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TABĂRA SPERANEI
01.07-06.07.2011

Jud. Dolj, Caraș-Severin

Jud. Alba

AU AJUTAT:

MULUMIRI:

Asociaia
Misiunea Sperana
Cultul Creștin Penticostal
( colecte în biserici,
școala duminicală,
conferine de învăători din:
România, Italia, Spania,
Irlanda, Austria, Frana,
Portugalia )
AMEC
Liga Bibliei
Asociaia Sperana Bogodin

02.08-07.08.2011

Jud. Argeș, Gorj
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lui Dumnezeu
celor care au ajutat
celor care vor ajuta
În anul 2011,
în aceste tabere
s-au bucurat
407 participani.
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PROVOCARE PENTRU 2012

Cu ajutorul lui Dumnezeu 560 de participani / 7 tabere
,,Domnul să-i răsplătească ce ai făcut, și plata să-i fie deplină din partea Domnului...,,
RUT 2:12 a
Informaii: Muică Cristian Samuel, Tel. 0722-20.44.15, Email. muicasam@yahoo.com / Asociaia Misiunea Sperana, Tel. 0364-401.009
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Tendinţe şi provocări pentru anul 2012
Ispravnici eficienţi ai generaţiei de mâine
S-a rupt ceva în Zacheu
Părini strălucii, profesori fascinani
Ochii orbi ai băieţelului, l-au văzut pe Isus
Tulburările de spectru autist
Isus, ştiu, mă iubeşte
Izvorul speranţei
Tabară cu copii în Spania
Talantul în negoţ – Faza naţională 2011
Talantul în negoţ – Memorarea scripturii
Interviu cu Eusebiu Buruiană
Interviu cu Luigi Răducanu
Sărbătoarea anuală Copiii lui Isus
Joc – Nimerește în pălărie
De-ale copiilor
Lucrarea din diaspora

www.scoaladuminicala.ro

LUCRAREA DIN DIASPORA

2.04.2011 Conferina învăătorilor din
Nordul Italiei inută la Verona

4.06.2011 Conferina învăătorilor din
Portugalia inută la Biserica Penticostală
din Almacil

12.03.2011 Conferina învăătorilor din Irlanda,
Biserica Betel, Dublin

14.05.2011 Talantul în nego faza naională
pe Italia

16.04.2011 Conferina învăătorilor din Frana
inută la Biserica Filadelfia din Paris

19.03.2011 Conferina învăătorilor
din Comunitatea Teritorială Andalucia,
Biserica Elim, Roquetas de Mar

0723-455561

EDITORIAL

TENDINŢE ŞI PROVOCĂRI
pentru anul

E

Este evident faptul că traversăm vremuri grele din
punct de vedere economic dar şi din punct de vedere
spiritual. Cu ajutorul lui Dumnezeu mi-am propus să
arăt trei tendinţe care vor apărea cu privire la lucrarea
lui Dumnezeu şi trei lucruri pe care trebuie să le
facem.
1) Reducerea cheltuielilor. Fiindcă vremurile
bune au trecut, ne găsim în situaţia că nu mai sunt
bani suficienţi pentru lucrările importante ale
bisericii. Există tendinţa de a nu mai găsi înţelegere
la conducerea bisericii pentru fonduri destinate
educării copiilor, adolescenţilor şi tinerilor. Acum nu
mai este vremea de a investi, a da premii, a-i deplasa
pe copii la concursuri, a da stimulente, etc., vor fi
expresiile pe care le vom auzi foarte des de acum
încolo. Reducerea lucrării datorită lipsei de viziune
sau a fricii de cheltuieli va avea ca rezultat
restrângerea Împărăţiei lui Dumnezeu. Evanghelia
lui Hristos trebuie propovăduită până la marginile
pământului dar acest lucru nu se va întâmpla dacă noi
vom fi fricoşi, stresaţi şi ne vom îngrijora cu privire
la bani. Nu vreau să fiu înţeles greşit: personal sunt
împotriva risipei de bani dar sunt şi împotriva ideii de
restrîngere a lucrării fiindcă nu sunt bani. O sugestie,
pe care o dau tuturor lucrătorilor cu copiii, este de aşi folosi banii de dărnicie în lucrarea cu copiii
(dărnicia este ce dai Domnului peste valoarea de
zeciuială, pe care o dai în biserică). Implică-te în
proiectele Departamentului pentru copii al Cultului
Creştin Penticostal şi prin dărnicia ta acoperi o parte
din costul lucrării.
2) Creşterea somajului spiritual. Acum este
momentul cernerii: cei care au făcut lucrarea pentru
că erau sponsorizaţi, vor fi puşi în situaţia de a alege
să continue sau să iasă în şomaj spiritual. Cei care
veneau rar la biserică, vor găsi un motiv în plus ca să
vină şi mai rar, folosind scuza „costul deplasării la
biserică nu mi-l pot permite aşa des”. Şomajul
spiritual este ultima treaptă pe care poate coborî
cineva înaintea deznădejdii şi poate chiar a lepădării
de credinţă.
3) Lucrare şi pocăinţă ieftină de suprafaţă va fi
tendinţa în tot mai multe biserici precum şi în
activitatea multor lucrători creştini, chiar şi unii
dintre cei care lucrează cu copiii. Acest fapt va fi
rezulatul lipsei de timp petrecut cu Mântuitorul în
odăiţă, precum si lipsa finanţării lucrării. Tendinţa
firească a multor creştini este de a munci peste
program din punct de vedere pământesc şi de a
petrece mai puţin timp cu Mântuitorul (unii au
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datorii mari şi nu au altă şansă de reabilitare din
punctul lor de vedere nu şi din punctul de vedere al
Mântuitorului). Acum când scriu aceste rânduri
trebuie să mărturisesc că şi eu mă lupt la acest capitol.
M-am obişnuit cu lucrurile instant, de zi cu zi şi
uneori uit faptul că Domnul Isus Hristos nu acceptă o
relaţie instant cu El. Uitându-mă la realitatea
lucrurilor petrecute în bisericile de pocăiţi constat cu
tristeţe faptul că această stare de compromis se
infiltrează cu repeziciune atât în biserici cât şi în viaţa
de zi cu zi.
CEAM DE FĂCUT ?
Pentru vremuri ca acestea, cât şi pentru cele care
vor veni, însuşi Mântuitorul în Matei 6:31-34 ne
spune ce avem de făcut:
1) Nu te îngrijora cu privire la strictul necesar:
mâncare, băutură şi îmbrăcăminte, fiindcă Tatăl
vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele (Matei
6:32 b). Nu te îngrijora - nu înseamnă însă a nu te
îngriji, în sensul de a-ţi face datoria muncind şi
căutând loc de muncă. Nu te îngrijora dar de ziua de
mâine. Unii dintre noi ne-am obişnuit poate cu
provizii pentru o perioadă mai lungă, alţii să avem
bani adunaţi la saltea şi dintr-o dată poate ne trezim că
nu mai avem nimic pus deoparte. Ce este de făcut? Să
mă încred şi să te încrezi în Dumnezeu pentru ziua de
mâine. Mai mult decât atât, să-I mulţumim Marelui
Stăpân pentru că ne-a purtat, ne poartă şi ne va purta
de grijă.
2) Caută mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi
neprihănirea Lui. Unii creştini caută să-şi rezolve
singuri problemele şi din start sunt sortiţi eşecului.
Oricât de bun ar fi planul de redresare economică
personală pe care l-ai făcut, îţi spun dinainte că
şansele sunt de 100% eşec. Nu că în vremuri mai bune
nu ar fi trebuit să facem lucrul acesta dar acum
urgenţa numărul unu este să căutăm Împărăţia lui
Dumnezeu. Ce bine ar fi ca lucrurile să se încheie aici
dar Mântuitorul adaugă: şi neprihănirea Lui. Îţi spun
clar şi răspicat: doar dacă o să cauţi cu adevărat
neprihănirea Lui, împlinind-o în viaţa ta zi de zi, doar
atunci poţi spune că eşti cu adevărat căutător al
Împărăţiei eterne.
3) Nu te compromite. Este timpul să fii lumina
şi sarea pământului. Nu mai adug aici nimic decât
rugăciunea: Domne ajută-mă şi ajută-ne pe toţi.
AMIN
Nu uita: sacrificiul multor lucrători în aceste
vremuri grele şi a vremurilor mai grele care vor veni,
nu va rămâne nebinecuvântat în viaţa aceasta şi
nerăsplătit în veşnicie.
Atunci când îţi va fi greu nu uita: nu te îngrijora,
caută mai întâi Impărăţia lui Dumnezeu şi
neprihănirea Lui, nu te compromite ci fă lucrarea
Domnului cu sacrificiu, dând partea de dărnicie în
lucrarea cu copiii şi citeşte mereu Matei 19:29.
Samuel Cristian MUICĂ, rob al lui Hristos
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Ispravnici
eficienţi

