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23-28.06.2012 TABARA SPERANTEI BOGODINT, 
Jud. Hunedoara

23-28.06.2012 TABARA SPERANTEI BOGODINT, 
Jud. Hunedoara

2-7.07.2012 TABARA SPERANTEI BOGODINT, Jud. Alba2-7.07.2012 TABARA SPERANTEI BOGODINT, Jud. Alba

24-29.07.2012 TABARA SPERANTEI BOGODINT, 
Jud. Gorj, Dolj si Timis

24-29.07.2012 TABARA SPERANTEI BOGODINT, 
Jud. Gorj, Dolj si Timis

30.07.-4.08.2012 TABARA SPERANTEI BOGODINT,
 Jud. Arges
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 Jud. Arges
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6-11.08.2012 TABARA SPERANTEI BOGODINT,
 Jud. Dolj, Gorj, Caras-Severin

6-11.08.2012 TABARA SPERANTEI BOGODINT,
 Jud. Dolj, Gorj, Caras-Severin
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Asociația Speranța Bogodinț

(colecte în biserici, școala duminicală, 
conferințe de învățători din: România, 
Italia, Spania, Irlanda, Austria, Franța, 
Portugalia)

Liga Bibliei
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Slavă Domnului!Slavă Domnului!

MULȚUMIRI:
 lui Dumnezeu
celor care au ajutat
celor care vor ajuta

În anul 2012, în aceste tabere s-au 
bucurat  415 copii și învățătorii lor.
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Cât costă, oare, roadele frumoase? 
Mărgăritarul e a scoicii boală, 

Nu poţi concepe pietre preţioase 
Când inima ţi-e o cochilie goală.

În suferinţă şi însingurare 
Sunt lacrimile clare mărgărite 

Şi prin a feţei noastre întristare 
Devine inima cuminte.

În jurul nostru sunt atâtea pilde: 
Femeile–şi nasc fiii cu durere 

Şi sunt în lumea asta mici termite, 
După ce-apare larva, mama piere.

Albastrul – azuriul sfintelor perdele 
Era din scoici ce viaţa şi-o pierdeau
Fiind doar jertfele modeste, mititele

Ce pânza-n cer o colorau.

Unde–i izbândă, a fost jertfă la-nceput 
Şi sacrificiul e, adesea, biruinţă.
O, Tată şi Cuvântul ce-ai născut 

Da, te-a costat atâta suferinţă.

O, Doamne Sfinte, cât ai suferit, 
Părinte din cer, cât ai plâns pentru noi, 

Văzându–Ţi Fiul lepădat şi părăsit 
Ca un vas zdrobit la gunoi.

Cum poate crede cineva că Harul 
Ce l-a costat atât pe Dumnezeu 

E ieftin? De primim azi darul 
Suntem datori să jertfim scumpul „eu".

Dorinţa noastră trebuie să scadă, 
Iar Duhul Sfânt să crească-n noi 

Şi voia Tatălui, pură zăpadă 
S-acopere negrul nostru noroi.

Cei ce primesc în toate plinătatea, 
Harul şi darul neprihănirii 

Vor şi domni în viaţă prin dreptatea
Cerească, stăpânind asupra firii.

Ne amintim ce se spunea în vechime:
Mărgăritaru-aduce lacrimi, întristări 

În ţara veşnică din înălţime, 
Intrăm prin multe încercări.

Ca să fim sănătoşi în credinţă 
Aşa cum Biblia cuvântă 

Vom fi testaţi prin suferinţă
Să crească-n noi perla cea sfântă.

Ierusalimul e-o cetate aurită
Cu temelii preţioase, de har, 

Iar fiecare poartă-i făurită 
Dintr-un ales şi alb mărgăritar.

Laura MARINĂU
Craiova

l Editorial  -  Şi acum ce urmează?
l Pericolele copilului contemporan 

l Poezia – Îngerașul
l Cum să pregăteşti şi să conduci un copil 

în luarea deciziei pentru Cristos
l Modalități practice de a manifesta 

dragoste față de copii 
l Cartea aceasta a Legii...

l „Talantul  în  negoţ”  2o12  -  
Emoţii… concurenţă… premii…

l Tabara de instructori
l „Talantul  în  negoţ”  -  Faza internțională

l Conferința învățătorilor de copii din 
Comunitatea de Barcelona, Spania, 

Zona Catalunia
l Conferinţa copiilor „ŞOAPTE...” 

din 16 iunie 2012
l Rebus

l Şcoala Creştină „Filadelfia” din Suceava
l Sceneta

l Perle ale copiilor în timpul pregătirii 
pentru concursul „Talantul în negoț”

l Poezia – Mărgăritarul

(perla este suferinţa scoicii: atunci când pătrunde 
un fir de nisip sau alt corp străin, se formează 

o tumoră sidefie)

Mărgăritarul

     Cuvântul „maranatha” este o expresie siriană care înseamnă: „Domnul nostru
vine!”. Era folosită ca un salut în biserica primară. Când credincioșii se adunau, ei
nu spuneau „salut” sau „la revedere” ci „maranatha”. Dacă am avea aceeași viziune
astăzi, simțământul iminentei întoarceri a Mîntuitorului, ar revoluționa Biserica.

     Cuvântul „maranatha” este o expresie siriană care înseamnă: „Domnul nostru
vine!”. Era folosită ca un salut în biserica primară. Când credincioșii se adunau, ei
nu spuneau „salut” sau „la revedere” ci „maranatha”. Dacă am avea aceeași viziune
astăzi, simțământul iminentei întoarceri a Mîntuitorului, ar revoluționa Biserica.

Pentru corespondență, comenzi
sau alte informații ne puteti

contacta la adresa:

BARBURA DANIELA
str. Jozsef Attila (Duzilor) nr. 4, 

cod poștal 300759
loc. Timișoara, jud. Timiș

tel.: 0356-105071, 0256-467456
mobil: 0722-317934

e-mail: daniela_barbura@yahoo.com
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Uitându-ne în urmă la modul minunat 
în care a lucrat Dumnezeu pentru înfiinţarea 
Departamentului pentru Copii nu avem 
decât cuvinte de mulţumire pentru Cel 
Atotputernic. Lucrarea aceasta, împărţită în 
cele 12 ramuri,venită din inima lui Dumnezeu, 
este lucrarea Lui 100%, iar noi ne străduim 
să fim nişte ROBI care facem cu bucurie 
ceea ce ne spune Stăpânul. Cele 12 ramuri 
sunt următoarele proiecte, care au devenit 
următoarele lucrări: 1. Conferinţa regională 
anuală pentru învăţători; 2. Post şi rugăciune 
- prima joi din fiecare lună; 3. Concursul 
biblic „Talantul în negoţ”; 4. Revista 
„Mărgăritarul”; 5. Site-ul www.scoala-
duminicala.ro; 6. Cursuri de instruire pentru 
învăţători (4 nivele + 2 nivele speciale); 
7. Colaborare cu Liga Bibliei – Proiectul 
„Filip”; 8. Colaborare cu Misiunea Speranţa 
– Proiectul „Speranţa pentru cei mici” – 
Tabăra Speranţei Bogodinţ; 9. Picurul de 
miere zilnic (citirea bibliei într-un an pentru 
adulţi şi 3 ani pentru copii); 10. Citirea Bibliei 
în 3 ani la biserică; 11. Sărbătoarea anuală 
„Copiii lui Isus”; 12. Agenda anuală. 

Pentru mine, totul a început în urmă cu 
26 de ani, când am intrat în lucrarea cu 
copiii. În urmă cu aproximativ 16 ani, am 
fost numit responsabil al lucrării cu copiii, 
pe aria judeţului Caraş-Severin. Aici am 
experimentat viziunea pe care mi-a dat-o 
Dumnezeu, precum şi puterea Lui. În 
urmă cu aproximativ 12 ani, am fost numit 
responsabilul lucrării cu copiii pe aria 
Comunităţii Penticostale Regionale Arad. 
Dumnezeu mi-a dat o echipă minunată şi tot 
El ne-a lărgit viziunea. În urmă cu 6 ani am 
fost numit responsabilul lucrării cu copiii în 
cadrul Cultului Creştin Penticostal şi, astfel, 
Dumnezeu ne-a lărgit viziunea, aria de 
lucrare şi echipa. Mulţumim lui Dumnezeu şi 
fraţilor din conducere, care ne-au ales şi care 
ne-au împuternicit pentru această lucrare.

În urma celor relatate mai sus se naşte pentru 
toţi întrebarea: ŞI ACUM, CE URMEAZĂ? 
Printre altele, pot spune că urmează: 1.Să 

facem voia Domnului şi să lucrăm sub 
autoritatea fraţilor din conducere, la toate 
nivelele; 2. Să fim la dispoziţia lui Dumnezeu 
pentru dezvoltarea celor 12 ramuri ale lucrării 
de până acum şi apariţia de noi ramuri; 3. Să 
fim la datorie pentru Dumnezeu, în împlinirea 
celor scrise în Marcu 16:15, ducând viziunea 
şi Evanghelia până la marginile pământului, 
printre românii noştri şi chiar la alte popoare. 
Pentru ca toate acestea să devină o realitate, 
îţi prezentăm următorii paşi primiţi din partea 
Domnului şi vezi ce ai de făcut.  

1. Caut un om
Dumnezeu, în Ezechiel 22:30, ne spune: 

„Caut printre ei un om care să înalţe un zid, 
şi să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea 
pentru ţară ...”. Totul începe cu un om. Nu ştiu 
de ce, dar la Dumnezeu totul începe cu un om, 
un om care răspunde chemării, un om care 
începe să ardă pentru Dumnezeu şi lucrarea 
care-i este încredinţată, un om care devine 
„nebun pentru Hristos”, un om care lasă totul, 
totul, totul şi îşi dedică viaţa pentru Dumnezeu 
şi lucrarea la care este chemat. Acest om nu se 
simte vrednic, de cele mai multe ori nu este 
pregătit, nici şlefuit pentru ceea ce urmează, 
nu este perfect şi are defectele lui, are luptele 
lui, are problemele lui, are viaţa şi visurile lui, 
precum şi multe alte lucruri la care trebuie 
să renunţe, are ... . Dumnezeu caută un om 
în fiecare biserică, în fiecare localitate, în 
fiecare zonă, în fiecare comunitate regională, 
în fiecare ţară ... . Dumnezeu caută de mult 
acest om, continuă să-l caute şi tot aşteaptă 
un răspuns. Eşti tu cumva omul care vrei să 
răspunzi căutării Celui Preaînalt?

Acest om trebuie: 1. să înalţe un zid în 
vremuri de criză; 2. să vadă lucrurile de pe 
zid, adică de la înălţime, fiindcă de acolo se 
văd aşa cum sunt în realitate; 3. să le vadă cu 
ochii lui Dumnezeu şi din perspectiva Lui; 4. 
să fie hotărât să stea în spărtură pentru lucrarea 
cu copiii, la nivelul chemării pe care i-o face 
Dumnezeu (biserică, zonă, regiune, ţară ... 
etc.). 

Şi acum ce
      urmează?
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Acest om formează la rândul lui instructori. 
Apostolul Pavel, în 2 Timotei 2:2, ne transmite 
un model: „Şi ce-ai auzit de la mine, în faţa 
multor marturi, încredinţează la oameni de 
încredere, cari să fie în stare să înveţe şi pe 
alţii”. Omul nu se izolează, trece la treabă şi 
începe lucrarea de multiplicare, căutând şi 
formând instructori sau oameni care devin în 
stare să înveţe şi pe alţii.

2. Instructorul formează o 
echIpă

Instructorul este cel care primeşte chemare 
de la Dumnezeu, este recrutat de omul lui 
Dumnezeu şi primeşte pregătirea de la 
acesta. Acest instructor, de altfel, este şi un 
autodidact foarte bun şi devine „un şoarece de 
bibliotecă”, urmărind să acumuleze tot felul 
de cunoştinţe utile lucrării. Dacă rămâne doar 
la aceste lucruri se plafonează, devine un om 
cu capul mare şi ineficient chemării divine. 
Rolul instructorului este ca să-şi formeze o 
echipă sau chiar mai multe, să se investească 
în aceste persoane şi să continue procesul de 
multiplicare.

Domnul Isus ne-a dat un model când i-a 
trimis pe ucenici doi câte doi. Din experienţa 
anilor în lucrarea cu copiii printre lucrătorii 
români, pot sugera faptul că echipa trebuie 
să fie formată din minim trei persoane. În 
vara aceasta (12-18.08.2012), prin harul 
lui Dumnezeu, în Tabăra „Speranţei” din 
Bogodinţ împreună cu echipa am format 
31 de instructori. I-am încredinţat în braţul 
Domnului Isus şi continuăm să-i sprijinim 
în rugăciune. Au o misiune foarte grea: să 
formeze o echipă. 

3. echIpa formează ucenIcI
Procesul de multiplicare continuă, echipa 

urmează să predea învăţătorilor ceea ce au 
învăţat de la noi şi apoi să-i ajute pe aceştia 
în lucrarea directă cu copiii. De la momentul 
în care au participat la cursuri şi până la 
momentul în care vor învăţa ei pe alţii este un 
drum anevoios şi mulţi dintre ei vor fi tentaţi 
să dea înapoi. Aici este rolul echipei: de a 
se susţine unii pe alţii şi de a începe cât mai 
curând lucrarea de formare de ucenici.

4. uCeniCii duC mai departe 
viziunea

Anii vin şi iute trec şi, când ne uităm în 
urmă, putem lăsa urme scrise pe o piatră, 
putem construi clădiri impunătoare, putem 
crea business-uri care să ne îmbogăţească 

etc., dar toate vor trece într-o zi. Ceea ce 
ai investit în instructori, echipă şi ucenici, 
viziunea şi lucrarea pentru Domnul şi 
Mântuitorul, aceea rămâne şi va fi dusă mai 
departe de ucenici şi va creşte de la o generaţie 
la alta tot mai mult, datorită faptului că EL 
veghează asupra ei. Acest fapt se datorează, în 
egală măsură, faptului că: ai răspuns chemării 
când Domnul căuta un om, ai format o echipă, 
echipa la rândul ei a format ucenici, care 
au dus viziunea şi Evanghelia mai departe 
copiilor, care reprezintă trecutul, prezentul şi 
viitorul Bisericii lui Hristos. aI GrIJă, nu 
Întrerupe fIrul lucrărII!

Poate te confrunţi cu situaţii precum: 
timiditatea, teama, descurajarea, nesiguranţa, 
etc. Te invit ca să memorezi următorul paragraf 
din Biblie şi să-l spui, în gând, ori de câte ori 
vin asemenea stări asupra ta: „Întăreşte-te şi 
îmbărbătează-te! Nu te înspăimânta şi nu te 
îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu 
tine în tot ce vei face.” - Iosua 1:9b 

Când am fost numit în slujirea la nivel 
regional am suferit grozav de un complex de 
inferioritate. Eu veneam din Reşiţa, un oraş 
slab în ceea ce priveşte lumea evanghelică, 
în comparaţie cu Timişoara şi Aradul, şi mă 
complexam singur întrebându-mă: Cum voi 
face eu faţă cerinţelor învăţătorilor din aceste 
oraşe? Mai speriat decât mine a fost chiar 
Iosua la vremea lui, dar cuvântul mai sus 
citat a răsunat în urechile lui în permanenţă 
şi Dumnezeu a fost cu el. Dumnezeu m-a 
vindecat de acest complex de inferioritate şi, 
prin echipa pe care mi-a dat-o, mi-a dezvoltat 
mica viziune, care acum, cu ajutorul Lui 
şi pentru El, ajunge până la marginile 
pământului.

când s-a încheiat tabăra de instructori o 
soră a avut o lucrare din partea Domnului 
Isus, prin care s-a arătat pe harta lumii cum 
se aprindeau tot mai multe luminiţe. aceste 
luminiţe înseamnă extinderea lucrării 
cu copiii, cu toate cele 12 ramuri, până la 
marginile pământului. este voia Domnului 
Isus, este planul lui, este viziunea celui 
atotputernic, deci, în numele lui, haideţi 
să ne apucăm de treabă. 

Şi acum, ce urmează? cÂt maI 
multe lumInIŢe pe harta lumII! 

Doamne, ajută-ne! 

Samuel Cristian muIcă şi echipa 
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Întrebând în stânga şi în dreapta, bătrân 
sau adult, despre copilul zilelor noastre pri-
mim următorul răspuns: generaţiile de copii 
s-au schimbat considerabil în ultimii ani. 
Această afirmaţie poate veni şi din partea 
părinţilor, dascălilor, lucrătorilor cu copiii din 
şcoala duminicală, chiar a pastorilor de bise-
rici. Schimbarea se dovedeşte a fi mai degrabă 
un regres, decât un progres. De ce oare? Sim-
plu: stăpânitorul lumii acesteia este Diavolul, 
care, cu ultimele puteri, încearcă să distrugă 
creaţia lui Dumnezeu (1 Ioan 5 .19 – „Ştim că 
suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace 
în cel rău”; Apocalipsa 12:9 – „....Diavolul şi 
Satana, acela care înşeală întreaga lume...” , 
Luca 22:53; 2 Corinteni 4:4). 

Privind mersul nebun spre pieire al acestei 
societăţi, ne punem întrebarea: „Unde va 
ajunge societatea de astăzi dacă totul este per-
mis, nimic nu e rău, ci orice atitudine şi prin-
cipiu are justificare, mai mult sau mai puţin în 
concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu?” 

Ce pericole întâmpină copilul din ziua de 
astăzi? Ce soluţii ne oferă Dumnezeu la aceste 
situaţii? Să le luăm pe rând:

1. FamiLia
Valoarea şi unicitatea familiei a fost susţi-

nută de-a lungul timpului în întreaga lume. A. 
Lincoln afirma: „Puterea unei naţiuni stă în 
familiile poporului ei”. E. G. White spunea 
„Legătura familiei este cea mai strânsă, cea 
mai delicată şi cea mai sacră dintre toate câte 

PERICOLELE  
COPILULUI 

CONTEMPORAN 

sunt pe pământ. Ea a fost plănuită ca o binecu-
vântare pentru neamul omenesc”. Pe lângă 
binecuvântările lăsate de Dumnezeu, familiei 
îi revin anumite obligaţii: să-şi crească fiii şi 
fiicele în frică de Domnul (Deuteronom 4:9; 
Efeseni 6:4; Genesa 18:19; etc. ) şi să trăiască 
în dragoste, cinste şi respect unii faţă de alţii 
(Proverbe 23:22; Efeseni 6: 1-3 etc.). 

Biblia ne vorbeşte despre lucrarea celui 
rău, care încearcă să distrugă această sacră 
instituţie a lui Dumnezeu. Exemplul concret 
este cel din grădina Eden, când Diavolul a 
ispitit femeia să păcătuiască, mai apoi adu-
când dezbinare în familia lui Adam şi a Evei. 
De atunci întâlnim aceeaşi tactică: dezbinarea 
şi chiar desfiinţarea familiei. McLuhan spu-
nea, în perioada anilor 70, următoarele cuvinte: 
„...familia va deveni cu adevărat o raritate în 
următorii 20 de ani...” . În Africa, sataniştii au 
postit aproape 30 de zile şi s-au rugat ca fami-
liile credincioşilor să fie distruse, iar ura şi 
desfrâul să crească tot mai mult în lume. Nu 
ne este greu să înţelegem ce familie devine un 
pericol pentru copiii acestor zile. 

