EPIC: Ianuarie 2018
30 de zile de laudă
Învață-mă:
Știi ce înseamnă să fii lăudat? Înseamnă că cineva spune sau arată că aprobă ceva ce este spus sau făcut. De exemplu, dacă
faci curat în camera ta și mama ta spune că ai făcut o treabă bună, ea te laudă. Dacă cânți la un instrument muzical sau cânți
în fața unei mulțimi de oameni și ei bat din palme când ai terminat, aceasta este, de asemenea, laudă.
Să ne gândim la lăuda adusă lui Dumnezeu. Natura îl laudă pe Dumnezeu, dar nu are de ales. Păsările cântă pentru că
Dumnezeu le-a creat capabile să o facă. Vântul fluieră pentru a da slavă lui Dumnezeu. Tu și cu mine am fost creați pentru aL lăuda pe Dumnezeu, dar El ne dă o alegere. Există diferite moduri în care noi o facem. Uneori batem din palme când ne
gândim la El. Putem să dansăm pentru El sau să sărim și să strigăm. Apoi, alteori, folosim cuvintele noastre. Ați auzit vreodată
pe cineva povestind despre ceva minunat pe care Dumnezeu l-a făcut? Și aceasta este o formă de a-L lăuda.
Psalmii 96:4 ne spune: Domnul este mare; și ar trebui lăudat. Lui ar trebui să i se dea mai multă onoare decât tuturor altor
dumnezei.” (Biblia internațională a copiilor). O altă versiune spune: “Dumnezeu este mare, și vrednic de o mie de aleluia...”
(Mesajul). O mie este un număr cu adevărat mare! Este atât de încântător să îl lăudăm pe Dumnezeu. Asta îl face fericit și mă
face și pe mine fericit! El merită laudă, deoarece El a făcut atât de mult pentru noi. El se îngrijește să avem ceea ce avem
nevoie, El a murit pentru noi, El ne umple cu Duhul Său, avem familie și prieteni și multe altele! Lui îi place când Îi mulțumim
și îl lăudăm!
Arată-mi:
Vă place să-L lăudați pe Dumnezeu? Există multe feluri în care o puteți face. În fiecare zi din această lună, încercați să vă
gândiți la un mod în care să-L puteți lăuda pe Dumnezeu pentru ceva diferit. Poți desena o imagine pentru El, să-i cânți o
cântare sau să-i faci o scrisoare de laudă. Orice ați alege, amintiți-vă că faceți o laudă lui Dumnezeu pentru că este vrednic de
ea. Și când o faceți, veți începe să vă simțiți fericiți pentru că îl faceți pe Dumnezeu fericit!
Antrenează-mă:
În fiecare dimineață, când vă treziți, începeți ziua, lăudându-L pe Dumnezeu pentru ceva. Ar putea fi pentru mâncare pe care
o primești, pentru familia ta, prietenii tăi, râsul, școala, biserica, Spiritul lui Dumnezeu, bunătatea Lui și așa mai departe. Orice
ar fi, începeți cu laudă.
Și pentru a face chiar mai bine, încercați să terminați și ziua cu laudă. În curând veți avea obiceiul să-L lăudați în fiecare zi!
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