ai generaţiei de mâine
Introducere
,,If you wish to enrich days, plant flowers; if you
wish to enrich years, plant trees; if you wish to enrich
eternity, plant ideals in the lives of others”. (S. Truett
Cathy)
„Dacă vrei să-ţi îmbogăţeşti zilele, plantează
flori; dacă vrei să-i îmbogăţeşti anii, plantează
pomi; dacă vrei să-i îmbogăţeşti veşnicia, planteză
idealuri în vieţile altora”. (S. Truett Cathy)
Lucrarea la care suntem implicaţi este una de
conducere. Conducerea nu este îns ă ceva
spectaculos! Se spune pe drept cuvânt următorul
lucru: Conducerea înseamnă influenţă!
Daca vrei să reuşeşti să-i influenţezi pe cei din
jurul tău, atunci este necesară o participare şi
implicare continuă. Dorinţa şi sârguinţa sunt bune,
dar ele nu sunt suficiente! Felul în care îţi trăieşti
viaţa va determina dacă alţii se vor încrede în tine
suficient încât ei să dorească să te urmeze. Exemplul
tău continuu va întrupa în alţii viziune, principii şi
valori.
Ispravnici eficienţi!
„Iată cum trebuie să fim priviţi noi: ca nişte
slujitori ai lui Hristos, şi ca nişte ispravnici ai
tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la
ispravnici, este ca fiecare să fie găsit credincios în
lucrul încredinţat lui.” (1Cor. 4:1-2)
„Şi Domnul a zis: Cine este ispravnicul
credincios şi înţelept, pe care-l va pune stăpânul său
peste slugile sale, ca să le dea partea lor de hrană la
vremea potrivită? Ferice de robul acela, pe care
stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa!
Adevărat vă spun, că îl va pune peste toată avuţia sa.
Dar dacă robul acela zice în inima lui: Stăpânul
meu zăboveşte să vină; dacă va începe să bată pe
slugi şi pe slujnice, să mănânce, să bea şi să se
îmbete, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în
care el nu se aşteaptă, şi în ceasul în care nu ştie, şi-l
va tăia în bucăţi; şi soarta lui va fi soarta celor
necredincioşi în lucrul încredinţat lor.
Robul acela, care a ştiut voia stăpânului său, şi
nu s-a pregătit deloc, şi n-a lucrat după voia lui, va fi
bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a ştiut-o, şi a făcut
lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puţine
lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult; şi cui i
s-a încredinţat mult, i se va cere mai mult.” (Luca
12:42-48)
Un principiu: Trebuie permanent în slujirea
noastră să avem în vedere perspectiva judecăţii,
judecată care ne va aduce răsplătire sau condamnare.
Aceasta pentru noi (mai ales pentru cei ce
lucrează cu copiii), trebuie să însemne o motivare în
dezvoltarea noastră continuă în ceea ce înseamnă
caracter, integritate, îndemânare. Altfel, se poate
2 • Mărgăritarul

ajunge la trista realitate despre care spune cartea
Judecători 2:10-11: “Tot neamul acela de oameni a
fost adăugat la părinţii lui, şi s-a ridicat după el un alt
neam de oameni, care nu cunoştea pe Domnul, nici ce
făcuse El pentru Israel.”
Moştenirea pe care o laşi în urma ta rămâne mult
timp după ce faptele şi realizările tale vor fi uitate.
Vreau să ne oprim puţin la câteva lucruri la care
este bine să dăm atenţie:
I.PATRU ELEMENTE IMPORTANTE
1. Convingerile - Trebuie să punem un mare
accent pe a trăi vieţi intenţionate! Asta însă nu se
poate dacă noi înşine nu avem convingeri ferme în
ceea ce priveşte credinta creştină. Convingerile sunt
acele priorităţi care stabilesc punctul de referinţă în
absolut toate deciziile noastre. Adică, tu nu poi dărui
altora ceea ce nu ai, nu poţi influenţa pe alţii să aibă
ceea ce nu este parte din viaţa ta.
Convingerile tale – teologice, morale, spirituale,
etice – determină scopurile şi obiectivele tale. De
aceea, cei care ne implică în lucrare sunt şi ei
responsabili şi trebuie să fie siguri că suntem corecţi,
biblici în convingerile noastre.
Provocare: Analizează-ţi convingerile acum şi
mai fă aceasta din când în când!
ex. Cu durere trebuie să recunosc faptul că am
acceptat prea uşor uneori persoane necalificate din
acest p.d.v. la Şcoala Duminicală. Două cazuri cu
dată chiar recentă, sunt elocvente în această privinţă
(prin mărturia lor ulterioară, au arătat faptul că nu
erau calificate pentru această slujire). Nu se poate
primi binecuvântarea Domnului încalcând
principiile Lui! Ce transferăm noi în copii? Sau, pe
cine lăsăm să slujească la copii? Sunt calificate acele
persoane?
Din nou: Analizează-ţi convingerile acum şi mai
fă aceasta din când în când!
2. Asocierea noastră cu cei cărora le slujim. Ceea
ce faci este o slujire care se vede nu în clasa de Şcoală
Duminicală în primul rând, ci în detaliile din viaţa lor

