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MMulţi avem o maşină, iar cei care nu au îşi doresc
una. Pe lângă foarte multe lucruri pe care trebuie să le
ştim despre maşini, unul foarte important este: din
când în când trebuie făcută câte o revizie, iar la 1 sau
2 ani trebuie făcută o . Ce
înseamnă aceasta? se vor întreba cei care nu au
maşină. Maşina este dusă la un atelier ITP (de
inspecţie tehnică periodică) şi acolo este verificată
foarte amănunţit. Cu mulţi ani în urmă singura staţie
care se ocupa cu asemena inspecţii tehnice era
R.A.R.-ul (RegistrulAuto Român).

Îmi aduc aminte cum mergeam cu emoţie la ei, iar
în timp ce verificau maşina, mă rugam: Doamne
lucrează Tu ca să nu vadă defectele ... şi înşiram în
mintea mea toate defectele pe care le ştiam şi care de
obicei nu le reparam din lipsă de bani, sau uneori din
lipsă de timp. Altădată, ofeream celor care
făceau verificarea, pentru ca maşina să treacă de
verificare. Acum pentru mine vremurile acelea au
trecut, pentru că Dumnezeu ne-a dat o maşină bună.

Dacă din punct de vedere pământesc lucrurile
stau în felul acesta, din punct de vedere spiritual şi în
special al lucrării cu copiii,

. Atenţie, aici
nu mai merge ca la R.A.R.”mă rog Domnului să nu
vadă liderul de grupă că eu nu m-am pregătit aşa de
bine”, sau „ mă rog ca să nu afle fraţii de păcatele pe
care le-am făcut” etc.

În cele ce urmează, voi încerca să dau o conotaţie
iniţialelor R.A.R. pentru verificarea

noastră în lucrarea cu copiii, lucrare pe care o facem
spre slava Domnului Isus.

R = RESPECT
A = ASCULTARE
R = RELAŢIONARE

Atunci când ne facem verificarea la aceste trei
mari, ar trebui să luăm în considerare cel

puţin următoarele elemente: Dumnezeu, conducerea
bisericii, colegii din echipa de învăţători, copiii şi
părinţii (familia).

Este mai uşor să arătăm respect lui Dumnezeu,
copiilor şi chiar părinţilor dar poate nu este atât de
uşor să arătăm respect conducerii bisericii, atunci
când au o altă părere decât a noastră.

faţă de copii prin faptul că
mergem la Şcoala duminicală cu lecţia foarte bine
pregătită. De asemenea, arătăm respect conducerii

verificare periodică

o atenţie

spirituală

capitole

ar trebui să fim într-o
permanentă stare de autoverificare

De oameni poate că vom
reuşi să ne ascundem, dar de Dumnezeu nu ne
vom putea ascunde.

Arătăm respect

bisericii prin faptul că ne consultăm periodic cu
dânşii şi nu facem nimic fără acordul lor. Nu ştiu dacă
te-ai gândit că atunci când îţi faci timp ca să-ţi vizitezi
copiii de la grupă, le arăţi respect lor, şi părinţilor lor.
O vizită anuală este mai mult decât necesară. Deci,
spor la treabă tuturor în a arăta respect.

Pe lângă respect, trebuie ce ne spune
Dumnezeu, conducerea bisericii, colegii din echipa
de învăţători, copiii cât şi părinţii lor. Putem asculta
cu urechile închise sau, în forma pe care o folosesc
adolescenţii:
Dumnezeu, conducerea bisericii, colegii, copiii cât şi
părinţii lor, nu au nevoie de asemena ascultători, ci de
învăţători care sunt dispuşi să asculte şi să
împlinească Biblia. Părinţii au nevoie de oameni de
încredere, pe mâna cărora să-şi încredinţeze copiii,
cărora le pasă şi se implică activ în viaţa copiilor lor.
Fă-ţi timp zilnic să stai în părtăşie cu Domnul, să
asculţi vocea Marelui Invăţător care vrea să-ţi
vorbească prin Cuvântul Său. Fă-ţi un plan de vizitare
a fiecărei familii, şi să-i asculţi pe părinţii copiilor
vorbindu-ţi despre pruncii lor. De asemenea fă-ţi un
plan ca în anul şcolar 2010 – 2011 să asculţi pe fiecare
copil în parte ca să-ţi spună tot ce are el pe suflet.

Dacă la capitolele respect şi ascultare ne mai
descurcăm oarecum, la capitolul de
suntem cu toţii foarte deficitari. Nu ne facem timp
suficient să relaţionăm cu Dumnezeu. De cele mai
multe ori rugăciunile le facem pe fugă şi aşteptăm
răspunsuri instant. Nu ştim cum să vorbim între noi
învăţătorii, în loc să ne îmbărbătăm şi să punem
untdelemn pe rană, noi punem sare ca să doară mai
tare. Iar atunci când părinţii se descarcă pe noi, în loc
să-i îmbunăm, le spunem ironic

etc. Când copiii de la grupă ar vrea să ni se
adreseze, spunem că nu avem timp acuma de ei, şi
relaţionarea noastră are loc noaptea, în rugăciune, sau
nici măcar atunci, fiindcă avem alte planuri de făcut.

Este vremea să ne venim în fire şi să-L rugăm
sincer pe Mântuitorul ca să ne schimbe . El o va face
cu siguranţă dar trebuie să punem şi voinţa noastră în
această cauză şi numai atunci vom fi transformaţi în
lucrătorii pe care-i doreşte Dumnezeu. Dacă nu, vom
fi înlocuiţi în slujirea noastră de alţii, care se vor lăsa
prelucraţi de Domnul.

Dacă verificarea la maşină se face anual sau o
dată la doi ani, pentru maşinile bune, din punct de
vedere spiritual

Acum la încheiere verifică-
te cum stai la capitolele: RESPECT, ASCULTARE,
RELAŢIONARE.

, rob al lui Hristos

să ascultăm

relaţionare

pe o ureche intră şi pe cealală iese.

eu nu sunt coş de
gunoi,

trebuie să fim într-o permanentă
stare de autoverificare.

Este timpul să începem un R.A.R., verificare
permanentă spirituală, şi să-L lăsăm pe Marele
Învăţător să ne transforme după chipul Său.

Samuel Cristian MUICĂ
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Scurtă Caracterizare Psihologică
Preadolescenţa este percepută ca sfârşitul

copilăriei, remarcându-se prin procesul de creştere
accentuată, maturizare intensă şi printr-o structurare
complexă a personalităţii.

Diversitatea trăirilor afective se exprimă prin
dezvoltarea mobilităţii mimice, expresivitatea
privirii, amplificarea funcţiilor de comunicare.
Amprenta acestei diversificări afective se observă
uşor la puber şi se manifestă prin forme de protestare,
de opoziţie şi trăirea sentimentelor de culpabilitate
sau de respingere a unor cerinţe de politeţe
considerate absurde.

Din confruntarea cu situaţiile de viaţă se nasc
sentimente negative sau pozitive. În ambele cazuri se
produce proiecţia personalităţii şi se elaborează
comportamente ce pun în evidenţă relaţia dintre
dorinţă - aspiraţie - trebuinţă şi realitatea lumii
înconjurătoare. Se desprind două tendinţe în ceea ce
priveşte comportamentul şi atitudinea la puberi:
Pozitivă - puberul este echilibrat, sincer, dezinvolt,
adaptat; Negativă - pesimistă care presupune apariţia
tulburărilor emoţionale, impulsivitate, lipsă de
armonie, potenţial delicvent. Aceste aspecte se
cristalizează şi devin tot mai evidente, pe măsură ce
puberul înaintează în vârstă, ele fiind prezente şi în
adolescenţă. Spre sfârşitul perioadei, trăirile
emoţionale devin extrem de complexe.

În relaţiile cu părinţii, stările afective devin mai
tensionate ca urmare a manifestării opoziţiei şi
culpabilităţii. Cu toate că în această perioadă
tendinţa spre independenţă a puberului devine tot
mai evidentă, paralel cu aceasta se manifestă şi
dorinţa, nevoia de ocrotire şi afecţiune din partea
părinţilor. În acest context, părinţilor le revine un rol
dificil, ei trebuie să găsească metoda educaţională
optimă pentru a armoniza aceste tendinţe
contradictorii ale personalităţii puberului.

Dezvoltarea relaţiilor cu ceilalţi tineri este
concretizată prin comportamentul puberului în grup.
În această perioadă, mai mult decât în oricare alta,
viaţa socială se trăieşte cu o intensitate maximă.
Grupurile constituite pentru joc, pentru învăţare sau
pentru alte tipuri de acţiuni au o mare stabilitate şi
devin omogene pe criterii relativ constante, ceea ce îi
încadrează pe tineri într-un grup sau altul sunt
interesele comune. Puberul are impresia că în grup se
poate realiza mai bine şi că în această formă se pot
opune adulţilor. Grupul îşi formează parole, coduri,
locuri de întâlnire. Dacă obiectivele de bază ale
grupului intră în discordanţă cu normele morale,
sociale, aceasta poate avea influenţe negative asupra
puberului.

Dacă specific pubertăţii era puseul de
creştere, în se
produce o dezvoltare intensă în plan psihic
şi se stabil izează structuri le de

personalitate. Este o perioadă tumultoasă,
plină de contradicţii, fiind descrisă de unii

asemeni unei „furtuni”. Se afirmă adesea că
adolescenţa este o perioadă a vieţii foarte dificilă, în
care adolescenţii sunt puternic stresaţi şi instabili
afectiv, datorită faptului că trebuie să facă faţă unor
schimbări enorme în viaţa lor, atât pe plan biologic,
cât şi pe plan psihologic şi social. În această perioadă
de vârstă are loc un proces de schimbare a imaginii de
sine, care de multe ori se intersectează cu tendinţa
adolescentului de a se autodefini. Crearea unei noi
identităţi, se face, în principal prin adoptarea unor
norme împărtăşite de alţi adolescenţi sau de grupul de
vârstă şi în contradicţie cu normele şi imaginea
adultului.

Dezvoltarea inteligenţei permite adolescentului
să conştientizeze situaţii care sunt mai puţin plăcute,
conflictuale, tensionale. În acest mod se nasc
sentimentele de tristeţe, melancolie. Fiind perioada
intrării în viaţa examenelor, a responsabilităţilor
evident exprimate, pot apărea în urma unor eşecuri
sau insuccese, crize intense pe plan emoţional,
adevărate drame. În general, aceste trăiri negative,
stări conflictuale ale adolescentului sunt trecătoare.
În anumite condiţii însă, precum familii
dezorganizate, relaţii violente între părinţi, ruperea
comunicării între părinţi şi copii, aceste stări se pot
agrava şi complica, ducând la modificări negative în
comportamentul adolescentului. Începe acum nevoia
de singularizare, de manifestare ca personalitate de
sine stătătoare, de a ieşi din „umbră”, de a produce
ceva nou, original şi excentric. La această vârstă apar
şi primele creaţii cu adevărat valoroase. Se trece de la
stadiul de consumator, la cel de creator.

Apar conflictele între generaţii din punct de
vedere al valorilor morale şi al comportamentelor.
Deşi traseele pe care evoluează acest proces sunt

perioada adolescenţei
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sinuoase, complicate, presărate cu numeroase
bariere şi dificultăţi, procesul ca atare poate fi mai
calm sau mai năvalnic, cu devansări mai
spectaculoase, dar şi cu întârzieri descurajante. La
sfârşitul acestui proces, adolescentul se va afla în faţa
prezenţei unor structuri psihice bine închegate şi cu
un grad mare de mobilitate.Acum au loc dramaticele
confruntări dintre comportamentele copilăreşti şi
cele solicitate de noile cadre sociale în care
acţionează adolescentul şi cărora el trebuie să le facă
faţă.

Nevoia de grupare se „sparge”, se destramă,
pentru a lăsa loc nevoii de prietenii efective, nevoia
unui cerc intim de prieteni. Nevoia de distracţie a
puberului continuă şi în adolescenţă, dar distracţiile
se intelectualizează, sunt trecute prin filtrul
personalităţii, alegerea distracţiilor este electivă, în
funcţie de propriile preferinţe, aspectele de ordin
cultural, estetic trec pe prim plan.

În cadrul unei grupe de preadolescenţi activitatea
educaţională creştină se organizează cu mai multă
uşurinţă decât în grupa adolescenţ i lor.
Preadolescenţii au trecut doar cu un pas de copilărie,
astfel încât lecţii le predate cu ajutorul
flanelografului sau a planşelor colorate încă le mai
par interesante, iar de lecţiile misionare sunt de-a
dreptul fascinaţi. Încă se mai pot organiza şi diferite
activităţi ce implică lucrul manual. Ar fi indicat ca
astfel de activităţi să se desfăşoare doar periodic, nu
săptămânal, şi să se prezinte preadolescenţilor
scopul cu care se realizează activitatea. De exemplu,
se pot confecţiona felicitări tematice cu ocazia
sărbătorilor, şi se pot împărţi în spitale, în case de
bătrâni, printre vecini; realizarea unui colaj tematic,
care să fie expus într-un loc vizibil, unde să îl poată
admira şi ceilalţi copii, etc;.

Dacă în grupele mai mici, copiii nu dau prea
multă importanţă modului în care sunt aşezaţi în
băncuţe, în grupele de preadolescenţi lucrul acesta se
schimbă. În această etapă de vârstă fetele stau
grupate într-un loc, iar băieţii în altul. Să muţi un
băiat printre fete, sau invers, ar fi o adevărată
pedeapsă pentru el. Ar fi mai indicat să îi laşi aşezaţi
astfel din mai multe motive. În această etapă de
vârstă fetele sunt mai înalte decât băieţii, să aşezi un
băiat scund lângă o fată înaltă ar putea stârni diferite
reacţii; preadolescentul ar putea să se ruşineze de
statura sa, şi astfel să îi scadă stima de sine; sau din
contră, ar putea dori să iasă în evidenţă într-un mod

Preadolescentul la Şcoala duminicală

negativ (să deranjeze ora, să jignească pe alţii, sau
chiar pe colega de bancă). Lăsându-i pe preadoles-
cenţi să se aşeze „în două tabere”, poate genera un alt
beneficiu. Acum este momentul în care se pot
încheaga prietenii stabile şi de durată. Este mai bine
să îi laşi să stea în sală grupaţi, dar să fie prieteni între
ei, decât să îi tot muţi şi să îşi facă prietenii în alt loc.

Timpul trece foarte repede, la fel şi anul şcolar
duminical, iar preadolescenţii realizează că va veni
clipa în care vor trebui să se mute la altă grupă.
Bineînţeles, sunt şi cazuri în care se schimbă doar
denumirea grupei, copiii rămân aceiaşi. Dacă
preadolescenţii nu sunt pregătiţi să treacă de la o
grupă la alta, acest lucru poate genera mai multe
dezavantaje.

În primul rând s-ar putea ca o parte dintre copiii
care până în toamnă au făcut parte din grupa de
preadolescenţi, în vară să refuze vehement
participarea la o grupă de adolescenţi. Motivele unei
astfel de reacţii pot fi variate: nu cunoaşte pe nimeni
în acea grupă, nu are închegată o relaţie de amiciţie cu
nici un adolescent, se simte mult prea mic, încă nu are
aceeaşi arie de interese cu ceilalţi, nu cunoaşte
învăţătorii de la grupă, etc.

O altă reacţie posibilă din partea preadolescenţilor
ar fi aceea de a dori să rămână integra�i în continuare
în grupa pe care trebuie să o părăsească. În acest caz,
oricât ai sta de vorbă cu un astfel de preadolescent,
oricât ai încerca să îl convingi că el ar trebui să
aparţină grupei de adolescenţi, nu vei reuşi să îl
convingi. Ori va insista să îl laşi să vină în continuare
în acea grupă, ori, spre liniştea ta, îţi va spune că va
încerca să participe la grupa de adolescenţi, dar de
fapt el nu are deloc o astfel de intenţie.