Un asemenea „exemplu” îl regăsim în 
următoarea relatare:

Publicaţia USA Today din 20 septembrie 
2002 relata capturarea talibanului John Walker 
Lindh. Spre surprinderea tuturor, acesta era 
cetăţean american ce provenea dintr-o familie 
înstărită, care îşi iubea foarte mult copilul. Se 
pare însă că atât de mult îl iubeau, încât nicio-
dată nu au folosit cuvântul „NU”. Profesorii 
săi erau aleşi numai după preferinţele sale, la 
fel ca şi şcolile. Crescând, copilul şi-a arătat 
dorinţa de a deveni musulman. Părinţii săi 
care erau „creştini” nu au obiectat, ci, surprin-
zător, l-au susţinut: „E bine să ai o pasiune în 
viaţă...” Mai târziu, casa lor a devenit centru 
de întrunire a militanţilor. Părinţii, din nou, nu 

PPERICOLELE  
CCOPILULUI 

C N
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au spus NU. Peste ceva timp, tânărul nostru a 
cerut părinţilor bani de avion spre Yemen, 
pentru a intra în taberele Al Quaeda. Rezulta-
tul a fost unul tragic – a devenit un terorist. 
Care a fost greşeala? Părinţii mărturiseau: 
„L-am crescut cu mult respect. Niciodată nu 
i-am zis: NU!” Autorul articolului concluzi-
ona astfel: „Aici a fost durerea lui John: sufle-
tul lui tânjea după o disciplină şi standarde pe 
care părinţii nu i le-au oferit niciodată. În 
schimb, i le-au dat talibanii...”

Alte exemple negative le găsim şi pe pagi-
nile Scripturii, dovadă fiind că încă din cele 
mai vechi timpuri familia s-a confruntat cu 
„răul”. Astfel citim despre: Anania şi Safira – 
minciuna premeditată (Fapt. Ap. 5:1-11); Lot 
şi fiicele lui – incest (Genesa 19:30-36); Saul 
– pizmă, ucidere (1 Samuel 18); Aaron şi 
Maria – vorbe nechibzuite (Numeri 12:1-12); 
Faraon – nerespectarea promisiunilor (Exodul 
7-9, 8:29); Eva- pofta (Genesa 3:6), Lot- beţie 
şi fapte imorale (Genesa 19:32-35); Fraţii lui 
Iosif – gânduri rele (Genesa 50:20); Irod – 
gânduri şi planuri rele (Fapt. Ap. 12:4); Soţia 
lui Iov – batjocura în momentul ispitei (Iov 
2:5,9). 

Alături de aceste tipuri de familii, există 
însă şi exemple pozitive: Familia lui Noe – 
credincioşia ei într-o lume păgână (Genesa 
7:1); Avraam – omul credinţei, care a oferit 
copiilor săi o educaţie spirituală teoretică şi 
practică (Genesa 18:19, 22:5); Acuila şi Pris-
cila – misionarismul (Fapt. Ap. 18:26, Romani 
16:4); Iov – triumful în urma încercării (Iov 
29:25, Iov 30:1,19, Iov 42); Zaharia şi Elisa-
veta – neprihănirea (Luca 1:6,7); Iosua – 
modelul conducătorului de familie (1 Timotei 
5:8,13,14).  

2. eDucaŢIa 
„Educaţia este cea mai puternică armă pe 

care voi o puteţi folosi pentru a schimba 
lumea.” – Nelson Mandela 

Dintre toate teoriile despre educaţie, cea 
mai importantă este aceasta: creşterea şi edu-
carea copiilor în cunoaşterea şi frica de Dom-
nul (Efeseni 6:4; Proverbe 22:6; 2 Timotei 
14:17; Deuteronom 6:7). 

Care este educaţia copilului din zilele 
noastre? Ce învaţă el de la societatea noastră? 

negarea existenţei lui Dumnezeu/	
ateismul
În perioada comunismului se promova 

ideea că nu există Dumnezeu, iar mulţi creş-
tini au plătit cu viaţa pentru mărturia existen-
ţei lui Dumnezeu. Nici acum, în perioada de 
libertate, nu se acordă locul cuvenit Creatoru-
lui. Copiii învaţă încă de mici despre evoluţi-

onism. Contrar Cuvântului (Isaia 44:6, Apo-
calipsa 4:11) oamenii neagă existenţa 
Creatorului, lăsând pe seama ştiinţei apariţia 
şi perpetuarea vieţii. 

imoralitate	
Această otravă este inoculată copiilor prin 

aşa zisa „educaţie sexuală”...şi nu numai. Prin 
această „educaţie” nu se încearcă satisfacerea 
curiozităţii copilului, ci apropierea lui pentru 
aprinderea poftei. Nu ne mai mirăm de strică-
ciunea care există în rândul adolescenţilor, a 
tinerilor şi a adulţilor: curvie, preacurvie, 
incest, sodomie etc. Dumnezeu condamnă 
asemenea păcate (1 Corinteni 6:18).

Vrăjitorie	
Şi acest lucru se regăseşte în activităţile 

iniţiate în şcoală. În America, binecunoscuta 
serie de cărţi Harry Potter a devenit text obli-
gatoriu de studiu în cadrul literaturii engleze. 
Se ştie că personajul principal este practicant 
al magiei.

Copiii sunt de-a dreptul înnebuniţi după 
personaje malefice (fantome, vampiri, mon-
ştri), care provoacă spaimă şi groază. Mult 
cunoscutul Hallowen prinde contur şi în pei-
sajul şcolii româneşti. Oamenii fără Dumne-
zeu îl consideră un lucru inofensiv, de distrac-
ţie. Ce este de fapt Hallowen-ul? Hallowen-ul 
este o sărbătoare păgână, satanistă, care sea-
mănă în mintea şi sufletul copilului frică, ură, 
ca mai apoi să fie iniţiat în practici oculte. De 
curând am întâlnit situaţii în care copiii mici 
sunt antrenaţi să se joace „de-a vrăjitoarele”, 
„făcând” mătănii, „preparând” poţiunea 
magică, iar la ora 12.00, când sună gongul, 
„să aştepte” prezenţa spiritelor rele. De la 
joacă până la a practica de-adevăratelea acest 
ritual e un pas mic. Vezi: Proverbe 14:9; Deu-
teronom 18:10-12; Exod 22:18,20.

3. teLeviziunea
Apărută în perioada interbelică, televiziu-

nea a devenit cel mai persuasiv mijloc de 
comunicare din istoria lumii. Dacă în perioada 
anilor 1700-1800, lumea era dominată de 
cuvântul scris, începând cu secolul al XIX-
lea, cartea este înlocuită cu televizorul. 
Televiziunea este percepută de tineri ca cel 
mai influenţabil factor în însuşirea unor anti-
valori şi atitudini „mediatice”: vedetismul - 
84%, sexualitatea – 64%, lipsa de scrupule – 
52%, violenţa – 77%, plăcerile vieţii – 42%, 
vulgaritatea – 66%, minciuna – 44%, senzaţi-
onalul – 74%, îmbogăţirea – 46%. Toate 
aceste lucruri, pe drept catalogate „non-va-
lori”, sunt acceptate, promovate şi îmbrăţişate 
de lumea contemporană.

Pe lângă puţinele „beneficii” pe care le 
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oferă televiziunea, există un număr mare de 
efecte dăunătoare de ordin: social, politic, psi-
hologic şi medical. Prof. univ. dr. Ilie Bădescu, 
directorul Centrului de Geopolitică şi Antro-
pologie Vizuală al Universităţii Bucureşti 
declară următoarele: 

„Televiziunea remodelează radical lumea. 
Lumea cea nouă, în care omul nu se mai regă-
seşte, căci şi-a pierdut centrul, adică pe DUM-
NEZEU, este o lume care se livrează hipnotic 
idolatriei televiziunii. Biografia insului şi isto-
ria societăţilor moderne L-au pierdut pe Dum-
nezeu, iar lucrul acesta face din fiinţa indivi-
duală şi colectivă victime sigure ale unei lumi 
dominate de hipnoza televiziunii. Biografia şi 
istoria fără de Dumnezeu, fără de ritmul facto-
rilor prin care se propagă intervenţia pronia-
toare a lui Dumnezeu sunt derulări haotice, 
haos şi anarhie, rătăcire şi teribilă oboseală, 
din care recurge cu necesitate ideea că viaţa 
este fără sens şi istoria este absurdă. Ieşirea 
din oboseală, evadare din lumea fără de sens 
sunt cele două promisiuni ale televizualului.”

Este ştiut că televiziunea reprezintă cel mai 
influenţabil factor în dezvoltarea personalităţii 
copilului. Astfel:

1. Vizionarea TV afectează structural dez-
voltarea creierului, exclude posibilitatea 
cunoaşterii prin atingerea şi manipularea 
fizică a lucrurilor, pasivizează mintea, sără-
ceşte imaginaţia creativă. La întrebarea „Este 
posibil ca tinerii care petrec zilnic un timp înde-
lungat în faţa televizorului să aibă creierul dez-
voltat diferit de al acelora care se implică în 
activităţi fizice, interpersonale şi cognitive?”, 
cercetătorii (dr. William T. Greenough-Univer-
sitatea din Illinois, dr. Richard M. Lerner-Uni-
versitatea de Stat din Pennsylvania) răspund: 
„Da, din moment ce tinerii sunt atraşi de un alt 
tip de activitate (privitul la TV), decât cei apar-
ţinând altor generaţii, atunci şi funcţia, şi struc-
tura creierului lor vor fi alterate.”

2. Televiziunea cultivă mai mult vizualul 
decât auditivul, gândirea copiilor bazându-se 
mai mult pe imagini decât pe sunete şi 
cuvinte. 

termenul Ld – Learning disabilities 
(incapacităţi de învăţare) a apărut la începu-
tul anilor 1970, la momentul maturizării pri-
mei generaţii de tineri crescuţi cu televizorul. 
Astăzi, tot mai mulţi copii şi tineri manifestă 
acest sindrom. Caracteristicile acestei afecţi-
uni sunt dificultăţile de ordin general privind: 
ascultarea, memoria, cititul, coordonarea 
ochilor şi a mâinilor, rapida înţelegere a noilor 
situaţii, limbajul, relaţionarea spaţio-tempo-
rală şi abilitatea de a-şi concentra atenţia rapid 
şi la obiect.” (Healy)

termenul aDhD (deficit de atenţie şi 
hiperactivitate) desemnează o altă afecţiune, 
care, din păcate, şi în România se face simţită 
tot mai mult. Caracteristicile acestei „maladii a 
secolului al XXI-lea” sunt: scăderea atenţiei, a 
concentrării, lipsa răbdării şi a tenacităţii. 
Urmările ei sunt: insucces profesional, instabi-
litate în alegerea obiectivelor, relaţii personale 
şi comunitare superficiale, irascibilitate cres-
cută, complexul lipsei de performanţă. O măr-
turie în acest sens este următoarea: „Motivul 
pentru care copiii noştri nu urmăresc sensul 
unei prezentări sau discuţii este acela că ei îşi 
schimbă rapid centrul atenţiei....ei sunt atât de 
puternic stimulaţi prin vizionarea TV, încât 
s-au obişnuit să fie stimulaţi numai din afară. Ei 
sunt agitaţi deoarece nu au nimic în minte; s-au 
deprins să fie permanent amuzaţi, distraţi de 
cineva....Cred că micuţii s-au deprins cu obice-
iul vizionării, iar atunci când profesorul vor-
beşte, ei nu-l mai aud.” (Healy)

3. Vizionarea TV creează o atitudine 
mentală pasivă, induce hiperactivitate, iras-
cibilitate şi insomnie.

epilepsia tv este o stare înregistrată de 
persoane neepileptice care intră în crize con-
vulsive în timpul vizionării TV (Mander). 
Evenimentul petrecut în anul 1998, în Japo-
nia, a reprezentat un semnal de alarmă impor-
tant. La data de 16 decembrie 1998, la ora 10, 
în timpul derulării binecunoscutului desen 
animat POCHEMON, 700 de copii au fost 
duşi de urgenţă la spital din cauza declanşării 
crizelor de epilepsie. Se pare că o singură 
scenă din acest desen animat, în care monstrul 
Picacky se află în centrul unei explozii de 
lumină a declanşat la atâţia copii crize epilep-
tice sau boli de epilepsie. 

4. muziCa
În Psalmul 148:12-13 citim: „Tineri şi 

tinere, bătrâni şi copii, să laude Numele Dom-
nului!”. Aceasta nu este singura referinţă în 
care Dumnezeu ne porunceşte să-I aducem 
laudă prin cântări. Vezi şi: Psalmul 150:6, 
Efeseni 5:19, Psalmul 47:6,7.

Muzica ocupă un loc important în mediul 
social, cultural şi religios. Despre ea au fost 
emise multe opinii, chiar contradictorii:

„Muzica poate fi considerată neutră 	
din punct de vedere moral. Ea nu e nici păcă-
toasă, nici sfântă. Moralitatea ei este determi-
nată de utilitatea care i se dă.” - David Scheer, 
PG: A Parental Guide to Rock, 1986

„Muzica influenţează caracterul şi 	
sufletul. Oamenii sunt afectaţi de ea: ritmul şi 
melodia induc mânie sau bunătate, curaj şi 
echilibru, şi alte trăsături - perechi de caracter. 
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E dovedit că muzica are putere de a transforma 
caracterul, că există melodii şi ritmuri care n-ar 
trebui permise.”- Aristotel, Politica, 1339

Una dintre cele mai apreciate este cea a lui 
Luther: „Sunt deplin convins că, după teolo-
gie, nici o artă nu poate egala muzica. Muzica 
este darul sublim pe care noi l-am primit de la 
Dumnezeu”. De acest dar se pot bucura atât 
adulţii, cât şi copiii. Copiii au abilitatea de a 
recepta muzica încă de la cele mai fragede 
vârste. Calitatea muzicii receptată de aceştia 
are efecte importante asupra dezvoltării lor 
fizice, psihice şi chiar spirituale”.

Semnalul de alarmă îl ridică tipul de 
muzică promovat în bisericile actuale. Muzica 
lăsată de Dumnezeu ca „dar” are menirea să 
trezească în sufletele oamenilor: sfinţenie, 
gânduri curate, bucurie duhovnicească, devo-
ţiune, adorare, evlavie. Muzica comercială  
creştină, oferă „satisfacerea plăcerii fireşti sub 
masca religiei”. Acest tip de muzică este men-
ţionat în Amos 5:21, 23: „Eu urăsc şi dispreţu-
iesc sărbătorile voastre şi nu pot să vă sufăr 
adunarea de sărbătoare...Depărtează de Mine 
vuietul cântecelor tale, nu pot asculta sunetul 
alăutelor tale”. Termenul de CCM (Contem-
porany Christian Music) a apărut încă din anul 
1960. Urmările care au apărut în urma promo-
vării şi dezvoltării sale în întreaga lume, în 
bisericile neoprotestante, au fost apreciate ca 
fiind negative. Şi aceste concluzii au fost 
făcute chiar de promotorii ei: „Am creat un 
Monstru!”, „Vă daţi seama că chemaţi spiri-
tele rele prin muzica asta?”, „Satana va face 
din muzică o cursă!”. 

5. divertiSmentuL
Copiii adoră să fie înconjuraţi de adulţi 

care le zâmbesc, care le stârnesc hazul şi bucu-
ria. Pentru un copil bucuria, amuzamentul, 
hazul sunt lucruri naturale şi frumoase. Pentru 
un copil care nu râde sau nu se joacă, părinţii 
se întreabă îngrijoraţi: „Ce este în neregulă?” 

În Biblie, bucuria este o roadă a Duhului 
(Galateni 5:22 - „Roada Duhului, dimpotrivă, 
este: dragostea, bucuria, pacea...”). De multe 
ori însă bucuria este confundată cu divertis-
mentul. În zilele noastre, divertismentul ocupă 
un mare teren în toate domeniile; spectacolul, 
senzaţionalul uimeşte, atrage atenţia, creează 
o falsă simţire de bine. Şi, deşi fiind înconju-
raţi de atâtea resurse de divertisment, lumea 
este tot mai tristă şi mai depresivă. De ce oare? 
Pentru că nu este Bucuria, roada Duhului, ci 
Divertismentul, unealta diavolului. Despre 
acest pericol, Tozer spune:

„Pentru membrul obişnuit al bisericii evan-
ghelice, creştinismul este, pur şi simplu, un 

mod de a-şi petrece bine şi plăcut timpul, în el 
fiind inclus şi puţin material biblic devoţional, 
pentru păstrarea echilibrului!” – the tozer 
pulpit, cartea 6;

„Spectacolele religioase lasă întotdeauna un 
iz neplăcut. Când ajung în locul sfânt, ele sunt 
în pericol de a aduce foc străin Domnului. În 
cel mai rău caz, sunt un sacrilegiu; întotdeauna 
sunt inutile şi, în cel mai bun caz, sunt un slab 
substitut al rugăciunii şi al Duhului Sfânt.” – 
the early tozer: a Word in Season.

Copilul din ziua de astăzi are nevoie de 
modele autentice de închinare şi slujire. Numai 
în acest fel biserica va fi formată din creştini 
devotaţi, serioşi şi adevăraţi. Să cerem ajutor 
Domnului să ne binecuvânteze cu asemenea 
modele!

6. relIGIa
Cuvântul religie vine din limba latină ( re-

ligio- a lega, a reconecta, a reface legătura cu 
Dumnezeu). Claude Paris şi Yves Bastarache 
vorbesc despre religie ca fiind “expresie sim-
bolică a unei încrederi în existenţa unei 
realități absolute (Sacrul, Supremul, Dumne-
zeul) de care omul ar depinde. Această încre-
dere este credința.”

Religiile existente astăzi sunt numeroase: 
creştinism, islam, hinduism, paoism, budism, 
spiritism, iudaism, Jainism, şintoism, religia sla-
vică, zoroastrism, asatru, wicca, satanism, dru-
ism etc. La rândul ei, religia creştină se împarte 
în: ortodoxie, catolicism (romano, greco), protes-
tantism (confesiunile Reformei, confesiuni neo-
protestante: adventişti, baptişti, penticostali).

În Biblie ni se spune despre următoarea reli-
gie: Iacov 1:27 – “Religiunea curată şi neînti-
nată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este 
să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile 
lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume.” 

Un semnal de alarmă în domeniul religiei 
din zilele noastre îl reprezintă mişcarea New 
Age. Ea reprezintă un pericol pentru copiii 
noştri (chiar ai credincioşilor). Redau câteva 
informaţii, în acest sens:

New Age (Noua Eră) este un curent spiri-
tual, răspândit mai ales în Vest. Adepții aces-
tui curent pretind o apropiere mai mare de 
spiritualitate, ei susținând cǎ acest lucru este 
necesar pentru ca omenirea sǎ poatǎ intra 
într-o „nouǎ vârstǎ”, în care va domni armo-
nia universalǎ. Alții vǎd în New Age o reînvi-
ere a gnosticismului, o mișcare ocultă îndrep-
tată împotriva religiei creștine.

Mișcarea New Age este o sinteză a religii-
lor orientale și a vechilor „Învățături ale Mis-
terelor”, o combinație de gnosticism și spiri-
tism bazată pe tehnici esoterice. Astfel se 

creştină, oferă „satisfacerea plăcerii fireşti sub 
masca religiei”. Acest tip de muzică este men
ţionat în Amos 5:21, 23: „Eu urăsc şi dispreţu
iesc sărbătorile voastre şi nu pot să vă sufăr 
adunarea de sărbătoare...Depărtează de Mine 
vuietul cântecelor tale, nu pot asculta sunetul 
alăutelor tale”. Termenul de CCM (Contem
porany Christian Music) a apărut încă din anul 
1960. Urmările care au apărut în urma promo
vării şi dezvoltării sale în întreaga lume, în 
bisericile neoprotestante, au fost apreciate ca 
fiind negative. Şi aceste concluzii au fost 
făcute chiar de promotorii ei: „Am creat un 
Monstru!”, „Vă daţi seama că chemaţi spiri
tele rele prin muzica asta?”, „Satana va face 
din muzică o cursă!”. 

