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PREFAŢĂ
Orice evanghelizare adevărată este centrată în Hristos. Dacă examinăm evanghelizarea în N.T.
observăm că apostolii L-au predicat pe Hristos. Noi trebuie să facem la fel. Trebuie să prezentăm
simplu şi clar marile adevăruri legate de persoana şi lucrarea lui Hristos. Acesta este scopul
principal al lecţiilor doctrinare.
Această serie a fost desemnată să completeze lecţiile biblice regulate, publicate de CEF. Aceste
lecţii pot fi folosite în săptămânile de evanghelizare în aer liber, unde veţi avea mulţi copii care nu
au auzit niciodată despre Domnul Isus Hristos; în cazul acesta va trebui să omiteţi părţile tipărite cu
caractere mici. De asemenea, pot fi folosite la Grupurile Vestea Bună, la Şcolile Duminicale şi peste
tot unde copiilor li se prezintă Cuvântul lui Dumnezeu în mod regulat; în cazul acesta puteţi folosi
textul integral.
Indiferent de situaţie, vă recomandăm să rămâneţi aproape de text. Există un pericol al lecţiilor care
devin lungi şi complicate datorită abaterilor de la text. Ideea este ca fiecare lecţie să dureze opt
minute.
În mod normal învăţătorul nu citeşte titlurile în timp ce întoarce paginile. Semnificaţia titlurilor
devine evidentă pe măsură ce lecţiile sunt predate. Dacă în grupul tău se află copii mici, arată spre
cuvinte în timpul lecţiei, la momentul potrivit.
Parcurgând lecţiile îi vei învăţa pe copii cum să se încreadă personal în Domnul Isus Hristos ca
Domn şi Mântuitor. Totuşi, s-ar putea ca unii din copii să mai aibă întrebări despre cum se face
aceasta. Este important să le spui că eşti gata să discuţi cu ei după întrunire în mod individual, şi să
le indici locul unde te pot găsi. Fereşte-te de a le da impresia că, pentru a-L primi pe Hristos, ei
trebuie neapărat să vorbească cu învăţătorul.
Pentru a exprima adevărurile glorioase spre care ţintesc aceste lecţii, cuvintele şi imaginile par
inadecvate. Didi Greiner, cea care a făcut imaginile, şi eu am fost foarte conştienţi de lucrul acesta.
Însă rugăciunea noastră este ca Dumnezeu să folosească lecţiile acestea pentru a aduce mulţi copii
la Mântuitorul.
Jennifer Gowan
Departamentul European de Literatură CEF
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LECŢIA I
DOMNUL ISUS HRISTOS: DUMNEZEU FIUL
Text biblic: Marcu 4:35-41; 2:1-12; Luca 24:19-21; 36-43; Fapte 2:32-36
LECŢIA
Imaginea I-1 Ce furtună!
Ei au fost prinşi într-o furtună năprasnică! Barca părea atât de mică în timp ce era clătinată încoace
şi încolo de vântul şuierător. Valurile treceau acum peste pereţii bărcii. Ce aveau să facă? Oamenii
aceştia erau pescari şi ştiau cum să mânuiască barca; însă acum era imposibil! Urmau să se
scufunde!
Dar în tot acest timp, în partea din spate a bărcii se afla un Om care dormea! Ceilalţi L-au trezit:
„Învăţătorule, nu-ţi pasă că ne scufundăm:“ El nu era cuprins de panică. Foarte calm, S-a sculat şi a
poruncit mării: „Taci, fără gură!“ Şi chiar în acel moment vântul şi valurile s-au liniştit! Oamenii
din barcă erau înmărmuriţi: „Cine este Acesta?“ se întrebau unii pe alţii, „Chiar vântul şi marea Îi
sunt supuse“.
Imaginea I-2 „Ce om!“
„Cine este Acesta?“, aceasta era întrebarea ridicată de mulţi oameni.
„Cine este acest om, Isus?“ Oamenii au vorbit foarte mult despre El.
„El îi vindecă pe bolnavi, într-o clipă ei se simt bine“.
„El a hrănit 5000 de oameni cu prânzul unui băieţel şi toţi au avut îndeajuns!“
„Un om a murit şi a fost înmormântat; Isus l-a readus la viaţă şi omul trăieşte şi azi, în Betania!“
„Cine este El?“ El face lucruri pe care numai Dumnezeu le poate face“
Acesta era secretul! Omul acesta, Isus Hristos, era Dumnezeu. El a fost singurul Fiu al lui
Dumnezeu. El putea spune vântului şi valurilor ce să facă, deoarece El le-a creat! El era Dumnezeu;
aşa că avea putere asupra bolii şi morţii. El putea face tot ce dorea; nimic nu era prea greu pentru El.
Cel ce făcea aceste lucruri minunate care uimeau poporul a fost Dumnezeu, Dumnezeu Fiul.
Dacă i-ai fi întrebat pe oameni: „De unde a venit Isus:“, ei ţi-ar fi spus: „Este din Nazaret“. Însă
răspunsul acesta era adevărat doar în parte, deoarece Isus Hristos a venit din cer. Dintotdeauna El a
trăit în cer cu Dumnezeu, Tatăl Lui. Şi El era la fel de mare şi puternic ca Tatăl Lui. El a făcut
soarele şi luna, stelele şi lumea noastră minunată. Biblia spune: „Toate au fost făcute prin El“ (Ioan
1:3)
Imaginea I-3 Isus Hristos este Dumnezeu Fiul
Totuşi, iată-L umblând printre oameni şi învăţându-i. Nu era în cer, ci pe pământ. Cum s-a
întâmplat acest lucru? Cu sute de ani înainte, Dumnezeu a promis că Fiul Său va veni pe pământ. El
a dat poporului Său multe date legate de acest eveniment extraordinar. Acestea au fost scrise în
Vechiul Testament, prima parte a Bibliei. Aici putem citi unele din numele pe care urma să le aibă:
unul din el este „Dumnezeu tare“ (Isaia 9:6). Dumnezeu doreşte ca noi să ştim că Domnul Isus
Hristos este cu mult mai mult decât un om bun şi amabil; El este singurul Fiu al lui Dumnezeu „Dumnezeu tare“.
Chiar oamenii din Nazaret, oraşul în care a crescut Domnul Isus, nu ştiau cine este El cu adevărat.
Ei credeau că El este fiul lui Iosif şi al soţiei acestuia, Maria, însă ei greşeau! Atunci când Domnul
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Isus a părăsit cerul pentru a veni pe pământ, El a devenit om. De fapt a devenit un bebeluş adevărat.
Mama lui era Maria, dar El nu avea un tată pământesc. Tatăl lui era Dumnezeu. El era un băieţel
nou-născut, dar nu a încetat a fi Dumnezeu.