A treia posibilă reacţie ce poate genera trecerea de
la o grupă la alta, ar fi aceea de a se supune regulilor,
la suprafaţă, însă în interior să trăiască un adevărat
zbucium. Un astfel de preadolescent ar fi dorit să
rămână printre prietenii lui de breaslă, însă ştie că
aceasta este regula, şi nu are curajul sau deţine o doză
uriaşă de bun simţ şi nu doreşte să zică nimic ce ar
putea supăra pe cineva, aşa că, împotriva voinţei,
acceptă trecerea la grupa de adolescenţi. Ajungând
însă acolo, se integrează foarte greu. Preferă să stea
deoparte, singur, nu participă la jocuri, dacă este
întrebat cum se simte, ce a mai făcut, etc, răspunde în
propoziţii închise.

A patra posibilă reacţie, care este şi cea de dorit,
este aceea de acceptare şi de integrare în grupa de
adolescenţi. Însă, aceste reacţii sunt cele mai rar
întâlnite.
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Dar ce faci tu ca învăţător al unei grupe de
preadolescenţi? În timpul anului îţi faci datoria cu
conştiinciozitate, iar când vine sfârşitul anului
şcolar, le transmiţi copiilor că din toamnă vor
frecventa altă grupă? Sau te preocupi de acestă
trecere a copiilor de la o grupă la alta şi încerci să îi
ajuţi să se integreze?

Poţi organiza lunar câte o activitate comună cu
învăţătorii şi grupa de adolescenţi. Astfel de
activităţi comune ar fi: cântatul în biserică; mersul în
misiune; organizarea unei ieşiri la iarbă verde, ocazie
în care se pot organiza jocuri de intercunoaştere;
confecţionarea de felicitări de Crăciun şi împărţirea
lor în spitale; strângerea şi împărţirea unor bunuri
celor săraci, etc. Aceste activităţi, precum şi altele,
cu siguranţă vor ajuta la închegarea unei relaţii la
nivel amical între promotorii celor două grupe.

Pregătirea unui învăţător de Şcoală duminicală
care predă în rândul adolescenţilor, necesită mai
mult timp şi efort decât pregătirea unui învăţător care
predă la o grupă mai mică. În era tehnologiei
moderne, adolescenţii petrec (în timpul anului
şcolar) în medie 3-4 ore pe zi în faţa calculatorului,
iar dacă tu ca învăţător, te vei prezenta duminica în
faţa lor cu flanelograful sau cu planşe colorate de
tine, ei nu vor aprecia felul în care tu te-ai pregătit,
munca pe care ai depus-o, şi mai mult, e posibil ca
nici faţă de mesaj să nu manifeste interes. Diferite
edituri creştine pun la dispoziţia învăţătorilor
materiale elaborate special pentru grupele de
adolescenţi, materiale care cuprind atât planşe cât şi
foi de lucru pentru adolescenţi. În cazul în care din
diferite motive, nu ajungi să îţi procuri astfel de
materiale, pe baza schiţei de lecţie, poţi chiar tu să
editezi o fişă de lucru pe care adolescenţii o pot
completa pe parcursul predării.

O altă metodă de predare la grupa de adolescenţi
ar fi aceea de a preda lecţia, după care să acorzi un
timp determinat adolescenţilor, timp în care pot chiar
ei, individual sau pe grupe, să elaboreze o schiţă. Ar
fi indicat să diversifici metodele de predare, să nu îi
laşi să se obişnuiască având un singur tipar de
predare.

În această etapă de vârstă, adolescenţii nu mai
doresc să activeze la programele din biserică. Le este
ruşine, se tem că vor încurca versurile în recitarea
poeziei, sau se simt prea mari pentru a prezenta un
program cu ocazia sărbătorilor. Ce este de făcut în

Adolescentul la Şcoala duminicală

astfel de situaţii? În primul rând se pot uni cele două
grupe mai mari, preadolescenţi şi adolescenţi, şi
împreună pot activa, pot cânta în biserică. Apoi poţi
chiar tu, şi ceilalţi colegi învăţători să cântaţi
împreună cu ei, să ieşiţi pe podium cu ei, să le fiţi
alături. Se mai pot organiza vizite la biserici mai mici,
loc în care adolescenţii pot prinde curaj, şi pot activa.
„Aici”, spun ei, „chiar dacă ne încurcăm, nu ne
cunoaşte nimeni”.

Dacă până în toamnă, adolescentul participă cu
regularitate la întâlnirile şi activităţile grupei de
adolescenţi, din vară, posibil că va trebui să urmeze
întâlnirile tinerilor. Şi în acest caz se poate interveni
în aşa fel încât adolescentului să îi facă plăcere şi să
dorească să se integreze în alt grup.

La unul dintre programele grupei poţi invita
liderul de tineret să cunoască adolescenţii, să
interacţioneze cu ei, să le prezinte cum se desfăşoară
un astfel de program, care sunt diferenţele dintre
întâlnirile de grupă şi cele de tineret, etc. Îţi poţi face
chiar şi tu timp să participi cu adolescenţii la o
întâlnire de tineret. Poate în cadrul bisericii se
organizează momente speciale, în care tinerii
vizitează bolnavii bisericii, poţi încuraja la un astfel
de eveniment şi participarea adolescenţilor. Tinerilor
le place să colinde în noaptea de ajun; din nou este un
moment oportun în care adolescenţii pot cunoaşte şi
pot activa împreună cu tinerii.

Rolul unui învăţător nu se rezumă doar la a preda,
a-i învăţa pe copii despre adevărurile biblice, ci el
cuprinde o arie mult mai largă. Un învăţător eficient
este atât liderul şi mentorul grupului, cât şi prietenul
şi îndrumătorul copiilor. Pe un astfel de învăţător nu îl
preocupă doar cum să îşi împartă timpul petrecut în
cadrul grupei, sau cum să îşi organizeze activităţile cu
copiii. El priveşte dincolo de cele 2-3 ore petrecute
printre copii şi caută să vadă ce fel de tineri, ce fel de
oameni maturi spiritual ar putea deveni mâine copiii
de astăzi.

Ce fel de învăţător sunt eu? Ce fel de învăţător
eşti tu?

Prof.
Psihopedagog

Editha COŞARBĂ
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Este o întrebare care „miroase“ a rebeliune, dar
este legitimă. De ce să nu mă odihnesc mai mult în
ziua liberă? Ce motive am să mă scol devreme (mai
devreme ca în alte zile în timpul vacanţei)? Dacă nu
putem răspunde adolescenţilor şi tinerilor noştri la
aceste întrebări altfel decât prin replica:

, atunci au dreptate; nu au motive să se
trezească mai devreme.

Una dintre problemele care afectează bisericile
de azi este „transferul“ de la Şcoala duminicală în
biserică. Întrebarea este: Cum îi ţinem pe adolescenţi
şi pe tineri în biserică. De fapt, mai importantă este
întrebarea: Cum îi integrăm astfel încât să fie activi,
să îşi aducă propria contribuţie, extrem de valoroasă,
la progresul lucrării lui Dumnezeu? Scopul nostru nu
este „păstrarea“ lor, ci trimiterea lor în lucrarea lui
Dumnezeu.

Răspunsurile nu sunt simple şi nu voi încerca să
ofer soluţii concrete. Ele pot servi ca exemple şi ca
încurajare, dar pericolul este că aplicarea lor
mecanică poate că nu dă rezultate în biserică. De
aceea, să încercăm să înţelegem câteva principii
generale, a căror aplicare în contextul fiecărei
biserici, să ajute la rezolvarea acestei probleme.

În primul rând, o veste bună. Cercetările despre
legătura dintre pregătirea spirituală din copilărie şi
adolescenţă şi credinţa din viaţa de adult au arătat că
oamenii care au avut parte de o educaţie spirituală la
Şcolile duminicale au şanse mult mai mari să rămână
în biserici decât ceilalţi ( ). Ceea ce se
investeşte în ei aduce rezultate.

Consolidarea legăturii dintre copii/adolescenţi şi
biserică trebuie să înceapă înaintea ajungerii la vârsta
când ei vor decide dacă vor continua sau nu în biserica
respectivă. Legăturile puternice cu învăţătorii sunt
extrem de importante. Copilul iubeşte mai întâi
învăţătorul, apoi iubeşte Biblia învăţătorului, apoi Îl
iubeşte pe Dumnezeul învăţătorului. Aceasta este
ordinea lăsată de Dumnezeu.

Acelaşi principiu se aplică, desigur, părinţilor,
chiar într-o măsură mai mare. Copiii îşi vor iubi
părinţii, Biblia lor, Dumnezeul lor şi apoi şi biserica
lor, dacă au motive să o facă.

Cred că accentul trebuie pus asupra părinţilor.
Deşi sunt eu însumi învăţător de Şcoală duminicală
la clasa de liceu şi coordonez de mai mulţi ani
lucrarea întregii Şcoli duminicale, cred că părinţii au
un rol determinant. Fără sprijinul şi modelul lor,
Şcoala duminicală îşi atinge mai greu menirea. Ce
pot face părinţii?

1. În primul rând, la vârsta Şcolii duminicale să
„impună“ participarea copiilor lor. Luni dimineaţa
nimeni nu întreabă acasă:

Pentru că
aşa spun eu

Să meargă tata la lucru

www.barna.org

azi?; Să meargă azi copilul la şcoală?
Să cobor

în dimineaţa asta din pat?

De ce să mai merg eu,
adolescenta Gabriela, la biserica la care pastorii şi
predicatorii sunt mai tot timpul criticaţi de părinţi?

Atunci, de ce
copilul şi adolescentul să întrebe duminica:

Această opţiune nu există
pentru părinţii responsabili de dezvoltarea spirituală
a copiilor şi adolescenţilor lor. Va veni vremea când
tinerii vor avea dreptul de decizie, dar până atunci…

2. În al doilea rând, căminul trebuie să fie o biserică
şi, astfel, copiii nu vor avea un „şoc“ când vor merge
în biserica mare. Are familia alte standarde decât cele
predicate la biserică? Există un altar al rugăciunii? Se
citeşte din Biblie? Sunt părinţii entuziaşti în privinţa
frecventării şi slujirii în biserică? Se bârfeşte în
familie? Sunt criticaţi predicatorii, mesajele,
cântările, alţi membri sau alte activităţi? Sigur, nimeni
şi nimic nu este perfect, dar problemele existente se
rezolvă altfel, nu prin bârfă şi critici, mai ales în faţa
copiilor şi a adolescenţilor.

3. În al treilea rând, - deşi voi fi acuzat de
blasfemie şi de alte păcate groaznice - cred că părinţii
au datoria să-şi aleagă biserica şi în funcţie de ceea ce
oferă ea copiilor, adolescenţilor şi tinerilor. Dacă o
biserică nu le acordă interes şi sprijin, de ce mă aştept
ca ei să o aleagă când vor putea decide?

4. În al patrulea rând, părinţii să recunoască
puterea mare a anturajului, mai ales la această vârstă,
şi să o folosească în mod pozitiv. Adolescenţii lor vor
rămâne în biserica în care şi-au făcut prieteni. Părinţii
să încurajeze prietenia cu alţi copii şi să le ofere
cadrul necesar, prin diverse întâlniri şi timp petrecut
împreună.

Dar să vedem cum se poate pregăti biserica pentru a
integra „absolvenţii“ de Şcoală duminicală.

reprezintă condiţia esenţială
pentru rămânerea tinerilor în biserică. Este o atitudine
mai greu de măsurat prin acţiuni concrete, dar tinerii
vor simţi dacă ea există sau nu. Să nu ne mirăm dacă nu
vor fi entuziasmaţi de la început şi nu ne vor copleşi cu
laude şi mulţumiri pentru că îi iubim, dar vor simţi şi
vor aprecia această atitudine. Fără ea, nici măcar nu
avem dreptul să le cerem să rămână în biserică.

Predicarea relevantă, care îi învaţă cum să trăiască
pentru Dumnezeu la modul cel mai serios este o altă
condiţie nenegociabilă.

, relevante şi aplicative îi vor atrage. Mulţi
dintre ei au un interes serios şi vor alege biserica unde
nevoia lor va fi împlinită. Partea tristă este că, uneori
suntem incapabili să răspundem nevoilor şi
întrebărilor sincere şi reale ale tinerilor. Postul de
muzică MTV are o mare influenţă în rândul
generaţiei de astăzi, dar iată unul dintre motive, aşa

Dragostea şi acceptarea

Predicile şi învăţăturile
biblice
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cum este el prezentat de doi tineri care au scris
postului de televiziune:

şi
Chiar

nu are biserica răspunsuri pentru problemele şi
nevoile reale ale tinerilor de apelează la alte surse?

în care au încredere este, de
asemenea, vitală, pentru rămânerea lor în biserică.
Prima impresie este că adolescenţii vor independenţă
totală şi nu au încredere în adulţi, dar în cazul celor
mai mulţi dintre ei este vorba mai mult de o faţadă, de
un „efect secundar“ al procesului normal de stabilire a
unei identităţi proprii. Realitatea este că au nevoie şi
doresc relaţii apropiate cu adulţi în care să aibă
încredere, care să le ofere sprijin şi să fie adevăraţi
mentori pentru ei. Pentru aceasta este nevoie de timp
şi de dedicare din partea adulţilor. Utile sunt
întâlnirile „mixte“- un fel de ale bisericii în care
participă membrii din diverse generaţii. Cunoaşterea
este astfel facilitată, iar adolescenţii şi tinerii au
dreptul să vadă în ce fel de grup se vor integra.

Un alt aspect, poate neglijat, este

de exemplu cei proveniţi din familii
dezbinate, orfani, cei singuri, cei cu diverse
handicapuri. Biserica atentă la ei transmite un mesaj
semnificativ tuturor:

Pe lângă dragoste şi conţinutul relevant al
predicilor,

reprezintă un liant puternic. Tinereţea
este vârsta viselor, a pasiunii, la care doreşte imediat
rezultate extraordinare, fără anticiparea piedicilor şi
opoziţiei, iar ceilalţi membrii trebuie să le ofere un
astfel de cadru, plus înţelepciunea experienţei.Avem
dreptul să le cerem adolescenţilor şi tinerilor să se
alăture unei biserici amorţite sau adormite? Nu am
face altceva decât să le urăm

Probabil că aspectul cel mai vizat în integrarea
tinerilor în biserică este cel al în care să
fie integraţi. Este normal, dar cu un avertisment.

Nimănui nu îi pasă ce
gândim noi Am o întrebare şi cred că, dacă există
cineva care mă poate ajuta, aceia sunteţi voi.

ieşiri

Aici toţi sunt preţuiţi şi sprijiniţi.

Somn uşor.

Relaţia cu alţi adulţi

atenţia sporită
acordată adolescenţilor sau tinerilor cu probleme sau
nevoi mai mari,

entuziasmul, pasiunea, bucuria
membrilor

activităţilor

Activităţile, oricât de plăcute ar fi, nu sunt decât
mijloace pentru stabilirea unor relaţii apropiate şi
pentru a sluji oamenilor. În biserica în care activităţile
sunt prioritare, se vor acumula tinerii „superficiali“ şi
vor rămâne nesatisfăcuţi spiritual şi relaţional.
Activităţile bisericii trebuie să le ofere ocazia de a
stabili relaţii profunde şi de durată.

Probabilitatea ca adolescenţii şi tinerii să rămână
în biserică creşte foarte mult dacă participă activ la

. Există
posibilitatea de a participa la grupe de studiu biblic, la
acţiuni de evanghelizare, la vizitarea celor bătrâni şi
bolnavi, la diverse grupuri de cântăreţi. Un singur
exemplu: o biserică din nord-vestul ţării organizează
săptămânal evanghelizarea celor fără adăpost. Tinerii
se adună la biserică, se roagă, fac sandviciuri şi apoi
merg să le împartă şi să discute cu oamenii. Gama de
activităţi este foarte largă şi ele reprezintă un mijloc
foarte eficient de atragere şi păstrare a tinerilor în
biserică. Voluntariatul în cadrul unor asociaţii de
caritate este şi el o opţiune utilă.