de zi cu zi. Să ai în atenţie ceea ce este important
pentru copii şi să implementezi în ei încurajare!
Deci, relaiile sunt importante! Mare atenţie deci la
relaţiile create între noi şi copii. Acestea se extind
dincolo de clădirea bisericii. Trebuie să ne investim
în vieţile lor, pur şi simplu. Interesul nostru real îi
motivează pe copii. Ne interesează ei?
ex. Charles F.Adams (diplomat), s-a uitat odată în
jurnalul său şi a găsit scris: ,,Am fost azi la pescuit cu
fiul meu - o zi irosită”. Fiul lui, Book Adams, în
jurnalul său a scris pentru exact aceeaşi zi: „Am fost
azi la pescuit cu tatăl meu – a fost cea mai frumoasă zi
din viaţa mea de până acum!”
Ceea ce transmitem prin moştenirea noastră este
mai ales bazat pe relaţii! Aceasta înseamnă timp,
disponibilitate, implicare. Nu este important doar ce
vreau eu ca şi învăţător/învăţătoare, ci cum anume
pot sluji mai eficient! O perspectivă care trece
dincolo de sala de clasă de la Şcoala Duminicală.
3. Modelarea. Cineva spunea despre copii că ei
au nevoie mai mult de modele decât de critici!
Ca să fim ispravnici eficienţi trebuie să facem
mereu punte între adevăruri şi viaţă, să integrăm
credinţa cu aspectele vieţii de fiecare zi. Asta nu se
poate realiza doar prin cuvinte sau vorbiri
inspiraţionale. Copiii au nevoie de mai mult de atât.
Au nevoie de acţiuni ale noastre care să ateste prin
noi, modele autentice de urmat! Ca să creem modele,
Domnul permite uneori să trecem prin situaţii în care
nu ne place să ajungem, dar El vrea să alegem
atitudini care reflectă caracterul Lui în noi.
Câteva Trăsături importante (pentru a fi
modele bune) la care aş sugera multă atenţie:
a. Smerenia. În general slujitorii nu sunt cei mai
smeriţi oameni!Aceasta este una din cele mai dificile
trăsături de caracter ale liderilor. Aroganţa este
rădăcina problemelor conducerii. Natura noastră
păcătoasă ne propulsează foarte uşor spre o
concentrare excesivă şi nesănătoasă asupra propriei
persoane. Cea mai dificilă întrebare la care trebuie să
răspundă cei aşezaţi în slujbe de conducere este: Sunt
eu smerit/smerită? Aproape întotdeauna considerăm
că suntem mai smeriţi decât suntem în realitate!
Rareori recunoaștem mândria înainte de a fi prea
târziu. (Mat.11:29 ; 1P.5:5-6). Când aura poziţiei se
interpune în calea atitudinii de slujire, atunci nu ne
mai potrivim poziţiei!
b. Competenţa. Îţi cunoşti slujba şi cauţi mereu
să te dezvolţi învăţând mai mult? Foarte mulţi din cei
implicaţi în slujire se tem că dacă admit faptul că nu
ştiu ceva, atunci ar putea să pară mici. Trebuie
permanent să ne dezvoltăm! Suntem ucenici în
şcoala lui Isus. Uneori este util să fim chiar
vulnerabili în faţa copiilor la acest capitol. Nu
suntem desăvârşiţi! Trebuie să creştem mereu şi să
ne dezvoltăm! (ex – ucenicii/ apostolii + Consiliul de
la Ierusalim, Fapte. 15).
c. Curajul. Această trăsătură se referă la
disponibilitatea de a fi gata să te sacrifici pentru ca să

