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Lecţia 1
IOSAFAT

Mijloace vizuale suplimentare
Folosiţi o imagine reprezentând o familie
formată din părinţi, o fată şi un băiat pentru a o
identifica cu familia Popescu.

Lecţia

Text biblic pentru învăţători
2 Cronici 17 - 20

Tom se îngrijora din pricina meciului
de fotbal! Echipa lui trebuia să câştige pentru a
se califica în semifinale. „Să vedem ce spune
horoscopul“, se gândea el în timp ce a luat un
ziar. „ Ai o zi dificilă înainte“, a citit el, „nu te
da bătut, vei reuşi“.

Adevăr central
Domnul este cel mai bun ajutor pe care îl poate
avea cineva.

Aplicaţie
Pentru mântuiţi:

Cere-I ajutorul lui Dumnezeu în orice situaţie şi
mulţumeşte-I pentru el.
Pentru nemântuiţi: Trebuie să fii mântuit
înainte de a-L cunoaşte pe
Dumnezeu ca Ajutorul
tău.

Simon avea un examen dificil la
şcoală. Trebuia să-l treacă, dar nu era sigur că
va reuşi. Mama lui i-a dat un sfat: „Simon,
trebuie să-ţi spui: „Voi trece, nu voi pica la
acest examen.“
Ionel avea acelaşi examen. El
subliniase aceste cuvinte în Biblia lui:
„Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut
cerurile şi pământul.“ (Psalmul 121:2).

Verset de memorat
„Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu
îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te
întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor.“ Isaia 41:10a

Început

Iată aici trei băieţi diferiţi care caută
ajutor. Unde a căutat Tom? Pe cine se baza
Simon? Dar Ionel? Tu unde cauţi ajutorul?

Schiţa lecţiei

Imaginea I-1

Unde cauţi ajutorul?

Prinţul Iosafat ştia să caute ajutorul la
Dumnezeu. Ştia despre vestita luptă a tatălui
său, împăratul Asa, pe care a avut-o cu
etiopienii. Armata acestora era de două ori mai
mare decât cea a împăratului Asa; ei aveau de
asemenea 300 de care, un avantaj în plus faţă
de Asa. Părea imposibil pentru armata lui Iuda
să câştige.

Desfăşurarea evenimentelor

1. Împăratul Asa experimentează ajutorul lui
Dumnezeu.
AC
2. Împăratul Asa nu se sprijină pe ajutorul lui
Dumnezeu.
3. Iosafat devine împărat.
ACN
4. Iosafat se aliază cu Ahab.
ACM
5. Iosafat scapă de moarte în luptă.
ACM
6. Duşmanii atacă Iuda.
7. Iosafat se roagă.
ACM
8. Dumnezeu promite ajutor şi victorie. ACM
9. Corul conduce armata lui Iuda în luptă.

Punct culminant

Ei îi văd pe toţi duşmanii morţi.

Dar împăratul Asa n-a disperat, el s-a
bazat pe ajutorul lui Dumnezeu. Iată cum s-a
rugat: „Doamne, numai Tu poţi veni în ajutor
celui slab ca şi celui tare: vino în ajutorul
nostru Doamne Dumnezeul nostru! Căci pe
Tine ne sprijinim, şi în numele Tău am venit
împotriva acestei mulţimi. Doamne, Tu eşti
Dumnezeul nostru“ (2 Cronici 14:11).
Rezultatul a fost că armata uriaşă a
duşmanilor şi carele lor au fugit. Armata lui
Iuda i-a urmărit capturând comorile şi vitele.

ACM

Concluzie

Ei îi jefuiesc pe duşmani.
Se întorc la Ierusalim şi-L laudă pe Dumnezeu.
ACM + ACN

Prinţul Iosafat ştia că nici un împărat al
ţărilor dimprejur nu ar fi putut să-i ajute aşa
cum i-a ajutat Domnul. Domnul este
Creatorul cerului şi al pământului. El este
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Cluj nu pot să aştepte ca domnul Popescu să
facă aceste lucruri pentru ei. În acelaşi fel
nu putem să aşteptăm ca Dumnezeu să ne
ajute dacă nu facem parte din familia Lui.

„Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel
viteaz în lupte“ (Psalmul 24:8). Nici o
persoană sau armată nu poate să te ajute în
felul în care te ajută Dumnezeu. El este cel
mai mare şi cel mai minunat Ajutor pe care
îl poate avea cineva.

Eşti tu în familia lui Dumnezeu?
Gândeşte-te serios la această întrebare.
Dacă la sfârşitul grupului vrei să vorbeşti cu
mine despre a deveni copilul lui Dumnezeu,
voi fi bucuros să îţi explic mai mult din
Biblie. Rămâi pe locul tău când ceilalţi
pleacă şi atunci voi şti că vrei să vorbeşti cu
mine. A fi în familia lui Dumnezeu este cea
mai minunată schimbare din viaţa cuiva.

Şi totuşi, tatăl lui Iosafat, împăratul
Asa, nu a depins tot timpul de ajutorul lui
Dumnezeu. Uneori a depins de alţi împăraţi,
care nici măcar nu-L cunoşteau pe singurul
Dumnezeu adevărat. Mai târziu, împăratul a
avut o mare problemă cu picioarele şi avea
nevoie de ajutor. Biblia ne spune: „Chiar în
timpul bolii lui, n-a căutat pe Domnul, ci a
întrebat pe doctori“ (2 Cronici 16:12).

Iosafat făcea parte din familia lui
Dumnezeu şi prin felul în care se purta arăta că
Îl iubeşte pe Dumnezeu. Noul rege voia să facă
schimbări. El a trimis oameni în alte oraşe ca
să-i înveţe pe oameni legea lui Dumnezeu. El
şi-a îmbunătăţit armata. Curând oamenii din
ţările învecinate cu Iuda şi-au dat seama că
Iuda era deosebit. De ce? Domnul era cu
Iosafat şi poporul lui. El era Ajutorul lor.
Celelalte ţări nu au început război împotriva lui
Iuda. Vă puteţi gândi de ce nu-i atacau? (Lăsaţi
copiii să răspundă.)

Imaginea I-2
Când prinţul Iosafat avea 35 de ani,
tatăl lui, împăratul Asa a murit. Ce fel de
împărat va fi Iosafat? Citim în Biblie că încă
din tinereţe s-a încrezut în Domnul (2 Cronici
17:3-4). Iosafat ştia că, dacă voia să
beneficieze de ajutorul lui Dumnezeu, trebuia
să urmeze căile lui Dumnezeu. Este la fel şi
astăzi: Dumnezeu promite să-i ajute pe cei
care Îi aparţin. Tu şi eu ne-am născut
păcătoşi, în afara familiei lui Dumnezeu.
Aşa că noi alegem să nu ascultăm de El!
Poate ai fost prins copiind răspunsurile la
şcoală şi imediat ai spus profesoarei tale:
„Nu am copiat, sincer!“ Ai spus o minciună
şi aceasta este păcat. Ai copiat răspunsul şi
aceasta este păcat.

Imaginea I-3
Ţara cea mai apropiată de Iuda era
Israel, ţară în care domnea Ahab, un împărat
plin de răutate. El şi-a încurajat poporul să se
închine la idoli. Într-o zi împăratul Iosafat s-a
dus să-l viziteze pe împăratul Ahab.
„Tu şi eu, şi armatele noastre, s-ar
putea uni ca să lupte împotriva cetăţii Ramot
din Galaad“, i-a sugerat vicleanul Ahab. Ce ar
fi trebuit să răspundă Iosafat? (Lăsaţi copiii să
răspundă.) De ce?

Ştim din Biblie că aceste lucruri sunt
greşite. Trebuie să ai păcatele iertate şi
astfel poţi să intri în familia lui Dumnezeu.
Când te încrezi în Domnul Isus ca să-ţi ierte
păcatele, acest lucru te aduce în familia lui
Dumnezeu.

Dar răspunsul lui Iosafat a fost unul
diferit. „Bine!“, a răspuns el aprobând. „Vom
face acest lucru, dar mai întâi trebuie să-L
întrebăm pe Domnul dacă acest lucru este după
voia Lui.“

Să presupunem că aceasta este
familia Popescu. Ei locuiesc în Piaţa Cluj.
(Arătaţi mijloacele vizuale suplimentare.) În
fiecare săptămână, tata le dă bani de
buzunar lui David şi Mihaelei, dar el nu dă
bani de buzunar şi celorlalţi copii de pe
stradă. Tata îi duce adesea la înot sâmbăta
după amiază, dar nu-i duce pe toţi ceilalţi
copii. Se joacă cu ei jocuri pe calculator şi le
dă dulciuri. De ce face el toate aceste lucruri
pentru David şi Mihaela? Pentru că ei fac
parte din familia lui. Ceilalţi copii din Piaţa

Împăratul Ahab a chemat pe profeţii
lui şi i-a întrebat: „E bine să ne unim şi să
luptăm împotriva cetăţii Ramot din Galaad?“
Aceştia i-au dat răspunsul pe care îl dorea
împăratul. „Mergeţi, căci Dumnezeu vă va da
victorie.“ Totuşi Iosafat a fost nesigur şi şi-a
dat seama că aceştia nu erau adevăraţii profeţi
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ai lui Dumnezeu. „Nu mai este nici un alt
profet?“ a întrebat el.

bun! Dumnezeu îl iubea pe împăratul
Iosafat şi l-a ajutat chiar dacă el se afla întrun loc greşit cu oameni nepotriviţi.

Fără nici o tragere de inimă, împăratul
Ahab l-a chemat pe Mica, un adevărat profet al
lui Dumnezeu, iar răspunsul lui a fost cu totul
altul. „Veţi fi înfrânţi!“, i-a avertizat Mica.

Poate eşti creştin, Isus Hristos este
Mântuitorul tău, dar mergi într-un loc
nepotrivit cu oameni nepotriviţi. Lui
Dumnezeu nu îi place ce faci, însă te iubeşte.
Mergi în parc şi te întâlneşti cu alţi băieţi. Ei
se droghează, fumează, se uită în reviste
„murdare“ sau necăjesc femei bătrâne. Îl
poţi ruga pe Dumnezeu să te ajute să ieşi din
acest grup de prieteni. El te va ajuta, chiar
dacă intri într-o încurcătură, aşa cum a
făcut împăratul Iosafat.

Acum împăratul Iosafat trebuia să
aleagă. Dar el a ales să nu asculte de
avertizarea lui Dumnezeu. A ales să meargă în
luptă, bazându-se pe ajutorul împăratului
Ahab. Acest lucru a dus numai la probleme.
Alegerea împăratului Iosafat nu a
plăcut Domnului pentru că Dumnezeu nu vrea
ca cei ce sunt copii ai Lui să ceară ajutor din
partea celor ce sunt împotriva Lui.
Dumnezeu nu va ajuta creştinii să facă
lucruri pe care El le-a interzis. Dacă un
băiat creştin se decide să-l bată pe un alt
băiat, nu se poate aştepta ca Dumnezeu să-l
ajute la acest lucru. Poate că un prieten îţi
dă talismanul lui purtător de noroc ca să-l
porţi la o competiţie sportivă şi îţi spune că
sigur te va ajuta - ce trebuie să faci dacă eşti
creştin? (Lăsaţi copiii să răspundă.)