Dar, iarăşi - risc să fiu împroşcat cu pietre -
activităţile au un mare defect: unele dintre ele
necesită bani, subiect fierbinte pentru orice biserică.
Dar înainte să ridicaţi piatra, răspundeţi la întrebarea:

Un ultim aspect, familiile şi bisericile au obligaţia
să se roage poate mai mult decât în trecut, pentru
generaţia tânără. Numai o

poate ajuta la definirea problemelor, la
identificarea soluţiilor şi la transformări de durată ale
tuturor generaţiilor din biserici.

În încheiere, propun ca articolul meu să fie
comentat (nu pentru că este extraordinar) datorită
importanţei subiectului. Ar fi util să auzim părerea
altor lucrători cu experienţă sau cu întrebări. Ar fi la
fel de interesant să aflăm despre exemple de integrare
a adolescenţilor şi tinerilor în biserici. Adunaţi-vă
ideile (sunt sigur că aveţi mai multe decât credeţi) şi
curajul şi scrieţi redacţiei.

Domnul să ne facă instrumentele Sale în
transformarea generaţiilor care vin.

Biserica Timişoara

slujirea oamenilor, în biserică şi în afara ei

rugăciune susţinută şi
consecventă

De ce eu, adolescentul Ionică, să mă botez şi să devin
membru al bisericii care are zero fonduri pentru
acţiuni ale tinerilor şi adolescenţilor?

,

Filadelfia
Tavi VERLAN
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Participarea copiilor în povestire este o
modalitate distractivă de a-i implica pe copii şi de a le
mări atenţia în timpul povestirii. Dacă îţi place ideea
ca micuţii să fie atenţi la fiecare cuvinţel al tău, fără
să le scape vreunul, atunci o să-ţi placă acest fel de
povestiri. Există o varietate largă de elemente ce pot
fi folosite şi fiecare din ele pot transforma o povestire
simplă, monotonă, într-una în care copiii pot
participa. Odată ce ai prins ideea, vei descoperi că o
poţi folosi în multe lecţii.

Vom ilustra în continuare unul din cele mai des
folosite moduri în care copiii participă la povestire,
iar apoi, vom enumera şi alte moduri simple. În
povestirea noastră, este vizat cuvântul ,
cuvântul , şi cuvântul . Când copiii
vor auzi cuvântul vor bate de două ori din
palme ( ). Când vor auzi cuvântul

), vor rosti iar când vor auzi cuvântul
, vor rosti ( Învaţă-i mai întâi pe copii

semnele (sau sunetele) şi lasă-i să le exerseze. Apoi,
citeşte povestirea după cum urmează, făcând o mică
pauză pentru semne/sunete.

David a fost un mic ciobănaş; el
avea grijă de oi ( David,
găsea locuri cu păşuni verzi, astfel ca oile (

David
oaie (oi) leu (urs)

David,
oaie

(oi urs
(lup)

( )
( ),

pleosc, pleosc
bee, bee

huu, huu).

pleosc, pleosc
bee, bee). pleosc, pleosc

bee, bee)

lui să poată mânca iarbă. David ( ),
căuta ape liniştite, pentru ca oile ( să poată să
bea apă proaspătă. Şi David , găsea
locuri liniştite, lipsite de pericole, astfel ca oile (

să se odihnească. Aşa ştia David
să aibă grijă de oile ( lui. Le asigura

hrană, apă şi odihnă.
Dar într-o zi, s-a apropiat de ei un leu (

Dar David s-a luptat cu el şi l-a
omorât.

În altă zi, a venit un urs ( dar David
l-a omorât şi pe el. Leul ( şi

ursul ( nu au reuşit să fure nici o oaie (
.

Povestirea de mai sus este o versiune restrânsă a
povestirii principale. După ce ai ţinut o astfel de
lecţie, poţi ca s-o repeţi din nou şi din nou, nu numai
atunci când este plănuită, ci oridecâte ori cântaţi o
cântare despre David, sau chiar şi atunci când este
planificată o altă lecţie.

Intervenţii similare ale copiilor se pot introduce în
povestirea principală a zilei, ca să fii sigur că toţi
copiii au şanse suficiente de a interveni cu
participarea lor. Ia-ţi câteva minute înainte de
povestire, arătându-le copiilor ce au de făcut. Apoi

pleosc, pleosc

.

bee, bee)
pleosc, pleosc

bee,
bee) pleosc,
pleosc bee, bee)

huu, huu)
pleosc, pleosc

huu, huu)
pleosc, pleosc huu, huu)

huu, huu) bee,
bee)

( )

(
),

( )

( )
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observă cât de atenţi pot fi la povestire, ca să nu
piardă nici o intervenţie. Participarea copiilor în
povestire, poate adeseori să ţină loc de material
vizual şi poate adăuga puţină varietate în predarea ta.
Iată câteva idei:

Braţele pot face valuri;
trupurile pot să se aşeze, se pot ridica, se pot culca;
capetele se pot scutura, se pot duce la culcare, etc;

tropăit nerăbdător cu
picioarele, galop de cal, ciocănit cu degetul în uşă,
aplaudat;

sunete de animale, vâjâitul vântului;
se scutură o foaie de hârtie

(pentru vânt sau furtună), zgomote cu obiecte,
folosiţi orice fel de instrumente de ţinut ritmul
(tamburina, toba...). Folosiţi sunete înalte pentru

şi sunete joase pentru
Un pentru

un Faraon care vorbeşte cu Moise, sau
pentru Samuel, sau pentru Petru care
se leapădă. Orice expresie care va fi repetată de
câteva ori îţi dă siguranţa unei bune participări a
copiilor.

Învăţătorii au nevoie de un – o reacţie
din partea copiilor pentru a vedea ce au înţeles sau nu

1. Mişcări ale trupului.

2. Sunete ale trupului:

3. Sunete vocale:
4. Sunete cu instrumente:

5. Folosirea de cuvinte, sau expresii.

CUM PRIMIM ŞI CUM INTERPRETĂM
REACŢIA COPIILOR DIN CLASELE
PRIMARE

băieţii buni băieţii răi;

feedback

NU
Iată-mă

Nu-l cunosc

au înţeles ei din lecţie. Ei folosesc acest feedback
pentru a-şi măsura eficienţa predării.

Copiilor trebuie să li se ofere oportunitatea de a
răspunde. Cineva a spus: (ceea ce predai tu)
trebuie să aibă ca rezultat (răspunsul
elevului). Copiii sunt bucuroşi să răspundă unui
învăţător care este gata să-i asculte cu interes, nu cu
supărare sau fără răbdare. Aceasta ar putea să fie
pentru ei, cea mai importantă parte;

Copiilor din clasele primare, le place să deseneze
soluţii la probleme. De exemplu, Dan, trebuie să aibă
grijă de frăţiorul mai mic, dar, tocmai îi vine în vizită
un prieten pentru a se juca cu mingea. Ce va face
Dan? De ce?

Elevii vor putea să răspundă verbal, sau în scris,
sau să deseneze un răspuns, sau chiar să îl mimeze.
După ce au dat răspunsul, poţi continua predarea
întrebând ceva de genul

Dacă copilul este sincer, interpretarea răspunsului
lui precum şi reacţia ta la acest răspuns ar trebui să fie
o chestiune privată. Există mai multe posibilităţi:
1. Copilul nu este încă pregătit să răspundă Domnului

în această problemă. Roagă-te pentru acest copil şi
arată-i dragoste.

2. Copilului îi lipseşte experienţa şi conştiinţa.
Asigură-i timp pentru discuţii şi fii mai specific în
aplicaţiile la lecţii.

3. Din cauza prea multor presiuni, copilul a fost
împiedicat să răspundă Domnului. Roagă-te ca
mediul de acasă şi prietenii să devină secundare,
lăsând loc relaţiei cu Domnul.

4. Copilul înţelege ceva din ceea ce predai, dar nu în
totalitate. Roagă-te pentru felul în care predai şi
pentru exemplul tău personal. Întoarce-te la ideile
care nu au fost înţelese şi prezintă-le dintr-o alta
perspectivă.
Asigură un moment de fiecărui copil în

fiecare lecţie. Şi numai atunci vei şti că
(ceea ce predai) conduce la acea (ceea ce
copilul aude şi înţelege).

Unul din cele mai rele lucruri care se pot întâmpla
fiecărui copil, este sentimentul că nu se poate ridica la
înălţimea colegilor lui. Cuvântul pentru acel
sentiment este Noi toţi ştim ce este
aceasta, întrucât trăim printre oameni care sunt
apăsaţi de sentimente de incompetenţă şi nepotrivire.
Observaţi caracteristicile: comportament care atrage
atenţia, conştiinţa de sine, sfiala, super –sensibilitate,
invidie, perfecţionism, dominaţie, izolare,
recompensare şi criticism.

Aceste caracteristici pătrund în copiii noştri, nu
numai prin cultura noastră mondenă ci şi prin părinţii
ineficienţi şi neinformaţi care personalizează această
cultură. Printre atitudinile adulţilor responsabile de
sentimentul de inferioritate sunt: respingerea,
pedepsirea prea frecventă, tachinarea, corecţie

Impresia
expresia

: De ce crezi că Dan a ales să
facă aşa ceva?

feedback
impresia

expresie

inferioritate.

INFERIORITATEA – NECAZUL
COPIILOR DE GIMNAZIU
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negativă, comparaţii nefavorabile, suprasolicitare,
perfecţionism şi experienţe dezamăgitoare.

Oare cum îi vom salva pe copii din acest mediu
nesănătos şi păgubos, care continuă să-i atragă şi
să-i distrugă? Iată câteva sugestii care ar putea să vă
ajute:

. Cercetările arată că aceasta depinde de
abilitatea fiecărui părinte de a-şi comunica
dragostea, factorul cel mai important în modelarea
respectului de sine. Învăţătorii de la grupele de
adolescenţi ar trebui să înţeleagă că doar spunând
copilului că-l iubesc, aceasta este echivalentul unui

. Este destul de ieftin şi lipsit de
sinceritate.

Am întâlnit recent un învăţător al unui adolescent
care şi-a luat o zi liberă de la servici pentru că un băiat
din clasa lui, aflat în necaz, să aibă pe cine conta, într-
un moment de criză familială. În acea zi, băiatul s-a
bucurat de o doză de dragoste a lui
Cristos, prin învăţătorul său de şcoală duminicală şi
nu va uita aceasta niciodată.

O fetiţă din clasa a patra de la şcoala noastră
duminicală, abia aştepta în fiecare duminică
învăţătorul ei să o îmbrăţişeze; tăticul ei murise în
urmă cu patru ani. Comunică-ţi dragostea fiecărui
copil prin tale. Aceasta îl va ajuta să
realizeze că este valoros în ochii tăi şi va avea o mai
bună imagine de sine.

îi va spori simţul de adecvaţie Lauda, este însă
un lucru delicat, aşa că fiţi atenţi cum o faceţi. Când
un învăţător îl numeşte pe Nelu un „băiat bun” pentru
că a recitat Psalmul 23, cum va numi apoi pe Ovi,
care are dificultăţi în a spune Ioan 3:16? Un „băiat
rău”? Ovi s-ar putea simţi aşa. Ar fi mai bine pentru
învăţător să spună: „Nelu, îmi place cum ai repetat
acest minunat psalm.” Adăugând un cuvânt de laudă

unui copil
, este o strategie mai

înţeleaptă. Probabilitatea ca un coleg de clasă să
piardă într-o astfel de abordare este mult mai redusă.
Să lăsăm ca fiecare copil să fie un învingător în felul
lui – tu poţi să faci ca aceasta să se întâmple.

va mări sentimentul de competenţă. Unii învăţători îi
văd pe elevii lor drept nişte obiecte ale abilităţilor şi
eforturilor lor – oameni care pentru a-şi
împlini responsabilităţile înaintea lui Dumnezeu. În
astfel de abordare, primează filozofia:

. O scurtă privire
asupra lucrării de învăţare a Domnului Isus ne arată
cât de incompletă este o astfel de abordare. (ex:
femeia la fântână – Ioan 4; Zacheu – Luca 19; Orbul
– Ioan 9).

Cercetările arată: copiii vor reţine 90% din ceea
ce fac, în timp ce vorbesc despre acel lucru. Orice
modalitate prin care poţi angaja copilul în procesul
învăţării (folosind majoritatea simţurilor sale) prin
folosirea diferitelor metode (povestiri, lucru manual,
scrierea de poezii sau eseuri, dramatizări, muzică,

1) Trebuie să ne arătăm dragostea faţă de
adolescent

2) Laudarea contribuţiilor şi acţiunilor unui
copil, .

3) Implicarea copilului în procesul de învăţare

plasture spiritual

încarnată

fac ceva

voi staţi
cuminti în timp ce eu mă desfăşor

acţiunile

comportamentului sau acţiunilor mai
degrabă decât caracterului său

interviuri luate celor care slujesc pe Domnul, studiul
hărţilor, activităţi de construcţie - modelul templului,
etc, jocuri biblice, anagrame, excursii, cărţi şi
ajutoare vizuale) va îmbunătăţi nu numai activitatea
de învăţare, ci şi părerea sa despre sine.

Atitudinea „pot să învăţ şi singur” este bine venită
în educaţia creştină, fie în clasele de şcoală
duminicală , fie în grupurile de casă sau în cele din
curte. Punând copilul să facă ceva semnificativ, legat
de studiu, îţi asigură şi ţie ocazii de a-l lăuda. În plus,
copilul va învăţa prin implicarea lui, căci
creştimismul este o credinţă activă –şi nu putem să
stăm, fără a face nimic. (Iacov:2:26).

Aceste trei principii sunt o bună platformă pentru
o slujire eficientă, care vin în întâmpinarea nevoilor
de creştere ale copilului, pentru o mai bună imagine
de sine şi simţ al adecvaţiei şi al competenţei. Pune-le
în aplicare chiar de azi!

Traducere din revista „Evangelizing Today's
Child”

Biserica Timişoara
Rodica MITULESCU

Poarta Cerului
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Locuiesc într-o localitate de pe Târnava Mică.
Dumnezeu m-a binecuvântat să lucrez cu copiii
bisericii în cadrul şcolii duminicale. Cred că eu sunt
dintre cei mai în vârstă învăţători din biserică,
întrucât am început această lucrare acum 25 ani.

Învăţăm Cuvântul lui Dumnezeu, cântări, versete
biblice şi organizăm tabere creştine pentru copii. În
aceste tabere avem ca scop evanghelizarea copiilor
nemântuiţi.

În cursul acestor ani, am văzut multe lucrări ale
Domnului printre copii. Dumnezeu mântuieşte,
Dumnezeu vindecă şi printre cei mici !

Un caz relevant l-am avut în anul 2008, în tabăra
, la Praid.

În următoarele rânduri vă redau mărturisirea unei
adolescente care în tabără a simţit atingerea
Domnului:

Mahanaim

Mă numesc Suciu Ioana şi acum doi ani, fiind o
adolescentă de 16 ani, am fost invitată să particip la
tabara creştină din Praid împreună cu copiii de la
şcoala duminicală din localitatea Corneşti, judeţul
Mureş. Timpul petrecut acolo a fost extraordinar şi a
avut asupra mea un impact puternic.

Provin dintr-o familie de ortodocşi. Eram o fată
orgolioasă, cu multe capricii şi făceam doar ce
credeam eu că e bine. Aveam multe prietene în lume
şi gustam din toate plăcerile. Eram energică şi
iubeam distracţia, telenovelele fiind pe primul loc.

Nu îmi plăcea să aud de Dumnezeu; consideram
biserica necesară pentru preoţi şi pentru bătrâni.

În zilele petrecute în tabără mi s-a întâmplat ceva
deosebit. Am auzit despre Dumnezeu, am auzit ce
înseamnă o rugăciune şi pentru prima oară în viaţa
mea, am citit primul verset din Biblie!

Cu fiecare zi ce se scurgea în tabără, simţeam
instalându-se în sufletul meu o linişte şi o bucurie
deosebită. Acesta a fost începutul cercetării mele.