Foarte puţini oameni ştiau lucrurile acestea şi de aceea erau foarte încurcaţi de lucrurile minunate pe
care Domnul Isus le făcea şi învăţa. Peste tot pe unde mergea, oamenii se îmbulzeau în jurul lui; ei
nu voiau să piardă nimic!
Imaginea I-4 El a iertat păcatul
Într-o zi o mulţime de oameni s-au înghesuit într-o casă pentru a-L asculta. Patru oameni au adus cu
ei pe prietenul lor care era paralizat. (Ştiţi ce înseamnă paralizat?). Dar ei erau foarte dezamăgiţi
pentru că nu putea să ajungă lângă Domnul Isus. Atunci unul a avut o idee genială! L-au dus pe
prietenul lor pe scări până au ajuns pe acoperişul plat şi s-au apucat repede de treabă. Da, au făcut
chiar o gaură în acoperiş! Şi încet-încet, tot mai jos, l-au coborât pe prietenul lor pe salteaua pe care
se afla până când a ajuns chiar alături de Domnul Isus Hristos. Fiul lui Dumnezeu a privit spre El cu
bunătate: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate, i-a spus. Cât de surprinși au fost oamenii! Unii erau foarte
furioşi: „Cum vorbeşte omul acesta astfel? Singur Dumnezeu poate ierta păcatele.“ De ce a fost
greşit faptul că oamenii aceştia au fost furioşi? (Permiteţi copiilor să răspundă). Da, deoarece Isus
Hristos este Dumnezeu. Acum, Domnul Isus urma să dovedească şi faptul că El poate ierta păcatele.
El a spus: „Scoală-te, ridică-ţi patul„. Şi într-o clipă omul a făcut aşa! Dintr-o dată Domnul Isus
Hristos l-a vindecat pe deplin. Dacă putea vindeca în felul acesta, de ce n-ar fi putut ierta şi
păcatele? Desigur că putea! Omul acela s-a dus acasă fiind iertat de toate relele pe care le făcuse
vreodată. Cei care au văzut lucrul acesta au exclamat: „Niciodată nu am văzut aşa ceva!“
Încet, încet, prietenii lui Isus începeau să înţeleagă cine era El. Tot ce făcea şi spunea arăta că El era
Dumnezeu, singurul Fiu al lui Dumnezeu.
Imaginea I-5 El a murit pentru păcatul lumii
Dar într-o zi speranţele lor s-au năruit! El a fost pironit pe o cruce şi a murit. „Dacă El era Fiul lui
Dumnezeu, niciodată nu s-ar fi putut întâmpla aşa ceva“, gândeau ei în disperare. Erau foarte trişti.
Ei nu au înţeles că Fiul lui Dumnezeu murea pentru păcatul lumii.
Duşmanii lui erau foarte bucuroşi. „Acum a murit; nimeni nu va mai crede că El este Dumnezeu“,
se bucurau ei. Ei nu credeau că El a venit din cer şi că El era singurul Fiu al lui Dumnezeu. Şi erau
siguri că nici alţii nu vor mai crede. Dar toţi aceştia urmau să sufere un mare şoc!
Imaginea I-6 El a înviat din morţi
„Isus e viu din nou“. În curând, aceasta a fost ştirea care se răspândea cu iuţeala unui incendiu. În a
treia zi de la moartea Lui, unii din prietenii Lui s-au dus la locul unde fusese îngropat, dar trupul nu
era acolo! De fapt, a treia zi El a vorbit cu unii din prietenii Lui apropiaţi chiar lângă mormântul în
care a fost îngropat. Ei au putut să vadă chiar şi urmele piroanelor din mâinile şi picioarele Lui.
Ştiau cu siguranţă că acesta era cu adevărat Domnul lor. Erau siguri că El era Dumnezeu Fiul. Cine
altul putea învia din morţi? Când Domnul Isus a înviat din morţi a fost ca şi cum Dumnezeu spunea
fiecăruia: „Isus Hristos este Fiul Meu“
Imaginea I-7 El trăieşte veşnic.
Alex şi Ioana, un băieţel şi o fetiță care ar putea fi chiar prietenii tăi, au avut un concurs ca să vadă
care se poate gândi la cei mai faimoşi oameni ai trecutului. (Adaptează numele în funcţie de situaţia
ta).
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„Napoleon“
„Robin Hood“
„Alexandru Cel Mare“
„Aăă ...Cristofor Columb“
„Ce zici despre Isus Hristos?“ a sugerat Ioana..
„Într-un sens ai dreptate; dar El este deosebit“; a spus mama. „El nu a fost numai un om; El a fost
Dumnezeu. Şi el nu este doar din trecut; El astăzi este viu“
Ioana a putut vedea că El este deosebit: „Da, şi toţi ceilalţi oameni nu pot face nimic pentru noi, dar
El poate“.
„E adevărat, pentru că El este Dumnezeu şi poate ierta orice lucru rău pe care l-ai făcut şi îţi poate
schimba viaţa. Nu-l poţi cunoaşte pe Napoleon sau pe Robin Hood, dar pe Isus Hristos Îl poţi
cunoaşte“, a adăugat mama.
Imaginea I-8 Tu Îl poţi cunoaşte
Ei au continuat jocul, dar noaptea târziu Alex s-a gândit la tot ce s-a spus. El era foarte nefericit de
toate relele din viaţa lui; ştia că deseori nu L-a ascultat pe Dumnezeu. Avea nevoie să fie iertat. Nici
tatăl şi nici mama lui nu puteau pune lucrurile în ordine între el şi Dumnezeu, dar Isus Hristos îl
putea ierta. Îi era ruşine de viaţa lui; voia să fie diferit. Isus Hristos putea să-l schimbe; Alex dorea,
cu adevărat, să-L cunoască pe Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu în viaţa lui.
„Doamne Isuse, te rog iartă-mă de toate relele pe care le-am făcut; ia în stăpânire viaţa mea şi
schimbă-mă, s-a rugat el. Eşti şi tu ca Alex? Dacă da, de ce nu-i spui Domnului Isus Hristos totul
despre tine? Cere-i să te ierte. Încrede-te în El pentru ca El să facă din tine băiatul sau fata care
doreşte El să fii. Dacă tu vii la El, atunci tu Îl vei cunoaşte pe Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
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LECŢIA II
DOMNUL ISUS HRISTOS: OMUL
Text biblic: Filipeni 2:1-11; Luca 1:28-38; 2:1-7; Matei 4:1-11; I Petru 2:24
LECŢIA
Imaginea II-1 S-a întâmplat cu adevărat.
„Citesc o carte foarte interesantă despre un cioban bătrân“, i-a spus Alex Ioanei la micul dejun. „El
trăia într-o mică colibă dărăpănată, sus în munţi, pentru a fi mereu lângă oile lui. Aseară am citit
cum una din oile lui începuse să se poarte foarte ciudat. Nu mai mergea aproape de restul turmei, iar
noaptea nu voia să se mai culce. Bătrânul cioban nu putea să-şi dea seama ce s-a întâmplat cu ea“.