Bătălia împotriva celor din Ramot din
Galaad a continuat. Un soldat şi-a întins arcul
şi a tras întâmplător, dar a lovit pe cineva. L-a
lovit pe împăratul Ahab şi l-a rănit grav. El a
murit în aceeaşi seară. Ahab nu credea în
Dumnezeu ca şi Mântuitor al său sau ca
Ajutorul lui. Nu credea în Dumnezeu deloc. Ce
viaţă rea şi ce moarte tristă!
Regele Iosafat s-a întors acasă fiind un
om mai înţelept. El a învăţat cât de prostesc
este să depinzi de oameni sau de armate.
Domnul era Cel în care trebuia să aibă
încredere. El era un Ajutor minunat, indiferent
de problemă. Iosafat şi-a amintit această lecţie
– mai ales atunci când a primit veşti proaste,
ceva mai târziu.

Este important să ne amintim că
Dumnezeu a promis că-i va ajuta pe aceia
care au crezut în Domnul Isus ca şi
Mântuitorul lor personal. El îi ajută în
problemele lor, îi ajută atunci când Satana
încearcă să-i facă să greşească. El îi ajută să
facă lucrurile care Îi sunt plăcute Lui.

Imaginea I-5

Fapta împăratului Iosafat, de a se
pregăti să-şi unească forţele cu împăratul Ahab,
n-a fost plăcută lui Dumnezeu.

„O mare mulţime înaintează împotriva
ta! Amoriţii şi moabiţii atacă Iuda.“ Ce să fac?
Împăratul a adunat oamenii din Ierusalim ca să
ceară ajutor de la Dumnezeu. Bărbaţii, femeile
şi copiii ascultau cum împăratul lor se ruga în
Templu. (Învăţătorul sau ajutorul să citească cu
voce tare 2Cronici 20:6,12). De cine depindea
împăratul lor? Da - numai de Dumnezeu. De
aceea s-a rugat înainte de a trece la acţiune.

Imaginea I-4
Vicleanul împărat Ahab s-a decis să se
deghizeze pentru că ştia că inamicul în primul
rând îl va urmări pe el. Bietul împărat Iosafat a
pornit la luptă în hainele lui împărăteşti - direct
în mijlocul pericolului.
„Iată, acolo este împăratul Israelului,“
a strigat comandantul armatei inamice din carul
lui, când l-a văzut pe Iosafat. „Urmăriţi-l!“ Sau întors să-l atace pe Iosafat, care însă a scos
un ţipăt tocmai la timp. Duşmanii şi-au dat
seama că nu este regele Israelului. Spune în
Biblie că: „Domnul l-a ajutat, şi Dumnezeu i-a
îndepărtat de la el“ (2Cronici 18:31). Ce
ajutor minunat este El, cu siguranţă, cel mai

Ce faci tu când ai o problemă?
Uneori aceia dintre noi care Îl iubim pe
Domnul încercăm să rezolvăm problemele
singuri. Sau poate mergem la altcineva să
căutăm ajutor. Dacă nu rezolvăm astfel,
atunci ne rugăm. Facem lucrurile invers,
nu-i aşa? În primul rând ar trebui să ne
amintim să ne rugăm pentru că nu există
4

„Lăudaţi pe Domnul, căci îndurarea
Lui ţine în veac!“ cânta corul în timp ce armata
înainta pe drumul ce ducea la punctul din care
avea să se vadă imensa armată a duşmanilor.

nici un ajutor ca Dumnezeu. El este măreţ şi
puternic. El îi iubeşte pe fiecare din copiii
Lui. El ştie ce este cel mai bine pentru noi în
fiecare situaţie. El poate şi vrea să Îşi ajute
copiii.

Imaginea I-6

De aceea El a avut un mesaj special
pentru împăratul şi pentru oamenii din
Ierusalim. Dumnezeu a trimis răspunsul Lui
prin unul din profeţii Lui. ,,Ascultaţi, tot Iuda
şi locuitorii din Ierusalim, şi tu, împărate
Iosafat! Aşa vă vorbeşte Domnul: ,,Nu vă
temeţi şi nu vă înspăimântaţi dinaintea acestei
mari mulţimi, căci nu voi veţi lupta, ci
Dumnezeu. Mâine coborâţi-vă împotriva lor şi
… Domnul va fi cu voi!“ (2Cronici 20:15-17).

Când au ajuns în locul din care se
vedea armata duşmanilor au amuţit de uimire.
Valea era plină de cadavre; nici măcar un
duşman n-a scăpat. Dumnezeu i-a făcut pe
duşmani să se lupte între ei şi acesta era
rezultatul! Iosafat şi armata lui au coborât în
vale şi au început să adune prada bogată. Erau
haine, bogăţii şi arme de luptă. Erau aşa de
multe că le-au trebuit trei zile ca să ducă totul
în cetate!

Împăratul şi oamenii s-au plecat cu
feţele la pământ pentru a se închina Domnului.
El promisese ajutorul Lui, şi aceasta era tot de
ceea ce aveau ei nevoie.

Domnul îşi ţinuse promisiunea - El
câştigase bătălia pentru ei. El întodeauna Îşi
va ţine promisiunile de a-i ajuta pe copiii
Lui. Câteodată nu ne ajută aşa cum am vrea
noi. De multe ori dorim ca Dumnezeu să ne
îndepărteze toate problemele şi, uneori, aşa
face, dar de cele mai multe ori ne ajută să
trecem prin ele. Orice face El, este cel mai
bine pentru noi şi noi putem să-I mulţumim
pentru acest lucru.

Dacă eşti mântuit, Domnul promite
să te ajute şi pe tine. Poţi să îmi spui în ce
momente ai nevoie de ajutorul Lui? (Lăsaţi
copiii să răspundă.) Biblia este plină de
promisiuni de ajutor. Este bine să le
însemnezi şi să le înveţi. Ascultă: „Nu te
teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu
îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu
te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor...“ (Isaia
41: 10). „Domnul este de partea mea, nu mă
tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte
oameni?“ (Psalmul 118:6)

Era exact ceea ce doreau să facă şi
împăratul Iosafat şi poporul lui. În cea de-a
patra zi, împăratul a condus o importantă
procesiune către Templul din Ierusalim. Aceea
a fost o zi foarte fericită! Oamenii au cântat din
flauturi, harfe şi trompete şi întreaga mulţime
cânta laude lui Dumnezeu pentru acea mare
victorie.

Îţi vei aduce aminte de aceste
promisiuni când vei avea un examen la şcoală,
când ai tăi se ceartă acasă şi aceasta te
întristează sau când ţi-e frică? Am scris aceste
versete pe foi de hârtie. Dacă vrei un verset pe
care să-l pui în camera ta, cere-mi la sfârşitul
întrunirii. Dacă Îl ai pe Domnul Isus ca
Mântuitor al tău, Dumnezeu vrea să ştii că El
este ajutorul tău.

Dacă Îl cunoşti şi Îl iubeşti pe
Domnul Isus, nu uita să-I mulţumeşti pentru
ajutorul Lui. Nu este minunat să ştii că El
este Ajutorul tău? El este cel mai bun ajutor
pe care îl poţi avea.
Poate că nu ai nici un ajutor din
partea lui Dumnezeu pentru că încă trăieşti
în felul tău. Vrei să fii altfel? Vrei ca
Domnul Isus să-ţi îndepărteze păcatul?
Spune-I acest lucru acum. Primeşte-L ca
Mântuitor al tău. Aminteşte-ţi: celor ce Îl
primesc pe El, Dumnezeu le dă dreptul de a
se numi copii ai lui Dumnezeu. (Ioan 1:12).
Atunci vei fi în familia lui Dumnezeu şi, cu
siguranţă, El va fi Ajutorul tău.

În următoarea dimineaţă, bazându-se
pe promisiunea lui Dumnezeu de a-i ajuta,
împăratul şi poporul s-au pregătit pentru luptă.
Împăratul le-a amintit tuturor: ,,Ascultaţi-mă!
Încredeţi-vă în Domnul … şi veţi izbuti.“
Apoi a început să-i organizeze pentru
mărşăluirea către terenul de luptă. Cine ar
trebui să meargă înainte? (Lăsaţi copiii să
sugereze). Era foarte neobişnuit, deoarece corul
mergea înainte, fiind urmat de soldaţi!
5

Lecţia 2
IOAS

(Această lecţie poate fi urmată de un
moment scurt de rugăciune. Încurajaţi copiii
creştini să mulţumească lui Dumnezeu pentru
ajutorul Său. Sugeraţi-le să înceapă cu aceste
cuvinte: „Îţi mulţumesc Doamne Isuse că m-ai
ajutat când ...)

Texte biblice pentru învăţători
2 Cronici 22:10 - 24:27
2 Împăraţi 11:8-12

Adevăr central
Credinţa (second hand) „de mâna a doua“ nu
este bună.

Aplicaţie
Pentru nemântuiţi: Asigură-te de faptul că
Domnul Isus este Mântuitorul tău personal.

Verset de memorat
„...Fiul Lui Dumnezeu, (…) m-a iubit şi S-a dat
pe Sine Însuşi pentru mine“ Galateni 2:20.

Schiţa lecţiei
Început
Căutarea
certificatului
supravieţuire.

personal

de

Desfăşurarea evenimentelor
1. Moartea lui Ahazia.
2. Împărăteasa plănuieşte uciderea.
3. Ioas este salvat şi trăieşte în Templu.

AC

4. Iehoiada planifică încoronarea lui Ioas.
5. Împărăteasa intervine, însă fără succes.
6. Reforme după sfatul lui Iehoiada.

ACN

7. Noi sfătuitori; Ioas merge pe o altă cale.
8. Ioas porunceşte moartea lui Zaharia.

ACN

Punctul culminant
Armata Siriei invadează cetatea.

Concluzie
Ioas este rănit şi moare.

ACN

Notă pentru învăţători
Suntem conştienţi că unii comentatori
îl consideră pe Ioas un ucigaş pe la spate.
Totuşi, mulţi alţii sunt de acord cu faptul că el
nu a avut o credinţă adevărată; acesta este
punctul evidenţiat în lecţie.
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Lecţia

Trebuie că le-a fost foarte greu să îl ţină ascuns
şi liniştit, dar s-au descurcat. Îl iubeau pe acest
micuţ şi ţineau la el ca şi când ar fi fost copilul
lor. L-au învăţat despre Domnul şi căile Lui. Lau învăţat poruncile lui Dumnezeu şi îşi doreau
ca el să Îl cunoască pe Dumnezeu la fel cum şi
ei Îl cunoşteau. Ei au făcut tot ce le-a stat în
putinţă pentru Ioas, dar n-au putut să-i
schimbe inima lui păcătoasă, n-au putut să-l
facă un credincios.
Este la fel pentru fiecare copil care
are părinţi creştini. Părinţii creştini pot să-i
înveţe pe copiii lor din Biblie, pot să se roage
cu copiii lor, dar nu le pot lua păcatele şi să-i
facă creştini. Trebuie să te naşti în familia
lui Dumnezeu „nu din voia vreunui om, ci
din Dumnezeu“ (Ioan 1:13). Ioas trebuia să
ajungă să Îl cunoască pe Dumnezeu în mod
personal. În timp ce creştea alături de unchiul
şi mătuşa lui, el credea ce îl învăţau ei, însă era
o credinţă de mâna a doua, care este la fel de
nefolositoare ca şi certificatul de supravieţuire
de mâna a doua. Sunt sigur că unchiul şi
mătuşa lui s-au rugat ca Ioas să ajungă să Îl
cunoască pe Domnul.
Iehoiada lucra în Templu ca şi preot.
El l-a învăţat pe Ioas şi i-a purtat de grijă, şi
chiar şi-a găsit timp pentru a pune în aplicare
un plan măreţ ...