reuşeşti să faci ceea ce trebuie. „Dacă aş căuta să plac
oamenilor nu aş mai fi robul lui Hristos” – spunea ap.
Pavel. Populismul sau frica de a nu avea repercusiuni
în poziţia/slujba noastră ne opresc de la decizii
importante. Integritate şi curaj înseamnă şi să
recunoşti atunci când ai greşit! Teama de a nu greşi
împiedică creativitatea şi progresul nostru în slujire.
d. Compasiunea. Îţi pasă de fiecare din cei pe
care îi slujeşti, tot atât cât îţi pasă de tine? Dacă nu,
atunci de ce îi slujeşti? Şi de ce s-ar încrede ei în tine?
Compasiunea trebuie să decurgă din dragostea
noastră pentru Domnul. (ex. Un predicator în vizită la
leprozerie: „n-aş face slujba asta nici pentru 1 milion
de $”, spunea el văzând cum este schimbat de
bandaje un lepros. La sfârşitul vizitei acolo, asistenta
aceea s-a apropiat de predicator şi i-a spus: „Nici eu
nu aş face slujba asta pentru 1 milion de $ frate, dar o
fac gratuit, pentru Domnul Isus”.)
Ispravnicul din pilda noastră din Evanghelia după
Luca a dovedit aceste trăsături prin atitudinea sa. De
câte ori Îl vedem pe Isus arătând această trăsătură! I
s-a făcut milă de gloate...
4. Perseverenta. Indiferent cât de mari sunt
provocările vieţii de slujire, trebuie să dovedim
devotament. În ciuda dificultăţilor prin care trecem,
niciodată nu trebuie să abandonăm (Ps.1:3 „ ...tot ce
începe, duce la bun sfârşit.”)! Poate să fie foarte
dificil să trăim vieti intenţionate, dar se merită atât
pentru diferenţa pe care o facem pentru alţii, la al
căror destin contribuim, cât şi pentru eternitatea
noastră.
Ex. In 1848 Dr. John Geddie a mers în Aneityum
(insuliţă lângă Australia, în Pacific) unde a slujit ca şi
misionar timp de 24 ani. Pe monumentul ridicat în
memoria lui sunt inscripţionate cuvintele următoare:
„Când a sosit aici în 1848, nu existau creştini. Când a
plecat, în 1872, nu existau păgâni.”
Este marele nostru privilegiu primit de la
Dumnezeu, dar şi marea noastră responsabilitate să
influenţăm atât generaţia noastră cât şi pe cea
viitoare.
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II. AMENINŢĂRI LA O
SLUJIRE EFICIENTĂ ŞI CUM
RĂSPUNDEM CORECT
V-aţi întrebat vreodată de ce
recolta unora la câmp este atât de
diferită faţă de a altora? Priviţi
câmpul! Poate este pentru că unii
luptă împotriva buruienilor şi
dăunătorilor plantelor iar alii nu
fac aceasta.
La fel ca şi un bun agricultor,
fiecare slujitor trebuie să taie
,,buruienile” şi să distrugă ,,paraziţii”, dacă doreşte ca lucrarea cu
copiii să crească. Noi avem
ameninţări la care trebuie să facem
faţă, atacuri care vor demonstra
dacă suntem sau nu ispravnici
eficienţi.
Iată 10 ameninţări la slujirea
noastră eficientă, la care vreau să
vă provoc să gândim împreună.
Dacă răspundem corect la acest
fel de ameninţări, atunci
programul nostru va da randament
şi bucurie.
1. Lipsa de comunicare - Dacă
oamenii nu ştiu ce se întâmplă în
lucrarea ta, ei nu vor fi dispuşi să îşi
asume ceva din ceea ce se
întâmplă. Dacă refuzi să comunici,
lucrarea ta cu copiii nu va fi
niciodată o prioritate pentru
biserica ta locală şi în comunitatea
din care faci parte! Oamenii sunt
vitali pentru lucrarea voastră şi de
aceea ei trebuie să ştie ce se
întâmplă, în scopul de a sprijini
activitatea pe care o faceţi. Dacă ei
nu ştiu despre această lucrare
suficient, ei nu o vor susţine! Mă
refer la lucrarea ta ca ş i
învăţător/învăţătoare, relaţionată
la pastorul vostru, la alţi membri ai
personalului/staff-ului, la
voluntari, părinţi, comunitate şi
chiar la copii. Promovaţi lucrarea
voastră în publicaţiile bisericii
dac ă ave ţ i a ş a ceva, face ţ i
publicitate în comunitate, şi cel
mai mult, vorbiţi despre anumite
lucrări îndeplinite. Provocaţi-i pe
copii să vorbească despre aceasta
acasă sau cu alţi copii.
Entuziasmul este molipsitor şi
inspiră!
2. Considerând copiii ca
având o valoare mică – Dacă nu
suntem atenţi, putem ajunge să fim
vinovaţi că iubim ceea ce facem,
lucrarea noastră, dar nu iubim
4 • Mărgăritarul

copiii. Dacă ei, copiii, nu au valoare pentru tine,
atunci nici biserica nu are valoare pentru tine. În acest
caz abandonează lucrarea cu copiii, că înseamnă că tu
pesonal nu ai o chemare pentru aceasta! Şi dacă în
biserică ei sunt trataţi ca şi cetăţeni de categoria a
doua, lucrarea cu copiii va avea de suferit. Atunci
slujirea la copii nu va primi locul potrivit, nici
personalul şi nici bugetul necesar.
Copiii trebuie trataţi ca şi indivizi de valoare - aşa
cum a făcut Isus. „Lăsaţi copiii să vină la Mine!”
spunea Isus. Lăsaţi biserica să ştie ce valoare mare au
ei pentru voi! Priviţi-i şi trataţi-i ca pe nişte persoane
foarte importante pentru voi, şi atunci biserica va şti
cât de mult au ei valoare. De exemplu, (banal?) - te
apleci tu la nivelul ochilor pentru a vorbi cu copiii din
când în când sau îi priveşti de sus doar? Foloseşti
termeni care să-i jignească, să-i facă să se simtă
umiliţi în faţa celorlalţi?
Ex: Copiii unei familii cu dificultăţi, jigniţi şi
uneori umilţi în faţa altor copii, au părăsit biserica
după ce au crescut. Doar harul Lui Dumnezeu i-a
adus înapoi în biserică. Dar ei au mărturisit despre
trauma prin care au trecut la Şcoala Duminicală!
3. Neglijenţa faţă de spaţiul pus la dispoziţie
pentru copii – Un slujitor pentru copii, spunea că a
constatat că un spaţiu prea aglomerat, neîngrijit,
facilităţi slabe pentru copii, comunică faptul că este
ceva de mică importanţă ceea ce se întâmplă acolo.
Însă un spaţiu curat, luminos, având materialele
necesare pentru lecţii, mobilier corespunzător,
comunică faptul că acolo copiii sunt iubiţi, doriţi şi
aşteptaţi. (Imaginează-ţi că te invită cineva acasă
,,Dacă e curat, loc plăcut, aceasta spune ceva!”)
Plimbaţi-vă prin spaţiul copiilor din grupa dvs. de
două ori. Evaluaţi-l întâi din punct de vedere al unui
adult, apoi faceţi acelaşi lucru, din perspectiva unui
copil. Listaţi nevoile şi apoi faceţi schimbări!
4. Mentalitatea Călăreţului singuratic - Dacă
veţi face toate lucrurile de unul/una singură, veţi avea
foarte mari şanse de a distruge lucrarea cu copiii la
care sunteţi implicaţi. Puteţi, de asemenea, să vă
ruinaţi voi înşivă. În Efeseni 4:12, Pavel a spus
liderilor că sarcina lor era aceea de a pregăti oamenii
lui Dumnezeu pentru lucrarea de slujire în aşa fel
încât trupul spiritual al lui Hristos, biserica, să poată
fi zidit. Când am antrenat şi alte persoane în lucrarea
noastră, aceasta va funcţiona spre zidirea copiilor, ca
ei să ajungă la Hristos, chiar şi atunci când noi nu
suntem acolo. Înmulţiţi lucrarea de recrutare de
voluntari dispuşi să lucreze alături de voi!
Vrem să reuşim în lucrarea noastră? Nu vom putea
singuri! Una din cele mai mari nevoi ale celor
implicaţi în slujire este aceea de a se multiplica pentru
generaţia lor şi mai ales pentru următoarea. Aceasta
spunea şi ap. Pavel lui Timotei! 2 Tim. 2.2: ,,Şi ce-ai
auzit de la mine, în faţa multor martori,
încredinţează la oameni de încredere, care să fie în
stare să înveţe şi pe alţii.”
Viaţa fiecăruia dintre noi este ca şi o cursă cu
ştafetă, la care vine momentul când trebuie să predai
ştafeta celui care trebuie să o ducă mai departe. Va fi
de mare ajutor pentru cel care urmează, dacă are bine
pregatit terenul pentru cursa la care participă.
5. O slujire care nu are în vedere familia, ci
doar copilul - Formatorii principali de dezvoltare ai
unui copil sunt părinţii şi cei apropiaţi ai familiei.
Predarea sau grija de copii pe care o manifestăm timp
de două ore pe săptămână la casa Domnului este utilă,
dar cel mai mare bine se întâmplă atunci când luaţi
slujirea voastră şi o îndreptaţi către întreaga familie.
Aţi putea fi surprinşi de nevoile pe care le veţi vedea
atunci când vă veţi uita la o familie prin ochii unui
copil.
Dezvoltaţi slujirea voastră astfel încât să ajungeţi
la întreaga familie. Uneori ar fi foarte util să aveţi în
atenţie vizita la domiciliu, consilierea familiei în
criză. ,,Slujiţi-vă unii altora în frica lui Hristos!” (şi
Ioan 13:4-6 şi 12-15 ...).