„Aş vrea să devin o oaie. Poate atunci aş putea înţelege ce are“ se gândea el. „Desigur, pentru un
cioban era imposibil să devină oaie!“
„Însă ceva chiar mai imposibil decât aceasta a avut loc“, a spus mama.
„Când?“ a întrebat Alex cu o voce încurcată.
„Când Dumnezeu a devenit om“, a răspuns mama.
„Vrei să spui când Domnul Isus a venit pe pământ?“, a întrebat Ioana.
„Da, Fiul lui Dumnezeu S-a smerit pe Sine şi a devenit om; s-a întâmplat cu adevărat“, explică
mama.
„Dar nu a trăit El cu Dumnezeu în cer dintotdeauna?“, spuse Ioana care devenise de acum foarte
interesată.
„Da, dar atunci El nu era om. El a devenit om atunci când a venit în lume“, a continuat mama.
„Nu m-am gândit la aceasta înainte. E minunat că El a vrut să devină o persoană ca noi“, spuse
meditativ Alex.
Imaginea II-2 Fiul lui Dumnezeu a devenit om.
Să ne gândim cum s-a întâmplat. Dumnezeu i-a pregătit un trup şi El s-a născut ca un prunc. Ce
schimbare a fost pentru Domnul Isus să coboare din cer pe pământ! Cerul este un loc minunat, unde
nu există boală, tristeţe sau păcat. Însă Domnul Isus a părăsit casa Lui minunată pentru a veni în
lumea noastră, în care este atât de multă boală, tristeţe sau păcat. În cer El era bogat, dar când a
venit pe pământ a devenit sărac. S-a născut chiar într-un staul, într-un loc unde de obicei locuiau
vitele. În prima lui zi, în lume, El nu a avut un pat; mama Lui a trebuit să folosească o iesle (din
care mănâncă vitele) ca pătuţ pentru El.
Este foarte minunat şi pare de necrezut. Fiul lui Dumnezeu a devenit un băieţel adevărat. Ca orice
alt nou născut, El era firav şi neajutorat, având nevoie de mama Lui să-I poarte de grijă. El era
„Dumnezeu tare“, Cel care a creat lumea! El continua să fie Dumnezeu; a fost Dumnezeu şi om.
Biblia nu explică cum s-a putut face asta, dar ne spune că este adevărat.
Imaginea II-3 Domnul Isus a crescut mare
Când Domnul Isus a crescut, El a trebuit să înveţe să umble şi să vorbească, la fel ca şi tine. Sunt
sigur că s-a jucat cu copiii din Nazaret; aşa că îţi înţelege năzbâtiile şi râsul. El ştie ce înseamnă să
fii de şase ani, de şapte, opt sau de orice vârstă sunteţi voi. Şi El a avut odată această vârstă.
Când vremea este caldă şi însorită, vouă vă place să vă jucaţi pe afară cu orele. Apoi veniţi la mama
spunând: „mamă, mi-e atât de sete, vreau să beau ceva rece“. Vă este foame de obicei când vă
întoarceţi acasă de la şcoală? Probabil că la sfârşitul unei zile lungi şi obositoare săriţi în pat şi
spuneţi: „Ce loc bun este acesta! Domnul Isus cunoaşte aceste stări, căci şi lui i-a fost foame şi sete.
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Amintiţi-vă cum data trecută am aflat că El dormea în barcă în timpul furtunii. Poate că a fost foarte
obosit.
Imaginea II-4 El te înţelege
Poate că uneori la şcoală unii îţi spun cuvinte urâte, grele. Nu te arăţi, dar înăuntrul tău eşti rănit cu
adevărat. S-a întâmplat vreodată ca alţii să spună minciuni despre tine şi să fii în încurcătură?
Prietenii te-au părăsit şi nu mai ai nici un prieten. Lucrurile acestea te fac să fii foarte, foarte trist. Iai spus fratelui mai mare sau tatălui tău, dar se pare că ei nu considerau problema ta atât de mare.
Domnul Isus ştie exact ceea ce simţi tu. Duşmanii Săi au spus lucruri urâte despre El; au spus
minciuni despre El. Odată toţi prietenii L-au părăsit. EL ştie ce înseamnă să fii foarte trist; El te
înţelege.
Când te încrezi în Domnul Isus pentru a-ţi ierta păcatul, El devine Prietenul tău. Ce Prieten minunat
este El. El este mereu cu tine şi te înţelege când eşti fericit sau când eşti trist. Lui să-I spui toate
secretele tale.
Dar există un sentiment pe care tu îl ai şi pe care Domnul Isus nu l-a avut niciodată. Îţi aminteşti de
ziua când ai luat nişte bani de pe masă să-ţi cumperi ciocolată? Ai strecurat ciocolata în dormitor şi
ai avut apoi o mică petrecere. Te-ai bucurat de ciocolată şi nimeni nu ştia de bani. Însă nu te simţeai
bine, te simţeai vinovat şi nefericit. Asta pentru că ai încălcat una din poruncile lui Dumnezeu, „Să
nu furi“. Domnul Isus nu a avut niciodată o conştiinţă vinovată pentru că niciodată nu a făcut ceva
rău. Spre deosebire de orice alt copilaş, El S-a născut fără păcat. Când a crescut mai mare, nu a avut
niciodată vreun gând păcătos, niciodată nu a înşelat într-un joc şi niciodată nu a fost neascultător
acasă. El a fost un om perfect, fără păcat.
Deseori, Satan , marele adversar al lui Dumnezeu a venit la El încercând să-L determine să facă
ceva rău. Pentru Domnul Isus a fost greu să spună Satanei „Nu“, dar a făcut-o întotdeauna.
Imaginea II-5 Domnul Isus a fost ispitit
Într-o zi Satan L-a dus pe Domnul Isus pe un munte înalt de unde putea vedea marile oraşe,
bogăţiile lumii, armatele puternice şi conducătorii lor. „Toate acestea ţi le voi da Ţie“, a promis
Satan, „dacă îngenunchezi şi te închini mie“. Ce avea să facă Domnul Isus? Toate acestea puteau fi
ale Lui într-un moment!
„Pleacă de la Mine Satano“, a răspuns El, „Cuvântul lui Dumnezeu spune, „Domnului Dumnezeului
tău să I te închini şi numai Lui să-I slujeşti!“ El a ascultat întotdeauna de Dumnezeu, Tatăl Său.
Niciodată nu a cedat Satanei, deşi Satan a încercat deseori să-L facă să păcătuiască. Biblia spune
„În toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi dar fără păcat“ (Evrei 4:15)
Imaginea II-6 El te poate ajuta
Când te încrezi în Domnul Isus pentru a-ţi ierta păcatul, El devine Prietenul tău. El înţelege cât este
de greu să spui „nu“ răului. El te înţelege când eşti ispitit să copiezi la examen, să-i spui mamei
lucruri obraznice sau când eşti egoist şi nu vrei să dai şi altora din dulciurile tale. El te poate ajua să
asculţi de Dumnezeu şi să-i spui „Nu“ lui Satan.