„Ce cauţi?“, l-a întrebat doamna
Ionescu pe fiul ei, Adam.
„Caut
certificatul
personal
de
supravieţuire al lui Alex, a explicat Adam. Ştii
acela pe care l-a primit când a dovedit că poate
să înoate în hainele lui obişnuite. Am nevoie de
el.“
„Pentru ce? Pe-al tău l-ai folosit la
clubul de navigatori săptămâna trecută. Nu ai
nevoie de cel al fratelui tău“, a spus doamna
Ionescu.
„Este pentru Marcu. El nu poate să
meargă împreună cu noi la clubul de navigatori
fără un certificat personal de supravieţuire,“ a
răspuns Adam continuând să îl caute.
„Stai puţin fiule, certificatul lui Alex
nu este bun pentru Marcu. Nu îl vor accepta.“
„De ce nu? Tu tot timpul spui că
lucrurile de mâna a doua pot să fie la fel de
bune ca şi cele noi“, a răspuns Adam puţin
dezamăgit.
„Într-adevăr pot să fie la fel de bune,
dar un certificat de supravieţuire de mâna a
doua nu poate fi deloc bun. El califică numai
persoana al cărei nume se află pe el.
Astăzi îl vom cunoaşte pe Ioas care
avea alt lucru de mâna a doua şi care nu era
deloc bun.

Imaginea II-2

Imaginea II-1

Într-o zi, el a trimis un mesaj în toată
Iuda: „Toţi leviţii şi capii de familii trebuie să
meargă la Ierusalim“, şi o mare mulţime s-a
adunat la Templu. Iehoiada le-a spus: „Fiul
regelui va domni“. Ei urmau să-l încoroneze pe
Ioas care avea doar 7 ani! Iehoiada ştia că era o
treabă foarte periculoasă, aşa că a organizat
oamenii în grupuri care făceau de pază. O
gardă înarmată a fost aşezată în jurul prinţului
care a fost adus în Templu de Iehoiada şi fiii
lui. Pe capul prinţului a fost pusă o coroană, a
fost uns cu ulei şi toată lumea a strigat:
„Trăiască împăratul! Trăiască împăratul!“
Împărăteasa cea vicleană a auzit toată
zarva şi s-a dus repede la Templu pentru a
vedea ce se întâmplă acolo. Abia îi venea să
creadă: – acolo, lângă un stâlp, la intrarea
Templului, stătea Ioas cu o coroană pe cap.
Mulţimi de oameni cântau şi era multă muzică
şi veselie. Părea că toată ţara era în sărbătoare.
Împărăteasa era furioasă şi îngrozită.

Lucruri foarte înfricoşătoare i s-au
întâmplat lui Ioas când era copil. Tatăl lui,
Ahazia, împăratul lui Iuda a fost ucis. Mama
împăratului, deci bunica lui Ioas era hotărâtă să
ajungă ea împărăteasă şi să ucidă pe toţi cei
rămaşi din familia regală. Ioas, care era doar un
bebeluş, se afla într-un pericol îngrozitor; el şi
ceilalţi prinţi regali au fost ascunşi într-un loc
secret, aşteptând să fie ucişi.
O mătuşă de-a lui Ioas, o femeie foarte
curajoasă, a descoperit unde se aflau aceştia.
Într-o zi, când nimeni nu a văzut, ea a dus la
bun sfârşit o misiune de salvare şi l-a ascuns pe
Ioas şi pe cea care îl îngrijea într-un dormitor.
A fost o salvare foarte periculoasă a micului
prinţ – şi, chiar şi acum, el era încă în pericol.
Această femeie, mătuşa lui Ioas, şi
soţul ei, Iehoiada, trăiau şi lucrau în Templu,
unde Iehoiada Îl slujea pe Dumnezeu. L-au dus
pe micul prinţ în casa lor şi l-au ţinut ascuns.
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Rupându-şi haina împărătească a început să
strige: „Trădare! Trădare!“, însă puţini au fost
cei care au ascultat protestele ei şi astfel a fost
imediat arestată, dusă afară şi ucisă.

Pavel, care a scris mai multe cărţi
din Biblie, a spus „Căci ştiu în cine am
crezut“ (2 Timotei 1:12). Tu ştii? Numai
când îţi pui încrederea doar în Isus Hristos,
ai o „legătură“ cu Dumnezeu ... orice altceva
este credinţă de mâna a doua, aşa cum vom
vedea în curând în viaţa lui Ioas.

Imaginea II-3

Ioas, care avea 7 ani era regele cetăţii
Iuda! Avea nevoie de Iehoiada ca să-l
sfătuiască. Iehoiada, care era cunoscut în mod
oficial ca mare preot, a fost un sfătuitor înţelept
al regelui şi citim în Biblie că Ioas a făcut ceea
ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Lucrurile
s-au schimbat în bine în Iuda. Regele a dat
ordin ca Templul să fie reparat. A fost făcută o
ladă mare şi aşezată în afara Templului.
Oamenilor li s-a spus să pună banii pe care
urmau să-I dea Domnului în acea ladă. Se
umplea în fiecare zi şi Iehoiada împreună cu un
servitor regal o goleau. Banii erau folosiţi
pentru a cumpăra lemnele şi piatra de care era
nevoie pentru a repara Templul şi pentru a plăti
lucrătorii. A fost de ajuns chiar şi pentru a
cumpăra vase de aur şi de argint pentru
Templu. (Tatăl lui Ioas îndepărtase aceste vase
din Templu).
Ce zi măreaţă a fost atunci când
Templul arăta din nou minunat! Au fost aduse
jertfe în mod regulat, aşa cum poruncise
Domnul. Altarele lui Baal au fost dărâmate.
Cu siguranţă că Ioas a făcut lucruri
bune atât timp cât a ascultat sfatul lui Iehoiada
şi se părea că el crede în Dumnezeu, dar
credinţa lui era una de mâna a doua şi nu
era deloc credinţă adevărată. El nu avea nici
o „legătură“ cu Dumnezeu. Eşti şi tu ca
Ioas? Poate că tu te porţi ca un creştin şi
vorbeşti ca un creştin. Ştii multe despre
Dumnezeu şi poate citeşti Biblia, dar este o
mare diferenţă între a cunoaşte multe
despre Dumnezeu şi a-L cunoaşte pe El în
mod personal.
Sunt sigur că băieţii cunosc multe
lucruri despre .... (spuneţi numele unui mare
sportiv). Spune-ţi-mi ce ştiţi despre el? Dar
l-a întâlnit cineva, l-a vizitat cineva? Nu-l
cunoaşteţi. Ajungi să-L cunoşti pe
Dumnezeu, când îţi dai seama că ai păcătuit
înaintea Lui şi când îţi pare într-adevăr rău.
Trebuie să înţelegi că Domnul Isus Hristos a
murit pentru a te salva de păcatul tău, iar tu
trebuie să crezi în El ca Mântuitor al tău
personal.

Imaginea II-4

După câţiva ani, unchiul lui, Iehoiada,
a murit la frumoasa vârstă de 130 de ani. Alţi
oameni au ajuns să-l sfătuiască pe rege şi lui
i-au plăcut şi ideile lor. El nu avea convingeri
proprii, nu avea o credinţă adevărată în
Dumnezeul Cel viu. Lucrurile au început să se
schimbe în rău în Iuda. Împăratul şi poporul au
început să se închine din nou la idoli. Din nou,
Templul a început să nu mai fie important
pentru ei.
Dumnezeu a trimis mesaje pentru a-l
avertiza pe rege şi pe oameni, dar ei nu au vrut
să asculte. Fiul lui Iehoiada, Zaharia, i-a
avertizat că Dumnezeu îi va pedepsi: „Pentru
că aţi părăsit pe Domnul, şi El vă va părăsi!“
Ioas l-a urât pe Zaharia şi s-a hotărât să-l facă
să tacă. „Ucide-ţi-l cu pietre!“, a poruncit el
oamenilor. Şi ei au făcut întocmai. Au ucis cu
pietre pe acest om bun chiar în curtea
Templului.
Este şocant când ne gândim că Ioas a
poruncit moartea fiului acelui om bun, care l-a
salvat, l-a ascuns, i-a purtat de grijă şi l-a
sfătuit. Regele îşi arăta acum adevărata faţă!

Imaginea II-5

Ce fel de persoană eşti tu atunci
când părinţii sau prietenii tăi creştini nu
sunt în preajma ta? Poate că eşti o persoană
total diferită şi faci sau spui lucruri pe care
le spun necreştinii. Faci la fel ca ei pentru că
eşti la fel cum sunt şi ei. Inima ta este încă
păcătoasă; vrei să mergi pe drumul tău deşi,
uneori, te comporţi ca un creştin sau poate
chiar vorbeşti ca un creştin.
Poate că îi înşeli pe părinţii tăi, dar
nu poţi să-L înşeli pe Dumnezeu: „Omul se
uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul se
uită la inimă“ (1 Samuel 16:7). El ştie dacă
nu te-ai încrezut niciodată în Isus Hristos ca
Mântuitor al Tău personal; El ştie dacă ai o
credinţă de mâna a doua. El vrea să te
salveze; El vrea să crezi în El şi să Îl cunoşti.
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Poate că îţi dai seama că ai doar o
credinţă de mâna a doua şi aceasta nu este
bună. Dacă vrei să vorbeşti cu mine despre a
te încrede în Domnul Isus ca Mântuitor al
tău personal, eu voi fi bucuros să te ajut.
Vino la (indicaţi un loc), după grup. Este
foarte important ca tu să-L cunoşti pe
Dumnezeu în mod personal. Ioas nu L-a
cunoscut şi viaţa lui a mers din rău în mai
rău.
Imaginaţi-vă că a poruncit moartea lui
Zaharia care probabil a trăit sub acelaşi
acoperiş cu el pentru un timp. Chiar înainte ca
profetul să moară, a spus: ,,Domnul să vadă şi
să judece!“

trebui să le spună oamenilor de felul acesta:
„Niciodată nu v-am cunoscut, depărtaţi-vă
de la Mine“ (vezi Matei 7:23). Dumnezeu nu
vrea ca tu să ai o credinţă de mâna a doua,
El vrea ca tu să crezi în Domnul Isus ca
Mântuitorul Tău personal şi Domnul tău.
Nu vrei să vii la El acum? Ascultaţi aceste
cuvinte frumoase pe care le spune Domnul
Isus: „Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni
afară“ (Ioan 6: 37).
Dacă vii la El şi-L rogi să te ierte şi să
vină în viaţa ta, El va face lucrul acesta. El îţi
promite că nu te va izgoni. Atunci Îl vei
cunoaşte pe Dumnezeu, vei fi diferit de Ioas,
care doar ştia anumite lucruri despre
Dumnezeu.

Imaginea II-6

Domnul într-adevăr a lucrat împotriva
lui Ioas. El s-a folosit de regele Siriei, a cărui
armată a intrat în Iuda şi a atacat Ierusalimul.
Deşi armata siriană era mică, Dumnezeu a
îngăduit ca ea să învingă armata lui Ioas.
Sfătuitorii împăratului au fost toţi ucişi. La cine
se mai putea duce împăratul? Acesta este
rezultatul unei credinţe de mâna a doua.
Dacă ştii doar lucruri despre
Dumnezeu şi nu Îl cunoşti pe El, adesea îţi vei
da seama că nu ai pe nimeni de la care să ceri
ajutor. Ioas trebuia să facă un plan. El s-a decis
să ia toate paharele valoroase de aur şi de
argint şi alte vase din Templu şi le-a trimis ca
dar împăratului Siriei. „Poate că acestea îl vor
convinge să părăsească Ierusalimul“, a fost
ideea lui Ioas. Împăratul Siriei şi armata lui
s-au retras, dar nu înainte ca Ioas să fie rănit
foarte grav şi scos de pe câmpul de luptă.
Împăratul rănit zăcea în cameră, în
timp ce au intrat doi servitori. Ei erau foarte
supăraţi datorită felului în care l-a tratat
împăratul pe Zaharia, fiul lui Iehoiada, aşa că
l-au omorât pe împărat. Credeţi că această
credinţă de mâna a doua i-a fost de vreun ajutor
lui Ioas când a murit? Nu, nu l-a ajutat. El nu
L-a cunoscut pe Dumnezeu în mod personal.
Trebuie să fii fost groaznic pentru el să-L
întâlnească pe Dumnezeu, deoarece numai
oamenii care Îl cunosc pe Dumnezeu în mod
personal merg în Rai.
Domnul Isus ne-a avertizat că
oamenii care arată ca şi creştinii, se poartă
ca şi creştinii, dar nu sunt creştini nu vor
putea niciodată să fie cu El în Rai. El va

Lecţie suplimentară
Subiectul din lecţia despre Ioas este pentru
copiii nemântuiţi. Vă sugerăm să introduceţi
următoarele idei în timpul programului pentru
a-i ajuta şi pe copii mântuiţi.