După întoarcerea din tabără, prima săptămână
am ezitat să merg la Biserica Penticostală. Îmi era
teamă că prietenele mele vor râde de mine, dar nu a
trecut mult timp şi am biruit acestă teamă. Am început
să frecventez biserica şi serile de tineret. Fără să-mi

dau seama, Evanghelia lucra în sufletul meu
distanţându-mă de toate lucrurile lumeşti.

După un an de la întoarcerea din tabără, respectiv
21 iunie 2009, mă aflam în apa botezului nu doar eu,
ci şi mama mea.

Dumnezeu şi-a continuat lucrarea: dintr-o tânără
rebelă, a făcut o învăţătoare de şcoală duminicală
care şi-a pus toată energia în slujba Domnului. Acum
am 18 ani, am terminat liceul şi nu-mi pare rău că am
ales calea pocăinţei.

V-am scris această mărturisire pentru încurajarea
tuturor învăţătorilor care lucrează cu copiii bisericii .

Lider învăţători Şcoala Duminicală
Corneşti-Judeţul Mureş

Virginia RUSU,

Tabăra de la PraidTabăra de la Praid

Activitatea copiilor din Corneşti
cu ocazia sărbătorilor de iarnă

Activitatea copiilor din Corneşti
cu ocazia sărbătorilor de iarnă
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Aş vrea să am un cuvânt de încurajare pentru
învăţătorii de şcoală duminicală, dar şi pentru părinţii
care au pe inimă lucrarea cu copiii şi uneori întâmpină
greutăţi şi sunt tentaţi să abandoneze lupta. Doresc să
vă îndemn să nu renunţaţi la munca pe care o depuneţi
pentru educarea copiilor şi pentru implementarea în
mintea şi în inima lor a tot ceea ce înseamnă învăţătură
biblică. De multe ori poate că vi se pare o lucrare fără
rost, culegeţi prea puţine roade, prea puţine satisfacţii,
dar vreau să vă asigur că Cel ce ne-a creat veghează ca
ceea ce semănăm noi în inimioarele lor, la vremea
hotărâtă de El să aducă roade spre slava Împărăţiei Lui.

Sunt o mamă pe care Domnul a binecuvântat-o cu
şapte copii (6 fete şi un băiat). Suntem o familie
fericită şi cu toţii ne silim să slujim pe Domnul cu toată
inima şi cu toţi talanţii pe care El ni i-a dat. Dar după
cum în versurile unei cântări se spune că:

tot aşa şi în familia
noastră am avut de luptat o luptă nu chiar uşoară,
pentru că Tatăl ceresc a hotărât să ne încerce credinţa şi
totodată să ne modeleze caracterul după sfântă voia Sa.

Imediat după ce s-a născut cel de-al şaptelea copil,
băieţelul nostru , au apărut şi multe probleme
legate de sănătatea lui. Până la vârsta de un an a fost
foarte bolnav, nimeni nu ştia ce diagnostic să îi pună.
Orice mânca, vomita, în greutate nu punea nimic şi
toate aceste probleme au survenit în urma unei
laringite acute pe care a contactat-o la două luni. M-au
trimis să-i fac chiar şi testul HIV, dar slavă Domnului
că analiza a ieşit bine. Apoi, la vârsta de 3 ani a fost
operat de 2 ori la burtică, iar la 7 ani, a suferit într-un
interval de 6 luni două operaţii la ochi. După un anumit
timp, starea fizică generală s-a îmbunătăţit, dar am
observat că suferă şi de cifoză şi are o spasticitate
pronunţată a încheieturilor, de la 3 ani face tratament
recuperator periodic. El nu se poate juca fotbal sau alte
jocuri cu mingea, pentru că aleargă greu; la educaţie
fizică se uită de pe margine la copii. Când avea 5 luni
unul din copii l-a scăpat din braţe şi a dat cu capul de
podea şi lucrul acesta a avut urmări asupra dezvoltării
lui. Crescând, a început să realizeze că nu se poate
comporta ca ceilalţi copii, şi mai ales era complexat din
cauză că nu avea rezultate şcolare bune. Medicii i-au
eliberat un certificat CES (cerinţe educative speciale)
şi pe baza acestui certificat nu aveau voie la şcoală să-l
lase repetent, dar s-au găsit şi oameni răi intenţionaţi
care nu l-au înţeles, iar diriginta lui din acea vreme,
care nu suporta pocăiţii, l-a lăsat repetent, cu toate că
sora lui mai mare era profesoară la acea şcoală.

În cer pe flori
nu poţi fi dus când alţii s-au luptat,

Paul

Acum se află la o şcoală unde este înţeles şi este
înconjurat cu îngăduinţă din partea profesorilor, dar în
toate aceste încercări şi frământări, noi am strigat la
Domnul, pentru că era de multe ori irascibil, voia să
iasă şi el în evidenţă cu ceva, iar copiii de la şcoală
speculau lucrul acesta şi toate prostiile pe care le făceau
ei, le puneau pe seama lui. Suferea mult... eu vedeam şi
simţeam lucrul acesta şi sufeream împreună cu el.

În iarna lui 2009 am avut seri de rugăciune şi
stăruinţă şi el s-a rugat cu foc înaintea Domnului şi

. De atunci viaţa lui s-a
schimbat în mare măsură în bine pe plan spriritual. Am
început să învăţ mai mult cu el, nu numai pentru şcoală,
ci şi din Cuvântul Domnului. A învăţat mulţi psalmi pe
de rost, printre care şi Psalmul 119.

De când s-a promovat la noi în biserică concursul
„Talantul în negoţ” a participat în fiecare an, dar nu
ajungea decât până la faza judeţeană. Anul acesta,
împreună cu grupa mea de copii de şcoală duminicală
(clasele IV-V), ne-am pregătit intens şi

la faza regională a avut 94,64
puncte, chiar înaintea celor care la faza locală şi la
judeţeană au avut 100 puncte. Şi-ar fi dorit să câştige
cupa, dar din cauza emoţiilor a greşit unele întrebări
foarte simple. Acum s-a ambiţionat mai mult şi la anul
vrea să câştige cupa. Oricum, nu asta este important,
pentru noi e un lucru măreţ ceea ce a făcut Domnul
pentru el.Aridicat şi a întărit ceea ce în ochii oamenilor
era neînsemnat şi fără valoare. Acum, după acest
rezultat are şi el mai multă încredere în el însuşi şi
recunoaşte că Domnul are un plan măreţ cu oricine se
lasă cu totul în braţul Lui.

Anul acesta şi rezultatele şcolare au fost mult mai
bune decât până acum. Sunt convinsă că Domnul îşi va
desăvârşi lucrarea, noi trebuie să aşteptăm în tăcere
ajutorul Lui. Îi dau slavă şi Îi mulţumesc de lucrările
Lui măreţe.

Aş vrea să vă încurajez să luptaţi pentru copii şi să-i
ajutaţi pe toţi să participe la concursul „Talantul în
negoţ”, pentru că e o valoare inestimabilă pentru copiii
bisericilor noastre. Pe lângă bogăţiile spirituale pe care
le acumulează, le stimulează şi memoria celor mai
puţini dotaţi intelectual. Şi eu cred că generaţia aceasta,
dacă are Cuvântul strâns în inimă, nu va fi uşor de
clătinat, iar cărarea lor va fi ca lumina strălucitoare în
mijlocul întunericului gros.

Biserica Sibiu

a
fost botezat cu Duhul Sfânt

Domnul l-a
ajutat pe Paul să ajungă până la faza naţională, unde a
obţinut 91,67 puncte,

Tabita LELA
Emanuel
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Mă numesc (dar mi se
spune Upi), am 22 de ani şi aş vrea să vă spun o
întâmplare care mi-a schimbat viaţa. M-am născut
într-o familie creştină alături de încă doi fraţi.
Părinţii ne-au crescut cu dragoste şi au încercat să ne
dea o educaţie sănătoasă. Încă de când eram copii au
încercat să ne imprime Cuvântul lui Dumnezeu în
inimă, astfel că făceam exerciţii de citire şi scriere
din biblia povestită copiilor. Trebuia să lecturăm
zilnic câte o povestioară şi să o transcriem pe hârtie.
Am terminat de citit şi transcris această carte, iar
părinţii au încercat să ne găsească alte cărţi potrivite
pentru noi pe care să le citim. Timpul a trecut dar
totodată s-a stins şi dragostea pentru citit; preferam
să facem orice altceva.

Eram în vacanţa de vară după ce tocmai
terminasem clasa a VII-a şi mama a venit cu o
propunere:

Ştiam că bunicul nostru citea aproximativ 100 de
capitole pe zi, aşa că am încercat şi noi. În prima zi
am terminat de citit Geneza şi Exodul. După fiecare
carte citită trebuia să mergem la mama să îi povestim
ce am citit. Însă motivul pentru care nu am sărit peste
nici o virgulă era următorul: ştiam că trebuie să fim

Poruţ Samuel Adrian

Upi, mi-a zis mama, dacă tu şi Flaviu citiţi Biblia,
eu şi cu tatăl vostru ne-am înţeles că o să vă
cumpărăm calculator.

De acord, am răspuns noi, şi plini de bucurie ne-
am şi apucat să citim.

corecţi, credeam că dacă trişăm Domnul Isus se va
supăra pe noi şi poate va îngădui să ni se strice
calculatorul. Spre surprinderea tuturor am continuat
în ritmul în care am început, toată ziua citeam din
Biblie şi asta pentru că ne gândeam la răsplată. După
aproximativ o lună şi vreo două săptămâni am
terminat. Am citit Biblia într-un timp relativ scurt şi
am observat că făceam mult mai bine legătura între
relatările biblice pentru că le aveam proaspăt în
minte.

Calculatorul mult dorit nu a venit imediat, pentru
că nimeni nu s-a gândit că o să fim atât de “harnici”.
Oricum a fost bine venit pentru că am învăţat să îl
utilizez. Eu mi-am făcut partea dar nici Dumnezeu nu
s-a lăsat mai prejos pentru că m-a ajutat, iar azi lucrez
ca şi consultant software la un important dezvoltator
şi implementator de soluţii ,

şi din România.
Aş vrea să le mulţumesc părinţilor şi bunicii care

ne-au sprijinit mereu în rugăciunile lor. Ştiu că
Dumnezeu i-a ascultat pentru că în clipele cele mai
grele am simţit “MânaAtotputernică” la lucru. Sunt 5
ani de când am încheiat un legământ cu Domnul şi am
trecut şi mai trec prin încercări dar am învăţat să am
ochii aţintiţi spre răsplătire.

Le recomand copiilor să citească cu atenţie Biblia,
iar părinţii să facă ce au făcut părinţii mei. Nu uitaţi să
vă stimulaţi copiii la citirea Bibliei.

eGovernment
eBusiness Content Management

Samuel Adrian PORUŢ

O propunereO propunere
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Începuturi...
Respirăm, zâmbim, păşim, simţim...într-un

cuvânt: TRĂIM! În fiecare zi facem lucruri care au
un început, însăşi ziua e un nou început. Ne ridicăm
dimineaţa din pat, deschidem ochii, vorbim cu cei
din jur...fără să fim conştienţi avem noi începuturi
care ne pot schimba viaţa.

– îţi vor spune mulţi.
Am verificat de multe ori această teorie, e adevărată
uneori, numai că... oricât de greu ar fi un început, al
nostru a fost greu, dar şi plăcut!Am să vă spun cum a
fost:

Am încept în luna septembrie a anului 2008.
Eram adunaţi mai mulţi tineri la biserică şi ni s-a
propus să începem o pentru cei mai mici. Nu e
ceea ce vă închipuiţi, nu o şcoală oarecare, ci una

. O şcoală în care copiii nu vin din
obligaţie, ci doar din dragoste şi plăcere. Dar înainte
de a avea contact cu cei mici, am fost noi (învăţătorii)
supuşi unor mici studii şi teste, am învăţat să vorbim
în limbajul copiilor, am învăţat să ne jucăm din nou,
am învăţat să cântăm cu semne... Totul a fost
amuzant, dar trebuia făcut cu simţ de răspundere.
Plăcut impresionaţi cu toţii am început să învăţăm şi
să ne implicăm tot mai mult. Timpul a trecut repede
şi duminică dimineaţa pe data de 12 noiembrie 2008
ne-am întâlnit cu toţii la demisolul bisericii pentru a
întâmpina micii elevi.

Îmi aduc aminte şi acum cum toţi învăţătorii
împărţeau zâmbete oricărui copil venit. Am încercat
să ne menţinem senini, dar palmele transpirate şi
ochii mari ne dădeau de gol emoţiile. Simţeam cum
ne tremură inima, iar atunci când s-a făcut ora 9, am
intrat la grupele la care trebuia să slujim. A fost o
duminică cu adevărat binecuvântată. La sfârşit ne-
am întâlnit din nou cu toţi învăţătorii şi cu lacrimi în
ochi, am venit cu mulţumire şi bucurie înaintea lui
Dumnezeu.

Aşa a început Şcoala Duminicală în biserica
noastră, care am numit-o generic „BETELINO”,
cuvânt care provine de la numele Bisericii
„BETEL”. Câţiva tineri, cu ajutorul lui Dumnezeu şi
sprijiniţi de păstorul bisericii, Virgil Neagu, de
conducerea bisericii şi de alţi fraţi şi surori deschişi
pentru această lucrare, am reuşit să aducem la viaţă

Începutul e cel mai greu,
după aceea totul e mai simplu!

şcoală

duminicală

această lucrare extrem de importantă în cadrul
mediului creştin evanghelic. Lucrarea s-a început cu
copiii de vârstă preşcolară până la clasa a 5-a
(inclusiv), aproximativ 200 de copii, programul
desfăşurându-se în fiecare duminică dimineaţă la
demisolul bisericii.

După începerea Şcolii Duminicale am participat
la prima Conferinţă Regională a Învăţătorilor de
Şcoală Duminicală şi a Profesorilor de Religie, în
anul 2008 care s-a desfăşurat la Piatra Neamţ.
Această conferinţă a însemnat enorm de mult pentru
noi, mai ales că tema prezentată de fratele Samuel
Muică, a fost despre Şcoala Duminicală, ce este ea, ce
trebuie să conţină, care sunt scopurile, cum trebuie
organizată etc. aceste cuvinte au venit din partea lui
Dumnezeu exact pentru noi.

Pentru a realiza ceva trebuie să ai un scop şi o ţintă
bine definită! Perspectiva noastră a fost una plină de
credinţă, îngenunchiaţi, cu privirea în sus, cu mâinile
încrucişate în rugăciune implorând din partea lui
Dumnezeu putere şi înţelepciune pentru a lucra cu
cele mai minunate făpturi. Apoi, cu bucurie şi o nouă
speranţă licărind în suflet, ne-am încrezut în
Dumnezeu şi ne-am permis să ne propunem lucruri
mari şi obiective măreţe. Principalele obiective pe
care ni le-am propus în anul şcolar 2008 – 2009 şi le-
am realizat cu ajutorul lui Dumnezeu au fost:

Slujirea în Biserică în fiecare duminică
dimineaţă, cu câte o grupă de copii;

Participarea la concursul Talantul în negoţ,
calificându-ne cu un copil la faza regională;

Parcurgerea cursului PEC 1, suţinut de AMEC,
cu toţi învăţătorii de copii. La acest curs care s-a
desfăşurat în luna aprilie 2009, au participat 90 de
învăţători de copii, din 15 biserici, din judeţele
Suceava şi Botoşani;

Organizarea unei lucrări de misiune şi ajutorare
la Spitalul comunal din Dumbrăveni, împreună cu
grupa mare de copii, unde s-a desfăşurat un program
de cântări, poezii şi versete, pregătind şi câte un mic
ajutor pentru bolnavii din spital;

Colectele duminicale au fost folosite pentru
donaţii în mai multe proiecte evanghelistice şi
sociale, de exemplu: Misiunea Speranţa pentru cei
mici (Proiectul România – evanghelia pentru fiecare

�

�

�

�

�
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copil, Proiectul India – orfelinate creştine, Proiectul
Indonezia – sponsorizarea copiilor săraci, Proiectul
Africa – sponsorizarea copiilor săraci), Revista
Mărgăritarul.

