
Doamne,
Cât de recunoscător sunt că Isus Te-a ascultat cu credincioșie! Datorită morții Sale pe cruce 
pentru păcatele mele, pot să Te cunosc, să Te iubesc și să Te urmez! Ajută-mă să urmez 
exemplul ascultării lui Isus, umblând în căile Tale! 
Amin. 

„Tată (apropie palmele în rugăciune și privește în sus), 

dacă este cu putinţă, depărtează (prefă-te că dai ceva la o parte)  

de la Mine paharul acesta (șterge-ți lacrimile de pe față cu degetul)! 

Totuşi nu cum voiesc Eu (arată spre tine și dă din cap „nu”) 

ci cum voieşti Tu (arată în sus).” 

Matei 26:39b (VDC) 

Calea lui Dumnezeu nu va fi întotdeauna ușoară, însă este întotdeauna cea mai bună. Durerea 
pe care a simțit-o Isus a fost foarte mare. El chiar L-a rugat pe Dumnezeu să-I arate o altă 
cale. Dar Isus a fost dispus să asculte de Dumnezeu cu orice preț. Noi beneficiem de faptul acesta 
că Isus a ascultat de Dumnezeu. Prin credința în El, putem primi darul gratuit al iertării, pe care 
ni-l oferă. Putem, de asemenea, învăța din exemplul lui Isus să ascultăm mereu de Dumnezeu.

Descoperiți împreună modul în care această lecție se leagă de „Povestirea Măreață a lui 
Dumnezeu”. Citește cu voce tare copilului tău următoarele:

Citește următorul paragraf cu voce tare pentru a-ți ajuta copilul să înțeleagă mai bine:

Isus știa că Petru se va lepăda de El. De asemenea, știa că vrăjmașii Săi voiau să-L omoare. Isus 
mai știa că moartea Sa făcea parte din planul lui Dumnezeu pentru El. Dar Isus a arătat că era 
dispus să asculte de Dumnezeu - chiar dacă aceasta însemna Să-și dea viața.

• Ce S-a rugat Isus Tatălui în grădină? (Isus S-a rugat ca Dumnezeu să-I arate o altă cale. Dar 
nefiind nici o altă cale, El a făcut ceea ce I-a cerut Dumnezeu.)

• Ce a spus Isus că se va întâmpla înainte de a cânta cocoșul? (Petru va spune de trei ori că nu-L 
cunoaște pe Isus.)

Cere-i copilului să spună din nou povestirea.  Ajută-l să-și amintească ideile principale punându-i 
următoarele întrebări:

Matei 26:31-75; Ioan 18:1-8
Arestarea lui Isus
În grădină

• După ce a fost arestat Isus, cum a răspuns Petru când oamenii l-au întrebat dacă nu fusese și el 
cu Isus? (Petru a negat. Le-a spus că se înșelau.)

Descărcați aplicația gratuită astăzi!
Bible.com/copii
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