5. divertiSmentuL
Copiii adoră să fie înconjuraţi de adulţi 

care le zâmbesc, care le stârnesc hazul şi bucu
ria. Pentru un copil bucuria, amuzamentul, 
hazul sunt lucruri naturale şi frumoase. Pentru 
un copil care nu râde sau nu se joacă, părinţii 
se întreabă îngrijoraţi: „Ce este în neregulă?” 

În Biblie, bucuria este o roadă a Duhului 
se întreabă îngrijoraţi: „Ce este în neregulă?” 

În Biblie, bucuria este o roadă a Duhului 
se întreabă îngrijoraţi: „Ce este în neregulă?” 

(Galateni 5:22 - „Roada Duhului, dimpotrivă, 
este: dragostea, bucuria, pacea...”). De multe 
ori însă bucuria este confundată cu divertis
mentul. În zilele noastre, divertismentul ocupă 
un mare teren în toate domeniile; spectacolul, 
senzaţionalul uimeşte, atrage atenţia, creează 
o falsă simţire de bine. Şi, deşi fiind înconju
raţi de atâtea resurse de divertisment, lumea raţi de atâtea resurse de divertisment, lumea 
este tot mai tristă şi mai depresivă. De ce oare? 
Pentru că nu este Bucuria, roada Duhului, ci 



Mărgăritarul  •  7

explică varietatea formelor de ocultism cum 
ar fi ghicirea, astrologia, hipnoza, fenomenul 
O.Z.N., practicile yoga, mitologia, panteis-
mul, credința în reîncarnare și vrăjitoria.

Adepții New Age susțin pǎrerea cǎ fiecare 
individ, având origini divine, este chemat 
sǎ-și construiascǎ propriul drum spiritual, 
folosindu-se pentru aceasta de un patrimoniu 
care cuprinde orice tradiție misticǎ sau 
religioasǎ, aici incluzându-se și șamanismul, 
neoPăgânismul, cabala, ocultismul, dar mai 
ales folosindu-se de propria experiențǎ 
interioarǎ și de propriul discernǎmânt. În 
aceastǎ intreprindere, el poate fi ajutat de 
ghizi, îngeri, guru, etc. Mișcarea New Age 
este una ce se vrea a fi o soluție pentru salva-
rea omenirii în secolul XXI.

New Age își are începuturile moderne prin 
anii 1920-1930. Tinerii au fost influențați de 
ideile Mișcării New Age printr-o avalanșă de 
jocuri, filme, video, casete audio, literatură, 
jocuri de societate, jucării etc. Muzica este uti-
lizată de mișcarea New Age pentru a-și împlini 
scopul. Terapia prin muzică face parte din pre-
gătirea pentru Noua Eră. Compusă special, cu 
sunete „din afara acestei lumi”, ea a pătruns 
deja pe piața discurilor ca un nou stil, iar 
numărul admiratorilor ei crește vertiginos.

Semnificative sunt și relațiile mișcării New 
Age cu organizații internaționale proemi-
nente, cum ar fi ONU, UNESCO, Consiliul 
Mondial al Bisericilor, Clubul de la Roma, 
Fundația Rockefeller, Fundația Ford, Comi-
sia Trilaterală, Grupul Bilderberg, Bohemian 
Club, francmasoneria, Opus Dei, Iluminații 
etc. , iar obiectivele Mișcării New Age sunt 
promovate de personalități în posturi de con-
ducere. (wikipedia.ro)

Am văzut câte pericole ameninţă copilul 
din ziua de azi: familia necreştină, educaţia 
falsă, televiziunea, muzica, divertismentul, 
religia. Copilul creştinului are de înfruntat 
toate aceste ameninţări. Ca şi părinte creştin 
ori învăţător de şcoală duminicală aş dori să-ţi 
pui următoarele întrebări:

cât sunt de pregătit să lupt pentru copi-
lul meu?

cât aş fi dispus să „plătesc” pentru-ca 
fiecare copil dăruit de Domnul să fie o bine-
cuvântare pentru cei din jur?

Dumnezeu să vă binecuvânteze cu mult 
discernământ şi putere din puterea Lui!

„Copiii sunt azi minunate comori,
Stropi de lumină şi har;
Chiar şi tu poţi fi al vieţii far,
Hai luminează cu noi!”

irina BriSCan 
Biserica Penticostală „Izvorul vieţii” Reşiţa

Îngerașul
Îngerașul mă păzește

Și mereu mă ocrotește
De orice rău mă ferește

Deoarece eu îi cânt mereu
Domnului Dumnezeu

La școală, acasă și pe drum
Am un scut tare bun

E divin, e sublim!
E puternic și-L iubesc

Pe Dumnezeu – Tatăl ceresc!

Iar când merg eu la culcare
Mă rog cu ardoare

Cu îngerii în închinare
Căci Dumnezeu mă prețuiește

Fiindcă eu sunt copilul ce-l iubește!

Selena SImuț
Biserica Betania Jebel
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Copilăria este timpul ideal pentru a-L 
primi pe Cristos. În articolul de faţă vom 
vedea cum putem să pregătim inima copilu-
lui şi să-l conducem spre punctul deciziei.

M.S., o autoare americană, ne povestea în una 
din cărţile sale că a văzut un grup de tineri care 
practicau surf-ul la ocean. Deodată, una dintre 
fete a strigat după ajutor şi s-a scufundat sub ape, 
iar în momentul în care a fost salvată părea că nu 
mai avea nici o suflare. Nimeni din cei din grup 
nu ştia ce să facă, cum s-o readucă la viaţă, se 
simţeau neputincioşi şi se părea că fata va muri.

Deodată, în apropiere, a apărut o maşină 
din care a coborât o asistentă medicală, care 
vâzând cele întâmplate, a început imediat s-o 
resusciteze. Când a apărut şi medicul, el a 
putut să-i simtă pulsul fetei şi i-a spus asisten-
tei: Trebuie să te felicit. Chiar ai salvat o 
viaţă, pentru că ai ştiut cum s-o faci!

Câştigarea de suflete e o chestiune de viaţă 
şi de moarte. Este sarcina cea mai importantă 
încredinţată învăţătorului. Ştii tu cum se con-
duce un suflet din moarte spre viaţa în Cris-
tos? De unde ai începe?

Proverbul chinezesc „O călătorie de o mie 
de km începe cu un pas” - are ceva să ne înveţe 
atunci când căutăm răspunsuri la această pro-
blemă importantă. Conducerea unui suflet la 
Cristos începe cu un pas. Dar eşti tu sigur care 
este acel pas? Care sunt apoi paşii următori ai 
călătoriei?

I. Conducerea copilului spre locul deciziei 
pentru Cristos;

II. Conducerea copilului în luarea acelei 
decizii;

III. Conducerea copilului spre maturizarea 
în Cristos.

Acest articol se va concentra asupra primi-
lor doi paşi. Este suficient să spunem că pasul 
al treilea se referă la conducerea copilului în 
luarea deciziilor în continuare, sub călăuzirea 
Duhului, până ajunge la măsura staturii plinătă-
ţii în Cristos. Acesta este ultimul şi cel mai 
important obiectiv al întregii educaţii creştine. 
Poţi avea privilegiul de a conduce un copil doar 
o scurtă porţiune din drumul călătoriei lui spre 
maturizarea în Cristos, dar fiecare pas poate fi 
foarte important. Întregul său progres către 
destinaţia finală ar putea să depindă de tine.

i. Conducerea copilului spre locul deciziei 
pentru Cristos

Unul dintre cele mai citate versete referi-
toare la formarea creştină a copilului este Pro-
verbe 22:6 „Învaţă pe copil calea pe care tre-
buie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va 
abate de la ea.” Prea ades învăţătorii au o con-
cepţie greşită asupra înţelesului acestui verset. 
Ei încearcă să încarce cu cunoştinţe biblice 
mintea copilului, fără a ţine cont prea mult de 
înţelegerea lor şi de aplicarea la viaţa de zi cu 
zi. Această atitudine se reflectă într-o gândire 
de felul următor: „Nu contează prea mult dacă 
ai înţeles aceasta sau nu, de vreme ce ai învă-
ţat. Mai târziu în viaţă, când vei îmbătrâni, 
Domnul îţi va readuce acest cuvânt în minte şi 
vei putea ajunge cu bine la destinaţie”.

Cuvântul a învăţa înseamnă a conduce sau 
a direcţiona pe cineva spre formarea unor obi-
ceiuri care duc la competenţă. Calea pe care 
trebuie s-o urmeze înseamnă mai mult decât a 
turna teologie în inimile nepregătite ale copii-
lor, în speranţa că, la sfârşitul celor „o mie de 
km”, copilul va ajunge la destinaţia dorită. Ea 
este de fapt călăuzirea şi direcţionarea acelei 

Cum să preGăteŞtI ŞI să ConduCi 
un CopiL În Luarea deCiziei pentru 

CriStoS



Mărgăritarul  •  9

vieţi prin hrănirea cu ajutorul Duhului lui 
Dumnezeu, pas cu pas, până când copilul este 
călăuzit spre acea intersecţie de drumuri, unde 
Îl primeşte pe Acela care este „Calea, Adevă-
rul şi Viaţa”. Dar învăţarea nu se opreşte în 
acest punct. Călătoria doar a început, iar învă-
ţarea ar trebui să continue cu direcţionarea 
copilului spre toată plinătatea din Cristos.

Probabil că ai fost rugată să predai copiilor 
de la grupa mică (copiii de grădiniţă). În inima 
ta poate ai fi dorit să predai copiilor de vârstă 
mai mare, astfel încât să-i poţi conduce la Cris-
tos. Dar dacă ţi s-a dat privilegiul de a lucra cu 
copiii de la grupa mică, socoteşte aceasta ca pe 
una din cele mai mari oportunităţi evanghelis-
tice din biserica ta. Cercetători reputabili au 
ajuns la concluzia că primii doi ani din viaţa 
unui copil sunt cei mai importanţi ani. Perso-
nalitatea unui adult este în mare măsură dez-
voltată în timpul acestor primi ani de viaţă. 
Psihologul austriac Alfred Adler a susţinut că 
„un copil şi-a format şi modelat tiparele de 
comportament la sfârşitul celui de-al treilea 
an de viaţă”. Fie că eşti sau nu de acord cu 
această afirmaţie, este tragic să începi prea târ-
ziu. „Între naşterea naturală şi cea spirituală 
nu trebuie pierdut nici un moment.”

Fie că predai copiilor mici sau adulţilor, 
vei avea elevi care sunt încă la primul lor pas 
al călătoriei. Numai Dumnezeu ştie cât timp 
va dura până îi vei conduce spre locul deci-
ziei. Pentru a fi cât mai eficient, verifică urmă-
toarele:

1. Manifeşti tu dragostea lui Dumne-
zeu? Henry Drummond , vorbind celor 
care doreau să devină misionari, spunea 
odată: „Nu poţi să oferi nimic mai măreţ în 
lumea păgână decât impresia şi reflecţia 
dragostei lui Dumnezeu asupra propriului 
tău caracter. Aceea este limba universală. 
Pot trece ani buni până să vorbeşti chineza 
sau vreun dialect indian. Din momentul în 
care ajungi acolo, acel limbaj al dragos-
tei, înţeles de toţi, îşi va revărsa elocvenţa 
sa fără ca să ştii”. Ca şi creştin, tu eşti un 
misionar şi nu poţi da nimic mai măreţ 
copiilor de la şcoala duminicală decât dra-
gostea lui Dumnezeu.

2. Trăieşti tu în Cristos? Dacă elevul 
doreşte să călătorească pe drum cu tine, 
atunci creştinismul tău ar trebui să pulseze, 
plin de viaţă şi de acţiune. Tinerii sunt 
interesaţi în ceva care funcţionează. Dacă 
religiunea ta este doar de jumătate, cum 
poţi atunci să speri că poţi învăţa un copil 
să meargă pe calea pe care trebuie s-o 
urmeze? 

Dacă tu trăieşti în Cristos şi ai în El 
fiinţa şi mişcarea, va fi evident şi pentru 
elevii tăi şi vei putea să-i conduci la Dom-
nul mai repede decât ai visat vreodată. 
Dovedeşte-le însă că drumul este vrednic 
de a fi parcurs.

3. Eşti tu absolut sincer? Tinerii sunt 
maeştri în detectarea ipocriziei şi a nesince-
rităţii. Viaţa ta şi vorba ta ar trebui să poarte 
pecetea sincerităţii. Dar tu spui: Eu vreau să 
ştiu cum să-l conduc la Cristos? Dacă reu-
şeşti să câştigi afecţiunea copilului şi dacă 
viaţa ta este victorioasă, atunci să ştii că rea-
lizezi o parte însemnată din lucrarea de 
evanghelizare. Tu îl conduci spre locul 
(momentul) deciziei pentru Cristos. 

ii. Conducerea copilului în luarea deciziei
Lumea evanghelică s-a aventurat în sarcina 

ei de a conduce copiii la Cristos, iar dificulta-
tea a venit prin două şcoli de gândire extreme, 
asupra întrebării: Cum ar trebui făcut? 

Mulţi susţin că sunt puţini copiii cu adevă-
rat mântuiţi şi că vârsta de doisprezece ani ar 
trebui să marcheze momentul când ar trebui să 
fie expuşi lucrării de evanghelizare. Dacă 
aceasta ar fi adevărat, atunci lumea creştină ar 
putea să nu recunoască slujirea lui Jonathan 
Edwards, care a fost mântuit la opt ani, Richard 
Baxter, care L-a găsit pe Domnul la şase ani, 
Contele Zinzendorf, care s-a hotărât pentru 
Cristos la vârsta de patru ani şi mulţi alţi vred-
nici slujitori ai Domnului.

Cealaltă şcoală de gândire se află în extrema 
cealaltă. În zelul lor de a-i aduna pe copii, 
există pericolul deciziei, fără o naştere din 
nou. Cu toate că se face un deosebit efort 
evanghelistic şi se înregistrează multe decizii, 
este totuşi posibil să se facă greşeli irepara-
bile. Această metodă a fost descrisă de Amy 
Carmichael, fondatoarea unei fundaţii pentru 
copii, din sudul Indiei, şi care a iubit mult 
copiii şi pe Domnul. Ea spunea: „ Nimic nu 
este mai fatal decât să fuşerim sufletele”. 
Această periculoasă treabă, de a fuşeri sufle-
tele, poate fi descrisă pe scurt în felul următor: 
Un învăţător vine la un copil cu această între-
bare: Ai vrea să mergi în cer atunci când vei 
muri? Oare ce copil ar refuza să meargă în 
cer? Răspunsul obişnuit este: Sigur! El ar fi 
avut acelaşi răspuns dacă ar fi întrebat: Vrei o 
prăjitură? El explică apoi mesajul mântuirii 
şi-i cere copilului să-L accepte pe Cristos. 
Asta nu durează nici cinci minute. Învăţătorul 
poate nu l-a mai văzut pe copil înainte de asta 
şi posibil să nu-l mai vadă vreodată. Este posi-
bil ca să se fi născut cu adevărat din nou, da, în 
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cinci minute, dar mai poate fi şi un suflet fuşe-
rit. Fără o înţelegere adecvată a Evangheliei, 
cum ar putea un copil ca să facă o decizie 
valabilă? Există vreo soluţie? Când este un 
copil suficient de matur pentru a fi mântuit?

Şcoala de gândire, care susţine că un copil 
nu este pregătit să fie mântuit până la vârsta de 
doisprezece ani, consideră aceasta ca o vârstă 
a responsabilităţii; dar nu prea sunt versete pe 
care se poate sprijini această teorie. Omul este 
născut în păcat, iar vârsta responsabilităţii 
variază de la un individ la altul, în funcţie de 
pregătirea fiecăruia. Copilul este suficient de 
matur pentru a fi mântuit atunci când îşi recu-
noaşte singur această nevoie.

Ai putea să întrebi: „Dar o persoană nu 
este întotdeauna gata să fie mântuită”. Înainte 
de a răspunde la întrebare să ne oprim asupra 
experienţei, cunoscută sub numele de naştere 
din nou. Aceasta este o lucrare divină (Ioan 
1:13). Dumnezeu face această lucrare supra-
naturală prin Duhul Sfânt (Ioan 3:5-6; Tit 3:5), 
prin cuvântul Său (Iacov 1:18; 1Petru 1:23-25; 
Efes. 6:18). Aici intervine rolul învăţătorului. 
Dacă vrei să-i vezi pe copii mântuiţi, prezin-
tă-le Cuvântul lui Dumnezeu infailibil şi 
rugaţi-vă ca Duhul Sfânt să folosească cuvân-
tul pentru a pregăti inimile pentru miracolul 
naşterii din nou. Se poate întâmpla chiar şi cu 
un copil de patru ani.

Următoarea întrebare pusă de un învăţător 
poate fi: „Cum pot să ştiu timpul în care copi-
lul este pregătit pentru a fi mântuit?” Întoc-
mai cum este un timp pentru copil, tot aşa este 
un timp şi pentru învăţător.

1) fii călăuzit de Duhul. Cea mai impor-
tantă pregătire , pe care o poţi face pentru a fi 
folosit de Dumnezeu în conducerea unui suflet 
spre experienţa naşterii din nou, este de a 
asculta porunca Scripturii: „Fiţi plini de Duh” 
(Efeseni 5:18b). Întrucât este lucrarea Duhu-
lui Sfânt, de a aduce suflete la o viaţă nouă în 
Cristos, este absolut necesar ca tu să fii umplut 
– sau controlat - de El. 

Cristos a stabilit în mod explicit că aceasta 
este o pregătire necesară pentru lucrarea de 
câştigare a sufletelor. „Ci voi veţi primi o 
putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste 
voi, şi-Mi veţi fi martori” (Fapte 1:8a). Plină-
tatea Duhului în voi este un imperativ, de 
vreme ce El este Acela care vă va călăuzi în 
tot adevărul (Ioan 16:13), vă va învăţa ce tre-
buie să vorbiţi (Luca 12:12), vă va aduce 
aminte de cuvintele Domnului (Ioan 14:26) şi 
vă va împuternici să vorbiţi cu putere şi auto-
ritate (Fapte 4:33).

2) cunoaşte-i pe copii. O altă pregătire 

importantă din partea învăţătorului este să se 
străduiască să-i cunoască pe copii. A fi fără 
această cunoaştere este ca şi un medic, care 
s-ar putea să ştie remediul, dar fără o exami-
nare a cazului, nu ar îndrăzni să-l adminis-
treze. Tu ai remediul, dar ce ştii tu despre 
copil? Dacă eşti cu adevărat serios cu această 
lucrare de conducere a copiilor tăi la Cristos, 
vei face tot posibilul pentru a-i cunoaşte pe 
copii. Vei fi mai mult decât un învăţător de 
şcoală duminicală. Elevii tăi sunt persoane 
individuale pentru care a murit Cristos, nu 
doar suflete ce urmează să fie recoltate.

3) roagă-te pentru fiecare copil. Al trei-
lea tip de pregătire care se cere unui învăţător 
se referă la rugăciunea pentru fiecare elev în 
parte. Dacă nu ai o listă de rugăciune pentru 
copii, ar fi bine să-ţi faci una chiar acum. Este 
esenţială pentru un învăţător. Pe măsură ce te 
rogi pentru elevii tăi, învăţătura ta va căpăta o 
nouă profunzime şi căldură. Cum poţi vorbi 
elevilor despre Dumnezeu până când nu ai 
vorbit mai întâi cu Dumnezeu despre elevi? 

