Fii pregătit pentru revenirea Domnului Isus!
Lecție cu obiect
Ai nevoie de: Un magnet, câteva ace de gămălie sau
agrafe și câteva scobitori.
Vă place să vă jucați cu magneți? Cred că, și vouă, fie
băieți, fie fete, vă place să atrageți cu magnetul diferite obiecte
mici din fier sau poate să lipiți pe frigider diferite lucruri cu
magnet. Am adus cu mine astăzi un magnet și câteva lucruri mai
mici, să vedem împreună ce poate face magnetul cu ele.
Să zicem că acele acestea de gămălie îi reprezintă pe
oamenii care Îl iubesc pe Domnul Isus, care au inima schimbată
de El. Domnul Isus a pus în ei ceva din persoana Sa, când ei L-au chemat și El a intrat în inima lor. Ei
sunt acum rude cu Domnul Isus, fiindcă au primit din natura Lui.
Apoi, să zicem că bucățile acestea de lemn îi reprezintă pe oamenii care nu L-au chemat pe Isus în
inima lor și trăiesc fără El, departe de El, în felul lor egoist de viață. Aici, pe pământ, cele două grupuri de
oameni trăiesc împreună, unul în compania celuilalt, atât cei care L-au chemat pe Domnul Isus în viața
lor, cât și cei care nu au făcut asta niciodată (arată acele și scobitorile). Ei lucrează împreună ca să-și
câștige pâinea, învață împreună, locuiesc împreună, se pot juca împreună. Însă, cu toate acestea, creștinii
nu sunt la fel ca ceilalți, fiindcă ei au ceva special în ei, ceva din natura lui Dumnezeu, ceva ce alții nu au.
Pe când trăia Domnul Isus pe pământ, ucenicii L-au întrebat câte ceva despre a doua Lui venire. Ei
voiau să știe când va avea loc această venire și cum va fi. Și Domnul Isus le-a spus că, înainte de venirea
Lui din nou pe pământ, se vor întâmpla lucruri înspăimântătoare: foamete, cutremure de pământ, boli.
El a spus că înainte de venirea Lui a doua oară pe pământ, vor fi multe semne, dar, despre ziua
aceea sau ceasul acela nu va ști nimeni, numai Dumnezeu. Oamenii sunt foarte preocupați să știe când va
reveni Domnul Isus și încearcă să dezlege acest mister pe diferite căi. Însă Domnul Isus ne-a spus să ne
pregătim viața pentru revenirea Lui, oricând s-ar întâmpla.
Citiți împreună cu copiii Matei 24:44: „De aceea, și voi fiți gata; căci Fiul Omului va veni în
ceasul în care nu vă gândiți.” De aceea, cei ce-L iubesc și vor să fie cu El în cer, trebuie să fie gata pentru
revenirea Lui, pentru că El poate veni în orice clipă.
Într-o zi, cu siguranță, va avea loc acest eveniment. Într-o clipită, El va fi aici. O clipită înseamnă
atâta timp cât închideți și deschideți ochii. Să încercăm să facem acest lucru. Durează puțin, nu-i așa?
Atât de repede va veni Domnul Isus! Atunci, toți cei ce-L iubesc pe El, toți cei ce-L au în inima lor și sunt
gata pentru a-L întâmpina, vor fi răpiți ca să-L întâlnească, exact așa cum aceste ace sunt atrase de
magnet, dacă îl apropii de ele.
Faceți o demonstrație copiilor, apoi puneți voluntari să încerce experimentul. Cereți copilului
voluntar să încerce să atragă și scobitorile.
După cum vedeți bucățile de lemn au rămas pe loc. Ele nu se pot ridica. De ce? Ele nu fac parte
din materialele care sunt atrase de magnet, nu au natura magnetului, de aceea nu sunt atrase. Oricâtă
osteneală ne-am da să le facem să se agațe de magnet, bucățile acestea de lemn nu se mișcă. Ele sunt
dintr-un material cu totul diferit de al magnetului și nici nu simt măcar că magnetul trece peste ele. Numai
acelea, care sunt din același material cu magnetul, se grăbesc să se ridice în întâmpinarea magnetului și se
lipesc de el.
Tot așa va fi și în ziua în care va reveni Domnul Isus. Cine este de aceeași natură cu El și este
gata, va fi atras de El, se va grăbi să iasă în întâmpinarea Lui, ca să fie cu El în veci de veci. Acest lucru
se va întâmpla în liniște și într-o clipită.
Ce plâns și ce strigăte vor fi atunci pe pământ! Oamenii Îl vor recunoaște pe Domnul Isus, Îl vor
vedea, și cu toate acestea, ei vor rămâne aici jos! Atunci mulți vor dori să-și predea viața Domnului Isus și
se vor ruga și-L vor chema, dar va fi prea târziu. Acum este timpul potrivit să ne pregătim toți pentru
acest eveniment. Gândește-te și tu serios la aceste lucruri! De hotărârea ta depinde dacă Domnul Isus te
va ridica la cer când va reveni sau vei rămâne jos. Ești tu gata? Ai primit tu de la Isus acea natură nouă,
pentru că ai crezut în El? Azi nu-i prea târziu! Încrede-te în Isus care a murit pentru tine să-ți ierte
păcatele, să te schimbe și să te facă părtaș naturii Lui, ca să te poată ridica cu El, la cer!
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