Mergând prin credinţă

Aveţi nevoie de:

Un sac mare de gunoi;
Fulgi de porumb;
O eşarfă pentru legat la ochi.

Instrucţiuni

Tăiaţi părţile laterale ale sacului de gunoi (dar
nu tăiaţi fundul sacului) şi întindeţi-le pe
podea.

Texte biblice

2 Corinteni 5: 7
Romani 10: 17

Lecţia

Obiectivul acestei activităţi este ca cel
legat la ochi să meargă pe bucăţile de plastic,
evitând bucăţile mici de fulgi de porumb
ascultând numai de instrucţiunile liderului său.
Legaţi la ochi un copil care va merge
desculţ. Puneţi fulgi de porumb pe sacul de
gunoi. Apoi liderul va ghida copilul în mod
corect: „fă un pas mare... acum unul mic… la
stânga... la dreapta...“ Permiteţi altor doi copii
să indice greşit.
Explicaţi faptul că toţi creştinii trebuie
să asculte de glasul lui Dumnezeu şi să-L
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Lecţia 3
EZECHIA

împlinească. Noi facem lucrul acesta pentru că
noi credem că El ne conduce în direcţia bună.
Când credem, ascultăm şi împlinim, vom
merge pe calea bună.

Texte biblice pentru învăţători
2 Cronici 28:24 – 32:23

Adevăr central
Copiii lui Dumnezeu trebuie să apere onoarea
lui Dumnezeu la fel cum a făcut Ezechia.

Aplicaţie
Pentru mântuiţi:

Aceasta
va
influenţa
modul în care trăieşti şi în
care te rogi.

Verset de memorat
„Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru să
primeşti toată slava, cinstea şi puterea....“
(Apocalipsa 4:11a)

Schiţa lecţiei
Început
Un dormitor dezordonat.

Desfăşurarea evenimentelor
1. Ezechia devine regele lui Iuda.
2. El distruge idolii.
3. El distruge şarpele de aramă.
ACM
4. Repară Templul.
ACM
5. Reintroduce sărbătoarea Paştelor.
ACM
6. Năvălirea lui Sanherib.
7. Ezechia face pace.
ACM
8. Năvălirea lui Sanherib.
9. Ezechia se pregăteşte pentru atac.
10. Mesagerii sirieni îngrozesc pe locuitorii
Israelului.
11. Ezechia ia scrisoarea lui Sanherib la
Templu şi se roagă.
ACM
12. Dumnezeu promite victorie.

Punctul culminant
Moartea în tabăra siriană.

Concluzie
Sanherib se întoarce acasă.
Popoarele dau slavă lui Dumnezeu.
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ACM

Lecţia

lucrurile, El este mare şi El trebuie să
primească toată lauda noastră. Biblia
spune: „Vrednic eşti Doamne ... căci Tu ai
făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în
fiinţă şi au fost făcute“ (Apocalipsa 4:11).
Ezechia dorea ca Dumnezeu să fie onorat în
Iuda, ţara lui.

Imaginea III-1
Ai intrat vreodată într-un dormitor în
care ţi s-a părut că fiecare centimetru era în
dezordine? Poate că atunci ţi-au trecut prin
minte cuvintele mamei tale: „Fă curat la tine în
cameră ACUM“. Te-ai uitat la dezordinea din
cameră şi te-ai întrebat: „De unde să încep?“

Imaginea III-2
El a poruncit curăţirea Templului. Tot
ce avea de-a face cu închinarea la idoli a fost
aruncat afară. Întreaga clădire a fost curăţată şi
reparată. Preoţii şi leviţii care obişnuiau să-I
slujească lui Dumnezeu în Templu au fost
aduşi înapoi. Ce zi măreaţă când o mulţime
imensă de locuitori ai Ierusalimului, conduşi de
împăratul lor, s-au adunat la închinare! Jertfele,
pe care Dumnezeu spusese poporului Lui să le
aducă, au fost reinstaurate. S-au cântat cântări,
a fost muzică şi mare bucurie. Merita
Dumnezeu toată această laudă? Da! – Şi încă
mai mult. El merită lauda şi închinarea
tuturor oamenilor.

Probabil că aşa s-a simţit şi Ezechia
când a devenit regele lui Iuda. Palatul nu era
dezordonat, dar era atât de mult rău în ţară că
era greu să ştie cum să înceapă să îndrepte
lucrurile. Tatăl lui Ezechia, Ahaz a încurajat
oamenii să se închine la idoli. Cu cât mai mult
au făcut lucrul acesta, cu atât mai mult au ajuns
să ignore poruncile lui Dumnezeu. Aşa că în
ţară existau minciună, înşelătorie şi omoruri.
Templul în care Dumnezeu trebuia să
primească închinarea era închis, murdar şi avea
nevoie de reparaţii.

Să presupunem că faci un proiect
ştiinţific la şcoală. În grupa ta îl ai pe
Bogdan, un geniu la această materie. El are
o idee minunată şi arată tuturor cum se
pune în practică ideea lui. Grupul tău ia
notele cele mai mari. Ar trebui ca tu
să-ţi însuşeşti lauda pentru acest succes?
Nu! Fiecare şi-a făcut partea lui, dar fără
Bogdan nu ar fi avut atât succes. Bogdan ar
trebui lăudat pentru ceea ce a făcut.

Împăratul Ezechia era trist şi
nemulţumit. Mama lui îl învăţase Cuvântul lui
Dumnezeu. Ezechia însuşi credea în Dumnezeu
şi Îi aparţinea Lui. Ştia că oamenii din Iuda
trebuiau să se închine Domnului, singurul
Dumnezeu adevărat. Ei trebuiau să asculte de
poruncile Lui, dar oamenii nu aveau loc pentru
Dumnezeu. Dumnezeu fusese deposedat de
laudele şi închinarea care trebuiau să-I fie
aduse. Regele era hotărât să schimbe lucrurile.
El a acţionat repede.

Uită-te la lumea noastră. Cine a
făcut-o? Dumnezeu. Cine se asigură că
anotimpurile vin şi trec? Dumnezeu. Cine a
planificat iertarea păcătoşilor? Dumnezeu.
Cine a trimis pe Singurul Lui Fiu ca să fie
Mântuitorul nostru? Dumnezeu. Cine L-a
înviat din morţi? Dumnezeu. Dumnezeu
trebuie iubit şi ascultat de către toţi cei din
ţară şi din lume. Oamenii de pretutindeni
trebuie să-I cânte laudă Lui. Cu siguranţă, că
Ezechia a fost foarte bucuros să audă cântările
din Templu.

Foarte curând idolii au fost distruşi.
Chiar şi şarpele de aramă pe care Moise îl
ridicase în pustie a fost distrus, pentru că
oamenii începuseră să-şi pună credinţa în el,
unii chiar au ars tămâie înaintea lui. Dumnezeu
a poruncit ca oamenii să I se închine numai
Lui. În cea de-a doua poruncă El spune că
noi nu trebuie să ne închinăm înaintea unei
imagini a vreunui lucru, fie că arată ca ceva
din cer sau ceva de pe pământ. La aceasta
trebuie să fim foarte atenţi.

El s-a decis să sărbătorească din nou
sărbătoarea Paştelor; aceasta fusese neglijată
ani la rând. Au fost trimise scrisori în toată
împărăţia, prin care toţi oamenii erau invitaţi la
sărbătoare. Unii şi-au bătut joc de ele şi au
refuzat invitaţia însă mulţi au venit. Ce

Noi nu trebuie să ne rugăm înaintea
imaginilor care-L reprezintă pe Domnul
Isus, să sărutăm imagini cu El sau să ne
punem nădejdea într-o cruce care atârnă de
gâtul nostru. Pe Dumnezeu trebuie să-L
iubim şi Lui să ne închinăm. El a făcut toate
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mesaj regelui Sanherib: „Am greşit. Retrage-te
din Iuda şi îţi voi plăti orice îmi ceri.“ Regele
Sanherib a cerut mult şi Ezechia a trebuit să ia
din comorile din palat pentru a-i putea plăti.
Mai mult decât atât, el a trebuit să ia şi din
comorile de la Templu. A trebuit chiar să ia
aurul care fusese folosit pentru a acoperi uşile
Templului.

sărbătoare mare a fost! De fapt a fost atât de
îmbucurătoare, că a ţinut 14 zile în loc de 7 zile
cum era de obicei. Citim în Biblie că: „A fost
mare veselie la Ierusalim. De pe vremea lui
Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel,
nu mai fusese la Ierusalim aşa ceva.“ (2Cronici
30: 26).
Lăudau oamenii pe împărat? Nu, ei Îl
lăudau pe Dumnezeu şi împăratul era foarte
încântat. Aşa ar fi trebuit să fie dintotdeauna.
Ezechia ţinea mult la onoarea lui Dumnezeu, şi
dacă îl iubeşti pe Domnul Isus ca
Mântuitorul tău personal, şi tu ar trebui să
ţii la onoarea Lui. Când eşti învăţat despre
modul în care a fost făcută lumea şi
Dumnezeu nu este menţionat, îţi pasă că lui
Dumnezeu nu I se aduce laude pentru ceea
ce a făcut El? Ai putea spune: „Eu cred că
Dumnezeu a făcut lumea.“

Ezechia nu l-a onorat pe Dumnezeu
prin decizia aceasta, chiar dacă el era copilul
lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca toţi copiii
Lui să-L onoreze. Poţi fi ca o oglindă. O
oglindă reflectă lumina şi tu poţi să-L
reflecţi pe Dumnezeu prin felul în care te
comporţi sau vorbeşti. Tu-L vei „reflecta“
pe Dumnezeu când te trezeşti duminica
dimineaţa să mergi la biserică, chiar dacă
nimeni din familia ta nu merge. Îl onorezi pe
Dumnezeu când îţi respecţi părinţii sau
profesorii, pentru că eşti creştin. Poţi alege
să fii prietenos cu băiatul acela din clasa ta
pe care nu-l acceptă nimeni. Îl onorezi pe
Dumnezeu când îţi faci tema de la şcoală cât
poţi de bine. Faci aceste lucruri nu ca să
arăţi că eşti o persoană deosebită, ci ca să
arăţi că Dumnezeul tău este o Persoană
deosebită. Amintiţi-vă cuvintele din Biblie:
„Nu nouă, Doamne ... ci Numelui Tău dă
slavă...“ (Psalmul 115:1). Cel mai important
lucru în viaţă este să aducem laudă şi glorie
lui Dumnezeu.