Având aceste pregătiri din partea ta, poţi 
veni la clasă cu aşteptarea ca Duhul Sfânt să 
aducă convingere prin Cuvânt. Pe măsură ce 
urmezi instrucţiunile lucrării Sale, nu vei fi 
dezamăgit. Momentul pentru care te-ai rugat 
şi ai lucrat a sosit. Poate veni în oricare din 
mai multe căi posibile. Iată trei exemple, 
bazate pe întâmplări actuale:

John a luat în considerare în mod serios 
nevoia sa de Cristos şi de câteva săptămâni 
tu ai fost martor la aceasta, în inima ta. De 
vreme ce este conştient de sine, vei fi atent 
să nu-l pui în situaţii jenante, la oră. Cu 
toate că nu vine întotdeauna la serviciile de 
seară ale bisericii, te simţi nevoit să-i faci o 
invitaţie specială, oferindu-te să vii şi tu 
deseară, pentru el, dacă el ar vrea să vină. 
Odată făcută invitaţia, tu nu trebuie să-i 
spui mai multe. Tu l-ai condus spre locul 
deciziei. S-ar putea să dureze mai mult 
timp până la decizia finală, dar tu îl poţi 
ajuta în luarea acestei decizii, mergând în 
faţă cu el, în timp ce Duhul Sfânt îşi face 
lucrarea de regenerare;

Betty este una din acele fete care fac un 
învăţător să suspine şi să zică: „Aş avea un 
timp minunat la clasă dacă nu ar fi Betty”. 
Ea este un lider înnăscut şi cauzează mai 
multe probleme decât toţi ceilalţi luaţi 
împreună. Învăţătura pe care o dai, pare să 
nu aibă vreun impact asupra ei. Cu toate că 
eşti ocupată, totuşi plănuieşti o mică petre-
cere pentru copiii din clasa ta, la tine acasă 
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şi pentru că Betty locuieşte atât de departe, 
o inviţi să rămână la tine peste noapte. 
După ce copiii au plecat cu toţii la casele 
lor, tu foloseşti prilejul pe care Duhul Sfânt 
ţi l-a dat, să vorbeşti cu Betty „de la inimă 
la inimă”. Descoperi că ea gândeşte mult 
mai profund decât te aşteptai şi în duh de 
rugăciune, o conduci să-L accepte pe Cris-
tos ca mântuitor personal. De vreme ce ea 
este un lider înnăscut, ea are nevoie în mod 
special de o ocazie în care să facă o mărtu-
risire publică a credinţei ei şi, astfel, o 
încurajezi să facă acest pas în mod public, 
într-un serviciu de biserică;

Tommy provine dintr-o familie de cre-
dincioşi. El nu lipseşte nicio duminică de 
la grupa de începători. Are Biblia lui, 
cunoaşte versetele de memorat şi este o 
adevărată bucurie pentru inima învăţătoru-
lui. Cu toate că a fost mereu dornic să-i 
vină rândul să se roage, într-o duminică el 
refuză să se roage. El pare tulburat şi 
rămâne la urmă după ce toţi ceilalţi copii 
au plecat. Tu îi spui: „S-a întâmplat ceva, 
Tommy?”. „Nu”. Şi tace. Tu continui să-ţi 
aduni materialele şi îi ceri să te ajute. 
Tommy consideră că este un lucru foarte 
important. Tu laşi ca Duhul Sfânt să-şi facă 
lucrarea şi îi zici: „N-ai putea să te gân-
deşti la ceva pentru care să te rogi referin-
du-te la dimineaţa asta? Iar el izbucneşte şi 
îşi varsă focul inimii. Tu deduci că istori-
oara pe care au citit-o la timpul de închi-
nare al familiei în dimineaţa asta a fost cu 
cei doi, care au venit la templu să se roage, 
căci Tommy a zis: „Lui Dumnezeu nu-i 
pasă deloc de rugăciunile noastre, până nu 
suntem mântuiţi – şi eu nu sunt mântuit. 
Aşa că, la ce-mi foloseşte să mă rog?” 
Tommy este într-un punct al deciziei.

4) condu copilul spre cunoaşterea lucru-
rilor de bază în privinţa mântuirii. Fiecare 
individ trebuie să ştie că:

Toţi suntem păcătoşi – Romani 3:23; Isaia 53:6
Plata pentru păcat e moartea – Romani 6:23
Cristos a murit în locul păcătosului – 

Romani5:8; 1Petru 3:18 
Păcătosul trebuie să-L primească pe Cris-

tos în mod personal – Ioan 1:12
Este înţelept să-l conduci pe copil în sigu-

ranţa mântuirii imediat, înainte ca îndoielile 
să vină ca un râu. Arată-i cum un credincios 
poate avea siguranţa mântuirii – 1Ioan 5:11-13; 
1Petru 1:3-5.

Va trebui să clarifici toate aceste adevăruri, 

chiar şi cu copii ca Tommy. El deja îşi cunoaşte 
nevoile, dragostea lui Dumnezeu pentru el şi 
povestea mântuirii, dar tu trebuie să le rea-
minteşti pe scurt şi să pui întrebări la fiecare 
punct. 

Evită călăuzirea copilului prin întrebări 
care aşteaptă un anumit răspuns şi pune între-
bări care aşteaptă mai mult decât un „da” sau 
„nu”. Aceasta te va îndreptăţi să evaluezi 
exact înţelegerea copilului asupra adevăruri-
lor fundamentale pentru o decizie importantă. 
După ce vorbeşti cu copilul despre păcat, de 
exemplu, ai putea să-l întrebi: „Ce este păca-
tul, Tommy? ... Poţi să te gândeşti la un 
moment când ai păcătuit?” Aceste întrebări 
îţi vor spune: 1) Dacă Tommy înţelege ce este 
păcatul; 2) Dacă el este conştient de păcatul 
său personal. Amândouă înţelegeri sunt esen-
ţiale pentru o recunoaştere adecvată a nevoii.

Va fi înţelept să pregăteşti întrebări ca şi 
acestea pentru a testa înţelegerea tuturor ade-
vărurilor care sunt esenţiale unei bune înţele-
geri a Evangheliei. Să ştii ce întrebări vei 
folosi, înainte de a ajunge într-o situaţie de 
consiliere.

Rugăciunea lui Tommy de pocăinţă este 
simplă: „Îmi pare rău că am păcătuit. Te rog, 
Isuse, mântuieşte-mă! Eu vreau să fiu un creş-
tin”. Lacrimi mari, o faţă strălucitoare. Şi din-
tr-o dată pace - lucrarea Duhului de mântuire 
în viaţa unui copil de cinci ani.

Într-adevăr, Domnul te poate folosi în 
nenumărate moduri pentru a-i câştiga pe ele-
vii tăi pentru El. Aceasta este responsabilita-
tea ta numărul unu, dar nu se limitează doar la 
sala de clasă. Deşi nici un învăţător câştigător 
de suflete nu este dependent de ceilalţi să facă 
ceea ce i s-a încredinţat lui, el o face într-un 
duh de rugăciune, cooperând la orice efort 
evanghelistic din biserică. El va descoperi căi 
de a-i încuraja pe copii să participe.

Este mare lucru pentru un copil să fie mân-
tuit, dar acesta este doar începutul experienţei 
sale creştine. Caută mereu noi ocazii de a-i 
conduce pe elevi spre o viaţă mai profundă, 
spre victorii zi de zi şi o viaţă folositoare în 
slujba lui Cristos.

Traducere CEF 
rodica mituLeSCu  

Biserica poarta cerului timișoara
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Nu ne împlinim responsabilitatea de 
învățători de școală duminicală dacă tot ceea 
ce facem este să le spunem copiilor povestiri 
biblice, să ne rugăm împreună cu ei și să îi 
învățam cântări. Un copil nu te va ține minte 
pentru modul impecabil în care ai prezentat 
lecţiunea biblică, dar va ține minte cum s-a 
simțit în prezența ta: dacă s-a simțit acceptat, 
iubit, încurajat. 

În continuare doresc să prezint câteva 
modalități practice prin care îți poți arăta dra-
gostea față de copii la școala duminicală, în așa 
fel încât ei să se simtă importanți și prețuiți. 

primește-l cu dragoste și atenție în clasă 
Este foarte important ca atunci când copi-

lul vine la școala duminicală să simtă că este 
primit cu dragoste și bucurie, iar dacă suntem 
bucuroși, trebuie ca și fața noastră să arate acest 
lucru: așadar trebuie să zâmbim :). Și noi mer-
gem cu drag într-un loc în care știm că prezența 
noastră este dorită. Este bine și de dorit să 
creăm o astfel de atmosferă la grupa noastră. 

Dar ce se întâmplă în zilele în care nu 
putem fi numai zâmbet? Sunt și astfel de zile... 
Au fost momente în care nu m-am simțit foarte 
bine, iar în asemenea situații am avut grijă de 
la bun început să le spun copiilor despre ce 
este vorba, ca să nu creadă că sunt supărată. 

Îmi aduc aminte că odată eram foarte îngri-
jorată cu privire la un examen greu, ce urma 
să îl dau pentru serviciu. Dar eu îi învățam pe 
copii să nu se îngrijoreze! Am hotărât să fiu 
sinceră cu ei și le-am spus că sunt îngrijorată 
și le-am cerut să se roage pentru mine. 

Nu suntem roboți ca să ne punem un zâm-
bet pe față și să fim întotdeauna binedispuși. 
Sunt și zile mai puțin „roz” în viața noastră. 
Dar în acele zile este foarte important să fim 
onești cu cei mici, pentru ca ei să știe motivul 
purtării noastre diferite, să nu creadă cumva 
că suntem supărați pe ei. 

Întreabă-l ce mai face şi fii atent la răs-
punsul lui

Dialogul clasic la români: „Ce mai faci?” 
„Bine, tu?” „Bine și eu.”

Nu un astfel de dialog trebuie să aibă loc 
între noi și copii. Personal nu încep cu rugă-
ciune timpul de școală duminicală. Încep prin 
a-i întreba pe copii cum a fost săptămâna care 
a trecut. Sunt atentă la răspunsurile lor și cer 
detalii. În felul acesta, avem motive de 
mulțumire pentru rugăciunea care urmează 
sau, din contră, motive de cerere. 

Dacă săptămâna aceasta un copil spune: 
„Rugați-vă pentru mine pentru că am test la 
matematică”, săptămâna viitoare am grijă să îl 
întreb: „Ce ai făcut la test? A fost totul ok?”. 
În felul acesta legăm relații de prietenie și 
devenim mai apropiați. 

Copiii s-au învățat să mă întrebe și pe mine 
ce mai fac. Le povestesc cu drag cum a decurs 
săptămâna mea. De multe ori mă întreabă ei: 
„Ai rezolvat problema respectivă?” 

cere motive personale de rugăciune si 
menţionează-le

Este foarte important să afli de la copii care 
sunt motivele lor personale de rugăciune. Dacă 
rugăciunea pe care o faci este în comun, ai grijă 
să aduci înaintea Domnului toate motivele 
menționate. Este posibil ca un copilaș să își 
ciulească urechile „Oare se roagă pentru mine?” 
și să fie foarte dezamăgit să audă că nu o faci! 

Iar dacă rugăciunea este individuală 
(numești anumiți copii să se roage), dacă sunt 
prea multe motive le poți împărți. Eu personal 
așa procedez la grupa mică. Dacă se aduc prea 
multe cauze, este greu pentru un copilaș să le 
țină minte pe toate, așa că le împart în felul 
următor: „Tu te rogi pentru x,y”, iar altui 
copilaș îi dau alte cauze. 

Astfel, pe lângă faptul că îi arăți copilului 
că îți pasă de nevoile lui, îi transmiți mesajul 
că și lui Dumnezeu îi pasă. Mai mult decât 
atât, aducând cauze concrete și nu generale 

moDalItățI  praCtiCe 
de a manifesta dragoste 

F a ț ă   D e   C o p i i

mmoDalItățtățI  ppraCtiCe
de a manifesta dragoste 

tăț
de a manifesta dragoste 

tăț



Mărgăritarul  •  13

înaintea Lui, copilul va putea vedea lămurit 
când va primi răspuns la rugăciune. 

Spune-i copilului pe nume
Această problemă apare în special la gru-

pele foarte mari de copii, cu precădere în 
situațiile în care apar des copii noi la grupă. 
Personal nu m-am confruntat cu astfel de 
cazuri, dar am prieteni care s-au confruntat. 

Orice ar fi, evită expresiile de genul „Măi 
băiete! Măi fetiță!” Poți eventual să spui „Scu-
ză-mă, am o problemă cu reținerea numelor, 
îmi mai poți spune o dată cum te cheamă?” 
Bineînțeles că ideal ar fi ca și acest caz să nu 
existe și să ținem minte numele copilului din 
prima. Dar se întâmplă să uităm! Și mai ales 
în situația mai sus menționată. Ar fi însă peni-
bil să îl întrebăm de 4 sau de 5 ori pe același 
copil cum îl cheamă. 

Două trucuri pe care eu le folosesc: 
dacă mă aflu pentru prima oară în faţa •	

unui grup total necunoscut îmi notez pe hâr-
tie numele lor, în aceeaşi poziţie în care se 
află în bănci (dacă grupul nu este exagerat 
de mare);

dacă nu reţin numele unui copil din •	
prima, caut prin minte o persoană cunoscută 
cu acelaşi nume ca să fac astfel o asociere.

Învaţă să spui „îmi pare rău” şi „iartă-mă”
Atunci când constați că ai greșit față de un 

copil, trebuie să te comporți cu el exact cum te 
comporți față de un adult. De multe ori este 
posibil să cazi în capcana de a crede că un 
copil uită repede sau că se consumă puțin și 
apoi îi trece. Într-adevăr este așa, tocmai de 
aceea apostolul Pavel spune: „La răutate fiți 
prunci”(1 Corinteni 14:20). Un copil iartă 
mult mai ușor și mai repede decât un om 
matur. Se ceartă și chiar se bate cu un altul și 
peste o oră sunt din nou cei mai buni prieteni. 

Versetul „Tot ce voiți să vă facă vouă 
oamenii, faceți-le și voi la fel” (Matei 7:12) se 
aplică și pentru copii. Trebuie să ne arătăm 
respectul față de cel mai mic și aparent neîn-
semnat copil; și unul din modurile în care ară-
tăm respect este să ne cerem iertare atunci 
când realizăm că am greșit. 

Un aspect foarte important și de multe ori 
neglijat de mulți oameni este diferența foarte 
mare dintre cele două expresii „Îmi pare rău” 
și „Iartă-mă”. 

În momentul în care un om spune „îmi pare 
rău” accentul cade pe propria-i persoană și pe 
părerea sa de rău. „mie îmi pare rău pentru 
ceea ce s-a întâmplat, dar tu nu trebuie să faci 
nimic cu privire la aceasta.” Cu alte cuvinte 
„nu am nevoie ca tu să faci ceva, pot ieși sin-
gur din această situație.”

Ce se întâmplă când spun „iartă-mă”? Rea-
lizez că am greșit și îmi pare rău. Dar, în plus 

față de prima situație, am nevoie de iertarea 
ta. Mă smeresc recunoscând că am nevoie de 
acceptarea celuilalt. 

De fapt, tot la fel venim și înaintea lui Dum-
nezeu atunci când păcătuim. Nu venim și doar 
îi spunem: „Doamne, îmi pare rău că am făcut 
cutare și cutare lucru”. Spunem mai mult decât 
atât: „Doamne, iartă-mă! Am păcătuit și am 
nevoie de iertarea Ta”. Același principiu trebuie 
folosit și în relațiile cu cei din jurul nostru. 

 
fii disponibil să stai de vorbă cu el
Prin atitutudinea pe care o ai, copilul tre-

buie să se simtă confortabil să vină la tine cu 
întrebările pe care le are. Iar aici evident că nu 
mă refer la întrebările legate de lecţiunea 
biblică.

Trebuie însă făcută o separare în progra-
mul de școală duminicală pentru aceste între-
bări. De asemenea trebuie foarte multă 
înțelepciune în alegerea locului în care faci 
acest lucru. Îmi aduc aminte că un frate ne-a 
povestit despre un caz în care, undeva la țară, 
întâlnirea de școală duminicală s-a ținut în aer 
liber, iar la sfârșit învățătoarea a rămas să stea 
de vorbă cu un copil. Dar pentru că ploua a 
ales să vorbească în mașină și s-a trezit cu 
mașina de poliție în spate. Personal nu m-am 
confruntat cu situații în care să fiu nevoită să 
stau de vorbă numai cu un copil (acest lucru se 
poate întâmpla când el nu vrea ca ceilalți să 
audă ceva din discuție). În general fie mi-au 
pus întrebări cu voce tare, fie au venit la mine 
în timpul lucrului manual și stăteam de vorbă 
cu copilul respectiv într-o parte a sălii, fără ca 
ceilalți să audă ce discutam, ei fiind concentrați 
la activitatea lor. 

Am purtat însă și discuții separat cu fetele 
de la grupa mare, fete care au început să se 
confrunte cu cereri de prietenie din partea 
băieților. În astfel de cazuri, am rămas la 
sfârșit cu ele în sala de școală duminicală și 
am stat „la poveşti”. Le-am spus din experiența 
mea: cum m-am purtat eu cu băieții care mi-au 
cerut prietenia fiind în clasele primare, care 
este perspectiva biblică referitoare la relații; 
le-am povestit de asemenea ce cărți m-au aju-
tat pe mine în acest domeniu. Tot cu ele am 
avut și discuții legate de viitoarea carieră (fiind 
pe clasa a VIII-a și gândindu-se pe ce ramură 
să meargă mai departe), vorbindu-le despre 
mai multe domenii și tot la fel, povestindu-le 
experiența mea și cum am ales eu domeniul în 
care lucrez. 

Bineînțeles că locul principal în care copiii 
au astfel de discuții este acasă, cu părinții. Dar 
acest lucru nu ne împiedică pe noi să stăm de 
vorbă cu ei și astfel să primească și o altă per-
spectivă asupra situației respective. 

Lavinia tudoraChe
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„Cartea aceasta a Legii să nu se departeze 
de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, cău-
tând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci 
vei izbândi în toate lucrările tale, şi atunci 
vei lucra cu înţelepciune.” Iosua 1:8

Termenul Lege este folosit în Biblie cu 
cel puţin trei înţelesuri:

Sensul propriu, strict este acela de Deca-
log, adică seria celor 10 porunci pe care 
Dumnezeu le-a dat poporului Israel, prin 
Moise, la muntele Sinai (Exod 19:9;20:1-7).

Al doilea sens cu care întâlnim cuvântul 
în Biblie este acela de Pentateuh, adică gru-
pajul celor 5 cărţi scrise de Moise, primele 
din Vechiul Testament: Geneza, Exodul, 
Leviticul, Numeri, Deuteronomul (Luca 
24:44).

În sens lărgit termenul Lege se referă la 
întreg Cuvântul lui Dumnezeu, adică la toată 
Biblia, la tot ce a fost scris prin inspiraţia 
Duhului Sfânt şi apoi înmănuncheat în Sfin-
tele Scripturi (Ps.19:7;119:97).

Ceea ce omul lui Dumnezeu, Moise, a 
poruncit succesorului său Iosua în versetul 
citat la început este un imperativ valabil 

astăzi pentru orice credincios, nu numai pen-
tru majori, ci şi pentru copii, adică pentru 
întreg poporul lui Dumnezeu. Iar Biserica 
nou-testamentală este poporul lui Dumnezeu 
de astăzi.

Dorim să subliniem pentru copiii şi ado-
lecenţii zilelor noastre câteva adevăruri de 
mare valoare, pe care le înglobează acest 
minunat verset biblic.