Am început anul școlar 2009 - 2010 cu o nouă
viziune în care ne-am propus, cu ajutorul lui
Dumnezeu, extinderea şi îmbunătăţirea programului
Şcoală Duminicală, dându-ne toate silinţele să
facem totul din toată inima şi să dăm tot ce avem mai
bun în noi pentru slava şi gloria lui Dumnezeu.

„Fiecare
învăţător de Şcoală duminicală este la fel de
de Dumnezeu ca orice alt misionar din jungla
Africii.” (Billy Graham)

Ne dorim ca lucrarea lui Dumnezeu să aibă
propăşire, iar noi să lucrăm din toată inima pentru ca
să fim răsplătiţi de Stăpânul şi Conducătorul nostru
suprem.

Prezent ...

Din
octombrie 2009, Şcoala Duminicală „BETELINO”,
fiind în al doilea an de funcţionare cuprinde 6 grupe
de copiii de la grădiniţă până la clasa a VII-a
(inclusiv), iar începând cu luna ianuarie 2010 avem
8 grupe, aprox. 300 de copii, care se întâlnesc în
fiecare duminică (4 grupe dimineaţa şi 4 seara), în
timpul programului din biserică.

Peste 40 de tineri (învăţători de copii şi lideri
muzicali) slujesc în cadrul acestei lucrări, fiind
devotaţi şi dedicaţi lui Dumnezeu cu multă dragoste
pentru copii. Înţelegându-ne chemarea şi
acceptând-o în viaţa noastră, slujim Domnului cu
dragoste gândindu-ne la faptul că:

chemat

Unul din obiectivele noastre anuale, a luat contur
în data de 15 noiembrie 2009, zi în care pentru Şcoala
duminicală „BETELINO” a fost o zi de sărbătoare. În
acestă zi Dumnezeu a rânduit să îl avem în mijlocul
nostru pe fratele Samuel Muică, care a slujit
împreună cu noi, fiind o bucurie şi binecuvantare
pentru noi, pentru părinţi, dar în mod special pentru
copii. Dimineaţa fratele Samuel a vizitat toate
grupele de copii, aducându-le cuvinte de încurajare,
rugându-se cu ei şi discutând despre multe lucruri
interesante. Dar cei mai bucuroşi copii au fost cei de
la Grupa Adolescenţilor, deoarece ei l-au ascultat pe
fratele Samuel susţinând lecţia „Ce vrei să fii când o
să fii mare?” Seara toţi copiii şi învăţătorii au slujit în
biserică, fiecare aducîndu-şi aportul. Astfel seara
acesta a fost denumită , deoarece
toate grupele au avut câte un scurt program împletit
cu cântări, poezii, versete şi psalmi, spre slava lui
Dumnezeu, iar mesajul biblic a fost predicat de
fratele Samuel Muică. O seară de neiutat!

Învăţător coordonator al
Şcolii Duminicale „BETELINO”,

Dumbrăveni, judeţul Suceava

(Partea a doua a acestui articol va fi prezentată
în numarul viitor)

SEARA COPIILOR

Adrian IACOB,
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CEL MAI BUN PRIETEN
Niciodată nu eşti singur, atunci când simţi că nu mai poţi.

Atunci când totul se năruie în jurul tău şi toţi prietenii te-au părăsit,
tu nu eşti singur, este Unul, Dumnezeu care niciodată nu

te va lăsa la greu,
Încrede-te în El şi astfel vei fi cel mai fericit om pentru că îl vei

avea pe Isus în viaţa ta, vei avea cel mai bun prieten pe care cineva îl
poate avea, un prieten care niciodată nu te va trăda, niciodată nu te
va minţi, niciodată nu va fi invidios pe ceea ce ai tu, te va iubi
indiferent de cine ai fost şi cine eşti,

Dragostea Lui este necondiţionată, El ştie a ierta şi a iubi aşa
cum nimeni niciodată nu o face, va fi mereu lânga tine în
momentele cele mai grele, iar când nu vei mai putea te va purta pe
braţele Sale.

NU UITA

NUAI VREASĂAI ŞI TU UNASTFELDE PRIETEN?

Ciprian SERACIN, Grupa mare Biserica Manorah Caransebeş

ISUS ESTE PRIETENUL MEU
De când te-am cunoscut n-ai încetat

să-mi fii prieten, m-ai iubit înainte ca eu
să ştiu de existenţa Ta, încă de la
începutul zilelor mele ţi-ai arătat
bunatatea şi credincioşia Ta, ai revărsat
binecuvântările Tale cereşti şi pământeşti
în viaţa mea. Inima mea dorea să te laude
neîncetat pentru cât bine mi-ai făcut, m-
am pus la dispoziţia Ta iar Tu mi-ai dat
daruri ca să îţi slujesc. M-am bucurat de
tot ce ai lucrat prin mine iar Tu te-ai
bucurat împreună cu mine.

Dar când visele mele pe care le aveam
cu viaţa mea s-au spulberat, am devenit
răzvratită, mă credeam nedreptăţită, am
simţit cum tot cerul s-a depărtat de mine
şi că Tu nu mai eşti lângă mine, însă Tu ai
pregătit un plan de binecuvântare pentru
mine, credeam că m-ai lepadat de la faţa
Ta şi că nu mai credeai în mine. Eram
îndepărtată şi nu ştiam de ce se întâmplă
toate aceste lucruri în viaţa mea, de ce
tocmai mie? Însa Tu erai mai îndurerat
pentru că eu nu te mai căutam pe tine. Dar
Tu nu mai părăsit, ai fost lângă mine
mereu deşi te-am ignorat, te-am rănit, Tu
ai fost intotdeauna Prietenul meu.

Orice s-ar întampla Tu ai fost şi vei
rămâne mereu Prietenul meu!

Roxana ŢUŢUL
Grupa mare Biserica Menorah Caransebeş

Am văzut

Noemi CRĂCIUNESCU,

un lucru mărunt: 5 puişori şi o cloşcă. Pui mici,
drăguţi, gălăgioşi se-adăposteau sub aripile întinse ale mamei
lor, cu ochişori blânzi scoteau un căpuşor galben… priveau
nedumeriţi spre necunoscut… clipeau şi apoi se cuibăreau
adormind liniştiti la pieptul mamei lor. Cloşca ştia că ea are
menirea să îi apere, să îi ocrotească, să îi îngrijească şi să îi
iubească. Şi făcea aceaste lucruri cu toată puterea ei, căutând să
le ofere hrană, căldură, protecţie…

Chiar şi aceste vieţuitoare ştiu ceva, oferă ceva, fac ceva… Am
stat o clipă şi am meditat. Ce lucru mare e să fii părinte… Copilaşii
sunt binecuvântările Tatălui pentru familie, şi cred că părinţii au
responsabilitatea de a fi un model pentru copiii lor, de a fi prietenul
lor, de a-i iubi.

Am văzut că într-o mamă există un nesecat izvor de iubire, o
dorinţă aprinsă de a-şi vedea copiii crescând, o putere nemăsurabilă
de a se jertfi, de a lupta, de a-şi şti copiii în Mâna Tatălui.

Am văzut un tată care se roagă pentru copilaşii lui,
încredintându-i pe rând în braţele Domnului, rostind numele
fiecăruia, de la cel mai mic până la cel mai mare. Dar oare noi,
ca şi copii, aducem bucurie părinţilor? Dorinţa mea e ca
părinţii mei şi Tatăl Ceresc să fie mândri de mine. Eu să cresc în
statură şi în înţelepciune, să fiu plăcută în primul rând înaintea
lui Dumnezeu şi apoi înaintea oamenilor.

Ce scop ai tu ca şi copil? Eşti conştient că eşti iubit şi preţuit?
O tu, copile, nu ai vrea azi să mulţumeşti lui D-zeu pentru

minunaţii tăi părinţi? Iubeşte-i respectă-i, admiră-i, poartă-i în
rugăciune, ascultă-i. Fii pentru ei o bucurie şi o binecuvântare!

Biserica Pe Stâncă - Şoimoş
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Slăvit să fie Domnul! Trăim într-o ţară
îndepărtată – SPANIA - unde poporul lui Dumnezeu
se străduieşte să slujească Celui care i-a dat viaţa, şi
se pregăteşte pentru ziua întâlnirii cu ISUS.

Şi în Spania, pentru al 2-lea an consecutiv – cu
ajutorul lui Dumnezeu - am reuşit să organizăm
concursul TALANTUL ÎN NEGOŢ. În Comunitatea
Teritorială Andalucia, concursul s-a organizat în 5
biserici româneşti: (toate
din Roquetas de Mar), , iar faza
finală care s-a desfăşurat în data de 22 mai 2010, la
biserica (Roquetas de Mar) şi au participat
un număr de 49 de copii. Deşi aici mulţi dintre copii
se lovesc de multe greutăţi în ce priveşte cititul şi
scrisul, totuşi nivelul a fost bun şi ne bucurăm că
aceşti copii au posibilitatea prin intermediul
concursului să înveţe din cuvântul lui Dumnezeu, şi
apoi să păstreze limba română vie.

Sunt importante şi premiile, dar mai importante
au fost momentele de părtăşie, în care copiii au putut
să se cunoască şi să arate că s-au străduit să înveţe din
Cuvântul lui Dumnezeu.

Concursul s-a încheiat de fapt o săptămână mai
târziu (29 mai 2010) când, în cadrul aceleiaşi
biserici, care ne-a fost o gazdă bună şi primitoare, s-a
organizat festivitatea de premiere a câştigătorilor. În
paralel cu premierea a avut loc şi încheierea anului
şcolar de studiu biblic, sărbătoare unde copiii au
cântat, lăudănd pe Dumnezeu, şi au primit
numeroase premii.

Speranţa, Maranata, Elim
Motril si Murcia

Maranata

Câştigătorii concursului pe categorii au fost:

Marius ALBERT

Clasele 2-3:
1. Petru Stoia (Bis. Maranata, Roquetas de Mar)
2. Cornel Ioan Basa (Bis. Elim, Roquetas de Mar)
3. Silviu Spoială (Bis. Elim, Roquetas de Mar)

Clasele 4-5:
1. Claudiu Pop ( Bis. Elim, Roquetas de Mar)
2.Aurelian Tihi (Bis. Maranata, Roquetas de Mar)
3. Ema Maria Stoia (Bis. Maranata, Roquetas de Mar)

Clasele 6-7:
1. Maria Luisa Ciotlaus (Bis. Maranata, Roquetas de Mar)
2. Cristina Marina (Bis.Apa Vieţii, Murcia)
3. Lidia Rotariu (Bis. Elim, Roquetas de Mar)

Clasele 8-9:
1. Samuel Mateciuc (Bis. Speranţa, Roquetas de Mar)
2. Corina Chiriac (Bis.Apa Vieţii, Murcia)
3. SorinaAbigail Marina (Bis.Apa Vieţii, Murcia)

Mulţumim lui Dumnezeu! De asemenea
mulţumim conducerii Comunităţii Teritoriale
Andalucia, conducerilor bisericilor, copiilor,
părinţilor şi tuturor învăţătorilor care au înţeles
importanţa acestui concurs.AMIN

,
Coordonator lucrare cu copiii

Comunitatea Teritorială Andalucia

a ajuns si în paniaS
Talantul
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Dacă sfârşitul anului şcolar ne-a adus premii şi
diplome, nici în câmpul Domnului rezultatele
studierii Cuvântului lui Dumnezeu nu s-au lăsat
aşteptate. În cadrul concursului biblic

ediţia a IV a –faza naţională, am avut rezultate
deosebite, aş zice eu, cele mai bune din istoria
concursului, atât la categoriile de copii, cât şi la cele
de tineri şi adulţi. Menţionez că ultimele două
categorii amintite sunt pentru prima dată în concurs,
iar faza naţională a acestor două categorii, s-a
desfăşurat separat de cea a copiilor. Astfel, pentru
tineri şi adulţi faza naţională a avut loc la Biserica
Elim din Piatra Neamţ în perioada 28-30 mai 2010,
unde concurenţii după examen au avut parte şi de o
excursie gratuită pe lacul Bicaz şi o călătorie cu
telegondola deasupra oraşului Piatra Neamţ. Am
trăit clipe minunate şi am fost surprinşi de
participarea unor surori cu peri albi sau chiar a unor
mămici cu copii micuţi, care au venit la concurs
împreună cu ei. Am dat slavă lui Dumnezeu pentru
astfel de surori care sunt un exemplu atât pentru
copiii lor, cât şi pentru cei din jur. Am stat de vorbă
atât cu concurenţii, cât şi cu responsabilii cu
concursul pe unele regionale sau judeţe.

Astfel fratele pastorul bisericii
gazdă şi responsabil cu concursul pe regionala
Suceava, ne-a mărturisit că a fost onorat să
găzduiască această fază a concursului şi a subliniat
câteva beneficii ale acestuia, spunând că toţi sunt
câştigători, indiferent de rezultatele obţinute,
datorită faptului că au studiat Cuvântul lui
Dumnezeu. În plus au avut ocazia să se cunoască şi
să facă schimb de experienţă şi în felul acesta s-a
creat cadrul părtăşiei între biserici din întreaga ţară.
Dumnealui, ţine să multumească în primul rând lui
Dumnezeu pentru harul revărsat peste tot ce s-a făcut
acolo şi mai apoi, organizatorilor şi sponsorilor care
au făcut posibilă această lucrare şi au sprijinit-o. În

Talantul în
negoţ

Liviu Axinte

final fratele păstor speră ca acest eveniment să devină
o provocare pentru cei care au asistat la festivitatea de
premiere din biserică şi anii următori tot mai mulţi să
fie implicaţi în acest concurs, iar cei implicaţi deja să
devină oameni de nădejde în câmpul Evangheliei
prin practicarea cunoştinţelor aprofundate din
Cuvântul lui Dumnezeu.

Am stat de vorbă şi cu fratele
din biserica Vicovul de Sus nr 1, regionala Suceava
care a obţinut locul al treilea la categoria adulţilor, cu
un punctaj de 95 de puncte. Ne mărturiseşte că nu a
participat neapărat ca să câştige ci pentru că acest
concurs a constituit pentru el o provocare de a sta atât
de aproape de Cuvântul lui Dumnezeu şi doreşte ca şi
pe viitor să poată participa. Aici la Piatra Neamţ a
avut o experienţă nemaiîntâlnită până acum de a
cunoşte fraţi din toată ţara şi de a avea părtăşie cu ei şi
acest lucru l-a bucurat nespus de mult.

din Biserica Filadelfia din Giurgiu,
regioana Bucureşti ne-a spus că este decis să participe
la concurs până câştigă; şi nu numai atât, ci doreşte să
spună şi altora despre concurs, ca şi ei să poată
participa anii următori pentru că a văzut ce mult a
făcut această experienţă a aprofundării Bibliei în
viaţa lui.

Sora din Biserica Betleem din
Alba Iulia, responsabilă cu concursul în judeţulAlba,
ne-a împărtăşit din impresiile ei despre concurs. Jud
Alba este pentru prima dată când participă la
concursul şi în plus au avut şi
premii, confirmând cuvântul care spune că cei din
urmă vor fi cei dintâi. În ciuda piedicilor pe care le-au
întâmpinat cei din Alba, au văzut mâna protectoare a
Domnului la lucru şi s-au bucurat de setea pe care
tinerii şi copiii de la ei o au pentru Cuvântul lui
Dumnezeu, manifestată chiar şi în rândul celor
nemântuiţi care şi-au arătat dorinţa de a participa şi ei
la acest concurs anul viitor. Tot din Alba, am stat de

Ungureanu Iosif

RădoiAdrian

Meisaros Daniela

Talantul în negoţ

20102010
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v o r b ă c u
câştigătoara locului întâi la

categoria adulţilor , care a obţinut 100 de
puncte. Ana este din Biserica Eben-Ezer, din loc
Sebeş, jud Alba şi a participat la concurs la categoria
25+. Ea ne-a spus că studiind cărţile din programa
pentru concurs, s-a îndrăgostit de Cuvântul lui
Dumnezeu, descoperind lucruri noi şi nebănuite şi a
primit o pace care nu poate fi descrisă. Doreşte ca şi
pe viitor să participe la concurs şi a subliniat că
parcurgerea fiecărei etape i-a dat mai mult imbold în
studiere şi aprofundare.