6. Lipsa de pregătire a voluntarilor – Sunt
persoane care datorită unor înzestrări speciale în
anumite domenii, pot să pară foarte calificate în a
sluji ca voluntari. Datorită abilităţilor lor, sunt repede
aşezate cu responsabilităţi în lucrarea cu copiii.
Chiar şi cei care au înzestrări naturale, au mare
nevoie să beneficieze de programe de formare, de
încurajare şi de pregătire. De aceea, planifică
evenimente de formare, asigură-le acestor persoane
resurse pentru studiu individual. Trimite astfel de
voluntari să participe la conferinţe şi cursuri de
pregătire în lucrarea cu copiii! Abilităţile naturale ale
unei persoane nu-l califică să slujească în lucrarea cu
copiii! Dezvoltă permanent un proces de formareantrenare pentru voluntari pentru a creşte astfel
permanent implicarea şi calitatea lucrării lor.
7. Tendinţa de a concura cu mass-media
pentru a atrage copiii - Există o tendinţă în jurul
nostru, într-o lume saturată de mass-media, de a
cheltui bani pe echipamente şi tehnologie. Poate
doriţi să-i impresionaţi pe copii cu programe speciale
şi evenimente. Nu vă lăsaţi provocaţi de astfel de
ispite. Art Murphy, un tip care slujeşte la copii, în
umbra unuia din cele mai dotate parcuri ,,high-tech”,
în Orlando, spunea că el nu pledează deloc pentru
programe menite să şocheze ochii şi să impresioneze
copiii. El spune ca cele mai bune programe de acel
fel sunt pur şi simplu nişte ,,arame sunătoare şi
chimvale zăngănitoare”, cu excepţia cazului în care
comunică dragostea. Art provoacă voluntarii şi
copiii la care slujeşte să facă studiu biblic şi alte
programe reale, în loc de a se orienta spre programe
de tipul ,,Disney”, high-tech, impresie artistică.
Copiii cu care lucraţi vor ţine minte efectele
speciale numai până când văd un efect mai bun, un
program mai grozav. Ei însă îşi vor aminti toată viaţa
adevărurile împărtăşite în dragoste. Ajutându-i pe
copii să înţeleagă şi să aplice un principiu biblic este
mai mult decât strălucirea care impresionează.
Depune ţ i eforturi pentru naturale ţ e şi
transparenţă în conducerea lor, prin evenimente şi
studii biblice. Întrupaţi mesajul dragostei lui Isus în
viaţa copiilor învăţându-i cu dragoste!
Isus, cel mai mare Învăţător care a fost vreodată, a
avut naturaleţe şi transparenţă în predare. Uitaţi-vă la
metodele folosite de El şi veţi rămâne impresionaţi
de folosirea celor mai simple lucruri în a da
învăţătură pentru viaţă. El, Cel mai mare Învăţător
din toate timpurile!
8. Izolarea lucrării cu copiii de biserică –
Lucrarea cu copiii poate deveni un fel de lucrare
,,satelit” care se roteşte în jurul axei sale şi pe orbita
proprie. Adică, poate fi ceva separat de lucrarea
bisericii. Dacă se întâmplă acest lucru, programul nu
poate îmbrăţişa obiectivele bisericii tale. Şi nici
filozofia ei. Se ajunge într-un asemenea caz la
suferinţă din lipsă de contact între generaţii. Este
însă important pentru ei să se vadă ca şi parte a
lucrării bisericii locale.
Principiile lucrării reuşite potrivit cu invăţăturile
din Faptele Apostolilor şi din epistole, ne
îndreptăţesc să vedem că nu poate funcţiona bine o
lucrare care se izolează sau nu se încadreaza în
scopul bisericii.
Scrie un scop pentru lucrarea cu copiii şi descrie
modul în care aceasta se raportează la biserica ta
locală, arătând cum este ea integrată în lucrarea şi
scopul bisericii locale.
9. Lipsa de recunoştinţă. Toţi oamenii doresc să
se simtă necesari şi preţuiţi. Tu ai nevoia aceasta! Şi
eu! La fel şi cei care fac posibilă şi ajută slujirea
voastră. Suntem dispuşi să mergem a doua milă
pentru cineva care ne respectă şi ne apreciază.
Oamenii au nevoie de încurajare. Uneori aşteptăm ca

alţii să ne-o dăruiască. Dar cât
facem noi aceasta? Priviţi ce
frumos sună când Pavel spune
despre Evodia şi Sintichia în
Filipeni 4:3 „...femeile acestea
care au lucrat împreună cu mine
pentru Evanghelie” sau 2.Timotei
1:5 „Îmi aduc aminte de credinţa
ta neprefăcută, care s-a sălăşluit
întâi în bunica ta Lois şi în mama
ta Eunice, şi sunt încredinţat că şi
în tine.”
Revizuiţi ultima lună a agendei
dvs. şi faceţi o listă cu câteva nume
ale persoanelor care au asistat,
încurajat sau slujit în lucrarea
voastră cu copiii. Scrie simplu, un
mesaj e-mail scurt de multumire,
dă un telefon sau spune un cuvânt
de exprimare a recunoştinţei faţă
de acea persoană. Veţi culege ceea
ce semănaţi!
10. Neglijenţă. Una din cele
mai periculoase ameninţări în
orice slujire este neglijenţa!
Dacă nu eliminăm domeniile
cu probleme - plivirea buruienilor
şi distrugerea dăunătorilor despre care menţionam la început,
lucrarea se va distruge. De cele
mai multe ori, tendinţa este să
reducem tensiunile, să ne facem că
nu ştim că există domenii
problemă, și dacă le abordăm, se
prea poate să ne creem probleme
mai mari. Ne temem de conflicte,
de pierderea popularităţii sau a
poziţiei. Şi atunci preferăm să
neglijăm acele situaţii care mai
târziu, dacă rămân nerezolvate, pot
genera necazuri mari. Luptă
împotriva neglijenţei în slujire,
prin evaluarea continuă a lucrării
cu copiii la care eşti implicat/
implicată! Bucură-te în succesele
tale şi învaţă din greşeli, pentru a
menţine o atitudine corectă în
această privinţă!
Puteţi păstra această listă cu 10
ameninţări în prima pagină a
agendei personale. În fiecare lună,
lucra ţ i la eliminare a oricărei
ameninţări care apare în calea unei
slujiri eficiente. Astfel veţi putea
să aveţi succes în slujirea voastră şi
să fiţi ispravnici eficienţi ai
generaţiei de mâine!
Pastor, Mircea DETEȘAN
Turda
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S-a rupt ceva în

Zacheu

multe. Însă nu poate să-L vadă, pentru ca era micu de
statură, și atunci concepe un plan urgent: mă urc întrun pom și tot Îl văd pe acest Isus.