În primul rând, înţelegem că Biblia a fost 
dată ca sursă de inspiraţie, ca model pentru 
felul nostru de a vorbi. Apostolul Petru întă-
reşte acest adevăr prin epistola sa, care spune 
că „dacă vorbeşte cineva să vorbească cuvin-
tele lui Dumnezeu” (1Petru 4:11a). Este o 
plăcere să asculţi copii care recită psalmi sau 
pasaje întregi din minunatele predici ale 
Domnului Isus, aşa cum am auzit recent cu 
prilejul concursul de memorare al Scripturii. 
Şi este un har deosebit când adolescenţi şi 
tineri, în vorbirea lor cotidiană, nu întrebuin-
ţează jargoane lumeşti, ci expresii biblice, 
pline de farmec. Îndemnul „să nu se depăr-
teze de gura ta” ne sugerează, de asemenea, 
că ori de câte ori trebuie să ne pronunţăm cu 

CARTEA ACEASTA
 A LEGII ...
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privire la un lucru, să răspundem la o între-
bare ori să luăm o hotărâre, un verset din 
Biblie citat cu smerenie şi deplină încredere 
are un efect mult mai mare decât orice cuvânt 
preluat din înţelepciunea omenească. De 
aceea, dragi copii, să fim totdeauna pregătiţi 
să rostim cuvântul lui Dumnezeu şi, astfel, 
ori de câte ori vom deschide gura, vorbirea 
noastră va fi o binecuvântare pentru alţii.

Apoi ni se porunceşte să cugetăm asupra 
ei, a Bibliei, zi şi noapte. Dumnezeu făgădu-
ieşte fericire şi prosperitate oricui „îşi găseşte 
plăcerea în Legea Domnului şi zi şi noapte 
cugetă la Legea Lui” (Ps.1:1-3). Cel ce face 
aşa este ca un pom verde, sădit lângă un 
izvor de apă care rodeşte la vreme şi nu se 
veştejeşte niciodată.

Şi cine nu doreşte să fie fericit în viaţă? 
Deci să ne ţinem sub control mintea şi să 
nu-i dăm voie să rătăcească meditând 
aproape involuntar la evenimente şi fapte 
cotidiene, fie ele politice, sportive sau cultu-
rale. Ci să veghem în vederea cugetării la 
cuvintele Domnului, care sunt cu totul ade-
vărate, ba mai mult sunt duh şi viaţă (Ioan 
6:63).

De asemenea, versetul citat ne îndeamnă 
să ne străduim să facem, să împlinim tot ce 
este scris în ea, în Biblie. Adică să ne trăim 
viaţa în conformitate cu principiile Sfintelor 
Scripturi şi nu după concepţiile societăţii 
corupte în mijlocul căreia trăim. Noi suntem 
poporul lui Dumnezeu, fii ai Împărăţiei Lui, 
iar Legea fundamentală a acestei împărăţii 
este Biblia sau Sfânta Scriptură. De aceea 
Domnul Isus a spus că toţi ucenicii, toţi 
urmaşii Săi să fie învăţaţi să păzească tot ce 
a poruncit El (Mat.28:20a). Să învăţăm cu 
dragoste sfatul Domnului nostru, căci numai 
aşa vom trăi frumos, ca în timpul zilei, ca 
nişte lumini care strălucesc în mijlocul întu-
nericului acestui veac.

Şi, nu în ultimul rând, ni se promite prin 
acest pasaj că dacă vom urma sfaturile de 
mai sus, vom avea reuşită în toate acţiunile 
întreprinse şi toţi din jurul nostru vor vedea 
şi vor înţelege că noi, copiii lui Dumnezeu, 
avem o înţelepciune deosebită, pe care cei-
lalţi nu o au. Vor rămâne impresionaţi şi vor 
fi obligaţi să recunoască faptul că noi suntem 
oameni deosebiţi. Într-adevăr, copiii credin-
cioşi sunt deosebiţi.

Dar pentru a culege aceste roade binecu-
vântate, adică pentru a putea lucra totdeauna 
cu înţelepciune şi pentru a avea întotdeauna 
succes în tot ceea ce facem, trebuie să vor-
bim mereu cuvintele lui Dumnezeu, să cuge-
tăm permanent la cuvântul Lui şi să-l împli-
nim cu fapta.

Însă cum vom putea vorbi ceea ce nu 
ştim? Cum vom putea cugeta la ceva care nu 
există în mintea noastră? Sau cum vom putea 
face ceea ce nu am învăţat?

De aceea psalmistul a zis: „Strâng Cuvân-
tul tău în inima mea...”(Ps.119:11). Acesta 
este, de fapt, şi motto-ul concursului biblic 
„Talantul în negoţ”. Şi cred că iniţiatorii lui 
au avut în vedere această necesitate, de a 
îmbogăţi rezerva de cuvinte, din cuvintele 
lui Dumnezeu, în mintea şi, implicit, inima 
copiilor, adolescenţilor şi a tinerilor, în aşa 
fel încât adevărurile divine să poată fi vor-
bite, inegalate şi împlinite spre slava Dom-
nului Isus Hristos şi spre fericirea noastră, a 
tuturor. 

i. paŞcu 
moineşti, jud.Bacău
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… acestea sunt cuvintele pe care le auzi 
din gura tuturor copiilor noştri la sfârşitul lui 
iunie… şi când auzi din gura lor exclamaţii de 
genul: „Suuuper”, „Fain” e de ajuns să-ţi faci 
o impresie despre cum a fost zilele acestea la 
Baia Mare şi, pe drept cuvânt, totul a fost o 
reuşită. Chiar dacă nu ai fost prezent, toţi îţi 
vor relata până în cele mai mici detalii cât de 
încântaţi au fost de cazarea la Hotelul Seneca 
şi de părtăşiile de aici şi-ţi vor povesti despre  
mult aşteptatul concurs, despre bucuriile şi 
dezamăgirile confruntării cu baremul de 
corectare, despre timpul de recreere de la 
Muzeul Satului sau de pe terenurile de fotbal, 
volei sau tenis şi, desigur, despre marile emo-
ţii ce le-au avut în timpul festivităţii de premi-
ere, care a avut loc duminică la Biserica Mun-
tele Sionului.    

Chiar dacă vacanţa a venit pentru majorita-
tea dintre copii, cei ce au participat la concur-
sul Talantul în negoţ au mai avut o săptămână 
de focuri până sâmbătă 30 iunie, când au sus-
ţinut proba scrisă sau orală a concursului la 
faza naţională pentru copii. Aceasta s-a desfă-
şurat între 29 iunie - 1 iulie la Baia-Mare, la 
Biserica Muntele Sionului. Copiii şi învăţăto-
rii au fost răsfăţaţi anul acesta, căci gazdele 
s-au străduit să ne cazeze pe toţi laolaltă, 
într-un hotel, şi cu toţii s-au bucurat nespus de 
beneficiile acestui lucru: au putut să lege mult 
mai multe prietenii şi au putut avea părtăşie 
până târziu şi în număr mult mai mare. Condi-
ţiile au fost deosebite şi mulţumim pe această 
cale celor ce s-au ocupat de găzduirea noastră 
– Domnul să-i binecuvânteze!

În premiere la Talanul în negoţ anul acesta 
a avut loc o nouă secţiune şi anume proba 
orală cunoscută sub numele de Memorarea 
Scripturii, unde copiii au avut de memorat trei 
capitole din Ioan 14-16 şi de spus în faţa comi-
siei. Am putut remarca îndrăzneala copiilor 
noştri şi m-am bucurat nespus de mult când 
una din fetiţele concurente a spus cele trei 
capitole fără nicio greşeală ... a fost ceva înăl-
ţător ... şi simţeai Duhul lui Dumnezeu care 
trona în camera de examen ... am putut vedea 
pe viu câtă putere are Cuvântul rostit...

Aşadar această probă scoate în prim plan 
alţi talanţi şi alte daruri şi ne bucurăm că tot 
mai mulţi răspund chemării de a se alătura 
concursului, ca apoi să observe câtă binecu-
vântare le poate aduce în viaţa lor de zi cu zi 
participarea la una dintre cele două secţiuni.

Şi, dacă tot vorbim de noutăţi, să nu uităm 
să amintim că de anul acesta ni s-a alăturat şi 
Canada la faza europeană, aşa că aceasta va 
deveni fază internaţionlă. Domnul a făcut ca 
acest concurs să treacă dincolo de ocean şi să 
ajungă până la marginile lumii – fie Numele 
Lui binecuvântat! 

Am fost printre concurenţi şi le-am luat 
pulsul, erau emoţionaţi şi curioşi să afle rezul-
tatele ... deşi întrebările au fost grele, erau care 
sperau să obţină 100 de puncte şi aşa a fost ... 
am stat de vorbă cu ei şi mi-au mărturisit cât 
de greu le-a fost să ajungă până aici, dar cât de 
mult se bucură de pe urma acestei munci. Înţe-
legem de aici că fiecare concurent a luat cu 
toată seriozitatea Sfânta Scriptură în mână şi 
au fost multe pasaje pe care le-au învăţat pe de 

“TalanTul  în  negoţ”  2o12

Emoţii… concurenţă… premii…
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rost. Asta s-a văzut când au venit rezultatele, 
căci la toate categoriile, deşi subiectele au fost 
cu un grad mare de dificultate, au fost cel puţin 
câte doi concurenţi cu punctaj maxim. Pe 
aceştia şi pe toţi cei care s-au calificat la faza 
următoare îi felicităm şi le urăm succes în 
continuare. Iată numele lor:

Locul Nume și prenume Regionala
CLaseLe 2-3

I Pitariu sara Brașov
I sîrbu Claudiu Cluj
II Brîndușan Natanael arad
II Homorozan Cristian Cluj
II Căienar Patricia Cluj
II Botănel adina Oltenia argeș
III andrei Leon Cluj
III Pușcaș David Maramureșului și satmarului
III Botănel Miruna Oltenia argeș
III Pintilii Patricia suceava

CLaseLe 4-5
I Kazsnel andreea arad
I Mihai Miriam Maramureșului și satmarului
I Mandici abner suceava
II Mogovan alex Cluj
III Coita Raluca Bihor
III Hegheș elisei Cluj
III Păcurar Ioana Cluj
Mențiune Buliga Maria Cristina arad
Mențiune Pușcaș Ruben Maramureșului și satmarului
Mențiune Babeș Timotei Oltenia argeș
Mențiune Pânzariu Onisim suceava
Mențiune Homorozan ana Maria Cluj
Mențiune Negru Oana  Bihor
Mențiune Micliuc Virgil București
Mențiune Moise Denisa Cluj
Mențiune Mateiu Daiana Cluj
Mențiune Postu Bianca Tabita suceava
Mențiune Luculescu sabina suceava

CLaseLe 6-7
I Balint Lidia arad
I Dumitru Flavia Cluj
I Ignat Diana Cluj
I Moldovan Ionel Cluj
II Chifor alexandru Maramureșului și satmarului
III Rădoi estera Brașov
Mențiune Bozdog Ioana Cluj
Mențiune Rezmiveș andrada Maramureșului și satmarului
Mențiune Mihai Marcian Maramureșului și satmarului
Mențiune screciu Claudiu Oltenia argeș
Mențiune Havrstiuc Otilia suceava

CLaseLe 8-9
I Tărău Pop Tabita arad
I sîrbu Cristina Mihaela Cluj
II Ignat Rebeca Cluj
III Balint Maria arad
Mențiune Bordânc Lidia Oltenia argeș
Mențiune Costan alexandra arad
Mențiune Gherghel Raluca Maramureșului și satmarului

CLaseLe 10-11
I Chira Daniel arad
I Pintilii andra emanuela suceava
II Postu Ramona suceava
III Borș samuel arad
III Duduman alexandru suceava
Mențiune Pop sergiu Maramureșului și satmarului
Mențiune Hârtie Nicoleta suceava

MeMORaRea sCRIPTuRII
I Mariş Naomi arad
I suplăcan Mara Bihor
II Golopenţa adrian arad
II andruş Daria Cluj
II Guriţă Cristina suceava  
II Muntean estera Cluj
II Kuhn Daniela arad
II Răducanu alina arad
II Kiraly Loredana Cluj
III Fodor alina Bihor
III Trifan ana Maria Bihor

Întâi de la învăţători...
Sârbu diana – învăţător din Biserica 

Betania din Câmpia Turzii, Regionala Cluj 
A venit cu 6 concurenţi şi câţiva s-au şi 

calificat, unul dintre ei la secţiunea nouă, 
Memorarea Scripturii. Sora Diana ne semnala 
că este mai greu la versiunea clasică, adică 
secţiunea scrisă a concursului, pentru că este 
mult mai mult de învăţat în comparaţie cu cei 
care optează pentru Memorarea Scripturii, 
însă pentru această secţiune îţi trebuie mai 
multă stăpânire de sine şi prezintă ceva mai 
multe riscuri, dar şi mai multe beneficii. Sora 
ne remarca faptul că cei cu care a venit s-au 
ocupat intens de studiul Bibliei şi că au luat 
totul în serios, nu s-au jucat. Şi cum puteţi 
constata rezultatele au fost pe măsură.

praja radu – din Biserica Băileşti şi Rast, 
jud Dolj, Regionala Oltenia- Argeş 

„Deşi am venit cu un număr mic de concu-
renţi apreciem ce se face aici şi suntem încân-
taţi de părtăşie şi de rigurozitatea concursului, 
iar pe viitor dorim să fim mai mulţi, pentru că 
au fost motivaţi să spună şi altora că merită să 
participe la acest concurs”.    

paula roman – învăţător din Biserica 
Betel din Oradea, Regionala Bihor 

Ne-a semnalat că cele două cărţi de bază stu-
diate anul acesta Luca şi cea de anul trecut Marcu 
sunt foarte apropiate şi i-a pus uneori pe copii în 
dilemă. Dumneaei vede concursul foarte impor-
tant şi instructiv, bazat pe Cuvântul care spune că 
ce-ai semănat acum aduce multă roadă şi îi 
îndeamnă pe copii să şi aplice în trăirea lor ceea 
ce au învăţat. Copiii cu care a venit au fost foarte 
încântaţi de părtăşie şi de organizare.

pojală ancuţa – din Biserica din Stoe-
neşti, jud Argeş, Regionala Oltenia Argeş 

Şi acum câteva din impresiile învăţătorilor, 
concurenţilor şi organizatorilor:
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„Ca şi învăţător mi se umple sufletul de 
bucurie când îi aud făcându-şi planuri pentru 
anul viitor şi întrebându-se unul pe altul oare 
ce carte vor avea de învăţat: Ioan sau Faptele 
Apostolilor, curioşi dacă va fi careva care să 
participe la Memorarea Scripturii. Am parti-
cipat la corectarea lucrărilor, ocazie în care 
i-am cunoscut pe ceilalţi învăţători şi echipa 
de organizare a concursului, pentru care am 
toată aprecierea pentru modul în care reuşesc 
de fiecare dată să stârnească curiozitatea şi 
ambiţia, să se apropie de inima copiilor stimu-
lându-i. Îmi dau seama de munca din spatele 
acestui tablou frumos şi sunt convinsă că 
Cineva de acolo de sus le va spori dragostea şi 
le va răsplăti pentru tot ce fac ei, pentru răb-
dare, pentru perseverenţă, pentru acceptare şi 
înţelegere. Pot să spun că la înălţime au fost şi 
fraţii organizatori în frunte cu fratele pastor 
asistent, Suciu Ioan. Binecuvântată familie 
am găsit aici la Baia Mare ... Domnul să le 
păstreze dragostea, că tare bine le stă!”     

... şi acum să-i auzim şi pe concurenţi...

calujac raul - concurent la clasele 8-9 
din Biserica Speranţa din Suceava- Regionala 
Suceava „Talantul în negoţ  pentru mine a 
însemnat muncă, devotament şi pasiune; dar 
mai presus de toate acestea, cel mai mult a 
contat învăţarea Scripturii. Mulţumesc lui 
Dumnezeu care ne-a dat harul desfăşurării 
unui astfel de concurs biblic, prin care copiii 
să ajungă să cunoască pe Domnul şi să facem 
asemeni psalmistului: Strâng Cuvântul Tău în 
inima Mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta 
- Psalmul 119:11. Acum învăţăm Cuvântul lui 
Dumnezeu, dar mai târziu, în viaţă, în lumea 
de azi şi cea de mâine, ne va fi de un mare 
ajutor, vom putea fi lumini la şcoală, la servi-
ciu, în societate, aşa cum ne vrea Domnul. 
Prin acest concurs Domnul ne modelează, 
lucrează la inima noastră; citind, învăţând, 
memorând Cuvântul Domnului ne cercetează 
şi ne pregăteşte pentru vremurile din urmă, în 
care va trebui să ţinem sus Stindardul Evan-
gheliei; să fim plini de râvnă pentru Domnul şi 
pentru lucrarea Sa, să fim ca şi Moise credin-
cioşi în toată  Casa lui Dumnezeu ca robi.”

cujbă andreea – concurentă la clasele 
10-11 din Biserica nr.1 din Mizil, jud Prahova, 
Regionala Braşov 

„Este primul an când particip la acest con-
curs şi am fost super încântată de toată experi-
enţa de aici. Concursul, tinerii cu care am 
legat prietenii, gazdele, cazarea şi părtăşia – 

totul a fost peste aşteptările mele. Îmi doresc 
din suflet să particip şi anul viitor, chiar dacă 
anul acesta nu m-am calificat, pentru că tot ce 
am văzut aici mă motivează şi vreau să vă 
spun că, deşi nu am ajuns acasă, am spus des-
pre acest concurs şi prietenelor mele, iar trei 
dintre ele au spus că vor participa şi ele anul 
viitor.”      

mariş naomi – a obţinut locul I la Memo-
rarea Scripturii. Este din Biserica Betesda din 
Bocşa, jud Caraş Severin, Regionala Arad. 

Naomi ne-a mărturisit că a participat şi la 
versiunea clasică a concursului, dar nu trecea 
niciodată mai departe de faza regională, de 
aceea când anul acesta a aflat de această nouă 
secţiune a spus: „Am ştiut că voi putea reuşi. 
Am început să învăţ pe capitole şi numai după 
ce ştiam un capitol foarte bine treceam la celă-
lalt. Am folosit mult şi Biblia audio ca mate-
rial ajutător în memorare. Pot să spun că mai 
multe emoţii am avut la faza regională decât 
aici, când mi-am imaginat că sunt în cameră şi 
mă ascultă mama. Sunt foarte fericită că am 
putut să iau locul I şi voi mai participa şi în 
anii viitori.”

Jinga Damaris şi adelina – sunt două 
surori participante la concurs la clasele 8-9, 
repectiv 6-7. Ele sunt din biserica Piatra Vie 
din Câmpulung, jud Argeş, Regionala Oltenia 
Argeş.

„Suntem pentru prima dată la acest con-
curs şi, desigur, ni s-a părut greu, dar pe viitor 
ştim la ce să ne aşteptăm. Dintre cele două 
secţiuni îl alegem pe cel clasic, pentru că sun-
tem mai emotive şi pentru că învăţăm mult 
mai multe din Scriptură. Suntem gata să spu-
nem şi altora despre acest concurs, pentru că 
şi noi tot aşa am aflat.”

Şfabu Dorina - concurentă la clasele 6-7 
din Biserica Mesia nr. 3 Botoşani, Regionala 
Suceava.