Faza naţională pentru copii, s-a desfăşurat la
Biserica Penticostală din Orăştie în perioada 25-27
iunie 2010 şi aici concurenţii ne-au surprins prin
deosebita lor pregătire, astfel că am avut 20 de premii
întâi dintre care 19 au fost cu punctajul maxim de 100
de puncte. Câştigătorii concursului sunt: Mandici
Abner, Postu Bianca Tabita, Oprea Cristian, Moise
Denisa, Hegheş Elisei, Ognean Eric Daniel, Buliga
Maria, Berindei Onisim, Morgovan Alex, Vecerdea
Cristian, Dobre David, Pînzariu Onisim, Miclea
Paula, Gavril David, Chifor Alexandru, Nimigean
Emanuela, Bălan Adrian, Coicheci David, Miron

StănuşAna

Larisa, Frate Vlad, Cristea Cristina Andreea, Sălăjan
George, Bordînc Lidia, Bozdog Lidia Maria, Luca
Maria Alexandra, Calujac Raul, Badiu Bianca, Sîrbu
Mihaela, Vidineac Cerasela, Drăgoi Cosmin Daniel,
Ianoşic Emanuela, Beza Elena, Asofronie Emima,
Dobre Gabriel, Drăgoi Alina, Ardeleanu Dorina,
Mihalcea Irena, Borş Samuel, Paşcu Diana, Chira
Daniel, Mocan Flavia, Turcu Izabela, Răulea Radu,
Pintilii Andra-Emanuela, Şalariu Anca, Lauric
George, Jurge Teofil, Simonescu Marius, Botănel
Elisa, Dobre Ştefania, Chira Adrian, Negrean
Magdalena, Chelba Violeta, Franciuc Adelin,
Răsădean Cristina.

Toţi aceştia nu se opresc aici, aşa cum s-a
întâmplat în ceilalţi ani, pentru că de anul acesta, prin
harul Domnului, putem organiza şi o fază europeană
în 13-15 august la Hunedoara. Le urăm succes şi
dorim ca acest concurs să se extindă cât mai mult în
întreaga lume, astfel încât anul viitor, să putem
organiza chiar şi faza mondială.

Experienţa de la Orăştie a fost deosebită şi
mulţumim bisericii gazdă şi fratelui păstor Moise
Lucaci pentru că au reuşit să ne facă să ne simţim ca
acasă.

Aceste rezultate deosebite, fără precedent în
istoria concursului, ne transmit un mesaj încurajator,
acela că participanţii au luat în serios concursul
acesta şi mai ales că Domnul face o trezire în rândul
acestei generaţii punând sete după cunoaşterea
Cuvântului lui Dumnezeu. Nu putem decât să ne
plecăm în faţa acestui Dumnezeu măreţ şi să-I dăm
slavă pentru că a găsit cu cale să folosească acest
concurs pentru echiparea generaţiei viitoare în
vederea lucrării Sale.

Nadia AVRAM

În careul de mai jos, veţi găsi numele (apostoli)
ai Domnului Isus conform evangheliei după Matei:
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O mamă poate fi un model pentru copii ei şi îi
poate învăţa cum:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Să se roage
Să trăiască
Să asculte
Să conducă alţi oameni la Domnul

O mamă a rugăciunii (1Sam.1,2:1-21)
Un model de rugăciune
O promisiune ţinută

O mamă căreia i-a păsat de alţii (Rut)
Sacrificiu chiar şi în suferinţă
Călăuză pentru noră

O mamǎ specialǎ (Luca 1-2, Ioan 2:1-11)
Disponibilǎ pentru Dumnezeu

Biblia prezintă mai multe tipuri de mame:

Dumnezeu a binecuvântat-o cu nepoţi pentru a fii
mângǎiatǎ la vremea bǎtrâneţii.

Ana:

Naomi:

Maria:

1.O mamă specială

2.Prima femeie

3.Sora Mariei

4.O mamă a rugăciunii

5.Mama lui Ioan Botezătorul

6.Împărăteasa, nepoata lui Mardoheu

7.O mamă care i-a păsat de alţii

8.Nora lui Naomi, soţia lui Boaz

9.Soţia lui Isaac, mama lui Esau şi Iacob

10.Mama lui Moise

11.O mamă care a influenţat generaţii întregi

12.Mama lui Timotei

RebusRebus

�

�

�

�

Pǎstreazǎ în inima ei

O mamǎ care a influenţat generaţii întregi
(2Tim.1:5)

O credinţǎ împǎrtǎşitǎ
Nepoţi spirituali

Biserica Dublin, Irlanda

Exemplu de viaţǎ în totalitate disponibilǎ pentru
planul Lui Dumnezeu.

Lois aminteşte tuturor bunicilor de influenţa
deosebitǎ pe care o pot avea în lume, prin viaţa
nepoţilor lor.

Lois:

Luminiţa HĂDĂRĂU
Betel

Schiţă lecţie:
iua ameiZ Miua ameiZ M
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Scopul jocului:

Materiale necesare:

Desfăşurare:

VARIANTA1 - Pe echipe

să testeze şi să întărească
cunoştiinţele biblice însuşite de copil până în
prezent, să îi stimuleze creativitatea şi deasemenea
să înveţe să folosească şi să citească Biblia cu mai
mult interes şi entuziasm.

cartonaşe conţinând cifre,
culori, alimente şi diverse obiecte care pot fi întâlnite
în Biblie. Acestea vor fi printate pe hârtie colorată şi
cartonată iar apoi, vor fi decupate şi laminate.

Luaţi un set de 10 cartonaşe (fie
cifrele, fie culorile, sau puteţi alege imagini care se
potrivesc cu lecţiile învăţate) şi aranjaţi-le pe tablă cu
faţa în jos lipindu-le cu blu-tak. Dacă sunt prea
transparente, se pot aşeza într-un plic sau cutie.

Împărţiţi copiii în două grupe şi chemaţi pe rând
câte un copil din fiecare grupă să extragă un cartonaş.
Copilul va trebui să găsească o situaţie, persoană sau
întâmplare în care să apară şi obiectul respectiv, dar
fiecare răspuns va trebui să înceapă cu cuvintele:
Biblia spune.

De exemplu, dacă extrage cartonaşul cu
imaginea unui , copilul poate spune: Biblia
spune că Avraam a ales să locuiască toată viaţa într-
un

cort

cort!

Provocaţi-i să fie şi creativi; dacă ridică
cartonaşul cu numărul 6, pot spune: Biblia spune că
2x6 (sau 6+6), adică 12, era numărul ucenicilor aleşi
de Isus.

Copilul care ştie să răspundă, câştigă cartonaşul
pentru echipa sa. Dacă nu ştie să răspundă, sau a uitat
să folosească cuvintele Biblia spune…, va pune
cartonaşul înapoi de unde l-a luat, uşurând astfel
situaţia următorului copil, acesta putând să aleagă sau
nu acelaşi cartonaş.

Câştigă echipa care a adunat mai multe cartonaşe.
Dacă se doreşte continuarea jocului, cartonaşele

pot fi refolosite pentru o a doua rundă, dar
răspunsurile vor trebui să difere de cele din prima
rundă.

Pentru a face jocul mai interesant, se pot acorda
puncte în plus dacă copilul ştie unde se află menţionat
în Biblie răspunsul pe care îl dă: (testamentul, cartea
biblică, capitolul sau chiar versetul).

Pentru această variantă, copiii pot concura
individual pentru punctaj; fiecărui copil trebuie să îi
vină rândul la joc.

Numărul cartonaşelor folosite la joc ar trebui să
fie mai mare, dar de data aceasta, după fiecare
cartonaş luat şi răspuns dat, copilul mai are dreptul să
ridice altele. El câştigă câte un punct pentru fiecare
cartonaş la care a răspuns corect în timpul celor 60 de
secunde (cronometrat de un învăţător).

Dacă în decursul celor 60 de secunde copilul
găseşte cartonaşe la care nu ştie răspunsul, poate
spune pas, şi trece la următorul cartonaş (fără a fi
depunctat).

Se pot acorda puncte în plus pentru răspunsuri
multiple date la acelaşi cartonaş.

Biserica Gloria - Arad

VARIANTA2 - Individual,
contra cronometru

Adriana ARDEU

Biblia spune…Biblia spune…

JOC:JOC:JOC:JOC:
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Aici sunt câteva din „minunăţiile” pe care
le pot spune cei mici de la grădiniţă. Pe
parcursul activităţii noastre, noi le-am cules
şi ne-am gândit că nu ar fi rău să ne descreţim
un pic feţele şi să lăsam ca zâmbetul să ne
cupr indă fe ţe le . Dumnezeu să vă
binecuvinteze!

1. De ce eraAdam supărat ?
- Pentru că nu avea haine.

2. Câţi ani ai ?
- 3 luni şi 5 ani.

3. Ce a păţitAdam după ce a mâncat din pom ?
- S-a îmbolnăvit,
-Amurit.

4. Cu ce se ocupauAdam şi Eva ?
- Cu Dumnezeu.

5. Dumnezeu a închis uşa corabiei şi nu se mai
putea deschide !?

- da, i-a luat cheia.
6. Ce avea porumbelul în cioc când s-a întors

la corabie ?
- Clanţa!

7. Seara a apărut porumbelul cu frunza de
măslin....

- Ba nu ! Nu a apărut porumbelul pentru
că seara apar stelele

8. Din ce cauză a venit potopul?
- Pentru că Noe şi-a făcut corabie.

9. Ce a făcut Dumnezeu ca oamenii să nu mai
înalţe turnul Babel?

-Aînălţat cerul.
10. Ce ţară i-a promis Dumnezeu luiAvraam ?

- Ţara minunilor
11. Ce facem noi prin cântare?

- Semne.
12. În ce oraş se afla Lot?

- Oraşul păcatelor.
13. Ce vis a visat paharnicul?

- 3 coşuri cu cireşe.

Culese de învăţătorii
Şcolii duminicale

Dumbraveni,
Jud. Suceava

„BETELINO”

PerlePerle
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Sâmbătă 10 aprilie 2010, la Centrul Creştin
Emanuel, a avut loc a treia ediţie a Festivalului

al copiilor din Comunitatea Penticostală
Regională Bucureşti. Titlul sugestiv, ,
arată copiilor că trebuie să ne apropiem mai mult de
Dumnezeu şi de răsplătirile Lui pentru cei
credincioşi.

Încă de la ora 8 dimineaţa era deja mare agitaţie la
Centrul Creştin Emanuel, pentru a doua oară gazdă a
festivalului. Începând din curte şi în orice colţ
disponibil se făceau ultimele repetiţii. În hol se
făceau înscrierile şi se distribuiau ecusoanele de
participare.

La ora 10 sala este arhiplină. Copii, părinţi,
învăţători de şcoală duminicală aşteptau cu
nerăbdare startul festivalului care a fost dat de
cuvântul de salut al pastorului Ioan Bochian.

În deschidere spre bucuria şi surpriza tuturor, şi-
au făcut apariţia, în premieră absolută, cei aproape
şaizeci de componenţi ai corului de copii al
Comunităţii Penticostale Regionale Bucureşti, care
au interpretat, dirijaţi de profesor Adriana Şchiopu,
un grupaj de cântări minunate spre lauda Lui
Dumnezeu.

A urmat tragerea la sorţi a celor nouă echipe
concurente, prin care s-a stabilit ordinea de intrare în
concurs. Au spart gheaţa cei din Biserica Filadelfia
Giurgiu. Fiecare echipă a avut la dispoziţie un timp
limită de 12 minute în care prin cântări, recitări sau
scenete inspirate din Biblie, să convingă juriul că
sunt cei mai buni. Chiar dacă Festivalul s-a

Paşi
spre cer

Paşi spre cer

desfăşurat pe durata a 6 ore timpul a zburat extrem de
repede. Copiii s-au simţit foarte bine, fiind activi şi
interesaţi pe toată durata festivalului încurajându-se
unii pe ceilalţi, prin aplauze şi agitând bannere care
de care mai originale.

Juriul, format din persoane pricepute în
activităţile cu copiii, a avut o sarcină dificilă în
acordarea punctajelor pe baza cărora s-au stabilit
câştigătorii. Scorurile au fost foarte strânse din
moment ce între premiul întâi şi al doilea, diferenţa a
fost de doar două sutimi.

Comisia de acordare a premiilor a avut grijă ca
toate echipele să fie recompensate printr-un premiu,
care de care mai atractiv răsplătind, pe lângă cei care
au primit punctajele cele mai mari şi originalitatea,
impresia artistică, popularitatea sau alte aspecte
deosebite. De exemplu, s-au acordat ca premii,
ceasuri de mână, ceasuri de perete personalizate cu
logo-ul Festivalului, o excursie la Câmpulung
Muscel, un set complet de baschet sau o tablă
magnetică pentru sala de clasă.

Pauzele au fost timpul folosit nu numai ca
perioade de respiro sau pentru masă şi părtăşie, dar si
ca bune ocazii pentru a lega prietenii între copiii din
Bucureşti şi cei din alte oraşe.

Toţi concurenţii au plecat cu hotărârea de a se
reîntoarce la următoarea ediţie din 9 aprilie 2011, mai
pregătiţi sa câştige Marele Premiu al Festivalului

.Paşi spre Cer

Pastor Ioan BOCHIAN

Paşi spre CerPaşi spre Cer
F CESTIVALUL OPIILORF CESTIVALUL OPIILOR

Paşi spre CerPaşi spre Cer
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Ezra a citit în carte de dimineaţă până la
amiază, pe locul deschis dinaintea porţii
apelor, în faţa bărbaţilor şi femeilor şi în faţa
celor ce erau în stare s-o înţeleagă. Tot poporul
a fost cu luare aminte la citirea cărţii Legii.

Neemia 8:3

În seara zilei de 31.05.2010, a doua zi de
Cincizecime, băiatul nostru Samuel-Lucian a venit şi
mi-a relatat ideea unui proiect de citire a Bibliei. L-
am ascultat şi i-am mulţumit lui Dumnezeu că a
început să lucreze în viaţa lui. L-am ajutat să-şi
structureze proiectul şi în cele ce urmează îl voi
prezenta:

- Scopul - citirea Bibliei în trei ani într-o formă
organizată, la biserică;

- Proiectul se adresează copiilor de la clasa a II-a
în sus. Pot să participe şi tineri, părinţi sau chiar
bătrâni;

- Acţiunea se desfăşoară sâmbăta, la biserică
(între orele 11,00 – 13,00), cu întâlnire din două în
două săptămâni;

- Durata: aproximativ două ore;
- Planificarea de citire pentru fiecare întâlnire va

fi publicată pe site-ul: www.scoaladuminicala.ro.
Mulţumesc sorei Daciana Bilan pentru că a conceput
această programă.

1. Cuvânt de bun venit;
2. Rugăciunea de început;
3. Prezenţa. Se va face un catalog special în care

se va nota prezenţa. Nu se acceptă absenţe
decât în caz de forţă majoră (boală, plecare din
localitate etc.). În acest caz participantul la
proiect trebuie să recupereze singur porţiunea
de Biblie la care a absentat şi să declare pe
proprie răspundere înaintea Domnului că a
citit;

4. Tragerea la sorţi a ordinii cititorilor. Numele
tuturor copiilor prezenţi vor fi trecute pe
bileţele şi apoi se trage câte un bileţel.

I. Scopul proiectului şi considerente generale

II. Modul de desfăşurare a întâlnirilor

Numărul de versete care va fi citit se stabileşte
la fiecare întâlnire în funcţie de numărul
participanţilor (ex. cinci versete de persoană);

5. Citirea Bibliei – sesiunea I-a. Copiii citesc la
microfon în ordinea stabilită prin tragerea la
sorţi. Apoi se reia procesul sau se continuă cu
ascultarea înregistrării audio a Bibliei. Se
citeşte prima jumătate a materialului
planificat;

6. Pauză (ceai, suc, dulciuri);
7. Citirea Bibliei – sesiunea a II-a. Se citeşte (sau

se ascultă) până la terminarea materialului
planificat de citit pentru aceea întâlnire;

8. Rugăciunea de încheiere;
9. Anunţuri.

NOTĂ:

Opţional, se pot completa testele pentru cele două
săptămâni

La acest program se mai pot adăuga şi alte
activităţi.