Poate că eşti creştin, dar în secret.
Tu nu spui că eşti sincer, gata să ajuţi şi bun
pentru că aşa te-a schimbat Dumnezeu. Nu
vrei ca Dumnezeu să fie lăudat pentru ceea
ce a făcut în viaţa ta? În Biblie citim, „Nu
nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă
slavă...“ (Psalmul 115:1).
Ezechia nu a vrut să fie centrul
atenţiei; el a vrut ca Dumnezeu să aibă acel loc.
Când lua decizii, primul lui gând nu era: „Ce
am eu la afacerea aceasta?“ Procuparea lui
primordială era: „Cum va fi Dumnezeu onorat
prin aceasta?“ Lucrul acesta l-a ajutat să ia
decizii înţelepte. El a decis să pună capăt
înţelegerii pe care tatăl lui a făcut-o cu
împăratul Sanherib, conducătorul foarte
puternic al Siriei. Prin această înţelegere
împăratul şi oamenii din Iuda erau slujitori ai
Asiriei. Ezechia credea că este greşit ca
poporul lui Dumnezeu să fie dominat de un
împărat păgân. Când Ezechia a pus capăt
înţelegerii, regele Sanherib s-a mâniat şi a
aşteptat ocazia potrivită ca să-l atace pe
Ezechia.

De obicei Ezechia trăia în felul acesta,
dar teama a pus stăpânire pe el şi a încercat să-l
mituiască pe regele Sanherib. Eforturile lui au
dat însă greş. Curând îngrozitoarea armată a
Asiriei se îndrepta spre Ierusalim. Locuitorii
Ierusalimului ştiau că aceşti soldaţi cruzi
duseseră pe vecinii lor israeliţi în Asiria. Vor fi
şi ei luaţi robi?
Împăratul Ezechia şi-a chemat
căpeteniile şi împreună au luat decizii
importante. Zidurile Ierusalimului au fost
imediat reparate şi a mai fost construit încă un
zid în jurul primului. Râurile din afara cetăţii
au fost oprite pentru ca soldaţii asirieni să nu
aibă resurse de apă. Împăratul a organizat cu
multă grijă soldaţii şi a pus o gardă pe zidurile
Ierusalimului.

Imaginea III-3
Sanherib a atacat în cel de-al 14-lea an
al domniei lui Ezechia. Armata siriană a
invadat şi a capturat multe din oraşele lui Iuda.
Pentru o vreme, lui Ezechia i-a fost aşa de frică
încât a uitat de preocuparea pe care o avea
pentru onoarea lui Dumnezeu. A trimis un

Şi totuşi Ezechia nu se încredea în
ideile lui înţelepte sau în armata lui. Ascultaţi
ce le-a spus oamenilor lui: „Întăriţi-vă şi
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erau tot mai îngroziţi, dar ei nu răspundeau
pentru că acesta fusese ordinul lui Ezechia.

îmbărbătaţi-vă. Nu vă temeţi şi nu vă
înspăimântaţi înaintea împăratului Asiriei şi
înaintea întregii mulţimii care este cu el … cu
el este un braţ de carne, dar cu noi este
Domnul, Dumnezeul nostru, care ne va ajuta şi
va lupta pentru noi.“ (2 Cronici 32:7-8).
Împăratul şi-a înştiinţat oamenii că el se
încredea în Dumnezeu. Ştia că Dumnezeu este
mai puternic decât marea putere a Asiriei. El
l-a onorat pe Dumnezeu, nu-i aşa?

Imaginea III-5
Asirienii aveau o scrisoare pentru
împăratul Ezechia. Conţinea acelaşi mesaj batjocoritor, spunând că Dumnezeul lui Ezechia
era slab şi neajutorat. Ezechia vedea că
duşmanii râd de Dumnezeul lui. Şi Ezechia
ţinea la onoarea Dumnezeului lui mai mult ca
la orice.

Imaginea III-4

Această ameninţare nu era doar la
adresa Asiriei sau Iudei, ci şi la adresa onoarei
lui Dumnezeu. Ezechia a luat scrisoarea şi s-a
dus repede la Templu. Acolo, el a întins
scrisoarea înaintea lui Dumnezeu şi s-a rugat.
Ascultaţi o parte din rugăciunea lui: „Acum,
Doamne, Dumnezeul nostru, izbăveşte-ne din
mâna lui Sanherib, ca să ştie toate împărăţiile
pământului că numai Tu eşti Dumnezeu,
Doamne!“ (2 Împăraţi 19:19).

Nu au trebuit să aştepte mult până când
soldaţii duşmani s-au apropiat de Ierusalim. Nu
veniseră să lupte, ci să aducă un mesaj pe care
l-au rostit tare şi în limba iudeilor. (Citiţi 2
Cronici 32: 10-15): „Aşa vorbeşte Sanherib,
împăratul Asiriei: „Pe ce se bizuie încrederea
voastră, de staţi împresuraţi la Ierusalim? Oare
nu vă amăgeşte Ezechia, ca să vă dea morţii
prin foamete, şi prin sete, când zice: „Domnul,
Dumnezeul nostru, ne va scăpa din mâna
împăratului Asiriei?“ – Oare nu Ezechia a
îndepărtat înălţimile şi altarele Domnului, şi a
dat porunca aceasta lui Iuda şi Ierusalimului:
„Să vă închinaţi numai unui altar, şi să aduceţi
tămâie numai pe el?“ Nu ştiţi ce am făcut noi,
eu şi părinţii mei, tuturor popoarelor celorlalte
ţări? Dumnezeii nea-murilor acestor ţări au
putut ei să le izbăvească din mâna mea? Care
dintre toţi dumnezeii acestor neamuri, pe care
le-au nimicit părinţii mei, a putut să izbăvească
pe poporul lui din mîna mea, pentruca să vă
poată scăpa Dumnezeul vostru din mîna mea?
Să nu vă amăgească Ezechia dar şi să nu vă
înşele astfel; nu vă încredeţi în el! Căci
dumnezeul nici unui neam, nici unei împărăţii
n-a putut să izbăvească pe poporul lui din mâna
mea şi din mâna părinţilor mei: cu atât mai
puţin vă va izbăvi Dumnezeul vostru din mâna
mea!“

Desigur că Ezechia voia ca Dumnezeu
să-l păzească, desigur că voia ca Dumnezeu
să-i protejeze armata, desigur că nu voia ca
duşmanii să intre în Ierusalim, dar mai mult
decât atât el voia ca Dumnezeu să fie lăudat. El
voia ca toate naţiunile să ştie că Dumnezeu e
mai mare decât mândrul împărat Sanherib şi
armata lui.
La ce te gândeşti când te rogi, tu
care eşti creştin? Te concentrezi asupra a
ceea ce-ţi doreşti tu? Ar trebui să dorim
întodeauna ca răspunsurile la rugăciunile
noastre să-L onoreze pe Dumnezeu. Haideţi
să ne gândim la câteva rugăciuni. Adam s-a
rugat: „Doamne, te rog să-mi dai un joc pe
televizor pentru că Simon are unul şi am şi
eu nevoie de unul neapărat.“ Cristian s-a
rugat aşa: „Doamne, te rog să-l faci pe Alin
un creştin. Viaţa mea ar fi mult mai uşoară
şi toţi copiii ar putea să vadă că Tu poţi să
schimbi pe cei bătăuşi.“ Aceasta este
rugăciunea Claudiei: „Mi-e ruşine de temperamentul meu, Doamne, Te-am dezamăgit. Te rog ajută-mă să pot să îmi păstrez
calmul.“ Cine s-a gândit la onoarea lui
Dumnezeu atunci când s-a rugat? Cum poţi
şti aceasta? (Lăsaţi copiii să răspundă).

Bineînţeles că toţi oamenii de pe ziduri
au auzit mesajul, şi aceasta era exact ceea ce
asirienii şi-au dorit. Erau siguri că mesajul va
aduce teroare între evrei şi îi vor întoarce
împotriva regelui lor.
„Nu poţi să ne vorbeşti în asiriană şi
nu în evreieşte? a strigat unul din oamenii lui
Ezechia. „Nu!“ a fost răspunsul tare,
nepoliticos. Duşmanul venea tot mai aproape şi
striga din nou mesajul. Oamenii de pe ziduri

Ezechia s-a rugat ca lumea să cunoască
faptul că Dumnezeul lui este singurul
Dumnezeu adevărat. El a fost încurajat să
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Lecţie suplimentară

continue să se încreadă în Dumnezeu printr-un
mesaj primit din partea profetului Isaia.
„Sanherib nu va intra în Ierusalim şi nu va
trage nici o săgeată în el. Dumnezeu va apăra
cetatea şi o va scăpa pentru slava Numelui
Său.“

Lecţia este aplicabilă numai copiilor
mântuiţi. Vă sugerăm să includeţi în programul
dumneavoastră următoarea prezentare a
Evangheliei.

Materiale

Dar cum se putea întâmpla un
asemenea lucru? Armata asiriană era atât de
puternică şi erau aşa de mulţi soldaţi.

O bucată mare de hârtie sau carton.
Carioca.

Imaginea III-6

Lecţia

Ezechia şi oamenii lui nu au trebuit să
aştepte mult. În următoarea dimineaţă s-au dus
pe zidurile cetăţii să privească armata care se
apropia. Cu siguranţă că li s-a tăiat răsuflarea
de uimire. Nu era nici o mişcare în armata
duşmană. Toţi cei 185.000 de soldaţi erau
morţi. Biblia ne spune că, în timpul nopţii, un
înger al Domnului a venit şi i-a omorât pe
asirieni. Armata asiriană a fost distrusă. Regele
Sanherib, care probabil că stătea departe de
baza principală a armatei lui, a fost devastat de
ştire. El era acum slab şi fără nici o putere,
laudele lui păreau acum foarte prosteşti.

Scrieţi cuvântul „păcat“. Cine poate să
spună ce este păcatul? Da, este neascultare de
Dumnezeu. El ne spune în Biblie ce trebuie să
facem şi ce nu trebuie să facem. Când nu
ascultăm, păcătuim.
În Romani 3:23 Dumnezeu ne spune,
„...toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui
Dumnezeu.“ „Toţi“ înseamnă oamenii care
merg la biserică? Înseamnă şi copiii? Înseamnă
că şi eu? Înseamnă că şi tu? Da! Acest „t“ ()
îmi aduce aminte că sunt păcătos. Aceasta este
o problemă foarte serioasă pentru că păcatul ne
ţine departe de Dumnezeu şi te va ţine departe
de rai.

Dumnezeu şi-a apărat onoarea Lui. În
toată lumea s-au răspândit veştile despre marea
victorie a Domnului Dumnezeu. Naţiunile
vecine au auzit foarte curând şi astfel subiectul
conversaţiilor dintre oameni era numai despre
„Dumnezeul lui Iuda“, „Dumnezeul lui
Ezechia“. Mulţi dintre aceşti oameni au adus
chiar daruri la Templu şi lui Ezechia.

Dar Dumnezeu Şi-a trimis pe singurul
Lui Fiu în lume. A devenit om şi a trăit aici 33
de ani. El nu a păcătuit niciodată, dar totuşi a
murit pe cruce () şi a fost pedepsit de
Dumnezeu pentru păcatul nostru. „Hristos a
murit pentru păcatele noastre“ (1 Corinteni
15:3). El nu a rămas mort, El a revenit la viaţă
după trei zile. El este încă viu şi El ne poate
ierta păcatul. Tu trebuie să crezi „în Domnul
Isus şi vei fi mântuit“ (Fapte 16:31)

Dacă Îl cunoşti pe Domnul Isus ca
Mântuitorul tău personal, Dumnezeu vrea
ca tu să trăieşti onorându-L. Tu şi eu ar
trebui să ne întristăm când oamenii îşi bat
joc de El. Ar trebui să ne gândim foarte
mult la onoarea lui Dumnezeu când ne
rugăm. Haideţi să vorbim acum cu
Dumnezeu şi să-L rugăm să ne ajute să
învăţăm această lecţie importantă.