„Mi s-a părut de la început o iniţiativă 
foarte inspirată şi un bun prilej pentru mine de 
a mă implica mai mult în studiul Bibliei, prin 
aceasta alocând un timp semnificativ vieţii 
spirituale şi, implicit, lui Dumnezeu. Acest 
concurs s-a bucurat de o bună organizare la 
toate fazele la care am participat. Pentru mine 
a fost o bună oportunitate de a vizita locuri 
noi, de a cunoaşte alte biserici şi totodată de 
a-mi cunoaşte mai bine talantul. În biserica 
din care fac parte, alături de alte câteva surori 
tinere, mă ocup de grupa de preşcolari în 
cadrul şcolii duminicale. Studierea temeinică 
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a Cuvântului lui Dumnezeu îmi este de mare 
folos în pregătirea lecţiilor şi totodată în clari-
ficarea personală a anumitor teme din Biblie.

Asemenea altor concursuri şi Talantul în 
negoţ te confruntă cu pierderea sau câştigul. 
Totuşi cred că acest concurs are ceva special: 
chiar şi atunci când pierzi, de fapt eşti câştigă-
tor pentru că poţi spune ca psalmistul: Strâng 
Cuvântul Tău în inima mea….”

Suciu ada emima-  concurentă la clasele 
8-9 din Biserica Muntele Sionului din Baia 
Mare, Regionala Maramureşului şi Sătmaru-
lui 

„În fiecare an am participat la acest con-
curs, dar niciodată nu mi s-a părut mai atractiv 
ca în acest an, ştiu eu... poate pentru că este 
prima oară când ajung la faza naţională. Con-
cursul acesta m-a ajutat să mă apropii mai 
mult de Dumnezeu, m-a ajutat să înţeleg 
multe... în relaţia cu familia, prietenii şi cole-
gii. Învăţând şi meditând la Cuvântul lui Dum-
nezeu pot spune că am primit multe binecu-
vântări din partea Lui. În final am constatat: 
Dacă ne facem timp pentru El, El îşi face timp 
pentru noi! şi acesta este cel mai minunat 
lucru.”

avram Lidia estera – concurentă la cla-
sele 2-3 din Biserica Betesda din Bucureşti, 
Regionala Bucureşti. 

„Mi-a plăcut foarte mult pentru că mi-am 
făcut multe prietene, oraşul era frumos, am 
participat la concurs, care mi s-a părut greu, 
dar este pentru prima dată când particip; sper 
ca anul viitor să mă pregătesc mult mai bine. 
Mi-a plăcut că am fost cazaţi la hotel şi timpul 
de părtăşie dinainte şi după concurs a fost bine 
organizat.”   

hanza mariana – concurentă la categoria 
10-11 din Biserica Emanuel nr. 2 din Salcia, 
jud Suceava, Regionala Suceava.

„Sunt singura calificată din biserica mea şi 
particip de doi ani la acest concurs, dar numai 
anul acesta m-am calificat la faza naţională. 
Este o adevărată experinţă pentru mine căci 
am ocazia să cunosc alţi tineri care iubesc 
Cuvântul lui Dumnezeu şi simt cum dragostea 
Domnului este cea care ne uneşte. Sinceră să 
fiu, întrebările mi s-au părut cam grele, am 
avut mari emoţii, dar am reuşit să le controlez 
şi să mă concentrez pentru a rezolva subiec-
tele. Cu toate acestea, nu am reuşit să obţin un 
punctaj mai mare de 85 de puncte, dar îi mul-
ţumesc lui Dumnezeu pentru că am ajuns până 
aici. Este totuşi o realizare. Pe moment am 

fost dezamăgită de mine însămi, dar am fost 
încurajată la timp de cei din biserica mea şi 
am depăşit cu bine această situaţie mai difi-
cilă, încercând să mă bucur din plin de timpul 
pe care aveam să-l petrec aici. Am avut opor-
tunitatea să vizitez Muzeul Satului Maramu-
reşean şi să iau parte la diverse jocuri sportive 
organizate, unde m-am împrietenit cu alţi 
tineri şi copii din diferite judeţe ale ţării. Cel 
mai mult m-au impresionat tinerii din Baia 
Mare, care s-au ocupat în mod special de par-
tea organizatorică. Aceştia s-au comportat 
foarte frumos cu noi, fiind deosebit de socia-
bili, comunicativi, cu spirit de echipă, sufle-
tişti şi cel mai de apreciat lucru este faptul că 
s-au manifestat ca nişte copii ai lui Dumne-
zeu, dedicându-se trup şi suflet în lucrare, doar 
ca noi să ne simţim bine şi să fim mulţumiţi. 
Am avut ocazia să împărtăşim experienţe de 
viaţă şi să legăm adevărate prietenii. De ase-
menea, apreciez faptul că toată lumea s-a 
comportat civilizat, nu am auzit măcar un 
cuvânt jignitor şi nu a existat nici un conflict. 
Personal, m-am simţit ca într-o familie.”

rădoi estera – concurentă la clasele 6-7 
din Biserica Betel din Mediaş jud Sibiu, Regi-
onala Sibiu.

„Este al treilea an de când am participat la 
concurs şi am ajuns la faza naţională, dar anul 
acesta mi s-a părut cel mai greu. Capitolele 
din Isaia şi Tit le-am învăţat pe de rost şi a fost 
bine aşa. Din câte mi-am calculat eu punctajul 
ar fi trebuit să iau 96 de puncte, nu ştiu dacă 
mă voi califica, dar sunt încântată că am ajuns 
până aici şi m-am bucurat de părtăşia şi de 
noii prieteni pe care mi i-am făcut. Am reuşit 
să o conving pe o prietenă şi pe sora mea să 
participe şi ele la acest concurs.” (Estera este 
printre calificaţi şi merge mai departe la Faza 
Internaţională.)    

ignat diana – concurentă la clasele 6-7 
din Biserica Eben Ezer din Sebeş, jud Alba, 
Regionala Cluj.

„La faza pe biserică toţi copiii care mer-
geau la şcoala duminicală au participat la con-
curs. Eu m-am pregătit intens şi am ajuns până 
aici. Din tot ce am învăţat mi-am dat seama că 
Domnul vrea să-mi mărească credinţa şi m-am 
rugat şi am simţit asta. Din câte am văzut în 
barem nu am greşit deloc, aşa că mă aştept să 
iau 100 de puncte şi să-i fac pe ai mei fericiţi. 
(Şi aşa a fost!)  Aici mi-a plăcut tare mult păr-
tăşia şi felul în care ne-au primit fraţii din 
loc.” 
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Duduman alexandru – concurent la cla-
sele 10-11 din Biserica din Bucecea, jud Boto-
şani, Regionala Suceava.

zeu să îi binecuvânteze! Şi de data aceasta 
Talantul în negoţ a depăşit toate aşteptările 
mele şi doresc ca acest concurs să continue 
până la venirea Domnului, deoarece este cel 
mai mare câştig pentru copiii si tinerii creştini 
de azi.”

pop Sergiu- concurent la clasele 10-11 din 
Biserica Penticostală Maranata, Baia Mare, 
Regionala Maramureşului şi Sătmarului

„Concursul Talantul în negoţ este pentru 
mine cel mai frumos concurs dintre toate la 
care am participat vreodată (şi nu au fost 
puţine). Acest an a fost primul în care am par-
ticipat, dar sper că nu şi ultimul. Iniţial nu am 
vrut să particip, din cauza orarului prea încăr-
cat, dar la insistenţele unui prieten am decis 
totuşi să particip şi nu voi regreta niciodată 
acest lucru. Ideea de a citi Biblia şi de a învăţa 
anumite cărţi din Biblie, iar mai apoi să con-
curezi cu alţi tineri şi să tinzi mereu la locurile 
fruntaşe, m-a atras foarte mult. Pe de altă 
parte, cu prilejul acestui concurs se creează 
numeroase prietenii. Eu mi-am făcut prieteni 
noi încă de la faza pe biserică şi cea judeţeană, 
ca să nu mai zic de etapa naţională, unde 
atmosfera a fost una extraordinară. Este uimi-
tor să ştii că o să concurezi cu tineri din toată 
ţara şi că o să legi multe prietenii. De aseme-
nea, pentru că faza naţională a concursului se 
desfăşoară în diferite oraşe, este o ocazie pen-
tru concurenţi de a vizita şi alte zone ale ţării, 
cu un mic dezavantaj pentru cei ce locuiesc în 
oraşul organizator. În concluzie, acest concurs 

„Pot spune că anul acesta concursul Talan-
tul în negoţ a atins un nou nivel de organizare. 
Numai ce am ajuns la Baia Mare şi am şi fost 
întâmpinaţi de tineri deschişi, cu o inimă mare, 
care ne-au fost ghid pe toată perioada şederii 
noastre. Am fost informaţi din timp cu privire 
la programul pe care urma să îl avem, acesta 
fiind bine sistematizat. Astfel am avut mult 
timp să ne cunoaştem unii cu ceilalţi. Recu-
nosc că nu m-am aşteptat să fie atât de bine 
organizat scurtul timp petrecut la Baia Mare. 
Am fost şi voi rămâne încântat de acest con-
curs deoarece ne antrenează la studiul Bibliei 
şi ne pregăteşte pentru o viaţă de creştini res-
ponsabili.” 

Chira daniel – multiplu premiat cu locul I 
la concursul Talantul în negoţ Faza Naţională, 
anul acesta a luat din nou premiul I cu 100 de 
puncte, concurent la clasele 10-11 din Bise-
rica Golgota Hunedoara, regionala Arad.

„Pentru mine Talantul în negoţ a însemnat 
cea mai frumoasă experienţă din copilăria şi 
adolescenţa mea. Din an în an concursul acesta 
m-a ajutat să iubesc mai mult Cuvântul lui 
Dumnezeu. Anul acesta, personal, mi-a plăcut 
în mod deosebit dedicarea şi interesul celor 
din Baia Mare pentru ca acest concurs să fie 
din nou o reuşită, căci organizarea a fost una 
deosebită (fiecare şi-a putut alege anumite 
activităţi la care să participe, ceea ce e foarte 
bine). Apreciez foarte mult lucrarea pe care au 
făcut-o sponsorii pentru ca acest concurs să 
rămână în amintirea mea şi mă rog ca Dumne-

este un bun prilej de a-i face pe tineri, şi nu 
numai, să înveţe Sfânta Scriptură  şi sper că o 
să dăinuiască pentru mulţi ani de acum 
încolo.” 

vaipan manuela – concurentă la clasele 
6-7 din Biserica Betel nr. 1 Botoşani, Regio-
nala Suceava.
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„Consider că Talantul în negoţ este o opor-
tunitate din partea lui Dumnezeu, prin care să 
citim din Cuvântul Său, să medităm la el şi să 
îl memorăm. În această vreme... timpul este 
tot mai valoros. Şi pentru că este atât de valo-

separată pentru fete şi băieţi şi greu se lăsau 
despărţiţi, chiar şi numai pentru o noapte. Sunt 
convinsă că nu am putut să-i mulţumesc pe 
toţi, dar noi ca echipă cel puţin ne-am străduit. 
Am avut o echipă minunată cu care am putut 
împărţi sarcinile şi mi-a fost de mare ajutor. 
Mi-au plăcut copiii, în mod deosebit au fost 
foarte cuminţi, deştepţi şi serioşi. Dar mi-a 
fost pusă credinţa la încercare când toate pla-
nurile erau gata puse pe hârtie, însă nu aveam 
bani suficienţi pentru tot ce planificasem, am 
văzut totuşi cum Dumnezeu a intervenit şi am 
înţeles că atunci când te abandonezi în mâna 
Lui, El va purta de grijă în orice situaţie.”    

În concluzie, după tot ce aţi putut citi din 
impresiile concurenţilor, învăţătorilor şi ale 
organizatorilor puteţi constata că Domnul s-a 
îngrijit şi de data aceasta de toate lucrurile, aşa 
cum o face de fiecare dată, iar nouă nu ne 
rămâne decât să-I mulţumim şi să vestim 
lucrările Lui pretutindeni. Mulţumim totodată 
echipei tehnice, care a dus greul concursului 
şi s-a pregătit cu mult timp înainte ca toate 
lucrurile să decurgă bine, mulţumim tuturor 
învăţătorilor şi părinţilor care s-au ocupat de 
pregătirea copiilor, mulţumim concurenţilor 
care au jertfit din timpul lor învăţând şi studi-
ind Cuvântul lui Dumnezeu şi, nu în ultimul 
rând, lui Samuel Muică care s-a lăsat folosit ros ... Dumnezeu vrea să facă din noi slujitori 

şi împlinitori cu fapta ai Cuvântului Său. 
Aceasta nu se poate întâmpla decât dacă îl 
avem „strâns în inimă’’  (Ps 119:11) şi întipă-
rit bine în minte (Deut 6:8,9). Îi mulţumesc lui 
Dumnezeu că am reuşit să fac acest lucru cu 
ocazia acestui concurs. Îi mulţumesc că m-a 
ajutat să particip încă de când a fost înfiinţat şi 
pentru că în fiecare an a pus în mine dorinţa de 
a-L cunoaşte mai mult. Am petrecut zile fru-
moase alături de ceilalţi concurenţi, zile pe 
care probabil nu le vom uita niciodată. Pe 
această cale, vreau să mulţumesc atât fondato-
rilor acestui concurs, organizatorilor, sponso-
rilor, păstorilor, liderilor, cât şi celorlalţi care 
au ajutat la propăşirea acestei lucrări. Dumne-
zeu să le răsplătească!” 

Organizatorii au cuvântul...

hămbâşan Bianca – coordonator cazare 
şi timp de părtăşie din Biserica Muntele Sio-
nului din Baia Mare

„M-am implicat propriu zis în ultimele 
două săptămâni, dar din toate impresiile pri-
mite până acum nu am avut reclamaţii. Ceea 
ce mi-a fost cel mai greu a fost să conving 
familiile să înţeleagă că aici avem cazare 

de Dumnezeu la momentul potrivit şi a dus 
viziunea concursului dincolo de graniţele 
Reşiţei. Consider că această lucrare nu se 
poate realiza decât cu participarea noastră, a 
tuturora, prin rugăciune, prezentare, educare, 
implicare, pregătirea copiilor şi prin suport 
financiar. De aceea zic ca Domnul să răsplă-
tească tuturor celor ce s-au implicat în lucra-
rea Lui, căci numai El îi cunoaşte cu adevărat 
pe toţi.

nadia avram
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În perioada 13-18.08.2012 la Tabăra 
Speranţei din Bogodinţ, judeţul Caraş-Seve-
rin, cu ajutorul lui Dumnezeu s-a ţinut prima 
tabără de instruire a instructorilor pentru 
nivelul 1. Au participat 31 de persoane din: 
România, Italia, Spania şi Austria. România 
a fost reprezentată de învăţători din  judeţele: 
Suceava, Cluj, Bihor, Timiş, Vaslui, Alba, 
Mureş şi Caraş-Severin.

În ultimii 6 ani Dumnezeu a lucrat minunat 
şi tot mai multe biserici penticostale din 
România şi diaspora au început să ia în serios 
segmentul de lucrare cu copiii, de la şcoala 
duminicală. De aici s-a născut nevoia de învă-
ţători instruiţi, care să facă o lucrare bine 
organizată în slujirea tinerei generaţii, care se 
ridică în aceste biserici. Aceşti învăţători de 
început au fost echipaţi în cadrul conferinţelor 
regionale sau teritoriale, iar mai apoi prin cur-
suri specifice lucrării. Dorinţa de perfecţio-
nare pentru lucrare a crescut foarte mult, am 
putea spune în acelaşi ritm cu cerinţele sluji-
rii, şi astfel s-au creat oportunităţi de organi-
zare în tot mai multe zone a cursurilor de 
instruire, încât noi ca şi echipă nu am mai 
putut face faţă solicitărilor. Dumnezeu ne-a 
călăuzit şi totodată ne-a ajutat să organizăm 
această tabără de instruire, în care aceşti vii-
tori formatori de învăţători pentru şcoală 
duminicală să fie echipaţi pentru slujire.

Pentru o mai bună organizare şi suprave-
ghere a lucrării am împărţit responsabilităţile 
împreună cu colegele din echipă, în aşa fel ca 
să putem sluji cu eficienţă şi da cel mai bun 
randament. Schema arată în felul următor:
– daniela piftor pentru Comunităţile Regi-

onale: Suceava, Bucureşti, Constanţa; 
– irina Briscan pentru Comunităţile Regio-

nale: Oltenia-Argeş, Maghiară şi judeţele 
Caraş-Severin şi Hunedoara; 

– fibi Baidoc-condan , Delia strugari şi 
adriana ardeu pentru Comunităţile Regi-
onale: Oradea; Maramureşului şi Sătmaru-
lui; Cluj; Braşov şi judeţele Timiş şi Arad;

– samuel cristian muică pentru diaspora.

De asemenea, am stabiblit ca să avem 4 

nivele de bază pentru instruire a învăţătorilor 
şi încă alte două nivele speciale (preşcolari şi 
preadolescenţi). Ca principiu, fiecare nivel 
cuprinde aproximativ 10-12 ore de predare şi 
este recomandat a fi împărţit în două părţi 
egale şi predat în două zile de sâmbătă, la ceva 
interval între ele. Fiecare învăţător poate urma 
doar un singur nivel într-un an, fiindcă nu 
dorim să scoatem lucrători cu „capul mare”, ci 
vrem să le lăsăm timp suficient ca ceea ce 
învaţă teoretic să poată pune în practică. Fie-
care nivel se încheie cu un test scris, o probă 
practică şi o diplomă. Vrem să menţionăm 
faptul că nu facem concurenţă altor organiza-
ţii care instruiesc lucrătorii cu copiii, dar era 
timpul să facem ceva pentru învăţătorii din 
bisericile penticostale. De asemenea îţi reco-
mandăm să participi la cât mai multe cursuri 
(în special cele ale AMEC-ului), pentru că îţi 
va prinde bine în slujire.         

Dacă eşti un învăţător de şcoală dumini-
cală şi vrei să participi la aceste cursuri de 
instruire - nivelul 1  pentru învăţători, te rugăm 
să ne contactezi: daniela Barbura (secre-
tară) mobil:0722317934, email: daniela_bar-
bura@yahoo.com; Samuel Cristian Muică 
(responsabil lucrare copii) mobil:0722204415, 
email: muicasam@yahoo.com. Cu ajutorul lui 
Dumnezeu vom aduna toate solicitările şi apoi 
te vom ghida spre locul cel mai  apropiat. De 
asemenea, te rugăm să intri periodic pe site-ul 
www.scoala-duminicala.ro şi vei vedea afişate 
locurile unde organizăm cursuri. Tot aici vei 
găsi informaţii şi despre celelalte 11 ramuri de 
lucrare al Departamentului Copii în cadrul 
Cultului Creştin Penticostal din România. 
Fiind colegi în slujirea copiilor, nu uita de 
datoria pe care o avem ca să ne sprijinim unii 
pe alţii în rugăciune pentru această slujire.

Dacă eşti interesat ca să devii un instruc-
tor de nivelul 1 pentru învăţători, te rugăm 
contactează-ne, fiindcă, cu ajutorul lui Dum-
nezeu, în perioada 12-17.08.2013 la tabăra 
Speranţei Bogodinţ vom organiza un astfel 
de curs.  

Rob al lui Hristos,
Samuel Cristian muIcă

Tabăra de instructori
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Prin harul lui Dumnezeu în perioada 
10-12.08.2012, la Biserica Penticostală Beta-
nia, din Satu Mare, a avut loc pentru prima 
dată concursul biblic “Talantul în negoţ” – 
faza internaţională. Ceea ce altădată părea mic 
şi neimportant Dumnezeu a făcut să crească şi 
să treacă de graniţele Europei, pentru că 
această lucrare vine din inima Lui şi are drept 
scop de a-i aduce la Cuvântul Biblic scris pe 
copii, tineri, părinţi şi bunici.