Imaginea II - 7 El îi iubeşte pe păcătoşi
Există un motiv foarte important pentru care Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu a devenit om. El a
venit pentru oameni ca tine şi ca mine, care au păcătuit împotriva lui Dumnezeu şi au încălcat
poruncile lui. Pentru ca păcătoşii ca mine şi tine să poată fi iertaţi vreodată, trebuia ca cineva să ia
asupra lui pedeapsa ce o meritam noi. Aceasta o putea face doar cineva care era perfect. Însă nimeni
nu era destul de bun. Fiecare persoană care a trăit vreodată s-a născut cu o inimă păcătoasă şi a
crescut în neascultare de Dumnezeu. Deoarece Dumnezeu îi iubeşte pe păcătoşi, El a dat pe singurul
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Său Fiu pentru a deveni om. Domnul Isus a fost un om perfect, fără păcat. El a venit să fie
înlocuitorul păcătoşilor. Ce este un înlocuitor?
Într-o zi Alex a fost un „înlocuitor“. S-a întâmplat la şcoală, când profesorul era afară din clasă.
Ionel a aruncat trei bile pe duşumea. Alex ştia ce are să se întâmple dacă profesorul se întoarce şi le
vede, aşa că a alergat şi le-a ridicat. Chiar în momentul în care le ridica, profesorul a apărut în uşă.
„Alex, ţi-am spus că nu e voie să vă jucaţi cu bilele în clasă! Şi ce ai făcut cu tema pe care v-am
dat-o? Astăzi vei lucra şi în pauza de masă.“
Ionel era gata să spună ce s-a întâmplat, dar Alex l-a prins de umăr şi a pus degetul la gură. Ionel a
fost într-o încurcătură chiar ieri. Aşa că acum Alex a fost pedepsit în locul lui Ionel: el a fost un
„înlocuitor“ pentru Ionel.
Imaginea II - 8 El, Cel neprihănit, a murit pentru păcătoşi
Când a murit pe cruce, Domul Isus a fost un înlocuitor pentru păcătoşi. El a luat locul lor şi a fost
pedepsit pentru păcatul care nu era al Lui. El nu putea face asta niciodată dacă nu devenea om.
Biblia spune: „Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, EL, Cel neprihănit pentru cei
nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu“ (1 Petru 3:18).
Ţi-ai pus şi tu încrederea în El, ca Cel ce a luat asupra Lui pedeapsa îngrozitoare a păcatului tău?
Întoarce-te astăzi din păcatul tău; vino la El, mulţumindu-I că a devenit om şi că a murit ca
înlocuitor al tău. Cere-I să ţi ierte păcatul. Dacă vii la El cu adevărat, El îţi va lua păcatul şi va fi
Prietenul şi Mântuitorul tău.
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LECŢIA III
DOMNUL ISUS HRISTOS: ÎNVĂŢĂTORUL
Text biblic: Matei 7:28-29; Ioan 7:40-52; 6:66-68; Evrei 1:1-2
LECŢIA
Imaginea III - 1 „Arestaţi-L“
„Duceţi-vă şi arestaţi-L pe învăţătorul acela“, au poruncit liderii religioşi gardienilor. Aceştia s-au
grăbit să-L găsească, însă El era înconjurat de o mulţime atât de mare că nu s-au putut apropia de
El. Aşa că au aşteptat şi au ascultat. S-au trezit ascultând cu foarte mare atenţie, aşa încât, atunci
când s-au aflat destul de aproape de El pentru a-L aresta nu au mai făcut-o! În schimb, s-au întors la
stăpânii lor cu mâinile goale.
„De ce nu L-aţi adus“, i-au interogat stăpânii lor.
„Nimeni nu a vorbit vreodată cu omul acesta“, au răspuns ei. Acesta era motivul pentru care nu Lau arestat. Şi acum erau în încurcătură şi într-o situaţie proastă datorită acestui Învăţător. El era un
Învăţător atât de minunat încât ei nu L-au putut aresta.
Imaginea III - 2 Domnul Isus Hristos - Învăţătorul
Cine era acest Învăţător? Da, era Domnul Isus Hristos. El nu a predat la şcoală, ci a învăţat pe alţii
în aer liber. Uneori mii de oameni şedeau pe iarbă ascultându-L. Din când în când îi lua pe ucenici
deoparte şi-i învăţa în particular. Deseori, oamenii se adunau pe malul mării să-L asculte; aşa că,
pentru a putea fi auzit mai bine, Domnul Isus le-a vorbit dintr-o barcă depărtată puţin de ţărm. Din
timp în timp îi învăţa în Templu, locul unde mergeau oamenii să se închine lui Dumnezeu. Chiar şi
atunci când vizita vreun prieten se răspândea vestea că este acolo şi curând casa era plină, iar El îi
învăţa. El nu le-a spus: „Duceţi-vă; lăsaţi-Mă să Mă odihnesc“. Pe acei care doreau să-L asculte, El
îi învăţa cu bucurie.
Pe oriunde trecea, oamenii se înghesuiau să-L asculte. Uneori ei Îl ascultau şezând mult, mult timp .
Niciodată ei nu mai auziseră un
Învăţător atât de minunat. Simţeau că El ştie într-adevăr ceea
ce vorbeşte. Nu voiau să piardă nici un cuvânt.
Imaginea III - 3 El a adus mesajul lui Dumnezeu
Ce i-a învăţat Domnul Isus pe toţi acei oameni care năvăleau în jurul Lui? Nu i-a învăţat ceea ce
învăţaţi voi la şcoală - citire, scriere, silabisire, aritmetică, biologie, geografie. Ceea ce-i învăţa El
era cu mult mai important decât oricare din acestea - cum pot să-L cunoască pe Dumnezeu. Într-o
zi, Domnul Isus a spus: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa; nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine“
(Ioan 14:6). Învăţătura Lui era foarte clară: singura cale spre Dumnezeu este prin Isus Hristos.
De ce putea El să-i înveţe pe oameni cum să vină la Dumnezeu? De ce îi putea învăţa mesajul lui
Dumnezeu? Cuvântul folosit de noi pentru oamenii care vorbeau Cuvântul lui Dumnezeu este
„profet“. Profetul era cineva care vorbea din partea lui Dumnezeu - mesagerul special al lui
Dumnezeu. Cu sute de ani în urmă Dumnezeu Îşi trimisese profeţii Lui pentru a aduce oamenilor
mesajul Său; dar Domnul Isus Hristos a fost cel mai minunat dintre toţi. El era Singurul Fiu al lui
Dumnezeu şi toate cuvintele pe care le-a spus erau cuvintele lui Dumnezeu. Când vorbea El, era
vorbirea lui Dumnezeu. Niciodată n-a mai existat un Învăţător ca El. Şi nu-i de mirare că oameni
erau atât de uimiţi de ceea ce spunea El.