Te-ai încrezut în El să te Salveze?
Există doar două răspunsuri la această
întrebare. (scrieţi „da“ înainte de „“) Da dacă crezi în El, El promite să te salveze. Cât
de minunat!
Sper că nimeni de aici nu va spune
„nu“ Domnului Isus (Dacă optaţi pentru
cuvântul „nu“, adăugaţi acest cuvânt după
„“).

(Permiteţi copiilor să participe la acest moment
de rugăciune.)

Aminteşte-ţi că dacă spui „Nu“
Domnului Isus vei fi despărţit de Dumnezeu
pentru totdeauna. A făcut Domnul Isus o
schimbare în viaţa ta? „Da“ sau „nu“?
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Lecţia 4
Manase
Texte biblice pentru învăţători
2 Împăraţi 21
2 Cronici 33

Adevăr central
Nimeni nu e prea rău pentru ca Dumnezeu să
nu-l mântuiască.

Aplicaţie

Pentru mântuiţi:

Roagă-te pentru familia
ta nemântuită şi prietenii
tăi necreştini.
Pentru nemântuiţi: Poţi veni la Hristos
indiferent cât de rău ai
fost.

Verset de memorat
„Să se lase cel rău de calea lui, şi omul
nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se
întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la
Dumnezeul nostru care nu oboseşte iertând.“
(Isaia 55:7).

Schiţa lecţiei
Început
„Nu Adam, nu ai voie să fii prieten cu băiatul
acela...“

Desfăşurarea evenimentelor
1. Manase devine împărat.
2. El încurajează închinarea la idoli.
3. Se complace în vrăjitorie.
ACN
4. Dumnezeu avertizează pe Manase şi Iuda.
ACN
5. Manase şi poporul nu dau nici o atenţie
avertizării.
6. Siria invadează ţara şi Manase este luat
captiv.
7. În închisoarea din Babilon.
ACN

Punctul culminat

Dumnezeu îl iartă pe Manase. ACN
Manase se întoarce la Ierusalim.

Concluzie

Manase face reforme. ACM + ACN
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Ajutoare vizuale suplimentare

să se uite cu tine. Ştii porunca lui
Dumnezeu: „Să nu iei în deşert Numele
Domnului!“ Dar asta faci, chiar faci glume
pe seama Fiului Lui. Şi Îl sfidezi pe
Dumnezeu, la fel ca Manase.

Aduceţi un castron şi un prosop.

Lecţia

Probabil că, pe când era copil, a auzit
în palat despre multele lucruri minunate pe care
Dumnezeu le-a făcut pentru tatăl lui, Ezechia.
Voi vă amintiţi unele din aceste lucruri?
(Lăsaţi copiii să răspundă). Ca şi copil fusese
învăţat legea lui Dumnezeu. Cunoştea
poruncile: „Să nu ai alţi dumnezei afară de
Mine“ şi „Să nu-ţi faci chip cioplit“ (Exod 20:
3-4). Cu siguranţă că l-a auzit pe marele profet
Isaia predicând. Dar nici unul din aceste lucruri
nu l-a schimbat. Biblia ne spune astfel:
„Inima este nespus de înşelătoare şi de
deznădăjduit de rea.“ (Ieremia 17:9) Acest
lucru înseamnă că toată lumea este foarte
păcătoasă pe dinăuntru. Manase a lăsat ca
această răutate să se vadă în viaţa lui. Dar
în fiecare caz, ea există. Inima ta păcătoasă
nu se schimbă, chiar dacă ai părinţi creştini,
dacă cunoşti poruncile sau citeşti Biblia.
Aceasta este ceva ce numai Dumnezeu poate
face şi Manase nu avea nici cea mai mică
intenţie să-L roage pe El acest lucru.

„Nu Adam, nu ai voie să petreci aşa de mult
timp cu băiatul acela.“ „De ce?“ a întrebat
Adam. Mama lui avea multe motive. „Nu este
el băiatul care a scris pe pereţii Oficiului
Poştal? Nu este el băiatul care aruncă gunoiul
în râu? Nu este el cel care se droghează? Nu
este el băiatul care lipseşte de la şcoală de
multe ori? Nu ai voie să fii prietenul lui cel mai
bun. E mult prea rău pentru a putea fi spus în
cuvinte.“
„Prea rău pentru a putea fi spus în
cuvinte.“ Această expresie poate fi folosită
pentru a-l descrie pe împăratul lui Iuda. El se
numea Manase, fiul bunului împărat Ezechia,
şi noi ne-am fi aşteptat să fie bun şi înţelept.
Dar nu era aşa! A devenit rege când avea
doisprezece ani şi foarte curând a lăsat să se
vadă că el nu se închina şi nu-L asculta pe
Domnul Dumnezeu.

Imaginea IV-1
Ezechia distrusese locaşurile care erau
folosite pentru închinarea la dumnezei falşi,
dar Manase a dat următorul ordin:
„Construiţi-le din nou.“ El a făcut altare
dumnezeului fals Baal şi i-a încurajat pe
oameni să se închine acestui idol. El însuşi s-a
închinat soarelui, lunii şi stelelor şi a făcut
altare pentru o astfel de închinare în curtea
Templului. El a dus un stâlp sculptat pentru
închinarea la idoli exact în Templu şi oamenii
ştiau foarte bine că Dumnezeu şi numai
Dumnezeu trebuie să primească închinarea
acolo. Unul din proprii lui copii a fost dat ca
jertfă şi ars pe braţele unuia din acei dumnezei
falşi. Era ca şi când el îi spunea lui Dumnezeu:
„Nu, eu nu mă voi închina Ţie, ci mă voi
închina la orice sau oricine în afară de Tine“.
El Îl sfida pe Dumnezeu.

El a mers din rău în mai rău, chiar
complăcându-se în magia neagră. Existau
vrăjitoare adevărate care puteau să facă vrăji,
existau ghicitori şi oameni care încercau să
vorbească cu morţii. Manase a încurajat toate
acestea, chiar dacă ştia ce spunea Dumnezeu
despre ele: „Căci oricine face unul din aceste
lucruri este o urâciune înaintea Domnului.“
(vezi Deuteronom 18:12). Manase era foarte
necinstit în felul cum conducea. El permitea
criminalilor să umble în libertate şi ucidea
oameni nevinovaţi. Era într-adevăr „prea rău
pentru a fi descris în cuvinte.“ A fost cel mai
rău rege al cetăţii Iuda.
(Învăţătorul pune cartea deoparte).
Dumnezeu era dezgustat de Manase şi
foarte nemulţumit de oamenii din Iuda Dumnezeu este sfânt şi foarte bun. Citim în
Biblie că El nu este niciodată de acord cu
păcatul. El trebuie să pedepsească toate
păcatele şi Manase cu siguranţă merita
pedeapsa imediată. Dar Dumnezeu care este
foarte bun şi răbdător i-a dat împăratului şi
poporului o avertizare.

Imaginea IV- 2
Este cineva la fel ca el aici astăzi?
Ştii că e greşit să spui minciuni, dar tu îi
minţi pe profesorii tăi - şi te lauzi cu asta la
prietenii tăi? Ştii că lui Dumnezeu nu îi
place să te uiţi la reviste „murdare“, dar îţi
place să faci acest lucru şi îi chemi şi pe alţii
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Imaginea IV-4

(Învăţătorul arată ştergerea unui vas cu o
cârpă).

În închisoare, Manase a avut timp să se
gândească. Zeii în care se încrezuse el l-au
dezamăgit. Poate că şi-a amintit cum tatăl lui a
înfruntat o armată mult mai mare şi a câştigat.
De ce? Manase ştia răspunsul: – Domnul,
Dumnezeul tatălui său, câştigase victoria.
Manase s-a gândit la Dumnezeu, la Cel
care poate face orice doreşte. El şi-a dat seama
că acest Dumnezeu era curat, sfânt şi bun. Lui
nu-I place păcatul. El trebuie să pedepsească
orice păcat. El nici măcar nu poate să privească
la păcat. Ce Dumnezeu! Manase s-a gândit şi la
el însuşi. Ştia că fusese foarte, foarte rău şi că
merita tot ce s-a întâmplat. Probabil simţea că
Dumnezeu nu mai vrea să aibă de-a face cu el.
La urma urmei, el se închinase dumnezeilor
falşi şi încurajase mii de oameni să facă la fel.
El sacrificase copii, mersese la vrăjitoare şi
ghicitori. Nu a dat nici o atenţie avertizărilor
lui Dumnezeu. Sunt sigur că a început să
plângă în timp ce se gândea la viaţa lui. El ştia
că fusese „prea rău pentru a putea fi spus în
cuvinte.“ Cu siguranţă că nu merita nimic
altceva decât pedeapsă din partea lui
Dumnezeu.
Tu te-ai simţit vreodată aşa? Simţi
că eşti prea rău ca Dumnezeu să vrea să
aibă de-a face cu tine? Ai făcut multe
lucruri de care ţi-e ruşine? Ştii că meriţi
pedeapsa lui Dumnezeu şi, la fel ca Manase,
îţi pare foarte rău pentru nefericirea la care
ai ajuns în viaţa ta? Dacă, la sfârşitul
întâlnirii, vrei să vorbeşti cu mine ca să vii
la Dumnezeu pentru iertare, mă vei găsi
…(spuneţi un loc potrivit). Mă voi bucura
să-ţi arăt din Biblie că Dumnezeu poate să
te ierte, indiferent cât de rău ai fost.
Acolo, în închisoare, Manase a vorbit
cu Dumnezeu. Ştia că în trecut Dumnezeu
iertase oameni care au greşit înaintea Lui.
Manase I-a spus lui Dumnezeu că îi părea rău
şi L-a rugat pe Dumnezeu să-l ierte. Acum
ascultaţi ce s-a întâmplat în continuare.
„...Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat
cererile.“ (2 Cronici 33:13) Nu este minunat?
Dumnezeu nu s-a purtat cu Manase aşa cum
merita, ci El l-a iubit pe acest om şi l-a iertat
pentru toate greşelile pe care le-a făcut! S-a
întâmplat întocmai cum a spus profetul
Isaia: „Să se lase cel rău de calea lui, şi omul
nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se

„Iată ce zice Domnul, Dumnezeul lui
Israel: „Voi aduce peste Ierusalim şi peste Iuda
nenorociri care vor asurzi urechile oricui va
auzi vorbindu-se de ele. Voi curăţi Ierusalimul,
ca o farfurie care se curăţeşte... (2 Împăraţi 21:
12-13). (Învăţătorul ar fi bine să arate acest
lucru în timp ce predă). Dumnezeu încă mai dă
avertizări celor care Îl sfidează şi merg pe calea
lor proprie. Este foarte important să dăm
atenţie avertizărilor lui Dumnezeu, pe care
le avem în Biblie. Ascultaţi! „Faţa Domnului
este împotriva celor ce fac răul.“ (1 Petru
3:12). „Căci cine umblă cu strâmbătate îşi
va primi partea după strâmbătatea pe care a
făcut-o“ (Coloseni 3:25); „Calea păcătoşilor
duce la piere“ (Psalmul 1:6).
Biblia explică foarte clar faptul că
cine continuă să Îl sfideaze pe Dumnezeu nu
va fi niciodată în rai cu Dumnezeu, ci va fi
pedepsit pentru vecie. Vei lua în serios
aceste avertizări? Oare au luat în serios
avertizările Manase şi oamenii din Iuda? Biblia
ne spune exact ce s-a întâmplat. (Citiţi 2
Cronici 33:10) „Şi Domnul a vorbit lui Manase
şi poporului, dar ei nu au ascultat.“ Ceea ce a
spus Dumnezeu nu a făcut nici o diferenţă
pentru ei. Ei nu au dat atenţie.