Din cele 12 ramuri pe care le are lucrarea 
cu copiii, din cadrul Departamentului pentru 
Familii, Tineret şi Copii al Cultului Creştin 
Penticostal, această ramură, deocamdată, este 
prima care şi-a întins rădăcinile peste ocean 
până la fraţii noştri români din Canada. Anul 
acesta la concurs au participat câştigătorii 
fazei naţionale din: România, Spania, Italia, 
Portugalia, Irlanda, Franţa şi Canada (Canada 
a participat online).

Au fost prezenţi 105 copii, tineri şi adulţi, 
iar prin internet s-au alăturat şi cei din Canada. 
Copiii au fost însoţiţi de părinţi sau învăţătorii 

de şcoală duminicală. Conducerea şi adminis-
traţia Bisericii Penticostale Betania au fost la 
înălţime în ceea ce priveşte organizarea, caza-
rea, masa şi logistica. Concursul s-a desfăşu-
rat sub călăuzirea Duhului Sfânt şi conform 
regulamentului stabilit. Informaţii despre con-
curs găsiţi pe www.scoala-duminicala.ro. 
Echipa de organizare a concursului a fost con-
dusă de sora Daniela Barbura din Timişoara şi 
susţinută de fratele Samuel Cristian Muică, 
responsabil al lucrării cu copiii. Organizatorii 
au răsplătit concurenţii câştigători prin 
diplome, trofee şi sume băneşti.

Pe această cale mulţumim tuturor celor 
implicaţi în acest concurs biblic, la toate nive-
lele şi fazele, şi vă rugăm în Numele Domnu-
lui nostru Isus Hristos INVESTIŢI ÎN COPII, 
pentru a-i aduce la Biblie, fiindcă numai aşa 
vor rezista în vremurile care vor veni (Psalmul 
119:11).

Rob al lui Hristos, 
Samuel Cristian muIcă 

C o n C u r S u L   B i B L i C 

“Talantul în negoţ”
– faza  Internaţională –
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Prin harul și cu ajutorul lui Dumnezeu, în 
perioada 08-10 iunie 2012, în Biserica „Ceta-
tea Credinței” din Castelldefels, Spania, a 
avut loc pentru prima dată o conferință cu 
toți învățătorii de școală duminicală din zona 
Barcelona. Invitatul conferinței a fost fratele 
Samuel Cristian Muică, responsabil cu lucra-
rea de școală duminicală în cadrul Cultului 
Creștin Penticostal din România.

În această primă fază de instruire, fra-
tele Samuel Muică a vorbit despre școala 
duminicală: definiția, ce cuprinde, care 
sunt scopurile și cum ar trebui să se organi-
zeze ea.

Într-una din seri, în cadrul unui program 
de biserică, la care au participat învățătorii 
de școala duminicală, dar și părinți și copii, 
s-a ținut o lecție demonstrativă intitulată 
„Păstorul cel bun” . La această lecție s-au 
întrecut în a răspunde întrebărilor puse atât 
părinții, cât și copiii. Copiii noștri au măr-
turisit că n-au să uite niciodată versetul din 
Ioan 10:11: „Eu sunt Păstorul cel bun. Păs-
torul cel bun își dă viața pentru oi.”

În cadrul conferinței au fost prezentate și 
proiectele naționale ale Departamentului 
pentru copii: 

1. Speranța pentru cei mici (Bogodinț);
2. Picurul de miere zilnic;

3. Citirea Bibliei în 3 ani;
4. Conferința anuală „Copiii lui Isus”;
5. Agenda anuală;
6. Concursul Biblic „Talantul în negoț”.

A fost un timp minunat, în care învățătorii 
și-au putut îmbunătați noțiunile despre 
școala duminicală, dar, în același timp, și 
materialul didactic (ajutător) în vederea pre-
dării și pregătirii lecțiilor de școală dumini-
cală.

Conferinţa s-a încheiat duminică seara cu 
o părtășie deosebită, la care au participat 
frați și surori din biserica noastră, cât și din 
alte biserici vecine. Părinții au fost 
conștientizați de responsabilitățile pe care le 
au în educarea copiilor lor.

Mulțumim fratelui Samuel Muică pentru 
timpul pe care l-a petrecut împreună cu noi 
în cele trei zile, cât a durat conferința și ne 
rugăm ca Domnul să-i dea har și înțelepciune 
în lucrarea cu copiii. Nu în ultimul rând 
dorim să mulțumim atât participanților la 
conferință, cât și gazdelor. Vă dorim mult 
har și bucurii în Domnul!

Florin & mariana pop
Biserica „Cetatea Credinței”

Castelldefels, Barcelona, Spania

Conferința învățătorilor de copii 
din comunitatea de Barcelona, spania, zona catalunya
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Am crezut că şi copiii Îl pot primi în inima lor 
pe Isus, de aceea s-a născut în noi dorinţa de a face 
ceva pentru cei din municipiul Câmpia Turzii...

Ne-am gândit la o evanghelizare a copiilor şi, 
pentru că la grupele de copii din biserică veneau 
tot mai mulţi prieteni, am hotărât ca această evan-
ghelizare să fie structurată ca un program obiş-
nuit de şcoală duminicală. Avem cinci grupe de 
copii şi la fiecare dintre ele câte două învăţătoare, 
ceea ce înseamnă un efectiv de zece surori şi fra-
tele nostru lider în lucrarea cu copiii din biserică 
- Valer Sonica. Am decis ca fiecare dintre noi să 
facă un anumit lucru. Fratele lider ne-a dat bine-
cuvântarea lui, de fiecare dată s-a rugat pentru 
noi şi a dus înaintea comitetului bisericii dorin-
ţele noastre, aducând aprobarea fraţilor... aşa că, 
ne-am pus pe treabă... Una dintre surori spunea 
lecţia biblică, alta o povestioară, alta îi învăţa pe 
copii versetul de aur, alta câte un cântecel - pe 
care îl numeam Imnul conferinţei de fiecare dată, 
una dintre noi pregătea un joc, alta punea între-
bări sau regiza o scenetă, o pantomimă, ceva 
interesant pentru copii, bineînţeles, toate acestea 
fiind în legătură cu lecţia propriu-zisă. Pregăteam 
premii speciale pentru câştigătorii jocurilor, alte 
premii pentru tombolă şi chiar câte o gustărică...

În anul 2010 am organizat prima conferinţă 
cu titlul „Isus iubeşte copilaşii”, spunându-le 
atunci copiilor cât de importanţi sunt ei înaintea 
lui Dumnezeu; în 2011, conferinţa „Şi Isus a fost 
copil”, iar anul acesta tema conferinţei a fost 
„Şoapte”. Am vorbit despre faptul că şi Isus a 
fost ispitit, dar El a biruit ispita şi ne poate ajuta şi 
pe noi să o biruim - aplicaţia practică - învăţând 
şi aplicând Cuvântul lui Dumnezeu.

Avem aproape 100 de copii în biserica Beta-
nia şi fiecare dintre ei a primit invitaţii pentru a le 
împărţi prietenilor, colegilor şi vecinilor lor, ast-
fel încât în fiecare an aveam peste 180 de copii, 
ba chiar peste 200 anul acesta, ceea ce înseamnă 
că mai mult de jumătate au fost din afara biseri-
cii. Mulţumim lui Dumnezeu pentru aceasta! 
Mulţumim şi copiilor de la grupele de şcoală 
duminicală, care au adunat duminică de dumi-

nică din bănuţii lor pentru a se face această lucrare 
şi, bineînţeles, păstorului bisericii noastre, Daniel 
Pintilie, care a acceptat să se strângă câte o colectă 
specială pentru fiecare dintre aceste întâlniri, aco-
perind astfel toate nevoile noastre.

La conferinţa de anul acesta, lecţia i-a învăţat 
pe copii că Isus cunoştea foarte bine Cuvântul lui 
Dumnezeu şi în acest fel i S-a împotrivit diavolu-
lui, folosind cuvintele „Este scris...” la fiecare 
încercare, şi că noi, dacă citim Biblia, vom şti de 
asemenea cum să-i răspundem vrăjmaşului, care 
va încerca să ne ispitească într-un fel sau altul. 
Versetul de aur al acestei întâlniri a fost chiar mot-
to-ul concursului biblic „Talantul în negoţ” - 
Ps.119:11 – „Strâng Cuvântul Tău în inima mea, 
ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!”. După memo-
rarea versetului, am extras din urnă 10 bileţele 
conţinând numele a 10 copii, pe care i-am ascultat 
recitând acest verset şi, bineînţeles, pe care i-am 
premiat cu câte o carte creştină pentru cei mici.

Am chemat apoi în faţă 20 de copii cărora 
le-am pus întrebări din lecţia biblică, premiindu-i 
pe toţi; chiar dacă unii dintre ei nu au ştiut sau au 
greşit răspunsul, pe aceştia i-am pedepsit doar, să 
stea buburez, în timp ce copiii care au dat răspun-
sul corect au rămas în picioare.

Pe alţi 10 copii i-am testat să vedem dacă au 
învăţat Imnul şi le-am dăruit şi acelora câte o căr-
ticică, urmând ca celelalte bileţele din urnă să fie 
extrase la tombolă, dând astfel posibilitatea să 
câştige cât mai mulţi copii prezenţi câte ceva.

În cadrul programului de laudă şi închinare, 
începând cu grupa cea mai mică până la cea mai 
mare, fiecare au cântat câte un cântec de laudă lui 
Dumnezeu, iar 10 dintre adolescente au pregătit 
o pantomimă interesantă, pornind de la „Pilda 
celor 10 fecioare”, pe care am adaptat-o într-un 
mod diferit la ceea ce am crezut noi că semnifică 
ea, astfel, pe un fond muzical oferit de organistul 
nostru, fetele au intrat în biserică îmbrăcate în alb 
şi citind Biblia. Cinci dintre ele s-au ghidat în 
permanenţă după Cuvântul lui Dumnezeu, însă 
celelalte cinci s-au plictisit pe parcurs să facă 
lucrul acesta, dezbrăcându-se de haina imaculată 

Co n f e r i nţa  Co p i i lo r

 

„ŞoapTe.. .” 
d i n   1 6   i u n i e  2012
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şi găsindu-şi fiecare altceva de făcut: calculatorul, 
curăţenia în exces, vorbitul la telefon, studiul altor 
cărţi de „specialitate” sau chiar machiajul. Acestea 
din urmă au părăsit scena şi, în timp ce fecioarele 
înţelepte erau în aşteptare, la balconul bisericii s-a 
arătat „Mirele” - un adolescent îmbrăcat în alb şi 
purtând o coroniţă. În timpul aplauzelor, care nu 
conteneau la vederea lui, fecioarele înţelepte au 
urcat la balcon şi în timp ce fecioarele nechibzuite 
au dat buzna să urce şi ele, uşa s-a închis şi ele au 
rămas jos, plângând amărâte...

Sceneta de anul acesta a avut ca punct de por-
nire poezia „Un vierme mic” de Costache Ioanid. 
Una dintre surorile noastre dragi din biserică s-a 
ocupat de costumele „animăluţelor” care apar pe 
parcurs la uşa băieţelului neascultător şi toate 
aceste costume împreună cu măştile micilor prota-
gonişti au dat farmec momentului, atrăgându-i pe 
copii.

Anul acesta la tombolă am avut 130 de pre-
mii: 30 de pixuri şi 30 de brelocuri inscripţionate, 
30 de carneţele conţinând câte un verset biblic pe 
copertă şi pe fiecare dintre file, 30 de casete cu 
muzică creştină pentru copii şi 10 Biblii cu ilus-

traţii. În total au fost 170 de copii care au primit 
ceva, dar am avut în vedere ca niciunul să nu 
plece nemulţumit, în felul acesta, la încheiere, 
fiecare copil a avut pregătită o plăsuţă cu câte un 
sandwich, un suc la badog, un Snickers, două 
păpuşi de lemn, două creioane şi câte o revistă 
Felinarul.

S-a văzut pe chipul lor fericirea, iar noi am 
fost foarte mulţumiţi. Avem şi câteva mărturii: 
unul dintre băieţi, care nici nu voia să audă de 
pocăiţi până la întâlnirea aceasta, le-a spus copii-
lor, care l-au convins cumva să vină măcar o 
dată, că de acum înainte va veni mereu; un altul, 
când a ajuns acasă, n-a lăsat cartea din mână până 
nu a terminat-o de citit şi alţi copii, chiar au con-
tinuat să vină la grupele de şcoală duminicală. 
Slăvit să fie Dumnezeu!

Aceasta este lucrarea cu copiii din biserica 
Betania, Câmpia-Turzii. Sperăm să nu ne oprim 
aici, să devină un obicei, copiii să vină la Isus şi, 
mai apoi, să-şi aducă şi părinţii! Doamne ajută!

diana SÎrBu
Câmpia turzii

REBUS orizontaL: Obiect asociat cu pocăința • 
Femeie împărțită cu multă slujire • Se trage din 
popoarele sud-vestice ale Asiei • Început de eter! • 
Neprihănit • Adevărată • Iubirea lui este începutul 
relelor • Zeu egiptean • În Adam! • Mama tuturor 
celor vii • Așa să fie • Escortă regală • Exprimă 
costul total al unui credit • Mântuitorul • Termen 
biblic pentru poporul lui Dumnezeu • Vrăjmașul 
lui Dumnezeu • Aceea (pop.)

vertiCaL: Loc pregătit pentru cei mântuiți • 
Asur fără coadă! • Unul din comandanții de armată 
de pe vremea lui David • Animal amintit în Psalmul 
42 • A absolvi de vină (pers. I, sg.) • Stochează 
informația genetică codată • Bia! • Smirna n-a 
început să miroase! • Înainte de nașterea lui Cristos 
(abr.) • Liber-cugetător • Termen comun folosit pe 
mIRC • Cuvânt de laudă la adresa lui Dumnezeu 
• Scop • Împărăteasă din cartea Estera • A se alipi 
(perf. simplu, pers. I, sg.) • Poftim!   
cuvinte ajutătoare: ASL • ADN • DAE

avram SaBou 
Biserica Poarta Cerului, Timișoara



Mărgăritarul  •  27

„... Domnul ... a dat o lege în Israel şi a 
poruncit părinţilor noştri să-şi înveţe în ea 
copiii...” (Ps.78:5)

„...Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi 
şi să le vorbeşti de ele când vei fi acasă, când 
vei pleca în călătorie, când te vei culca şi 
când te vei scula...” (Deuteronom 6:7); „...
învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o 
urmeze şi când va îmbătrâni nu se va abate 
de la ea...” (Prov.22:6).

Aceasta este nevoia cea mai mare din viaţa 
copiilor. Zi de zi se confruntă cu diverse tenta-
ţii, sunt puşi în diferite situaţii, aud păreri 
diferite, văd atâtea lucruri contradictorii şi 
cum e firesc îşi pun întrebări. Nu sunt scutiţi 
de frământări, de lupte. Vrem să fie credin-
cioşi, vrem să fie lumini, să fie „perfecţi”. E 
normal să ne dorim acest lucru, dar cât inves-
tim pentru aceasta? Cum vor reuşi ei? Cum 
vor şti să deosebească ce e bun şi drept? Cum 
vor putea fi lumini? Doar dacă vom întipări 
în mintea lor legea domnului.

La Suceava, înfiinţată de un grup de oameni 
optimişti, călăuziţi de Dumnezeu, şi-a deschis 
porţile Şcoala Creştină „Filadelfia” şi a deve-
nit un loc special pentru toţi elevii: ortodocşi, 
catolici, musulmani, penticostali, adventişti, 
baptişti. Dumnezeu a dat viziune acestui grup 
de fraţi şi în cadrul şcolii avem un proiect 
social, pe care l-aş numi: „am şi eu o şansă”, 
pentru că viziunea acestui proiect este acorda-
rea de şanse egale copiilor defavorizaţi şi mar-
ginalizaţi pentru a beneficia de pregătire spi-
rituală, educaţională şi academică. 

Cei mai mulţi copii, beneficiari ai acestui 
proiect, sunt din zona Vaslui. De ce am ales 
copiii din Vaslui? Pentru că acolo visele parcă 
se spulberă, parcă acestora nu li se oferă nici 
dreptul de a visa. Am ales câţiva dintre ei şi 
i-am adus la Suceava. Aici au fost şi sunt bine-
cuvântaţi de Dumnezeu în cele mai diverse şi 
plăcute moduri: i-am învăţat să scrie şi să 
citească, iar ca rod ne-am bucurat de partici-
parea şi rezultatele lor la diverse concursuri şi 
olimpiade; i-am încurajat să încerce să se 
roage individual, să participe în fiecare seară 
la programele de părtăşie spirituală şi ne bucu-

răm că au ajuns să aibă o relaţie personală cu 
Dumnezeu, majoritatea dintre ei au încheiat 
legământ cu Domnul prin apa botezului, iar în 
dreptul unora Domnul însuşi a mărturisit dăru-
indu-le din Duhul Său cel Sfânt; am slujit 
acestor copii îngrijind de nevoile lor, acum ne 
bucurăm văzându-i implicându-se în slujire: 
vizite la bolnavi, ajutor în gospodărie, slujire 
la şcoala duminicală, în corul bisericii şi chiar 
misiune.

Faptul că aceşti copii care au fost luaţi din 
Vaslui au fost educaţi, expuşi Cuvântului lui 
Dumnezeu, aceasta a lucrat în viaţa lor şi i-a 
format pentru a fi mărturii vii. Privind în viitor 
îi văd misionari dedicaţi în localităţile de unde 
provin. Misionari, nu doar având carisma de a 
capta şi atrage prin cuvântările lor, ci mult mai 
mult prin trăirea lor. Astfel de misionari are 
nevoie Domnul astăzi, oameni cu lepădare de 
sine, oameni ai rugăciunii, oameni care să fie 
lumini.

Luna aceasta am fost cu o parte din ei 
(Loredana Fulganu, Lidia Chiriac, Rodica 
Pintilie, Diana Suharu, Ionela Gruieţi, Dani-
ela Baciu, Adi Şalar), împreună cu alţi copii 
participanţi ai concursului biblic „talantul în 
negoţ” (Alex Duduman, Cristi Pamparău, 
Raul şi Luisa Calujac), în Vaslui, în misiune. 
Ne-am implicat acolo în 2 localităţi: Băceşti şi 
Păltiniş, unde, prin harul Domnului şi impli-
carea sorei Lidia Răscol, s-a construit câte o 
cantină. De hrana oferită la cantină se bucură 
zilnic aproximativ 100 de copii. 

M-am bucurat de echipa ce m-a însoţit, 
mai bine zis, de copiii care m-au însoţit. M-au 
uimit prin dăruirea şi dragostea cu care s-au 
pus la dispoziţia lui Dumnezeu. Am rămas 

Şcoala creştină 
„Filadelfia”
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impresionată cât de deschişi au fost şi cu câtă 
dragoste i-au înconjurat pe copiii de acolo. Au 
înţeles greutatea slujirii şi nevoia de călăuzire 
sfântă pentru a avea propăşire în lucrarea la 
care au mers, de aceea când se întorceau de la 
întâlnirile cu copiii, obosiţi fiind, nu se odih-
neau, ci petreceau timp în rugăciune pentru a 
primi de la Domnul puteri noi şi înţelepciune 
pentru următoarea întrevedere ce urma să o 
aibă.

Am văzut nevoia care este şi afirm cu tărie: 
„mare este secerişul şi puţini sunt lucrăto-
rii...” nu doreşti să fii şi tu printre lucră-
tori?