Se poate încheia programul cu o agapă (pizza sau
altă gustare).

- Laptop mic ... (1);
- Bicicletă (1);
- Telefon mobil (2);
- Mp4 (2);
- Biblie de lux cu fermoar (8);
- 7 zile tabără gratuită (5);
- Role (1).

Noi la Reşiţa cu ajutorul lui Dumnezeu vom
aplica premiile de mai sus în ordinea lor.

Dumneavoastră veţi putea propune alte premii,
dar sugestia mea este că trebuie să fie premii
consistente fiindcă proiectul este unul greu. Fiecare
biserică îşi asigură premiile. Deocamdată nu avem
sponsori, îi căutăm.

Dacă doreşti să te alături acestui proiect
contactează-ne: Muică Samuel-Lucian 0726-
190705, Bilan Daciana 0721-665475, Muică Cristian
Samuel 0722-204415.

rob al lui Hristos

Toţi copiii vor avea Biblia la ei şi vor
urmări pe text în timp ce se citeşte.

III. Premii propuse

Samuel Cristian MUICĂ,

...
...

...
...

...
...

B
ÎN ANI33LA BISERICĂ

CitireaCitireaCitirea
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IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE

1) matei 1 1) marcu 4 1) luca 16 1) f ap 2 1) rom 8,9 1) 1 tim 1,2 1) apoc 6,7 1) gen 21 1) ex 2 1) ex 32 1 - lev 23 1 - num 26

2) matei 2 2) marcu 5 2) luca 17 2) f ap 3 2) rom 10,11 2) 1 tim 3,4 2) apoc 8,9 2) gen 22 2) ex 3 2) ex 33 2) lev 24 2) num 27

3) matei 3 3) marcu 6 3) luca 18 3) f ap 4 3) rom 12,13 3) 1 tim 5,6 3) apoc 10,11 3) gen 23 3) ex 4 3) ex 34 3) lev 25 3) num 28

4) matei 4 4) marcu 7 4) luca 19 4) f ap 5 4) rom 14-16 4) 2 tim 1,2 4) apoc 12,13 4) gen 24 4) ex 5 4) ex 35 4) lev 26 4) num 29

5) matei 5 5) marcu 8 5) luca 20 5) f ap 6 5) 1 cor 1,2 5) 2 tim 3,4 5) apoc 14,15 5) gen 25 5) ex 6 5) ex 36 5) lev 27 5) num 30

6) matei 6 6) marcu 9 6) luca 21 6) f ap 7 6) 1 cor 3,4 6) tit 6) apoc 16,17 6) gen 26 6) ex 7 6) ex 37 6) num 1 6) num 31

7) matei 7 7) marcu 10 7) luca 22 7) f ap 8 7) 1 cor 5,6 7) filimon 7) apoc 18 7) gen 27 7) ex 8 7) ex 38 7) num 2 7) num 32

8) matei 8 8) marcu 11 8) luca 23 8) f ap 9 8) 1 cor 7,8 8) evrei 1,2 8) apoc 19 8) gen 28 8) ex 9 8) ex 39 8) num 3 8) num 33

9) matei 9 9) marcu 12 9) luca 24 9) f ap 10 9) 1 cor 9,10 9) evrei 3,4 9) apoc 20 9) gen 29 9) ex 10 9) ex 40 9) num 4 9) num 34

10) matei 10 10) marcu 13 10) ioan 1 10) f ap 11 10) 1 cor 11,12 10) evrei 5,6 10) apoc 21 10) gen 30 10) ex 11 10) lev 1 10) num 5 10) num 35

11) matei 11 11) marcu 14 11) ioan 2 11) f ap 12 11) 1 cor 13,14 11) evrei 7,8 11) apoc 22 11) gen 31 11) ex 12 11) lev 2 11) num 6 11) num 36

12) matei 12 12) marcu 15 12) ioan 3 12) f ap 13 12) 1 cor 15,16 12) evrei 9,10 12) gen 1 12) gen 32 12) ex 13 12) lev 3 12) num 7 12) deut 1

13) matei 13 13) marcu 16 13) ioan 4 13) f ap 14 13) 2 cor 1,2 13) evrei 11 13) gen 2 13) gen 33 13) ex 14 13) lev 4 13) num 8 13) deut 2

14) matei 14 14) luca 1 14) ioan 5 14) f ap 15 14) 2 cor 3,4 14) evrei 12,13 14) gen 3 14) gen 34 14) ex 15 14) lev 5 14) num 9 14) deut 3

15) matei 15 15) luca 2 15) ioan 6 15) f ap 16 15) 2 cor 5,6 15) iacov 1 15) gen 4 15) gen 35 15) ex 16 15) lev 6 15) num 10 15) deut 4

16) matei 16 16) luca 3 16) ioan 7 16) f ap 17 16) 2 cor 7,8 16) iacov 2,3 16) gen 5 16) gen 36 16) ex 17 16) lev 7 16) num 11 16) deut 5

17) matei 17 17) luca 4 17) ioan 8 17) f ap 18 17) 2 cor 9,10 17) iacov 4,5 17) gen 6 17) gen 37 17) ex 18 17) lev 8 17) num 12 17) deut 6

18) matei 18 18) luca 5 18) ioan 9 18) f ap 19 18) 2 cor 11-13 18) 1 petru 1 18) gen 7 18) gen 38 18) ex 19 18) lev 9 18) num 13 18) deut 7

19) matei 19 19) luca 6 19) ioan 10 19) f ap 20 19) gal 1,2 19) 1 petru 2,3 19) gen 8 19) gen 39 19) ex 20 19) lev 10 19) num 14 19) deut 8

20) matei 20 20) luca 7 20) ioan 11 20) f ap 21 20) gal 3,4 20) 1 petru 4,5 20) gen 9 20) gen 40 20) ex 21 20) lev 11 20) num 15 20) deut 9

21) matei 21 21) luca 8 21) ioan 12 21) f ap 22 21) gal 5,6 21) 2 petru 1 21) gen 10 21) gen 41 21) ex 22 21) lev 12 21) num 16 21) deut 10

22) matei 22 22) luca 9 22) ioan 13 22) f ap 23 22) efes 1,2 22) 2 petru 2,3 22) gen 11 22) gen 42 22) ex 23 22) lev 13 22) num 17 22) deut 11

23) matei 23 23) luca 10 23) ioan 14 23) f ap 24 23) efes 3,4 23) 1 ioan 1,2 23) gen 12 23) gen 43 23) ex 24 23) lev 14 23) num 18 23) deut 12

24) matei 24 24) luca 11 24) ioan 15 24) f ap 25 24) efes 5,6 24) 1 ioan 3,4 24) gen 13 24) gen 44 24) ex 25 24) lev 15 24) num 19 24) deut 13

25) matei 25 25) luca 12 25) ioan 16 25) f ap 26 25) filip 1,2 25) 1 ioan5, 2 ioan 25) gen 14 25) gen 45 25) ex 26 25) lev 16 25) num 20 25) deut 14

26) matei 26 26) luca 13 26) ioan 17 26) f ap 27 26) filip 3,4 26) 3 ioan, iuda 26) gen 15 26) gen 46 26) ex 27 26vlev 17 26) num 21 26) deut 15

27) matei 27 27) luca 14 27) ioan 18 27) f ap 28 27) col 1,2 27) apoc 1 27) gen 16 27) gen 47 27) ex 28 27) lev 18 27) num 22 27) deut 16

28) matei 28 28) luca 15 28) ioan 19 28) rom 1,2 28) col 3,4 28) apoc 2 28) gen 17 28) gen 48 28) ex 29 28) lev 19 28) num 23 28) deut 17

29) marcu 1 29) ioan 20 29) rom 3,4,5 29) 1 tes 1-3 29) apoc 3 29) gen 18 29) gen 49 29) ex 30 29) lev 20 29) num 24 29) deut 18

30) marcu 2 30) ioan 21 30) rom 6,7 30) 1 tes 4,5 30) apoc 4,5 30) gen 19 30vgen 50 30) ex 31 30) lev 21 30) num 25 30vdeut 19

31) marcu 3 31) f ap 1 31) 2 tes 1-3 31) gen 20 31) ex 1 31) lev 22 31) deut 20

IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE

1) deut 21 1) iosua 18 1) rut 2 1) 1 sam 29 1) 1 regi 4 1) 2 regi 13 1) 1 cron 18 1) 2 cron 20 1) neemia 5 1) iov 12 1) ps 1,2 1) ps 39

2) deut 22 2) iosua 19 2) rut 3 2) 1 sam 30 2) 1 regi 5 2) 2 regi 14 2) 1 cron 19 2) 2 cron 21 2) neemia 6 2) iov 13 2) ps 3,4 2) ps 40

3) deut 23 3) iosua 20 3) rut 4 3) 1 sam 31 3) 1 regi 6 3) 2 regi 15 3) 1 cron 20 3) 2 cron 22 3) neemia 7 3) iov 14 3) ps 5,6 3) ps 41

4) deut 24 4) iosua 21 4) 1 sam 1 4) 2 sam 1 4) 1 regi 7 4) 2 regi 16 4) 1 cron 21 4) 2 cron 23 4) neemia 8 4) iov 15 4) ps 7,8 4) ps 42

5) deut 25 5) iosua 22 5) 1 sam 2 5) 2 sam 2 5) 1 regi 8 5) 2 regi 17 5) 1 cron 22 5) 2 cron 24 5) neemia 9 5) iov 16 5) ps 9 5) ps 43

6) deut 26 6) iosua 23 6) 1 sam 3 6) 2 sam 3 6) 1 regi 9 6) 2 regi 18 6) 1 cron 23 6) 2 cron 25 6) neemia 10 6) iov 17 6) ps 10 6) ps 44

7) deut 27 7) iosua 24 7) 1 sam 4 7) 2 sam 4 7) 1 regi 10 7) 2 regi 19 7) 1 cron 24 7) 2 cron 26 7) neemia 11 7) iov 18 7) ps 11, 12 7) ps 45

8) deut 28 8) jud 1 8) 1 sam 5 8) 2 sam 5 8) 1 regi 11 8) 2 regi 20 8) 1 cron 25 8) 2 cron 27 8) neemia 12 8) iov 19 8) ps 13,14 8) ps 46

9) deut 29 9) jud 2 9) 1 sam 6 9) 2 sam 6 9) 1 regi 12 9) 2 regi 21 9) 1 cron 26 9) 2 cron 28 9) neemia 13 9) iov 20 9) ps 15,16 9) ps 47

10) deut 30 10) jud 3 10) 1 sam 7 10) 2 sam 7 10) 1 regi 13 10) 2 regi 22 10) 1 cron 27 10) 2 cron 29 10) estera 1 10) iov 21 10) ps 17 10) ps 48

11) deut 31 11) jud 4 11) 1 sam 8 11) 2 sam 8 11) 1 regi 14 11) 2 regi 23 11) 1 cron 28 11) 2 cron 30 11) estera 2 11) iov 22 11) ps 18 11) ps 49

12) deut 32 12) jud 5 12) 1 sam 9 12) 2 sam 9 12) 1 regi 15 12) 2 regi 24 12) 1 cron 29 12) 2 cron 31 12) estera 3 12) iov 23 12) ps 19 12) ps 50

13) deut 33 13) jud 6 13) 1 sam 10 13) 2 sam 10 13) 1 regi 16 13) 2 regi 25 13) 2 cron 1 13) 2 cron 32 13) estera 4 13) iov 24 13) ps 20 13) ps 51

14) deut 34 14) jud 7 14) 1 sam 11 14) 2 sam 11 14) 1 regi 17 14) 1 cron 1 14) 2 cron 2 14) 2 cron 33 14) estera 5 14) iov 25 14) ps 21 14) ps 52

15) iosua 1 15) jud 8 15) 1 sam 12 15) 2 sam 12 15) 1 regi 18 15) 1 cron 2 15) 2 cron 3 15) 2 cron 34 15) estera 6 15) iov 26 15) ps 22 15) ps 53

16) iosua 2 16) jud 9 16) 1 sam 13 16) 2 sam 13 16) 1 regi 19 16) 1 cron 3 16) 2 cron 4 16) 2 cron 35 16) estera 7 16) iov 27 16) ps 23,24 16) ps 54

17) iosua 3 17) jud 10 17) 1 sam 14 17) 2 sam 14 17) 1 regi 20 17) 1 cron 4 17) 2 cron 5 17) 2 cron 36 17) estera 8 17) iov 28 17) ps 25 17) ps 55

18) iosua 4 18) jud 11 18) 1 sam 15 18) 2 sam 15 18) 1 regi 21 18) 1 cron 5 18) 2 cron 6 18) ezra 1 18) estera 9 18) iov 29 18) ps 26 18) ps 56

19) iosua 5 19) jud 12 19) 1 sam 16 19) 2 sam 16 19) 1 regi 22 19) 1 cron 6 19) 2 cron 7 19) ezra 2 19) estera 10 19) iov 30 19) ps 27 19) ps 57

20) iosua 6 20) jud 13 20) 1 sam 17 20) 2 sam 17 20) 2 regi 1 20) 1 cron 7 20) 2 cron 8 20) ezra 3 20) iov 1 20) iov 31 20) ps 28 20) ps 58

21) iosua 7 21) jud 14 21) 1 sam 18 21) 2 sam 18 21) 2 regi 2 21) 1 cron 8 21) 2 cron 9 21) ezra 4 21) iov 2 21) iov 32 21) ps 29 21) ps 59

22) iosua 8 22) jud 15 22) 1 sam 19 22) 2 sam 19 22) 2 regi 3 22) 1 cron 9 22) 2 cron 10 22) ezra 5 22) iov 3 22) iov 33 22) ps 30 22) ps 60

23) iosua 9 23) jud 16 23) 1 sam 20 23) 2 sam 20 23) 2 regi 4 23) 1 cron 10 23) 2 cron 11 23) ezra 6 23) iov 4 23) iov 34 23) ps 31 23) ps 61

24) iosua 10 24) jud 17 24) 1 sam 21 24) 2 sam 21 24) 2 regi 5 24) 1 cron 11 24) 2 cron 12 24) ezra 7 24) iov 5 24) iov 35 24) ps 32 24) ps 62

25) iosua 11 25) jud 18 25) 1 sam 22 25) 2 sam 22 25) 2 regi 6 25) 1 cron 12 25) 2 cron 13 25) ezra 8 25) iov 6 25) iov 36 25) ps 33 25) ps 63

26) iosua 12 26) jud 19 26) 1 sam 23 26) 2 sam 23 26) 2 regi 7 26) 1 cron 13 26) 2 cron 14 26) ezra 9 26) iov 7 26) iov 37 26) ps 34 26) ps 64

27) iosua 13 27) jud 20 27) 1 sam 24 27) 2 sam 24 27) 2 regi 8 27) 1 cron 14 27) 2 cron 15 27) ezra 10 27) iov 8 27) iov 38 27) ps 35 27) ps 65

28) iosua 14 28) jud 21 28) 1 sam 25 28) 1 regi 1 28) 2 regi 9 28) 1 cron 15 28) 2 cron 16 28) neemia 1 28) iov 9 28) iov 39 28) ps 36 28) ps 66

29) iosua 15 29) rut 1 29) 1 sam 26 29) 1 regi 2 29) 2 regi 10 29) 1 cron 16 29) 2 cron 17 29) neemia 2 29) iov 10 29) iov 40 29) ps 37 29) ps 67

30) iosua 16 30) 1 sam 27 30) 1 regi 3 30) 2 regi 11 30) 1 cron 17 30) 2 cron 18 30) neemia 3 30) iov 11 30) iov 41 30) ps 38 30) ps 68