Imaginea IV-3
Dar Dumnezeu a fost atent cu Manase
şi cu poporul. Ca întotdeauna, El şi-a ţinut
promisiunea. El a trimis armata asiriană în Iuda
şi, curând, aceasta a atacat Ierusalimul. Marele
oraş a fost într-adevăr curăţat ca un vas. Au
fost furate lucrurile preţioase din aur şi argint şi
oamenii au fost luaţi robi. Regele Manase a
fost luat prizonier – i-au pus un cârlig în nas şi
a fost luat rob în Babilon. Asirienii erau mândri
pentru că l-au luat prizonier aşa că l-au târât pe
străzile Babilonului în timp ce mulţimea striga
veselă. El a ajuns într-un sfârşit într-o
închisoare întunecată şi foarte incomodă.
Toate acestea ne aduc aminte despre ceva
spus de Dumnezeu în Biblie: „Calea celor
stricaţi este pietroasă.“ (Proverbe 13:15).
Oricine insultă şi sfidează pe Dumnezeu va
avea mult de suferit. Poate că asta nu se va
întâmpla imediat, dar cu siguranţă se va
întâmpla, în cazul lui Manase.
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Ce aşteptaţi să facă odată ajuns la
Ierusalim? (Lăsaţi copii să răspundă) Da, a
încercat să îndrepte răul pe care l-a făcut. El a
poruncit ca toţi idolii şi altarele să fie scoase
din Templu şi aruncate afară din oraş. Nu a mai
cerut niciodată sfatul vrăjitoarelor sau
ghicitoarelor. A poruncit oamenilor să
slujească lui Dumnezeu şi a dat exemplu
mergând chiar el însuşi la Templu. Desigur că
nu a putut îndrepta totul. El nu mai putea aduce
înapoi oamenii care muriseră din cauza lui. Nu
putea să-i schimbe pe oamenii pe care îi
încurajase să se închine la dumnezei falşi.
Mulţi din ei au vrut să continue în secret să se
închine lor. Când te hotărăşti să fii împotriva
lui Dumnezeu, ajungi să faci rele pe care nu le
mai poţi îndrepta. Manase a trebuit să accepte
acest lucru, dar el devenise un om diferit şi
oamenii din popor au putut să vadă acest lucru
în viaţa lui. La fel ţi se va întâmpla şi ţie.
Dacă te întorci la Dumnezeu, ştiind că Fiul
Lui a murit pentru păcatele tale, El te va
face şi pe tine diferit. Citim în Biblie: „Dacă
este cineva în Hristos este o făptură nouă“
(2 Corinteni 5: 17). El transformă pe cei
bătăuşi în oameni atenţi şi buni, pe
mincinoşi în oameni oneşti, şi El îi ajută pe
cei care se droghează să nu mai fie
dependenţi de droguri. Orice ai făcut,
Dumnezeu te poate schimba .... Nimeni nu
este prea rău!
Manase a dovedit acest lucru chiar spre
sfârşitul vieţii lui. Schimbarea care s-a produs
în el în închisoarea din Babilon a durat.
Manase a domnit 55 de ani, mai mult decât
orice alt rege în Iuda.
Sunt sigur că Dumnezeu vrea ca noi
toţi să învăţăm de la Manase că nimeni nu e
prea rău pentru ca Dumnezeu să-l salveze.
Poate că ai un prieten, sau cineva din
familia ta, pentru care ai crezut că nu are
nici un rost să te mai rogi. Nu renunţa!
Dumnezeu l-a salvat pe Manase; tot astfel El
poate să-l salveze şi pe prietenul tău, pe tatăl
tău sau pe sora ta.
Eşti fericit că ai învăţat că Dumnezeu
te poate salva şi pe tine? Nimeni nu merită
iertarea lui Dumnezeu, dar indiferent de cât de
rău ai fost, Dumnezeu te poate ierta şi schimba.
Versetul din Biblie îţi spune ce să faci:
„Să se lase cel rău de calea lui, şi omul
nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă

întoarcă la Domnul care va avea milă de el,
la Dumnezeul nostru care nu oboseşte
iertând“ (Isaia 55:7). În aceste cuvinte
Dumnezeu promite că atunci când cuiva îi
pare destul de rău ca să renunţe la căile lui
rele şi se întoarce la Dumnezeu, El nu se va
purta după cum merită acea persoană.
Dumnezeu ne promite că nu „oboseşte
iertând“. Aceasta înseamnă că Dumnezeu ne
iartă cu plăcere toate greşelile şi aceasta este
tocmai ceea ce a făcut pentru Manase!

Imaginea IV-5

Dar cum este posibil aşa ceva? Nu
pare nedrept? Haideţi să facem o listă cu
păcatele lui Manase. (Copiii spun păcatele,
iar învăţătorul face o listă). Dumnezeu nu
poate spune: „O să uit toate lucrurile astea.“
Nu, El este aşa de sfânt şi de bun că trebuie
să pedepsească toate păcatele. Sute de ani
mai târziu, Dumnezeu L-a trimis pe
singurul Lui Fiu în lume. El a fost bun până
la cele mai mici lucruri, dar a murit pe o
cruce. Dumnezeu L-a pedepsit pe singurul
Lui Fiu pentru toate păcatele lui Manase,
dar nu numai pentru ale lui Manase. Citim
în Isaia: „Domnul a făcut să cadă asupra
Lui (Domnului Isus) nelegiuirea noastră a
tuturor“ (Isaia 53:6). Aceasta înseamnă că
tu poţi să faci o listă cu păcatele tale,
indiferent de ce ai făcut. Şi dacă vrei să te
întorci de la căile şi gândurile tale rele şi să
crezi în Domnul Isus ca în Cel care a luat
asupra Lui pedeapsa pe care o meritai tu, şi
tu poţi fi iertat! Bineînţeles că nu trebuie să
scrii o listă, dar te rog să ţii minte că nimeni
nu este prea rău pentru a veni la Domnul
Isus. Ascultaţi din nou aceste cuvinte foarte
speciale: „Să se lase cel rău de calea lui, şi
omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să
se întoarcă la Domnul.“ Trebuie să te întorci
de la lucrurile rele din viaţa ta şi să te
întorci la Domnul „care va avea milă“ de
tine, „la Domnul nostru care nu oboseşte
iertând“ (Isaia 55:7). Dumnezeu Îşi va ţine
promisiunea pentru tine, aşa cum a făcut cu
Manase în închisoarea aceea groaznică.

Imaginea IV-6

Dumnezeu s-a asigurat că Manase va fi
eliberat din închisoare. Regele Asiriei i-a dat
voie să se întoarcă la Ierusalim. Era minunat să
fie din nou „acasă“.
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Concluzie

la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul
nostru care nu oboseşte iertând“ (Isaia 55:7).

Iosia moare şi poporul îl jeleşte. ACN + ACM

Lecţia 5
Iosia

Lecţia
Imaginea V-1
Dacă tu ai fi rege sau regină,
ce fel de legi ai face? (Lăsaţi copiii să
răspundă). Este frumos să ne imaginăm că
suntem conducători, dar nu ar fi aşa de
distractiv, dacă într-adevăr am fi în realitate.

Texte biblice pentru învăţători
2 Cronici 34 - 35
2 Împăraţi 22 – 23:28

Adevăr central
Luaţi Cuvântul lui Dumnezeu în serios - aşa
cum a făcut Iosia.

Nu era distractiv nici pentru Iosia care
a fost făcut rege la 8 ani. Bineînţeles că avea
nevoie de oameni care să-l sfătuiască şi să-l
ajute. Dar la 16 ani a luat nişte hotărâri foarte
importante. Biblia ne spune că el a început să-L
caute pe Domnul. Acest lucru este destul de
surprinzător pentru că pe tatăl lui nu-L interesa
Dumnezeu şi se închina la idoli. Nu ştim cum a
învăţat tânărul Iosia despre Dumnezeu, dar a
învăţat cumva, şi Dumnezeu a lucrat în inima
lui, făcându-l să dorească să-L cunoască pe
Dumnezeu în mod personal.

Aplicaţie
Pentru cei mântuiţi:
Pentru cei nemântuiţi:

Împlineşte ceea ce
citeşti în Biblie.
Ascultă avertizările lui
Dumnezeu
şi
supune-te
invitaţiei
Evangheliei.

Verset de memorat
„Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai
ascultători.“ (Iacov 1:22)

Puţinul pe care îl ştia l-a luat în
serios. Dar tu? Tu ştii mult mai mult decât
ştia Iosia. Ce ştii tu despre păcat? Ce ştii
despre Domnul Isus? Ce ştii despre
mântuire? (Lăsaţi copiii să răspundă la
aceste întrebări.) Vedeţi, ştiţi multe. Acest
lucru este mult mai diferit de cunoştinţele
despre ştiinţă, istorie sau geografie. Când
cunoşti Biblia, cunoşti mesajul pe care ţi l-a
lăsat Dumnezeu. Mesajul lui Dumnezeu
trebuie ascultat pentru că este cel mai
important mesaj pe care îl vei primi
vreodată. Bineînţeles că nu ştii tot ce este
scris în Biblie, dar cunoşti o parte din el.
Dumnezeu îţi cere să împlineşti ceea ce ştii.

Schiţa lecţiei
Început
Ce fel de legi aţi face voi?

Desfăşurarea evenimentelor
1. Iosia devine împărat la 8 ani.
ACN
2. El Îl caută pe Domnul.
3. Face reforme.
4. Cartea Legii este găsită.
5. Cartea Legii este citită lui Iosia.
6. Împăratului îi este atrasă atenţia.
ACN
7. Împăratul primeşte un mesaj de la Hulda.
8. Împăratul şi oamenii se adună la Templu.
10. Împăratul promite să-L asculte pe Domnul.
ACM
11. Oamenii promit să asculte de Domnul.
ACN
11. Împăratul îşi continuă reformele.
ACM
12. Iosia reintroduce Sărbătoarea Paştelor.
ACN

Iosia ştia foarte puţin, dar el a
împlinit. El a ajuns să creadă în Dumnezeu şi
„...a făcut ce este bine înaintea Domnului...“
(2Cronici 34:2). Aceasta însemna să facă mari
schimbări în ţară. Idolii trebuiau să dispară! A
dat ordin ca să fie sfărâmaţi în bucăţi mici şi
împrăştiaţi pe mormintele celor ce se
închinaseră la idoli.

Imaginea V-2

Punctul culminant

A poruncit ca Templul să fie reparat.
Oamenii lucrau din greu: unii curăţau, unii

Iosia este rănit în luptă.
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construiau, alţii reparau. Era ca un stup de
albine în acţiune. Hilchia, marele preot, era şi
el acolo. Într-o zi, când aduna argintul necesar
renovării clădirii, a descoperit un sul într-un
colţ plin de praf al Templului. El l-a luat cu
multă grijă şi cu siguranţă tremura de emoţie în
timp ce îl citea. „Am găsit Cartea Legii lui
Dumnezeu în Templu“, i-a spus el lui Şafan
secretarul lui, şi i-a dat sulul.

sunt „deja condamnaţi.“ Dumnezeu spune
că ei vor fi pedepsiţi pentru totdeauna
pentru păcatele lor, şi aceasta se va întâmpla
după ce vor muri.
Trebuie să iei Cuvântul Lui în
serios. Nu-L lua în derâdere. Nu-L
îndepărta din
mintea ta. Ascultă,
gândeşte-te şi crede în Domnul Isus ca
Domn şi Mântuitor al tău. Poate că acum îţi
dai seama că trebuie să faci acest lucru. Vrei
să ştii cum poţi fi salvat? Voi fi bucuros să-ţi
arăt din Biblie cum poţi să faci aceasta.
După întâlnire ... (indicaţi un loc) Dumnezeu
vrea ca tu să pui Cuvântul Lui în inimă, aşa
cum a făcut şi Iosia.