Poate că spui:“ Aş fi vrut să fi fost acolo“, sau „ Aş fi vrut să-L am şi eu ca Învăţător.“ Dar poţi săL ai! Domnul Isus încă mai vorbeşte şi azi oamenilor. Atunci când citeşti Biblia El îţi vorbeşte.
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Domnul Isus a folosit 40 de persoane diferite pentru a scrie Biblia şi pentru a ne spune ceea ce
doreşte El ca noi să ştim. În Biblie noi citim chiar despre lucrurile pe care le-a spus El când încă era
aici pe pământ. Aşa că dacă doreşti ca Domnul Isus să fie şi Învăţătorul tău, citeşte Biblia ; ascultă
atunci când alţii o explică. Astfel vei urma învăţăturile Domnului Isus.
Imaginea III 4 El este Adevărul
Alex avea o problemă! Într-o zi vizionase un program captivant despre peşti şi lucrurile ciudate pe
care aceştia le făceau. „Cu toţii am auzit fabula despre Iona care a fost înghiţit de un peşte mare“ a
spus omul. „Fabulă?“ s-a întrebat Alan, „istoria lui Iona nu este adevărată?“ Era atât de încurcat
încât l-a întrebat pe tatăl său în legătura cu aceasta. „Să privim la ceea ce a spus Domnul Isus,“ a
răspuns tatăl lui. Au citit împreună în Biblie unde Domnul Isus a spus că aşa cum Iona a fost în
interiorul peştelui pentru trei zile, la fel şi El va fi îngropat pentru trei zile (Mat. 12:40). „Aşa că
Domnul Isus ştia că istoria lui Iona era adevărată“, exclamă Alex, „ şi El nu putea să greşească!“
„Da, El credea Vechiul Testament, care era singura parte a Bibliei pe care o aveau în timpul acela“,
i-a explicat tatăl lui.
Alex trebuia să ştie că Isus Hristos este Cel care ne dă mesajul lui Dumnezeu. Dacă ceva este
împotriva a ceea ce ne-a învăţat Domnul Isus, noi trebuie să-L credem pe El şi nu persoana
respectivă. Isus a spus: „Eu sunt adevărul!“ El este cel a cărui învăţătură trebuie să o credem şi să o
ascultăm. El este Învăţătorul în care ne putem încrede. Veţi auzi tot felul de idei diferite. Cum puteţi
şti care au dreptate? Verificaţi ce spune Biblia; acolo aveţi învăţăturile celui mai mare Învăţător,
Isus Hristos. Dacă Îl credeţi şi ascultaţi, atunci puteţi fi siguri că aţi găsit adevărul.
Imaginea III -5 El are cuvintele vieţii veşnice
Şi ucenicii Domnului Isus au ajuns să înţeleagă acest lucru. Zi de zi ascultîndu-L ei au ajuns să vadă
că cuvintele Lui erau cu adevărat cuvintele lui Dumnezeu. Insă nu toţi au crezut aceasta. Unii
oameni nu au dorit să asculte cuvintele Domnului Isus; aşa că au încetat să asculte. Alţii gândeau:
„Nu cred ceea ce spune“, şi au încetat să-L urmeze. Într-o zi Domnul Isus le-a pus ucenicilor o
întrebare importantă: „Voi nu vreţi să vă duceţi ?“
Petru a răspuns: “Doamne la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice.“ (Ioan 6:68). Petru şi
ceilalţi ucenici ştiau că Isus Hristos le spunea cum să-L cunoască pe Dumnezeu; El îi învăţa pentru
ca ei să poată avea viaţa lui Dumnezeu. El era adevăratul Învăţător aşa că ei nu aveau de gînd să-l
părăsească.
Imaginea III-6 El este Învăţătorul cel mai important
Probabil că la şcoală nu asculţi întotdeauna cu mare atenţie de învăţătorul tău. Ce faci când nu
înţelegi ceea ce se face la şcoală ? Nu vei răspunde prea bine la teste.
Este important să fii ascultător la şcoală,dar mult, mult mai important este să asculţi de Domnul Isus
Hristos. El va face o schimbare foarte mare în viaţa ta, cu condiţia ca tu să asculţi de El. Dacă
asculţi de acest Învăţător măreţ, viaţa ta va fi schimbată. Te vei întoarce de la păcat. Te vei încrede
în El ca să fii iertat. Îl vei asculta la şcoală, acasă şi la joacă, vei avea viaţă veşnică , vei trăi veşnic
cu Dumnezeu.
Dacă doar asculţi, fără a face ceea ce spune acest mare Învăţător, nu vei trăi într-un mod care Îi este
plăcut lui Dumnezeu. Nu vei fi iertat. Nu vei avea viaţă veşnică. Nu vei trăi veşnic cu Dumnezeu.
Eşti gata să asculţi şi să faci ceea ce spune Domnul Isus? Îl vei avea pe El ca Învăţător al tău? Este
foarte important să faci acest lucru.

10

Imaginea III-7 El trebuie să fie Învăţătorul tău întotdeauna
Uneori este bine să te transferi într-o altă clasă şi să ai alt învăţător. N-ar fi plăcut să visezi la ziua
în care nu vei mai avea ore şi teme de făcut? Vei părăsi şcoala şi nu vei mai avea nici un profesor
care să-ţi spună ce să faci! Însă dacă Domnul Isus este Învăţătorul tău, niciodată nu vei dori vreo
schimbare. Şi niciodată nu te vei opri din învăţat. El te va învăţa lecţii noi, importante, chiar şi
atunci când tu vei fi foarte, foarte bătrân.
Aşa că dacă Domnul Isus este Mântuitorul tău, aminteşte-ţi să înveţi de la El zilnic. Citeşte zilnic
câte puţin din Biblie. Fă ceea ce-ţi spune Domnul Isus să faci. Încearcă să frecventezi locurile unde
ţi se va spune mai multe despre Domnul Isus.
În acest fel înveţi de la El.
Imaginea III-8 Este El Învăţătorul tău?
Uneori oamenii fac o mare greşeală. Ei încearcă să facă unele din lucrurile pe care Domnul Isus le-a
spus să le facă. Încearcă sa-i iubească pe oamenii cărora nu le place de ei; încearcă să fie amabili şi
sinceri. Dar nu ascultă de loc de alte lucruri poruncite de Domnul Isus. El nu a spus niciodată că
făcând lucrurile acestea devii creştin. El a spus că oamenii trebuie să creadă în El întâi pentru a avea
viaţă veşnică, şi apoi să trăiască într-un mod în care Îi este plăcut. El a spus că Domnul Isus trebuie
să fie Mântuitorul tău înainte de a trăi în modul cerut urmaşilor Lui.