31) iosua 17 31) 1 sam 28 31) 2 regi 12 31) 2 cron 19 31) neemia 4 31) iov 42 31) ps 69

IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE

1) ps 70,71 1) ps 106 1) ps 143 1) prov 27 1) isaia 6 1) isaia 37 1) ier 1 1) ier 32 1) ezech 6 1) ezech 36 1) osea 7 1) mica 6

2) ps 72 2) ps 107 2) ps 144 2) prov 28 2) isaia 7 2) isaia 38 2) ier 2 2) ier 33 2) ezech 7 2) ezech 37 2) osea 8 2) mica 7

3) ps 73 3) ps 108 3) ps 145 3) prov 29 3) isaia 8 3) isaia 39 3) ier 3 3) ier 34 3) ezech 8 3) ezech 38 3) osea 9 3) naum 1

4) ps 74 4) ps 109 4) ps 146,147 4) prov 30 4) isaia 9 4) isaia 40 4) ier 4 4) ier 35 4) ezech 9 4) ezech 39 4) osea 10 4) naum 2

5) ps 75 5) ps 110,111 5) ps 148-150 5) prov 31 5) isaia 10 5) isaia 41 5) ier 5 5) ier 36 5) ezech 10 5) ezech 40 5) osea 11 5) naum 3

6) ps 76 6) ps 112,113 6) prov 1 6) ecl 1 6) isaia 11 6) isaia 42 6) ier 6 6) ier 37 6) ezech 11 6) ezech 41 6) osea 12 6) habacuc 1

7) ps 77 7) ps 114,115 7) prov 2 7) ecl 2 7) isaia 12 7) isaia 43 7) ier 7 7) ier 38 7) ezech 12 7) ezech 42 7) osea 13 7) habacuc 2

8) ps 78 8) ps 116,117 8) prov 3 8) ecl 3 8) isaia 13 8) isaia 44 8) ier 8 8) ier 39 8) ezech 13 8) ezech 43 8) osea 14 8) habacuc 3

9) ps 79 9) ps 118 9) prov 4 9) ecl 4 9) isaia 14 9) isaia 45 9) ier 9 9) ier 40 9) ezech 14 9) ezech 44 9) ioel 1 9) tefania 1

10) ps 80 10) 119:1-22 10) prov 5 10) ecl 5 10) isaia 15 10) isaia 46 10) ier 10 10) ier 41 10) ezech 15 10) ezech 45 10) ioel 2 10) tefania 2

11) ps 81 11) 119:23-44 11) prov 6 11vecl 6 11) isaia 16 11) isaia 47 11) ier 11 11) ier 42 11) ezech 16 11) ezech 46 11) ioel 3 11) tefania 3

12) ps 82,83 12) 119:45-66 12) prov 7 12) ecl 7 12) isaia 17 12) isaia 48 12) ier 12 12) ier 43 12) ezech 17 12) ezech 47 12) amos 1 12) hagai 1

13) ps 84 13) 119:67-88 13) prov 8 13) ecl 8 13) isaia 18 13) isaia 49 13) ier 13 13) ier 44 13) ezech 18 13) ezech 48 13) amos 2 13) hagai 2

14) ps 85 14) 119:89-110 14) prov 9 14) ecl 9 14) isaia 19 14) isaia 50 14) ier 14 14) ier 45 14) ezech 19 14) dan 1 14) amos 3 14) zaharia 1

15) ps 86 15) 119:111-132 15) prov 10 15) ecl 10 15) isaia 20 15) isaia 51 15) ier 15 15) ier 46 15vezech 20 15vdan 2 15) amos 4 15) zaharia 2

16) ps 87,88 16) 119:133-153 16) prov 11 16) ecl 11 16) isaia 21 16) isaia 52 16) ier 16 16) ier 47 16) ezech 21 16) dan 3 16) amos 5 16) zaharia 3

17) ps 89 17) 119:154-176 17) prov 12 17) ecl 12 17) isaia 22 17) isaia 53 17) ier 17 17) ier 48 17) ezech 22 17) dan 4 17) amos 6 17) zaharia 4

18) ps 90 18) ps 120-122 18) prov 13 18) c cant 1 18) isaia 23 18) isaia 54 18) ier 18 18) ier 49 18) ezech 23 18) dan 5 18) amos 7 18) zaharia 5

19) ps 91 19) ps 123-125 19) prov 14 19) c cant 2 19) isaia 24 19) isaia 55 19) ier 19 19) ier 50 19) ezech 24 19) dan 6 19) amos 8 19) zaharia 6

20) ps 92 20) ps 126-128 20) prov 15 20) c cant 3 20) isaia 25 20) isaia 56 20) ier 20 20) ier 51 20) ezech 25 20) dan 7 20) amos 9 20) zaharia 7

21) ps 93,94 21) ps 129-131 21) prov 16 21) c cant 4 21) isaia 26 21) isaia 57 21) ier 21 21) ier 52 21) ezech 26 21) dan 8 21) obadia 21) zaharia 8

22) ps 95 22) ps 132-134 22) prov 17 22) c cant 5 22) isaia 27 22) isaia 58 22) ier 22 22) plang 1 22) ezech 27 22) dan 9 22) iona 1 22) zaharia 9

23) ps 96 23) ps 135 23) prov 18 23) c cant 6 23) isaia 28 23) isaia 59 23) ier 23 23) plang 2 23) ezech 28 23) dan 10 23) iona 2 23) zaharia 10

24) ps 97 24) ps 136 24) prov 19 24) c cant 7 24) isaia 29 24) isaia 60 24) ier 24 24) plang 3 24) ezech 29 24) dan 11 24) iona 3 24) zaharia 11

25) ps 98 25) ps 137,138 25) prov 20 25) c cant 8 25) isaia 30 25) isaia 61 25) ier 25 25) plang 4 25) ezech 30 25) dan 12 25) iona 4 25) zaharia 12

26) ps 99 26) ps 139 26) prov 21 26) isaia 1 26) isaia 31 26) isaia 62 26) ier 26 26) plang 5 26) ezech 31 26) osea 1 26) mica 1 26) zaharia 13

27) ps 100,101 27) ps 140 27) prov 22 27) isaia 2 27) isaia 32 27) isaia 63 27) ier 27 27vezech 1 27) ezech 32 27) osea 2 27) mica 2 27) zaharia 14

28) ps 102 28) ps 141,142 28) prov 23 28) isaia 3 28) isaia 33 28) isaia 64 28) ier 28 28) ezech 2 28) ezech 33 28) osea 3 28) mica 3 28) maleahi 1

29) ps 103 29) prov 24 29) isaia 4 29) isaia 34 29) isaia 65 29) ier 29 29) ezech 3 29) ezech 34 29) osea 4 29) mica 4 29) maleahi 2

30) ps 104 30) prov 25 30) isaia 5 30) isaia 35 30) isaia 66 30) ier 30 30) ezech 4 30) ezech 35 30) osea 5 30) mica 5 30vmaleahi 3

31) ps 105 31) prov 26 31) isaia 36 31) ier 31 31) ezech 5 31) osea 6 31) maleahi 4

IBLIEIIBLIEI
Planificarea citiriiPlanificarea citirii

în 3 aniîn 3 ani
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Poate ai muncit din greu să termini anul şcolar cu
bine sau la serviciu ai fost aşa de ocupat încât îţi
doreşti un timp de relaxare fizică şi împrospătare
spirituală . Dacă într-adevăr vrei aceasta, atunci

în
din satul de vacanţă

Bogodinţ, în inima naturii, departe de atracţiile
oraşului, în satul pe care nici nemţii nu l-au găsit în al
II- lea război mondial.

Această localitate este situată în sud-vestul
judeţului Caraş-Severin, pe malul râului Nera, la 85
de km de Reşiţa. Este satul unde mi-am petrecut
copilăria timpurie şi mai apoi vacanţele de vară.
Aceste vacanţe de vis şi amintirile copilăriei, m-au
determinat să dezvolt acum o „oază de speranţă”
pentru toţi copiii, adolescenţii şi tinerii care doresc
să-L întâlnească pe Isus şi să rămână cu amintiri de
neuitat.

Zona este pitorească şi la numai 7 km se află
Rezervaţia Naturală Cheile Nerei şi Cheile
Beiuşniţei. În timpul zilei poţi auzi greierii care se
întrec în cântare , poţi merge la scăldat, seara poţi
juca fotbal pe mini-terenul cu nocturnă din incinta
taberei , iar duminica poţi să te închini şi să slujeşti în
Biserica Penticostală sau Biserica Baptistă din sat.

Avem şi un
, expert în problemele tinereţii, Doctor în

consiliere, Marele învăţător, Păstorul cel bun,
Medicul suprem.

cuprinde 4 camere, baie
(chiuvetă, duş, WC) şi bucătărie. Aici se cazează
personalul care ajută la tabără, sau lideri (8 locuri). În
bucătăria din casa aceasta se găteşte mâncarea pentru
tabără.

cuprinde 4
camere, 2 băi (chiuvetă, duş, WC), terasă acoperită.
Camerele au paturi supraetajate cu o capacitate totală
de 34 de locuri. Locul denumit „sub poartă” şi terasa
acoperită, sunt destinate pentru servirea mesei,

te
invităm într-un loc încântător, de relaxare ,
TABĂRA SPERANŢA

invitat special: Domnul Isus
Hristos

Condiţii de cazare
1. Casa administrativă:

2. Casa taberei: (total 78 locuri)

pentru desfăşurarea programelor de implicare
creştină şi pentru programele de seară. Casa mai are
şi mansardă cu sistem de climatizare (44 de locuri).
Sub scările care duc la mansardă există 2 duşuri şi 2
băi (chiuvetă şi WC).

cuprinde 3 camere, curte, loc amenajat cu 2
chiuvete (spălător) şi WC de cowboy în grădină. La
nevoie camerele pot fi amenajate cu paturi
supraetajate şi se poate obţine o capacitate de încă 27
de locuri.

poate fi utilizat pentru mini-fotbal, handbal, baschet,
volei, tenis etc. Terenul este cu zgură.

pe lângă facilităţile enumerate mai sus
avem o masă de tenis şi dorim cu ajutorul lui
Dumnezeu să achiziţionăm bărci. Râul oferă o gamă
largă de posibilităţi: scăldat, jocuri de apă, pescuit,
etc. De asemenea natura oferă posibilitatea de trasee
turistice:

– pentru tineri şi
adolescenţi, durata aprox. 1 zi.

– traseu turistic
pentru copii, durata 5-6 ore.

Oferim sevicii complete (cazare + mâncare) sau
.

PREŢURILE sunt NEGOCIABILE, dar trebuie
plătit un avans.

: Pentru detalii contactaţi-l pe
: muicasam@yahoo.com;

mobil : 0722-204415; acasă : 0255-214529. Detalii
suplimentare pe

Vă mulţumim anticipat pentru că aţi ales
- Bogodinţ.

,

3. Casa băieţilor (
)

4. Teren de sport multifuncţional cu nocturnă:

5. Diverse:

Tabăra
Speranţei

poate fi amenajată doar la
nevoie

Muică Cristian Samuel

- Traseul turistic Cheile Nerei

- Traseul turistic Cheile Beiuşniţei

închiriem tabăra cu toate facilităţile

din timpNOTĂ

Familia MUICĂ Cristian Samuel
Daniela, Maria-Camelia, Samuel-Lucian

şi Debora-Cristina

www.scoaladuminicala.ro

DIN OGODINŢB

abăraabăra
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Cine i-a cerut lui Irod capul lui Ioan Botezătorul pe o
farfurie? (fata Irodiadei)

- soţia lui Tadeu (RB)
Ce sunt îndemnul şi mustrarea?

- 2 fapte: unul bun unul rău. (GA)
- îndemnul = a-i sugera unei persoane ce să
facă;
- mustrarea = a certa pe cineva când face o
greşeală gravă.

De ce boală suferea soacra lui Petru?
- lepră (AD)

Ferice de cei ce plâng căci ei vor fi mântuiţi. (AD)
Domnul Isus le cere ucenicilor să fie înţelepţi

- ca albinele. (KC)
- ca şerpii şi fără păcate ca porumbeii. (MD)
- ca şi cocoşul. (DI)
- ca cimpanzeii. (HE)
- ca ursul. (MD)
- ca vitele. (PD)
- ca vulturul. (BA)
- ca şi câinii. (BO)

Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit
un post şi s-au îmbrăcat:

- în saci de cenuşă. (DI)
- în saci cu cenuşă. (MD)
- în haine albe. (PD)
- în preoţi. (CR)

Unde a vărsat peştele pe Iona?
- în lac (MS)

Unde a primit Moise rânduieli şi porunci pentru
întreg Israelul? (la Horeb)

- în inimă
În rugăciunea sa Iona spune, că cei ce se lipesc de
idoli deşerţi îndepărtează de la ei …(îndurarea);

- răutatea
- planul lui Dumnezeu;
- orice duh necurat

Când a auzit că Ioan a fost închis, Isus a plecat în
…(Galilea)

- în cetatea Ninive

PerlePerle
“Talantul în negoţ”

Floare cu nouă petale este roada Duhului.
Prima răsare iubirea, în culoarea sângelui

Căci din inimă ţâşneşte şi-i ca focul de pe-altar
Iar la Domnul preţuieşte numai dragostea cu jar.

A doua e bucuria, o petală roz şi dulce
De nu e zilnic udată, ea păleşte şi se duce.

Bucuraţi-vă în Domnul! Bucuraţi-vă mereu!
Fericirea izvorăşte din sânul Lui Dumnezeu.

A treia, petală-i albă; este roada păcii, sfântă
Pacea în Hristos, cu Tatăl, în strai alb ne înveșmântă.

Căci în linişte şi pace este a noastră mântuire
În încrederea senină este a Duhului rodire.

Îndelungata răbdare e-o petală viorie
Umbrele din zori şi amurgul-i dau nuanţă sidefie.
Rugăciunea necurmată jertfa, postul, sunt în taină

Deci, discretă, şi curată este a răbdării haină.

Petala de bunătate are-o tentă vişinie
Şi-i catifelată, moale, ca rodul viţei de vie.
De rămâne în mlădiţe, a Lui Isus bunătate

Vom fi vii şi noi de-a pururi, în eterna Sa cetate.

De un verde primăvăratec este facerea de bine
Copacul de lângă ape, are frunzele depline.

Plin de sevă, de putere şi de viaţă ai să fii
Când vei face fapte bune, milostenii zi de zi.

Albastră, neclintită, din cer e credincioşia
Făgăduinţele sfinte-s pentru toată veşnicia.
În Cuvântul Sfânt ne este siguranţa şi tăria

De-L crezi pe cuvânt pe Domnul, singurul fără prihană,
Tatăl – drept te va socoate, de aceea să n-ai teamă

Toată viaţa tu clădeşte-ţi pe Isus cel credincios
Iar la urmă vei ajunge, sigur în rai cu Hristos

La petala de blândeţe nuanţa e portocalie.
Căci e-amestec de iubire, de-nfrânare şi tărie
Mielul junghiat era smerit cu inima şi blând.

De renunţi şi tu la parte, vei fi cu Hristos cel Sfânt.

Galbenă ca holda coaptă e petala de-nfrânare.
Bobul de grâu de nu moare, nu ajunge în hambare.

De vrei să-nfrăţeşti şi roade să aduci în pocăinţă
Mai întâi, înfrânge-ţi pofta, creştine, în umilinţă

Crucea de o porţi şi zilnic de-nfrânezi a ta fire
Numai astfel vei ajunge la a Duhului rodire

Floarea cu nouă petale este a Duhului pecete
Şi a ei mireasmă, zilnic poate să te-mbete.

În col
ul nostru de lume, vremea este schimbătoare
Numai nouă luni din 12, ne oferă rod sau floare.

Dar în 
ara veșniciei, unde ziua e stăpână
Vom vedea Pomul vie
ii, legând rod lună de lună

Douăsprezece luni de roadă, ce minune, ce-ncântare
Frunzele lor verzi, de-a pururi, ne-or aduce vindecare.

August 2006

Biserica Alfa - Craiova
Laura Daniela MARINĂU

,
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