chemării lor, când dau dovadă de un caracter cu adevărat nobil, când sunt buni,
drepţi şi aproape de muritorii de rând
reuşind să se identifice cu ei, devin respectaţi, iubiţi şi apreciaţi peste măsură.
Moartea reginei Ana a României, care
deşi nu a domnit niciodată alături de soţ,
stârneşte un val de simpatie neobişnuit,
tocmai datorită vieţii domniei sale, trăită
cu dârzenie, curaj, determinare, modestie, hărnicie, loialitate şi simplitate debordantă.
Însă deasupra tuturor figurilor regeşti
care au trăit vreodată se ridică persoana
măreaţă şi exemplul perfect al Regelui
regilor, Domnul Isus Cristos.
Dumnezeu din Dumnezeu adevărat,
fără început şi fără sfârşit, Cristos a venit de bunăvoie în lumea noastră pentru
a fi un Rege unic şi desăvârşit.
Nici un alt rege nu a reuşit să fie asemenea lui Isus Cristos, asemănându-Se
cu oamenii obişnuiţi în toate lucrurile,
cunoscându-le problemele, necazurile,
suferinţa şi nevoile, identificându-Se cu
oamenii prin faptul că a experimentat El
însuşi toate trăirile acestora.
Prin urmare, a trebuit să Se asemene
fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată
fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic
de încredere, ca să facă ispăşire pentru
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păcatele norodului. (Evrei 2:17)
Regele regilor nu doar că ne-a înţeles problemele prin însuşirea unei naturi asemănătoare cu a noastră, ci
mult mai mult, a fost gata ca în mod
voluntar să i-a asupra Lui toată vina
morală care ne aşeza în raport cu Dumnezeu în postura de răzvrătiţi şi condamnaţi la pedeapsa veşnică.
Mânat de o dragoste nemărginită şi
necondiţionată, Regele regilor îşi oferă
propria viaţă ca să o răscumpere pe a
noastră.
Regele regilor duce oficiul şi datoria
de rege până acolo unde nu a fost dusă
şi nu ar putea să fie dusă de nici un rege
pământean. În acest fel, Regele regilor
câştigă pentru El o seminţie de oameni
născuţi din nou ca rod al suferinţelor
Sale.
Deplin satisfăcut şi cu mânia Sa sfântă
potolită, Dumnezeu Tatăl îL învie şi îi
oferă Fiului cea mai înaltă poziţie din
Univers spre a domni pentru eternitate
cu toţi aceia pentru care Regele regilor
a devenit o sursă de atracţie irezistibilă
ca urmare a unei iubiri nemeritate care
continuă să îşi reverse binecuvântările.
pastor Daniel Chereji
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„Căci Domnul, Cel Preaînalt, este
înfricoşat: El este Împărat mare peste
tot pământul.”
(Psalmi 47:2)

ATRACŢIA
REGELUI
„Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta”, a răspuns Isus. „Dacă ar fi
Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat
în mâinile iudeilor; dar acum, Împărăţia Mea nu este de aici.” „Atunci un
Împărat tot eşti!”, I-a zis Pilat. „Da”,
a răspuns Isus. „Eu sunt Împărat. Eu
pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre
adevăr. Oricine este din adevăr ascultă

glasul Meu.” (Ioan 18:36-37)
Statutul şi emblema regalităţii continuă să exercite o atracţie uimitoare asupra celor mai mulţi oameni. Oare care
fetiţă şi care băiat nu s-au simţit mândri
şi importanţi atunci când au fost complimentaţi cu adjectivul nobil de „prinţesă” sau „prinţule”? Care femeie nu s-a
simţit apreciată când soţul sau copiii i-au
spus că în ochii lor este o adevărată
regină?
Există oare vreo fată care să nu îşi fi imaginat în visurile ei că este o prinţesă?
Atracţia faţă de aceste titluri regale nu
vine numai din cunoaşterea privilegiilor
de care se bucură feţele princiare, ci şi
din imaginea pe care au creat-o de-a lungul timpului unii dintre regi, regine,
prinţi sau prinţese care au făcut ca realitatea să se amestece cu povestea.
Într-adevăr au fost şi regi tirani, cruzi
şi nedemni de coroana pe care au moştenit-o.
Dar în mod normal odraslele care provin din viţă regală sunt crescute în spiritul cel mai înalt al responsabilităţii că
într-o zi vor sta pe tron, fiind chemaţi să
conducă destinele unei ţări.
Atunci când aceşti oameni reuşesc
să se ridice la înălţimea

