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Fii gata să asculți de Dumnezeu! 

Lecție cu obiect 

Viața lui Moise, lecția a 2-a 
 

Ai nevoie de: un ceas cu cronometru. 

Ideea lecției: Dumnezeu vrea ca noi să fim gata să-L ascultăm imediat. 
 

Introducere: Atunci când cineva ne spune ce să facem, uneori ascultăm imediat, iar alteori 

întârziem cu ascultarea. Dumnezeu vrea ca noi să fim gata să-L ascultăm imediat.  

Am adus cu mine un ceas cu cronometru și vreau să-mi spuneți pentru ce folosesc oamenii 

ceasul? Gândiți-vă de ce avem nevoie de el? Ceasul este folosit să ne spună ora! Este foarte important 

să știm cât este ceasul pentru că asta ne ajută să fim gata pentru tot felul de situații din viața de zi cu 

zi. De exemplu, ceasul ne ajută să ajungem la timp; ne ajută să știm când anume trebuie să înceapă sau 

să se încheie ora la școală; ceasul ne spune cât durează o partidă la joc, etc. Fără ceas ar fi foarte greu 

să știm când anume trebuie să ne pregătim pentru diferitele lucruri pe care le avem de făcut pe 

parcursul unei zile.  

În sport, oamenii folosesc deseori ceasul pentru a calcula cât de repede pot să facă anumite 

lucruri. De asemenea, la diferitele emisiuni sau concursuri de la TV, sunt diferite probe care se 

desfășoară contra cronometru. 

Avem și noi câteva probe contra cronometru și pentru ele avem nevoie de voluntari. Haideți să 

vedem cât de repede puteți face ce vă spun eu!  

Invită un voluntar în față și cere-i să spună alfabetul cât de repede poate, pornind cronometrul. 

Alt copil să vină și la semnalul start să dea mâna cu toți cei din sală. Un alt copil să atingă toate cele 

patru colțuri ale încăperii. Alt copil să facă douăzeci de genoflexiuni, etc.  

La fiecare comandă învățătorul cronometrează și spune cât de repede a fost executată fiecare 

comandă în parte. 

Ne-am amuzat să facem lucrurile acestea contra cronometru, nu-i așa? Dar haideți să vedem la 

ce ne spune Biblia să ne grăbim. Citiți împreună Psalmul 119:60: „Mă grăbesc și nu preget (nu 

întârzii) să păzesc poruncile Tale.” Oare ale cui porunci trebuie să le păzim, să le ascultăm fără 

întârziere? Când ne grăbim să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu înseamnă că nu întârziem cu 

ascultarea noastră față de Dumnezeu. Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu ne arată care sunt poruncile lui 

Dumnezeu și ascultându-le ne ajută să trăim cel mai bine după plăcerea și voia lui Dumnezeu. 

Noi nu avem un ceas cu cronometru, ca să vedem cât de repede împlinim aceste porunci ale lui 

Dumnezeu. Însă Dumnezeu a lăsat un timp, pentru fiecare dintre noi, ca să-L cunoaștem și să facem 

voia Lui pe acest pământ. Viața noastră pe acest pământ nu este veșnică, nu știm când vom muri, însă 

ce putem ști din Cuvântul Lui este că ascultarea și încrederea noastră în Dumnezeu va conta pentru 

veșnicia noastră.  

Oare tu ți-ai pus încrederea în Dumnezeu, Îl asculți tu cu toată inima ta? Sau poate sunt alte 

lucruri pe care tu le iubești mai mult și te grăbești să le ai în mintea și inima ta: televizorul, internetul, 

jocurile, poftele tale egoiste. Poate și tu folosești scuze ca și Moise, când Dumnezeu l-a trimis în 

ajutorul poporului Israel, aflat în robie. Dumnezeu îți spune și ție astăzi că El vrea să fie Domnul și 

Dumnezeul tău și vrea să conducă viața ta, dacă tu ești gata acum să-ți ceri iertare și să te hotărăști să 

nu mai faci lucrurile care te îndepărtează de El.  

Cât de repede vei asculta? Toți cei care întârzie la ascultarea de Dumnezeu trăiesc departe de 

El. Atunci când ceasul vieții lor se va opri, ei vor rămâne veșnic despărțiți de El, în locul acela 

groaznic numit iad. Nu fi dintre aceia! Cere-ți iertare Domnului Isus pentru neascultarea ta de până 

acum și roagă-L să te ajute să fii rapid în ascultarea de poruncile lui Dumnezeu.  

Citiți împreună Luca 12:40: „Și voi dar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu 

vă gândiți.” Domnul Isus i-a avertizat pe ucenici că El va reveni. Nimeni nu știe când va fi revenirea 

Lui pe pământ, noi doar trebuie să fim pregătiți. Dumnezeu vrea să te avertizeze și pe tine să fii gata 

pentru revenirea Domnului Isus. Oare cum te va găsi El pe tine, în ascultare sau neascultare? Toți cei 

care vor fi găsiți în neascultare vor fi judecați și despărțiți de Dumnezeu. Însă, cei care au fost gata să 

asculte, toți vor fi luați și duși la cer împreună cu Isus. 


