nu știi ce să faci? Ai încredere în
planul lui Dumnezeu!

Drumuri
unice

www.kidzromania.com

Poduri

A fost
greu,
dar ai
făcut-o !!!
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Uneori,
pe cont propriu,
nu știu de unde
să încep. Dacă
fac vreo
greșeală?

A fost
greu,
dar ai
făcut-o !!!
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Uneori nu știu ce să fac, dar am încredere în planul lui
Dumnezeu. El mă cunoaște și are un plan bun pentru mine.