Primul șoc îl are Zacheu în momentul când
MARELE ISUS se oprește sub copacul lui, îi spune
pe nume și se autoinvită în casa lui: „Zachee, dă-te jos
de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.” De
unde îmi știe Isus numele?

„Zacheu a stat înaintea Domnului şi I-a zis: „Iată,
Doamne, jumătate din avuţia mea o dau săracilor; şi,
dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi
împătrit.” Luca 19:8
În momentul când Domnul a intrat în casa lui
Zacheu, acesta s-a pocăit, adică mintea și inima lui
s-au schimbat complet. Zacheu a fost transformat de
Domnul Isus.
Drept urmare, fără să-i ceară Domnul în mod
explicit să facă ceva anume, Zacheu ȘTIE CE
TREBUIE SĂ FACĂ!
Zacheu era „mai marele vameşilor”, iar oamenii
afirmă despre el că este „un om păcătos!”. Știau ei ce
știau, ÎNSĂ Zacheu se întâlnește cu Cerul și atunci se
rupe ceva esenial în el: SE RUPE CEEA CE ÎL
INEA LEGAT de avuie, de bani, de pământul
acesta.
Zacheu parcă plutește - în ochii lui Isus a văzut
Cerul întreg, și atunci este evident că nu-l mai
interesează DELOC cele pământești.
Drept urmare Zacheu decide scurt, rapid, hotărât
și pentru totdeauna: „Iată, Doamne, jumătate din
avuţia mea o dau săracilor; şi, dacă am năpăstuit pe
cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.”
Daca mai dă înapoi și împătrit (de 4 ori mai mult)
celor pe care i-a năpăstuit, nu cred că a mai rămas cu
mare lucru... probabil că avea o listă destul de lungă
de oameni năpăstuii de către el...
Dar cum a ajuns Zacheu la această transformare
radicală? Pentru că esena Evangheliei este
TRANSFORMAREA.
Mai întâi aude că trece Isus prin cetate și simte că
vrea să-L vadă pe acest Om, despre care auzise
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Oamenii din Ierihon ,,Cârteau şi ziceau [despre
Isus]: A intrat să găzduiască la un om păcătos!”, dar
pe Zacheu nu-l mai interesează ABSOLUT DELOC
nimic din ce spun ceilali, ci îl interesează doar ce
spune Domnul, așa că ,,Zacheu s-a dat jos în grabă, şi
L-a primit cu bucurie.”
De fapt nici pe Domnul nu-L interesează ce zic
ceilali, nici nu se uită la trecutul lui Zacheu, nici nu-l
întreabă cum a ajuns el „mai marele vameșilor” colectorul de taxe despre care oamenii nu spuneau că
ar fi un sfânt.
Domnul vrea să aducă mântuire în casa lui
Zacheu, și o aduce!
În casa lui Zacheu intră mântuirea, și Zacheu o
primește cu bucurie!
Cristos rupe legăturile păcatului care-l ineau pe
Zacheu ,,mic” din punct de vedere spiritual și îl face
liber, îl face MARE, MARE DE TOT, dar nu în cele
pământești, ci în cele CEREȘTI.
Dacă intră AZI Cristos în casa mea, în viaa mea,
în familia mea, în mintea și în inima mea, care sunt
lucrurile de care mi-e rușine și despre care vreau să
spun: „Doamne, de azi așa ceva nu mai fac, nu mai
spun, nu mai gândesc”?
Sau: ,,Doamne, Te rog să rupi Tu legăturile
PĂCĂTOASE care mă in legat de avere, de bani, de
imoralitate, pornografie, relaii în afara căsătoriei,
droguri, înșelăciune, telenovele, minciună,
alcoolism, etc...” și probabil că fiecare avem multe de
completat aici...
Cristos este același, ieri, azi și în veci, așa că dacă
pe Zacheu l-a putut rupe de orice legătură păcătoasă,
Domnul poate da aceeași eliberare fiecăruia dintre
noi, CHIAR ASTĂZI! Dacă mă pun pe genunchi, cu
smerenie și pocăină înaintea lui Dumnezeu, Cristos
îmi dă viaa nouă – El în mine.
Ioan CIOBOTA

Părini strălucii,
profesori

Genera ia actuală de părin i a vrut cumva să
compenseze lipsurile copilăriei lor și a încercat să
dea copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase
jucării, haine, plimbări, școli, televizor și
calculator. Al ii le-au umplut timpul copiilor cu
multe activită i educative ca învă area limbilor
străine, informatică, muzică. Inten ia este
excelentă, însă părin ii nu au in eles că
televizorul, jucăriile cumpărate, internetul și
excesul de activită i blocheaza copilăria, în care
copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte
riscuri, să sufere decep ii, să aibă timp de joacă și
să se bucure de via ă.
Acest lucru se intâmplă pentru că inteligena lor a
fost blocată, noi ne-am transformat în mașini de
muncit iar pe ei îi transformăm în mașini de învăat.
1. Blocarea inteligen ei
Sistemul educaional actual aduce foarte multă
informaie, de cele mai multe ori inutilă. Copiii și
tinerii învaă cum să opereze cu fapte logice, dar nu
știu cum să abordeze eșecurile. Învaă să rezolve
probleme de matematică, dar nu știu să-și rezolve
conflictele existeniale. Sunt antrenai să facă calcule
fără să greșească, dar viaa este plină de contradicii
și probleme care nu pot fi calculate. Acest lucru se
întâmplă pentru că inteligena lor a fost blocata, noi
ne-am transformat în mașini de muncit iar pe ei îi
transformăm în mașini de învăat.
2. Utilizarea greșită a func iilor memoriei
Prin sistemul educaional actual memoria
copiilor este transformată într-un depozit de
informaie inutilă, iar excesul acesteia blocheaza
inteligena copiilor și bucuria lor de a trăi. Cea mai
mare parte a informaiilor pe care le acumulăm nu
vor fi folosite niciodată. Numărul actual de școli este
mai mare decât în orice altă epocă, însă acestea nu
produc persoane care gândesc, și nu e de mirare că
elevii au pierdut plăcerea de a învăa.
Pe de altă parte, mediile de informare îi seduc cu
stimuli rapizi, gata preparai, care îi transportă pe
tineri, fără ca ei să facă vreun efort, în mijlocul
diverselor aventuri – sportive, de război, politice sau
sentimentale. Bombardamentul acesta de stimuli
care vin prin televiziune și internet acioneaza asupra
subconștientului, mărindu-le nevoia de plăceri în
viaa reală. Astfel în timp ei nu mai gasesc plăcere în
micii stimuli ai rutinei zilnice și vor căuta stimuli tot
mai puternici, trebuind să facă foarte multe lucruri
pentru a avea puină plăcere. Toate acestea generează
personalităi fluctuante, instabile și nemulumite.
3. Informăm și nu formăm
Noi nu îi formăm pe tineri, ci doar îi informăm. Ei
cunosc tot mai mult despre lumea în care se află, dar
nu știu mai nimic despre lumea lor interioară.
Educaia este tot mai lipsită de ingredientul
emoional și produce tineri care rareori știu să își
ceară iertare, să își recunoască limitele sau să se pună
în locul celorlali.
Care este rezultatul?
O generaie de copii și tineri mai bolnavă psihic
decât oricare alta din istoria umanităii: copii
depresivi, preadolesceni și adolesceni care