Asigură-te că asculţi de tot ce a spus El!
Probabil că Domnul Isus nu a fost Mântuitorul şi Învăţătorul tău până acum, dar doreşti într-adevăr
acest lucru. Eşti gata să te întorci din păcat şi să-l primeşti ca Mântuitor al tău? Eşti gata să crezi
Cuvântul Său şi să-l asculţi? Vrei într-adevăr ca El să fie Mântuitorul şi Învăţătorul tău începând de
azi? Poţi să spui aceasta chiar acum. Biblia spune: “Acum este ziua mântuirii.“ (2 Cor. 6:2)
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LECTIA IV
DOMNUL ISUS HRISTOS: PREOT
Text biblic: Evrei 2:17-18; 4:14-16;7:23-28;10:11-12
Luca 22:31-34;54-62.
LECTIA
IMAGINEA IV-1 Problemă!
Alex a intrat înăuntru având o figură tristă. El şi Ioana i-au vizitat pe verii lor Roxana şi Filip.
„Ce s-a întâmplat?“ a întrebat Ioana.
„Am spart două geamuri de la seră.“
„O, nu!“ a exclamat Filip. „Nu ţi-a spus tata să nu te joci cu mingea aproape de seră?“
„Mi-a spus“, suspină Alex, „Acum sunt într-o mare încurcătură. Ce să fac? …
Roxana, vrei să-i spui tu tatălui tău ce s-a întâmplat?“
A urmat o tăcere lungă. Roxanei îi părea rău pentru Alex. El se afla într-o mare încurcătură. Dacă ea
ar fi cea care i-ar spune tatălui despre incident, aceasta ar putea fi de folos. Ea putea fi un fel de
„mijlocitor“ şi recunoştea că Alex avea nevoie de aşa ceva chiar acum. „Bine, o să-i spun“, a
încuviinţat ea.
Imaginea IV - 2 Tu ai nevoie de un „mijlocitor“
Ştiai că ai nevoie de un „mijlocitor?“ Exact aşa cum lucrurile nu erau în regulă între Alex şi unchiul
său, lucrurile nu sunt în regulă între tine şi Dumnezeu. În Biblie Dumnezeu a poruncit că trebuie săL iubeşti pe Dumnezeu întotdeauna, cu fiecare parte a fiinţei tale. Însă tu nu o faci. În unele zile nici
nu te gândeşti măcar la El.
Faci lucruri care lui nu-I plac. Prietenii, bicicleta şi jucăriile tale sunt mult mai importante pentru
tine decât El. Dumnezeu a poruncit să-i iubeşti pe alţii ca pe tine însuţi. Însă într-o zi ai mâzgălit
desenul altui băiat, doar pentru motivul că nu-ţi plăcea de el. Încalci poruncile lui Dumnezeu şi
această neascultare te separă de El. În Biblie, Dumnezeu spune: „Nelegiuirile voastre pun un zid de
despărțire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedică să vă
asculte!“ (Isaia 59:2). Lucrurile nu sunt bune între tine şi Dumnezeu. Pentru a rezolva această
problemă mare tu ai nevoie de un „mijlocitor“.
Cu multă, multă vreme în urmă poporul lui Dumnezeu, evreii, au avut aceeaşi problemă. Şi ei au
fost neascultători de Dumnezeu şi păcatul lor i-a separat de Dumnezeu. Dumnezeu le-a spus ce au
de făcut. Unii dintre ei aveau să acţioneze ca „mijlocitori“.
Imaginea IV - 3 Cu mult timp în urmă existau mulţi preoţi.
Dacă oamenii doreau iertarea păcatelor lor, ei aduceau un animal la unul din aceşti bărbaţi. Ei
omorau animalul, care murea în locul persoanei care nu a ascultat de Dumnezeu. Trebuia oferit
sânge, căci Dumnezeu a zis: „Fără vărsare de sânge nu este iertare“ (Evrei 9:22) - fără a oferi
sânge nu este iertare de păcat. Desigur că sângele unui animal nu putea niciodată îndepărta păcatul
omului. Era doar imaginea a ceva mult mai minunat ce fusese plănuit de Dumnezeu.
Omorârea animalelor s-a numit „aducere de jertfe“, iar oamenii care le aduceau se numeau „preoţi“.
Preoţii stăteau între oameni şi Dumnezeu.
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Imaginea IV - 4 Isus Hristos este Preot în veac
În vremea când Domnul Isus a venit pe pământ existau cam 20.000 de preoţi. În fiecare zi ei erau
foarte ocupaţi aducând jertfe pentru păcat. Ei nu ştiau, dar Domnul Isus a venit în lume pentru a lua
locul lor, al tuturor! El a venit pentru a fi Preotul adevărat în veac! El a venit pentru a fi singurul
„mijlocitor“. El a spus: „Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine“ (Ioan 14:6). El este Singurul
care poate rezolva marea problemă a păcatului Tău, care te separă de Dumnezeu.
Pentru a fi Preot în veac, Domnul Isus trebuia să aducă o jertfă pentru păcat. De fapt, El a venit să
aducă ultima jertfă pentru păcat care avea să fie adusă vreodată. Trebuia să fie o jertfă foarte mare.
Ce va fi? Un animal? Nu! Acest fel de jertfă nu ar folosi. Ci va fi El ÎNSUŞI. El Îşi va da propria
viaţă; El va sângera şi va muri, astfel încât păcatul să poată fi iertat.
Imaginea IV - 5 El S-a jertfit pe Sine
Aceasta este exact ceea ce s-a întâmplat. Isus Hristos, Fiul fără păcat al lui Dumnezeu, a fost pironit
pe cruce. El a murit în locul păcătoşilor şi a luat asupra Lui pedeapsa îngrozitoare pe care o
meritam. El Şi-a dat sângele Său preţios, viaţa Lui, ca noi să putem fi iertaţi. Aceasta a fost ultima
jertfă pentru păcat, pentru totdeauna; nu se va mai repeta niciodată. Chiar înainte de a muri, Domnul
Isus Hristos a strigat: „S-a isprăvit“ (Ioan 19:30). Biblia spune că El „a adus o singură jertfă
pentru păcate“ (Evrei 10:12). El este singurul care poate îndrepta lucrurile între tine şi Dumnezeu.
Dacă vii la El şi-I ceri iertare, El te va ierta pentru că El S-a jertfit pe Sine pentru păcatul tău. Ce
Preot măreţ este El! El este „mijlocitorul“ care împlineşte nevoile tale!
Înainte ca Domnul Isus să fi adus ultima jertfă pentru păcat, preoţii erau foarte ocupaţi. Ei nu numai
că aduceau jertfe, dar şi vorbeau lui Dumnezeu pentru popor. Odată pe an, cel mai important dintre
preoţi, marele preot, trecea dincolo de perdea într-un loc special unde îl întâlnea Dumnezeu .