Şafan s-a uitat şi a ştiut că este Legea
lui Dumnezeu. El nu văzuse niciodată un
asemenea exemplar şi niciodată nu l-a avut în
mână. Împăratul trebuia să afle despre
descoperirea aceasta minunată. El s-a dus în
grabă să-i spună regelui. „Preotul Hilchia mi-a
dat o carte. Şi a început să o citească cu voce
tare. El a citit legile lui Dumnezeu. Voi
cunoaşteţi câteva din ele? El a citit despre
pedeapsa pe care Dumnezeu a promis că o va
da celor care nu ascultă de El.

Împăratul s-a întors spre Hilchia şi alţi
patru oameni şi le-a spus: (citiţi 2 Cronici 34:
21): „Duceţi-vă şi întrebaţi pe Domnul pentru
mine şi pentru rămăşiţa lui Israel şi Iuda, cu
privire la cuvintele cărţii acesteia care s-a găsit.
Căci mare mânie s-a vărsat peste noi din partea
Domnului, pentru că părinţii noştri n-au ţinut
cuvântul Domnului, şi n-au împlinit tot ce este
scris în cartea aceasta.“

Imaginea V-3
Împăratul nu auzise niciodată înainte
aceste cuvinte. Sunt convins că a tremurat! A
plâns. Şi-a rupt roba ca să arate cât de trist era.

Preotul şi ceilalţi s-au grăbit să meargă
la persoana care vorbea cu Dumnezeu. Ea se
numea Hulda, o proorociţă, care trasmitea
cuvintele din partea lui Dumnezeu. Ea le-a
spus răspunsul Domnului: „Aşa vorbeşte
Domnul: „Toate blestemele pe care le-ai auzit
se vor întâmpla, pentru că oamenii din Israel şi
Iuda s-au întors de la Mine spre alţi dumnezei.
Spune împăratului: - Pentru că ţi s-a înduioşat
inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui
Dumnezeu când ai auzit cuvintele Cărţii Legii,
pedeapsa nu va veni în timpul domniei tale.“

Deşi cuvintele pe care le auzea
fuseseră scrise cu 800 de ani înainte, date de
Dumnezeu pentru Moise, regele ştia că erau
cuvintele lui Dumnezeu şi erau mereu actuale.
Ştia că trebuie să acţioneze cumva.
Reacţionezi şi tu la fel atunci când citeşti
Biblia? Da, este o carte veche pentru că a
fost scrisă cu mult timp în urmă, dar este
actuală pentru că toate cuvintele sunt
cuvintele lui Dumnezeu şi ele nu sunt
niciodată învechite. Citim că „Toată
Scriptura este insuflată de Dumnezeu“
(2Timotei 3:16). Toate cuvintele din Biblie
sunt cuvintele lui Dumnezeu, deci toate sunt
adevărate. Iei şi tu avertizările din Biblie la
fel de serios ca Iosia?
Ascultă acest
avertisment: „Oricine crede în El nu este
judecat; dar cine nu crede a şi fost
judecat...“ (Ioan 3:18). Avertizarea este din
partea lui Dumnezeu pentru cei care nu
cred în Domnul Isus ca Domn şi Mântuitor.
El spune că ei sunt deja condamnaţi. Să
presupunem că un criminal este la
judecătorie şi judecătorul dă pedeapsa cu
moartea. Nu va fi executată într-o lună sau
două, dar criminalul este condamnat deja.
Este la fel şi cu acei care nu sunt creştini. Ei

Delegaţia a dus răspunsul regelui. Erau
şi veşti bune şi rele, nu-i aşa?

Imaginea V-4
Probabil că regele a sperat că oamenii,
care au auzit cuvintele lui Dumnezeu, se vor
întoarce şi ei de la căile lor. El a strâns o mare
mulţime de oameni în Ierusalim. A citit din
sulul care fusese găsit în Templu. Oamenii nu
l-au auzit citit niciodată până atunci. Regele a
stat lângă stâlpul lui în Templu şi a promis
solemn că Îl va urma pe Dumnezeu şi va
împlini poruncile Lui cu toată inima. Cuvântul
lui Dumnezeu a produs o schimbare în
inima lui Iosia; la fel, şi în viaţa lui Iosia.
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mai fi folosite. De ce a făcut aceste lucruri? El
împlinea Cuvântul lui Dumnezeu.

Aşa ar trebui să fie şi cu tine şi cu
mine. Biblia este mesajul lui Dumnezeu şi
este foarte greşit să nu i se dea atenţie. Să
presupunem că prietenul tău îţi spune: „Iţi
voi da temă suplimentară în fiecare zi
săptămâna aceasta.“ Nu dai atenţie, dar
dacă profesorul spune aceste cuvinte, va fi
cu totul altă problemă. Datorită persoanei
care spune aceste cuvinte, se produce
diferenţierea. Dumnezeu, cel mare, puternic
şi sfânt, a spus cuvintele din Biblie. Noi
trebuie să le citim, să credem în ele şi să le
împlinim. Fiindcă eşti creştin, citeşti Biblia?
Aduce ea o schimbare în viaţa ta? Cu
siguranţă că ar trebui să aducă.

(Învăţătorul pune planşele deoparte.
Arată tabelul).
Dacă eşti creştin este o idee bună să
scrii ce trebuie să faci referitor la ceva ce ai
citit în Biblie. Avem un tabel aici, pe care
poţi să-l foloseşti. Scrii versetele pe care le
citeşti din Biblie, iar apoi scrii acţiunile pe
care trebuie să le faci. De exemplu, citeşti
Coloseni 3:22-24 în timpul tău devoţional,
(Învăţătorul citeşte aceste versete cu voce
tare). Ce trebuie să faci ca să asculţi
Cuvântul Domnului? (Lăsaţi copiii să
sugereze). Puteţi să luaţi un astfel de tabel
acasă şi să-l folosiţi în timpul vostru
devoţional. Iosia cred că a avut o listă lungă
în „coloana acţiunilor“, nu-i aşa?

Iosia voia ca în vieţile oamenilor
adunaţi la Templu, să aibă loc o schimbare,
datorată Cuvântului lui Dumnezeu. Iosia i-a
făcut pe toţi să promită că Îl vor sluji pe
Domnul. Ei au făcut promisiunea însă ştim că
unii din ei nu s-au ţinut de ea. Ei ascultau legile
împăratului de a se închina lui Dumnezeu, dar
în inimile lor ei nu-L iubeau şi nu-L ascultau
pe Dumnezeu (ştim acest lucru din scrierile lui
Ieremia, ex. Ieremia 3). Citirea legii nu
însemna mare lucru pentru ei. De aceea după
moartea lui Iosia, ei au fost capturaţi şi luaţi
robi.

Imaginea V-5
Altă acţiune pe care a făcut-o
împăratul a fost aceea de a sărbători din nou
Paştele. El le-a adus aminte oamenilor cum
Dumnezeu îi scăpase pe strămoşii lor din
Egipt. Ei şi-au adus aminte cum au fost salvaţi
când a trecut îngerul morţii pentru că sângele
unui miel a fost stropit pe uşiorii uşilor lor.
Dumnezeu a scris în cartea Lui că Paştele
trebuia sărbătorit. El a scris şi cum trebuia
sărbătorit. Iosia a făcut întocmai cum fusese
scris.

Dumnezeu nu vrea ca tu să fii o
persoană care doar să audă Cuvintele Lui.
El spune în Iacov 1:22: „Fiţi împlinitori ai
Cuvântului, nu numai ascultători.“ Ar fi
ciudat ca având faţa murdară să te uiţi în
oglindă şi să spui: „Oh, faţa mea e
murdară!“. Apoi să pui oglinda deoparte şi
să pleci la şcoală. Faptul că te-ai uitat în
oglindă nu a adus nici o schimbare pentru
tine. Trebuie să faci ceva cu faţa ta
murdară. Este la fel ca atunci când asculţi
vorbindu-ţi-se din Biblie. Ştii ce ar trebui să
faci. Este nebunesc să nu faci.

Noi avem mult mai multe informaţii
decât Iosia; el avea primele 5 cărţi ale
Bibliei, noi le avem pe toate 66! În Noul
Testament citim că Domnul Isus este Mielul
nostru de Paşte. (1 Corinteni 5:7) El Şi-a dat
sângele ca să ne scape de pedeapsa eternă.
Dacă te încrezi în El ca Mântuitor al tău
personal, atunci sângele Lui te izbăveşte de
pedeapsa lui Dumnezeu pe care o meriţi.
Dumnezeu a spus cu mult timp în urmă:
„Eu voi vedea sângele şi voi trece pe lângă
voi.“ (Exod 12:13). Ai luat vreodată acest
lucru în serios? Ai crezut în Domnul Isus
din toată inima ta? Când faci aceasta,
Dumnezeu te ajută să înţelegi Cuvântul Lui
şi să-L împlineşti. El l-a ajutat pe Iosia în
multe feluri.

Împăratul Iosia a fost un împlinitor al
Cuvântului. Era foarte hotărât să distrugă tot ce
avea de a face cu închinarea la idoli. Erau
grajduri în care stăteau cai foarte buni iar unul
din regi i-a dăruit zeului soare. Regele Iosia a
luat caii şi a dat foc carelor. A dărâmat casele
vrăjitoarelor ca nimeni să nu mai meargă să le
ceară ajutorul. El s-a asigurat că toate locurile
în care oamenii se închinau altor idoli nu vor

Imaginea V-6
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Dar Iosia nu era perfect. El a făcut
greşeli, la fel ca şi noi. El a aflat că regele
Egiptului merge la război. Iosia s-a gândit
repede să lupte împotriva lui. Nu cred că L-a
întrebat pe Domnul ce să facă. Regele
Egiptului i-a trimis lui Iosia un mesaj. „Nu
vreau să lupt împotriva ta. Eu lupt împotriva
asirienilor. Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc
aşa că nu te mai opune lui Dumnezeu. El este
cu mine.“ Dar Iosia se hotărâse să lupte. El s-a
decis să se deghizeze înainte să meargă la
luptă, şi a mers ca un soldat obişnuit. Dezastrul
s-a produs când a fost rănit de săgeata unui
arcaş.
„Luaţi-mă, sunt rănit grav“, a strigat el.
Oamenii lui l-au scos din carul lui, l-au pus în
altul şi l-au dus la Ierusalim unde a murit.
Oamenilor din Ierusalim li s-a rupt
inima de durere. Iosia fusese un rege bun. El a
trăit conform Cuvântului lui Dumnezeu.
Profetul Ieremia a scris cântece de jale despre
Iosia – ele se află în Biblie, în cartea numită
„Plângerile lui Ieremia“.
Trăieşti şi tu conform Cuvântului lui
Dumnezeu? Dacă Îl iubeşti pe Domnul Isus,
roagă-L să te ajute să fi un „împlinitor“ şi
nu doar un „ascultător“.
Dacă nu eşti creştin, nu ai luat
Cuvântul lui Dumnezeu în serios. Ai auzit
deja aceste cuvinte: „Oricine crede în El nu
este judecat; dar cine nu crede a şi fost
judecat“ (Ioan 3:18). Nu vrei să-L asculţi pe
Dumnezeu şi să te supui Lui astăzi?
Roagă-L pe Domnul Isus acum să îţi
îndepărteze păcatele şi să fie Domnul şi
Mântuitorul tău.
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