fascinani
dezvoltă obsesii, sindroame de panică, timiditate,
fobii sau agresivitate. În plus, tot mai muli dintre ei
caută plăcerea de moment în consumul de tutun,
alcool și droguri.
CE ESTE DE FĂCUT?
Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu
ajunge să fim părini buni, ci trebuie să devenim
părini inteligeni. Pentru aceasta, ne vorbește despre
șapte deprinderi ale „părinilor buni” și cum trebuie
transformate ele de către „părinii inteligeni”. Iată
prima dintre ele:
Părin ii buni dau cadouri, părin ii inteligen i
dăruiesc propria lor fiin ă
Părinii buni au grijă să satisfacă, în măsura
posibilităilor lor economice, dorinele copiilor lor.
Fac petreceri pentru aniversări, le cumpără pantofi,
haine, produse electronice, organizează excursii.
Părinii inteligeni dau copiilor ceva incomparabil
mai valoros. Ceva ce nu se poate cumpăra cu toi
banii din lume: fiina lor, povestea vieii lor,
experienele lor, lacrimile lor, timpul lor. Părinii care
le fac în permanenă daruri copiilor lor sunt păstrai în
amintire doar pentru un moment. Părinii care se
preocupă să le dăruiască copiilor exemple și povestiri
din viaa lor rămân de neuitat.
Părin ii buni alimenteaza corpul, părin ii
inteligen i alimentează personalitatea
Astăzi, părinii buni cresc copii zbuciumai,
înstrăinai, autoritari și angoasai, pentru că
societatea s-a transformat într-o fabrică de stres.
Părinii care nu-și învaă copiii să aibă o viziune
critică asupra publicităii, a emisiunilor de
televiziune și a discriminării sociale îi transformă
într-o pradă ușoară pentru sistemul acaparator. Pentru
acest sistem, copilul vostru nu este o fiină umană, ci
un consumator. Pregătii copilul pentru „a fi”, căci
lumea îl va pregăti pentru „a avea”.
Ajutai-vă copiii să nu fie sclavii problemelor lor.
Alimentai amfiteatrul gândurilor și teritoriul
emoiilor cu curaj și îndrăzneală. Nu le acceptai
timiditatea și nesigurana. Dacă problemele se pot
rezolva, vor fi rezolvate, iar dacă nu, trebuie să ne
acceptăm limitele.
Părin ii buni corectează greșelile, părin ii
inteligen i iși înva ă copiii cum să gândească
Vechile corecii și binecunoscutele predici nu mai
funcionează. Când deschidei gura să repetai același
lucru, declanșai un resort din subconștient care
deschide anumite arhive ale memoriei, ce conin critici
mai vechi. 99% din criticile și coreciile părinilor sunt
inutile în influenarea personalităii tinerilor.
A-i surprinde copilul înseamnă a spune lucruri la
care ei nu se așteaptă. De exemplu: copilul a ridicat
glasul la voi. Se așteaptă să ipai și să-l pedepsii. Dar
putei începe prin a tăcea și a vă relaxa, apoi putei
spune: ,,Nu mă așteptam să mă superi în felul acesta. În
ciuda durerii pe care mi-ai provocat-o, eu te iubesc și te
respect mult”. Apoi copilul trebuie lăsat să se
gândească. Părin ii buni spun: „Greșești”; părin ii
inteligen i spun: „Ce părere ai despre
comportamentul tău?” „Gândește înainte să
reac ionezi”.
Mărgăritarul • 7