În
timp ce era acolo, marele preot se ruga pentru popor. Însă atunci când a murit Domnul Isus Hristos
nu a mai fost nevoie de aceşti preoţi, nici de jertfe şi nici de a vorbi cu Dumnezeu pentru popor.
Isus Hristos, Preotul, urma să vorbească cu Dumnezeu pentru poporul Său. Dumnezeu l- înviat din
morţi pe Fiul Său şi a arătat că jertfa Lui pe cruce a fost de ajuns pentru a îndepărta păcatul.
Domnul Înviat a rămas pe pământ timp de 40 de zile. Apoi s-a înălţat sus, „Chiar în cer ca să se
înfăţişeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu“ (Evrei 9:24)
Imaginea IV - 6 El este în prezenţa lui Dumnezeu
Acolo, în cer, acest Preot minunat se roagă pentru poporul Său. El se află chiar unde este Dumnezeu
şi se roagă neîncetat pentru cei ce sunt ai Lui.
Nu este minunat să ştim că este cineva acolo cu Dumnezeu care ne înţelege? Deja am învăţat că El a
devenit om. Acum, în cer, El continuă să fie Dumnezeu şi om. El ştie cum este să fii obosit, flămând
şi în dureri. El înţelege problemele noastre, dezamăgirile noastre şi cât de greu ne este să fim
corecți. El ştie exact cum să se roage pentru ai Săi. Noi putem fi siguri că Dumnezeu va asculta şi
răspunde la rugăciunile Lui, căci El este Singurul Fiu al lui Dumnezeu; El a adus jertfa perfectă
pentru păcat.
Noi avem nevoie ca Domnul Isus să se roage pentru noi deoarece avem un mare duşman. Vrăjmaşul
lui Dumnezeu şi al nostru, Satan, vrea să-i oprească pe oameni din a-L urma pe Domnul Isus
Hristos. El a încercat să-l oprească pe Petru. Satan l-a determinat pe Petru să jure şi să spună că nu L cunoaşte pe Domnul Isus Hristos.
Imaginea IV - 7 El se roagă pentru noi
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Totuşi, mai târziu Petru a plâns pentru ceea ce a făcut. El a devenit un mare predicator şi a spus
multor, multor oameni despre Isus Hristos. De fapt, într-o zi Petru a fost ucis datorită faptului că era
ucenic al lui Isus. De ce a eşuat Satan? Într-o zi, Domnul Isus Hristos i-a spus lui Petru secretul:
„Petre, Satana v-a cerut să vă cearnă, dar Eu M-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credinţa ta.“
Petru Îi aparţinea Domnului Isus şi Domul S-a rugat pentru El.
De aceea copiii care-I aparţin Domnului Isus nu renunţă atunci când lucrurile devin dificile. Preotul
lor, Domnul Isus, se roagă pentru ei tot timpul. De aceea creştinii adevăraţi se întorc cu părere de
rău la El atunci când L-au părăsit. De aceea oricine Îl primeşte pe Domnul Isus pentru a-i îndepărta
păcatul poate fi sigur că merge în cer. Domnul Isus se roagă pentru ai Săi mereu. Rugăciunile Lui
nu pot eşua.
Imaginea IV - 8 Este Hristos Preotul tău?
Am început cu problema mare a păcatului nostru şi cu nevoia unui „mijlocitor“, cineva care să
repare lucrurile între noi şi Dumnezeu. Isus Hristos este Singurul care o poate face. Este El Preotul
tău? Crezi că El S-a jertfit pentru păcatul tău? Dacă cu adevărat doreşti să încetezi a trăi pentru tine
şi să trăieşti pentru Dumnezeu, încrede-te în El astăzi. Mulţumeşte-I pentru o jertfă atât de mare
adusă pentru a îndepărta păcatul tău; cere-I să te împace cu Dumnezeu. Biblia spune: „El poate să
mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El“ (Evrei 7:25). Dacă crezi
în El cu adevărat poţi fi sigur că păcatul tău s-a dus. Poţi fi sigur că El te-a împăcat cu Dumnezeu.
Poţi fi sigur că El e Preotul tău şi că se roagă lui Dumnezeu pentru tine.
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LECŢIA V
DOMNUL ISUS HRISTOS: REGELE
Text biblic: Luca 1:32-33; Filipeni 2:1-11; Coloseni 1:13; Ioan 18:36; Apocalipsa 7:14-17; Evrei
1:8-14
LECŢIA
Imaginea V - 1 „Ce fel de rege?“
„El îi va nimici curând pe aceşti romani care ne-au ocupat ţara şi nu va mai trebui să le plătim taxe“.
„El va fi un rege mare care va domni în Ierusalim. Nici o armată nu va fi prea puternică pentru El.“
„Când va deveni rege, cu siguranţă ca ne va da nişte funcţii foarte importante. Totul este foarte
atrăgător“.
Poate că unii din oamenii care L-au întâlnit pe Domnul Isus atunci când era pe pământ cu avut astfel
de gânduri.
Acesta era visul lor; dar nu era planul lui Dumnezeu. Isus Hristos este Rege, dar El nu a venit să
domnească peste o ţară. El nu a venit să locuiască la palat şi să aibă o armată. El a venit să
domnească în vieţile oamenilor - copii, bărbaţi şi femei. Peste tot în lume există oameni care L-au
primit pe Domnul Isus pentru a le ierta păcatele şi aceştia sunt împărăţia Lui. El stăpâneşte în
inimile lor.
Imaginea V - 2 Există două împărăţii
Sunt mulţi oameni care nu fac parte din împărăţia lui Isus Hristos. Acei care nu L-au primit ca
Mântuitor nu fac parte din împărăţia Lui. Ei se află într-o altă împărăţie, cea a lui Satan, marele
duşman al lui Dumnezeu. De aceea ei gândesc cu atâta uşurinţă rele împotriva altora şi spun
minciuni pentru a scăpa din încurcătură. Dacă te afli în împărăția aceasta nu poţi ieşi singur din ea.
Dacă vrei cu adevărat să fii salvat din împărăţia Satanei şi să fii în Împărăţia lui Hristos, cere-I să te
scape. În momentul în care-L primeşti, El te va salva şi îţi va şterge păcatul pentru a putea fi în
împărăţia Lui. Apoi va începe să domnească în viaţa ta. Ce înseamnă aceasta? Alex începea să
înţeleagă ce înseamnă.