Redau câteva din gândurile copiilor din 
Vaslui, ce au fost salvaţi prin intermediul aces-
tui proiect social al Şcolii Filadelfia:

„Cuvintele nu pot exprima trăirile mele şi 
cât de mult a însemnat să fiu înconjurată de o 
mulţime de prieteni care împărtăşesc aceeaşi 
dragoste pentru Hristos…Când văd Harul lui 
Dumnezeu… nu am cuvinte să-mi exprim 
recunoştinţa. La Filadelfia am primit o vizi-
une pentru viaţă, doresc ca visul meu să 
prindă contur, să pot ajunge la rândul meu o 
binecuvântare. Aici, la Filadelfia am învăţat 
primii şi cei mai frumoşi paşi din viaţa mea: 
paşii pe calea lui Hristos.” rodica p. – Siliş-
tea, Vaslui (de 5 ani la Filadelfia, în prezent 
este elevă în clasa a XII-a, botezată în apă şi 
cu Duhul Sfânt, lucrează cu copiii la şcoala 
duminicală).

„Cea mai dureroasă zi din viaţa mea s-a 
dovedit a fi şi cea mai binecuvântată. Dure-
roasă la cei 9 ani pe care îi aveam, mămoasă 

din fire, mezina casei, cea mai alintată, a tre-
buit să mă smulg din braţele mamei să vin la 
Suceava, la Şcoala Filadelfia. Mă încânta 
gândul de a învăţa într-o şcoală creştină, dar 
frământările inimii şi a gândurilor mele nu 
îmi dădeau pace. <Oare cum va fi departe de 
casă, fără familie?>; <Cine îmi va fi 
alături?>;<Voi face faţă?>…

Lacrimile şuroiau pe faţă, dar încurajată 
de părinţi, îmbrăţişată şi binecuvântată de 
fratele Nicu C. pentru alegerea făcută, am 
pornit spre necunoscut…

Cu timpul au crescut şi temerile, durerea, 
tristeţea, dar prin încercările şi problemele cu 
care mă confruntam gândul că e planul Dom-
nului pentru mine, îmi dădea putere şi curaj 
de a lupta şi de a merge mai departe.

Crescând am primit pace şi bucurie în 
suflet, convinsă fiind că am făcut alegerea cea 
mai bună. Domnul m-a binecuvântat mult 
pentru că am ales să-mi ascult şi să-mi cin-
stesc părinţii.

Îi mulţumesc lui Dumnezeu, pentru că mi-a 
îndrumat paşii către un destin binecuvân-
tat <Filadelfia>.” Lidia C, Bîrlad-Vaslui 
(este de 7 ani la Filadelfia, în prezent - elevă în 
clasa a XI-a, botezată cu Duhul Sfânt, doreşte 
să devină misionară).

„Când nici nu existam, Tu m-ai cuprins în 
planul Tău, ai ales pentru mine familia în care 
să mă nasc, locul în care să cresc, oamenii cu 
care să interacţionez. În chip tainic, m-ai 
modelat în pântecele mamei, mi-ai dăruit tot 
ce aveam nevoie, m-ai înzestrat cu înţelep-
ciune, mi-ai călăuzit paşii pe drumul cunoaş-
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terii, priceperii, ai adevărului.
Cu fiecare clipă, zi, lună, an, <proiectul> 

Tău a luat şi ia amploare.
Ai hotărât şi acea zi, acel moment când 

parcă am fost smulsă de copilăria mea şi am 
ajuns la Suceava, la Şcoala Creştină <Fila-
delfia>. Mi-a fost greu, dar ştiu că Tu sufereai 
alături de mine, plângeai împreună cu 
mine, şi nu mi-ai luat în seamă naivitatea 
copilărească, pentru că planul Tău era mai 
presus de comoditatea mea şi măreţia lucrării 
Tale aveam să o descopăr în timp.

Cu câtă înţelepciune Te-ai gândit la toate! 
Ai ales persoanele potrivite de la care să avem 
ce învăţa şi alături de care să ne putem bucura. 
Ştiu că Tu ai avut şi ai un plan măreţ cu pri-
vire la noi, chiar dacă noi nu putem pricepe, 
dacă nu ar fi aşa, nu am mai fi la această 
şcoală, nu ar mai exista această şcoală. <Tu 
ai pus în noi gândul veşniciei chiar dacă 
mintea noastră nu îl poate cuprinde.>

Pentru a lua parte la <Marele Tău Pro-
iect> trebuie să trecem printr-un proces de 
iniţiere. Modelează Tu în noi un caracter inte-
gru, curat. Fă-ne asemeni Ţie, Doamne şi aju-
tă-ne ca, la finalul lucrării şi planului Tău să 
vedem splendoarea şi grandoarea Măreţiei 
Tale.” Loredana F. - Hreasca-Vaslui (de 7 ani 
la Filadelfia, botezată în apă şi cu Duhul Sfânt, 
studentă anul II la Facultatea de Litere şi Şti-
inţe ale Comunicaţiei - specializarea Engleză-
Germană).

„Când am venit la Şcoala Creştină <Fila-
delfia> parcă eram într-o casă de cleştar, un 
basm frumos care nu se mai termina. Când 
am intrat în această şcoală mi se părea o clă-
dire aşa de mare şi întinsă, de îţi venea să 
alergi şi să sari în sus de bucurie. Când am 
urcat scările mi se păreau că sunt rotunde, 
dar până la urmă s-a dovedit că nu e aşa.

Pentru mine Şcoala Creştină <Filadelfia> 
preţuieşte mai mult decât aurul şi argintul. Şi 
totuşi, locul pe care mi-l pregăteşte Domnul 
Isus în cer este mult mai frumos decât cel de 
la Filadelfia. 

Visul unui copil ar fi să primească dra-
goste, atenţie şi multe jucării, însă ceea ce imi 
doresc eu este să rămân la Şcoala Creştină 
<Filadelfia>. Pentru mine această şcoală 
este casa mea, familia mea.” emanuel n. 
Hreasca-Vaslui (un copil abandonat, crescut 
de noi de la vâsta de 5 ani, în prezent este în 
clasa a VII-a).

 Privind retrospectiv ne bucurăm, dăm 
Slavă Domnului, vedem vieţile lor schimbate 
prin har, vedem cum Domnul le-a dat un viitor 
şi o nădejde şi spunem: „…de la Domnul a 
venit acest lucru…“ , „Domnul a dat viziu-
nea!“ şi tot El a îngrijit şi a pregătit împreju-
rări şi oameni de care s-a folosit. Noi nu am 
fost decât nişte unelte în mâna Sa. 

 „Caut un om” spunea Dumnezeu în 
vechime şi parcă răsună şi azi: Nu ai vrea să 

fii unul din ei?

fii o unealtă în mâna marelui olar! fii 
gata să spui: Iată-mă, trimite-mă!

lasă-te călăuzit de Domnul şi cu ceea ce 
poţi, cu ceea ce ai, fii parte a lucrării lui!

 
daniela CaLuJaC

Pentru mine Şcoala Creştină <Filadelfia> 
preţuieşte mai mult decât aurul şi argintul. Şi 
totuşi, locul pe care mi-l pregăteşte Domnul 
Isus în cer este mult mai frumos decât cel de 
la Filadelfia.la Filadelfia.
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După un timp îndelungat, doi vechi prie-
teni se întâlnesc într-un parc şi, aşezându-se 
pe o bancă, încep să îşi depăneze vechile 
amintiri. La un moment dat pe faţa lui SEBI se 
citeşte tristeţe şi disperare. Celălalt, în tot 
acest timp, aproba tot ceea ce îi povesteşte şi 
încet, încet zăreşti aceeaşi dezamăgire şi pe 
chipul lui EUGEN. SEBASTIAN îi spune lui 
EUGEN că este sătul de atâta zgomot şi agita-
ţie; observă că după ce se desparte de prieteni, 
lumea lui e goală, lipsită de sens, atracţiile nu 
mai sunt atracţii şi chiar prietenii nu mai sunt 
prieteni. Celălalt, doborât de problemele vie-
ţii, de alcool şi de alte distracţii, realizează că 
nimic nu-l mai împlineşte, că în locul lor tro-
nează deprimarea şi disperarea. Gânduri negre 
îi vânau nemiloase şi nu ştiau încotro să o mai 
ia. Toate păreau să meargă pe dos în viaţa lor, 
se simţeau vulnerabili, părăsiţi, şi încercau să 
găsească refugiu şi pe cineva care să le con-
ducă paşii. SEBASTIAN ştia că sensul vieţii 
lui se poate schimba întâlnindu-L pe Dumne-
zeu. Despre Dumnezeu a auzit, dar nu-L 
cunoaşte şi nici nu ştie unde Îl poate găsi cu 
adevărat. Obosit şi singur, îi cere prietenului 
său să îi ţină companie în căutarea celui ce îi 
va da sens vieţii. În timpul acestor confesiuni 
şi dezgoliri ale sufletului, se apropie de ei o 
străină.

ŢIGANCA: Dar de ce sunteţi aşa supăraţi? 
Uite că mama are aici leac la toate boalele şi 
belelele. Nu te mai uita aşa! Mânca-l-ar 
mama, că eşti tinerel! Îi păcat să-ţi iroseşti 
tinereţea.

SEBASTIAN: Nu înţelegi... Îl căutam pe 
Dumnezeu.

ŢIGANCA: Uite colea Dumnezeu, la mine în 

cărţi. E regele ăsta cu coroana roşie. Îţi arată 
viaţă lungă cu sănătate şi cu bucurie la drum 
de sara...

(se aşeză turceşte lângă ei şi începu să aşeze 
cărţile mimând alte explicaţii; la rândul lor 
se aşezară încântaţi lângă ea, gesticulând şi 
confirmând ceea ce le spune).

VOCE: o altă persoană trece pe acolo cu o 
traistă în spinare. Tinerii noştri erau iarăşi 
încântaţi, scot portofelele, cumpără cruciu-
liţe, pe care şi le pun la gât, şi tricouri, pe 
care le îmbracă.

VOCE: Trecând prin faţa lor o fată se opreşte 
şi îi priveşte dispreţuitor.

IOANA: Ce, vă credeţi religioşi?
SEBASTIAN: Nu, doar că vreau să fiu mai 

aproape de Dumnezeu.
IOANA: Dar de ce ţi-au venit gândurile astea? 

Doar nu eşti uncheş pe moarte?
SEBASTIAN: Nu, dar ştii aş vrea să găsesc 

un sens vieţii mele, să ştiu spre ce să-mi 
îndrept viitorul.

IOANA: Aaaaaaa, despre viitor este vorba. 
Nimic mai simplu, uite aici! În zodiac 
găseşti tot ce îţi trebuie: dragoste, bani, 
sănătate... .

VOCE: scoate un caiet mare şi-i arată desene 
cu semnele zodiacului. Mimează explicaţi-
ile, arată spre cer, scoate o inimă (dragoste), 
o cruce roşie (sănătate), o poză cu un teanc 
de monede (banii).

VOCE: Tinerii sunt foarte încântaţi de toate 
lucrurile. Fata le dă ziare şi ei rămân citind 
cu interes horoscopul.

VOCE: Nu la mare distanţă stau doi prieteni 

Sceneta
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în poziţii ciudate. Tinerii lasă vechea lor 
practică şi li se alătură.

SEBASTIAN: Dar voi ce faceţi aici?
BIANCA: Nu-l deranja, băiatul e un mare 

maestru, un Guru veritabil. E acum în transă, 
în al optulea cer.

SEBASTIAN: Eu nu mă pricep la de-astea, 
scuze! Dar ai zis ceva de cer? Eu ştiam că e 
numai unul şi că acolo e Dumnezeu.

BIANCA: Eşti în urmă cu ştirile, frate muri-
tor! Sunt mai multe ceruri în care sufletele 
merg în funcţie de gradul lor de evoluţie.

SEBASTIAN: Evoluţie zici? Şi ajunge cineva 
aproape de Dumnezeu? Că eu asta vreau.

BIANCA: Sigur, dar îţi trebuie ani buni de 
practică, de exerciţii spirituale ca acestea 
(face câteva scheme). Unii se reîncarnează 
iar şi iar în alte vieţi ca să poată evolua mai 
mult şi scapă de karma.

SEBASTIAN: Karma...nu înţeleg termenii. 
Poţi să îmi explici mai mult.
Şi acum ce facem? Spre cine ne îndreptăm? 
Unde Îl vom găsi pe Dumnezeu cu adevărat?
(ţiganca, omul cu sârma, cel cu icoanele, cu 
horoscopul).

VOCE: Aproape de ei stă un om cu o Biblie, 
din care citea şi o pancardă pe care scria: 
VENIŢI LA MINE TOŢI CEI TRUDIŢI ŞI 
ÎMPOVĂRAŢI... CĂCI EU VĂ VOI DA 
ODIHNĂ.

SEBASTIAN: Hai să vedem dacă omul acela 
cu pancarda ne poate ajuta să Îl găsim pe 
Dumnezeu.

EUGEN: Tu cu ce ne poţi ajuta?
ARON: Eu vă pot spune despre DUMNE-

ZEU. Ce aţi dori să ştiţi?
EUGEN: Crezi în Dumnezeu? În această lume 

sunt atâtea lucruri, atâtea grijuri, oamenii nu 
au nevoie de acestea...avem destule pro-
bleme...nu ne ajung banii.

ARON: Tu trebuie să te salvezi şi să te pregă-
teşti pentru veşnicie. Să ştii că într-o zi vei 
sta înaintea TATĂLUI. Depinde cum va fi 
viaţa ta.

EUGEN: Eu... nici nu ştiu, ascultă, eu nu mă 
pot gândi la aşa ceva. E mult prea complicat 
pentru mine. Poate mai târziu când voi avea 
timp, mă voi gândi.

ARON: Stai... este o povară prea grea, nu o 
vei putea rezolva de unul singur, în viaţă nu 
te întristează poverile ci despărţirea de Tatăl 
Ceresc.

EUGEN: Ai dreptate, am nevoie de un spri-
jin... . Viaţa mea a devenit mult prea obosi-
toare, istovitoare, dar Dumnezeu are nevoie 
de mine? El îi iubeşte pe cei cu păcat?

ARON: Isus vă iubeşte. Drumul vă este des-
chis spre viaţa VEŞNICĂ. Credeţi că ierta-
rea e Isus Cristos, care prin sângele Său v-a 
răscumpărat? Veniţi şi El vă va cuprinde, 
spuneţi tot ceea ce vă apasă şi veţi fi iertaţi, 
iar dragostea pe care El v-o oferă nu v-o va 
da nimeni, veţi fi copiii Lui şi moştenitorii 
vieţii veşnice.

EUGEN: Înseamnă că Dumnezeu ne iubeşte? 
Iar moartea lui Isus nu e o legendă?

ARON: Sigur că vă iubeşte, chiar dacă aţi fi 
unicii oameni de pe pământ, El oricum ar fi 
trimis pe fiul SĂU ca să moară pentru păca-
tele voastre.
Eu am pentru voi Biblii, care vă vor ajuta să 
Îl cunoaşteţi mai îndeaproape pe Dumne-
zeu.

VOCE: Tinerii noştri, în sfârşit, au găsit ceea 
ce căutau şi se vor preda Lui.

SEBASTIAN: Doamne, Regele meu, ce-am 
făcut? Am vrut să Te găsesc şi de aceea am 
crezut în căile înşelătoare. Nu mi-au adus 
putere, linişte, siguranţă, ci numai himere, 
dezorientare şi disperare. În sfârşit, Te-am 
găsit! Îţi mulţumesc, Isuse, că ai venit în 
viaţa mea.

EUGEN: O, cât de mult am păcătuit, iubin-
du-mă doar pe mine. El este sfânt! A suferit 
pentru păcatele mele ... Iartă-mă, TATĂ, te 
rog, îţi încredinţez viaţa mea. Te rog, ara-
tă-mi calea şi luminează-mă cu lumina dra-
gostei!

EUGEN: Noi L-am găsit pe Dumnezeu. Noi 
ştim de-acum pe cine trebuie să urmăm.

SEBASTIAN: Dar tu? Ştii pe cine trebuie să 
urmezi?

VOCE: Tinerii noştri au găsit pe Regele, pe 
Isus, după căutări fără rost şi influente, acum 
sunt mântuiţi prin sângele Lui. Nu vedeau 
că Dumnezeu era aşa de aproape de ei şi că 
Îl puteau găsi atât de uşor. Dar tu, omule, 
care încă mai cauţi, ai aflat care sunt zeii 
periculoşi ai lumii moderne şi unde te 
aşteaptă Dumnezeul adevărat? 

Biserica Agape don Castelldefels/Spania
Scenetă prelucrată de învăţătoarea
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Î. Ce era Iosif din Arimateea?
R. un sfeşnic al soborului;
Î. Unde a ajuns să fie pusă piatra pe care au 

lepădat-o zidarii?
R. în vârful muntelui;
Î. Ce au făcut preoţii cei mai de seamă şi căpe-

teniile străjerilor Templului când Iuda s-a 
dus să se înţeleagă cu ei cum să-L dea pe 
Isus în mâinile lor?

R. au zis: ,,Bună idee!’’;
Î. Ce au zis cei ce l-au văzut pe slăbănog că s-a 

sculat, şi-a ridicat patul şi s-a dus acasă?
R. ,,ce interesant!...’’;
Î. Ce va trebui să facă cel ce va fi pe acoperişul 

casei în ziua când se va arăta Fiul omului?
R. să se arunce de pe acoperiş;
Î. Completaţi versetul:,,Cel ce-ţi ia cu sila ale tale...’’
R. să i le iei şi tu ale lui... ;
Î. Ce le-a zis Isus ucenicilor după ce a certat 

vântul şi valurile înfuriate, care s-au potolit 
şi s-a făcut linişte?

R. ,,ce v-a apucat?’’;
Î. Cine sunt cei reprezentaţi prin sămânţa căzută 

în pământ bun?
R. sunt cei ce fac rod înăbuşit;
Î. Unde se pune lumina pentru ca cei ce intră să 

o poată vedea?
R. într-un sfetnic;
Î. Cum l-a numit Isus pe Irod?
R. vulpe bătrână;

Î. Cum erau oamenii din Capernaum?
R. mai cuminţi decât cei din nazaret;
Î. Pe cine vindeca Isus?
R. pe cei ce aveau trebuinţă de boli;
Î. Ce i-a zis cel de-al treilea rob stăpânului când 

s-a înfăţişat înaintea lui cu polul pe care l-a 
păstrat învelit într-un ştergar?

R. ,,M-am temut de tine că eşti un om aspru...seceri 
ce n-ai semănat şi cauţi ce n-ai găsit.’’;

Î. De ce-l mustra Ioan pe cârmuitorul Irod?
R. din pricina nevasta fratelui său Filip;
Î. Cu cine-i asemăna Isus pe farisei şi pe învă-

ţătorii Legii?
R. cu nişte copii care stau în piaţă şi cântă din 

fluier;
Î. Ce le-a zis Isus învăţătorilor Legii şi farisei-

lor după ce a vindecat pe omul bolnav de 
dropică?

R. ,,Cine dintre voi dacă-i cade copilul său- 
boul în fântână, nu-l scoate îndată afară în 
ziua Sabatului?’’;

Î. Ai cui fii erau Iacov şi Ioan?
R. ai lui Dumnezeu...;
Î. Ce a făcut Isus cu băiatul îndrăcit?
R. oioio...;
Î. De ce le-a rânduit împăratul Nebucadneţar 

tinerilor o parte din bucatele de la masa 
împăratului şi din vinul împăratului?

R. ca să nu moară de foame...şi de sete...
Culese de diana sÂrBu

Răspunsuri date de copiii claselor 2-3 
din Câmpia-Turzii în timpul pregătirii 
pentru concursul „Talantul în negoț”
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