Imaginea V - 3 Domnul Isus domneşte în inimi
În clasa lui Alex era un băiat pe care-l chema Geo. Deseori el îi cauza greutăţi lui Alex. Când se
întorcea profesorul Geo îl lovea, îl trăgea de păr sau se strâmba la el. Într-o zi Alex a desenat o
scenă cu un vas de luptă; era foarte frumos. Însă atunci când Alex a venit în clasă după prânz,
desenul a dispărut. Nu-l putea găsi nicăieri şi nimeni nu ştia nimic despre el. Însă din privirea
răutăcioasă a lui Geo, Alex putea să-şi dea seama că acesta ştia ceva despre el.
În următoarea sâmbătă Alex şi Ioana discutau la râu: „Uite, aceea este bicicleta lui Geo“. Alex s-a
oprit şi a privit-o. Era bicicleta lui Geo, căci acesta era mai în jos pe râu, la pescuit. Şi gândurile îi
inundau mintea lui Alex: „Acum ai şansa... ascunde-i bicicleta... ia ghidonul... aruncă o piatră în apă
şi împiedică-i pescuitul.“ Dar stai puţin! Dacă Domnul Isus este Regele lui Alex, El şi nu Alex
dispune de felul cum îi tratează pe ceilalţi oameni. Alex ştia că Biblia spune: „Nu întoarceţi rău
pentru rău“. Aşa că a trecut mai departe. Alex L-a ascultat pe Regele lui.
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Imaginea V - 4 El schimbă inimile
Ioana L-a primit pe Isus Hristos ca Mântuitor al ei; aşa că se afla în împărăţia Domnului Isus. Însă
nimeni nu-i putea smulge o vorbă. Era într-o dispoziție proastă pentru că mama ei nu i-a permis să
stea peste noapte în casa prietenei ei. La cina ea a mâncat fără a privi sau a discuta cu cineva. A
părăsit masa şi s-a dus în dormitorul ei hotărâtă că nu se va duce să ajute la spălatul vaselor. Dacă
Isus Hristos este Regele vieţii Ioanei, lucrurile ar trebui să fie altfel, căci El ar dicta cum trebuie să
se poarte ea acasă. Ce schimbări trebuiau să existe dacă ea L-ar fi ascultat? (Permite copiilor să
aducă sugestii). Da, ea ar trebui să accepte ce a spus mama ei; ea nu trebuie să se supere; trebuie să
ajute la vase! Dacă Domnul Isus este Regele tău, El îţi va conduce comportamentul, prieteniile,
locurile unde să mergi şi gândurile pe care le ai. Pe măsură ce citeşti Biblia descoperi cum doreşte
Regele tău să trăieşti. Ioana avea nevoie să-L roage pe Domnul Isus s-o ierte şi s-o ajute să fie
ascultătoare de El.
Imaginea V - 5 Ca Rege, El îngrijeşte de ai Săi
Cu mult timp în urmă oamenii credeau că era foarte important să ai un rege bun. Ei priveau spre el
să-i apere atunci când îi ataca vreun duşman. Ştiau că el se îngrijeşte ca ei să aibă hrană suficientă.
Dar Domnul Isus Hristos este Regele cel mai minunat; El se îngrijeşte cu adevărat de fiecare copil,
bărbat sau femeie din împărăţia Sa. Îi fereşte de primejdii; nimic nu li se poate întâmpla fără
permisiunea Lui. Uneori, El permite lucruri dificile în viaţa lor, dar promite că „toate lucrurile
lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu“ (Rom. 8:28). Uneori ei nu înţeleg de
ce se întâmplă aceste lucruri triste şi dificile; dar pot fi siguri că Regele nostru ştie de ce; ei pot fi
siguri că toate vor lucra spre bine. El se asigură că fiecare are tot ceea ce are nevoie. Dacă Domnul
Isus îţi conduce viaţa, tu ai un Rege măreţ şi minunat, care veghează asupra ta când te joci, când
lucrezi sau dormi.
Imaginea V - 6 El stăpâneşte peste toţi
Însă Isus Hristos nu este Rege doar în inimile şi vieţile oamenilor, El este de asemenea Regele
Regilor. El este Rege peste toate guvernele şi peste toţi conducătorii lumii. Poţi să te gândeşti la
câteva dintre naţiunile cele mai mari? (Lasă copiii să răspundă). Noi credem că conducătorii acestor
naţiuni sunt mari şi tari şi că au multă putere. Însă, comparaţi cu Domnul Isus ei sunt mici, slabi şi
fără putere. Ei stăpânesc doar atât cât le permite Regele regilor. El stăpâneşte. El este Rege peste
toţi, deşi mulţi oameni nu ştiu aceasta. El Îşi duce la îndeplinire planul Său special şi minunat şi
nimeni nu-L poate opri.
Mulţi oameni nu cred că Isus Hristos este Regele regilor. Regi şi guverne cred că ei stăpânesc lumea
şi nu ştiu că El este Rege peste toţi. Există chiar copii care nu cred că El este important. Dar într-o
zi oricine va ştii că El este Regele regilor.
Imaginea V - 7 El este Rege în veac
Într-o zi, nu ştiu când, Domnul Isus va reveni să conducă pământul. Orice persoană care a trăit
vreodată Îl va vedea pe Domnul Isus Hristos. Ei vor ştii că El este Rege peste toţi. Conducătorii
îngâmfaţi s-au lăudat: „Eu sunt cel mai puternic!“ sau „Eu sunt cel mai mare!“; oamenii au spus:
„Biblia nu este adevărată; chiar şi copii au spus: „Eu nu am nevoie de Isus în viaţa mea.“ Totuşi,
toţi vor trebui să se plece înaintea Regelui regilor. Biblia spune: „...să se plece orice genunchi ... şi
orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.“ (Fil.
2:10,11). Apoi Domnul Isus va arăta că El are putere asupra tuturor vrăjmaşilor, căci Satan şi toţi
cei ce se află în împărăţia Satanei vor fi pedepsiţi în vecii vecilor.
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Imaginea V - 8 Este El Regele tău?
Însă oricine Îl are pe Domnul Isus Hristos ca Domn în viaţa lui va trăi cu El în veac. Nu va fi
minunat să fii împreună cu toţi oamenii, din toată lumea şi din ţări diferite, care L-au iubit pe
Domnul Isus? Dar lucrul cel mai minunat dintre toate va fi să-L vezi pe Regele nostru, Domnul Isus
Hristos. Şi să trăieşti cu El. Vom putea cânta atunci laudele Lui şi vom putea să-I mulţumim pentru
ceea ce a făcut. Nu va mai fi păcat, tristeţe sau durere, sau moarte; totul va fi minunat şi perfect.
Este foarte, foarte important ca Domnul Isus să fie Regele tău acum. Îl vei primi astăzi ca să te
scoată din împărăţia Satanei şi să te aducă în împărăţia Sa? Vei spune în inima ta: „Nu mai vreau să
fiu în împărăţia Satanei; Te rog, scoate-mă din ea şi şterge-mi păcatul. Doresc ca TU să conduci
viaţa mea?“ Atunci El va fi Regele tău pentru totdeauna.
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