încoli. Nimeni nu-și ia diploma în misiunea de a
educa. Înainte, părinii erau autoritari; astăzi sunt
copiii. Învăai să spunei „nu” fără teamă. Dacă ei nu
aud „nu” de la dumneavoastră, nu vor fi pregătii să
audă „nu” de la viaă. Părinii nu trebuie să cedeze în
faa șantajelor și presiunii copiilor. În caz contrar,
emoia copiilor va deveni un balansoar: astăzi sunt
docili, mâine explozivi. Trebuie stabilite clar ce
aspecte pot fi negociabile. De exemplu, a merge la
culcare noaptea târziu în cursul săptămânii și a se
trezi devreme pentru a învăa este inacceptabil și prin
urmare ne-negociabil. Trăim vremuri grele. Părinii
din toată lumea se simt pierdui. Cucerirea planetei
sufletului copilului este mai complexa decât
cucerirea planetei.
Părin ii buni își pregătesc copiii pentru
aplauze, părin ii inteligen i își pregătesc copiii
pentru eșecuri.
Părin ii buni educă inteligen a copiilor lor,
părin ii inteligen i le educă sensibilitatea.
Stimulai-i pe copii să aibă obiective, să caute
succesul în studiu, în muncă, în relaiile sociale, dar
nu vă oprii aici. Ajutai-i să nu le fie teamă de
insuccese. Nu există podium fără înfrângeri. Muli
nu strălucesc în munca lor pentru că au renunat în
faa primelor obstacole, pentru că nu au avut răbdare
să suporte un „nu”, pentru că nu au avut îndrăzneala
de a înfrunta unele critici, nici umilina de a-și
recunoaște greșeala. Perseverena este la fel de
importantă ca și capacitaile intelectuale. Pentru
părinii inteligeni, a avea succes nu înseamnă a avea
o viaă fără greșeli. De aceea sunt în stare să spună
copiilor lor: „Am greșit”, „Scuză-mă”, „Am nevoie
de tine”. Părinii care nu-și cer scuze nu-și vor invăa
copiii cum să abordeze arogana.
Părin ii buni vorbesc, părin ii inteligen i
dialoghează ca niște prieteni.
A sta de vorba înseamnă a vorbi despre lumea
care ne înconjoară, a dialoga înseamnă a vorbi
despre lumea în care suntem: a relata experiene, a
împărtăși ceea ce se află ascuns în inima fiecăruia, a
pătrunde dincolo de cortina comportamentelor.
Peste 50% din părini n-au avut curajul de a dialoga
cu copiii lor despre temerile, pierderile și frustrările
personale. Nu trebuie să devenii o jucărie în mâna
copilului, ci un prieten foarte bun. Adevărata
autoritate și respectul solid se nasc din dialog.
Dialogul este o perlă ascunsă în inimă. Ea este
scumpă, pentru că aurul și argintul n-o pot cumpăra.
P ărin ii buni dau informa ii, p ărin ii
inteligen i povestesc istorioare
Captai-vă copiii prin inteligena voastră, nu prin
autoritate, bani sau putere. Știi care este
termometrul care indică dacă suntei agreabil?
Imaginea pe care o au despre voi copiii și prietenii
acestora. Dacă le face plăcere să fie în preajma
voastră, ai trecut testul. Odată, una dintre fiicele
mele a fost criticată pentru că era o persoană simplă.
Se simea tristă și respinsă. După ce am auzit
povestea ei, mi-am pus imaginaia la treabă și i-am
spus următoarea pildă: unii preferă un soare frumos
pictat într-un tablou, alii preferă un soare real, chiar
dacă este acoperit cu nori. Am întrebat-o: ce soare
preferi? A ales soarele real. Atunci, am adăugat,
chiar dacă unii oameni nu cred în soarele tău, el
strălucește. Tu ai lumina proprie. Într-o zi norii se vor
risipi și oamenii te vor vedea. Să nu-i fie teamă că ii
pierzi lumina.
PĂRIN II INTELIGEN I ÎȘI
STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ȘI ÎNVINGĂ
TEMERILE ȘI SĂ AIBĂ ATITUDINI
BLÂNDE.
Părin ii buni oferă oportunită i, părin ii
inteligen i nu renun ă niciodată
Părinii inteligeni sunt semănători de idei și nu
controlează viaa copiilor lor. Ei seamănă și așteaptă
ca seminele să germineze. Pe timpul așteptării poate
să apară mâhnire, dar, dacă seminele sunt bune, vor
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CELE 7 PĂCATE CAPITALE
ALE EDUCA IEI
1.Acorecta în public
2.Aexprima autoritatea cu agresivitate
3. A fi excesiv de critic: a obstruciona copilăria
celui educat
4. A pedepsi la furie și a pune limite, fără a da
explicaii
5.Afi nerăbdător și a renuna să mai faci educaie
6.Anu te ine de cuvânt
7.Adistruge sperana și visele
Dr. Augusto Cury, psihiatru și psihoterapeut,
și-a dedicat 17 ani din via ă cercetării modului în
care construiește și se dezvoltă inteligen a.
Analiza pe care o face societa ii contemporane
ajunge la următoarea concluzie: singurătatea nu
a fost niciodată atât de intensă: părin ii își ascund
sentimentele de copii, copiii își ascund lacrimile de
părin i și profesorii se refugiază în autoritarism.
Cantitatea de informa ie și cunoștin e disponibile
este mai mare; cu toate acestea, noile genera ii nu
sunt formate pentru a gândi, ci pentru a repeta
informa ii. În cartea sa, „Părin i străluci i,
profesori fascinan i“, tradusă și în română, Dr.
Augusto Cury atrage aten ia asupra necesita ii
schimbării felului în care se face educa ia
contemporană.
Părin i străluci i, profesori fascinan i
Augusto Cury
Sursa:http://groups.yahoo.com/group/ascoriasi2002/

O chii orbi
ai băieţelului,
l-au văzut pe

ISUS

Într-o dimineaţă ca oricare, am plecat spre locul
unde mă aşteptau ochişorii curioşi ai unor copilaşi,
nerăbdători să vadă ce vom face astăzi, ce ne vom
juca. Era locul meu de muncă pe care-l primisem în
dar de la TATA.
Acea zi fusese mai deosebită pentru mine decât
celelalte, deoarece hotărâsem ca în aceea zi să
meditez mai mult la tot ceea ce Dumnezeu mi-a dat şi
să-I vorbesc TATĂLUI meu despre ceea ce era în
mintea şi-n inima mea.
Am intrat ca de fiecare dată la grupa de copii şi
fiecare dintre ei aveau ceva de făcut, fiind
concentraţi la ceea ce făceau. Dar băieţelul - care era
singurul din grupă ce putea vorbi - îmi recunoscu
paşii când am intrat în încăpere. Era ceva normal
pentru el, să recunoască fiecare angajat după paşii
săi. Hm!... ce mare adevăr îmi spunea acest lucru:
fiecare om e recunoscut după paşii săi... după roadele
sale.
M-am aşezat într-un colţ al camerei, nedorind să-i
deranjez, ci doar să-i supraveghez pe micuţii
îngeraşi. În sinea mea, am început să mă rog şi să-I
spun lui TATA ce este în inima mea, ce gândesc, ce
simt, ce mă mulţumeşte, ce mă nemulţumeşte şi în
numai câteva minute eram departe, departe cu
mintea de locul în care mă aflam.

Deodată băieţelul m-a întrebat: ,,Gabi, ce faci?”
iar eu, fără să gândesc, i-am răspuns: ,,Mă rog”, şi
imediat veni răspunsul: ,,Da?” Şi din nou fără să
gândesc prea mult, dându-mi seama că el nu ştie ce
înseamnă să te rogi, l-am întrebat dacă-şi mai
aminteşte ce i-am povestit despre Dumnezeu, iar el
foarte senin şi sigur pe ceea ce-mi răspunde, mi-a zis
că: da, îşi mai aminteşte. L-am întrebat dacă mai ştie
cine este Domnul Isus şi unde este EL, iar răspunsul
veni repede şi hotărât: ,,Isus este aici (arătând cu
degetul înspre partea mea dreaptă) şi ascultă tot ce-I
zici. Vorbeşte mai departe cu El !”
Am ramas mută de uimire dar plină de pace şi
bucurie. Ştiam că Domnul Isus este cu mine dar
niciodată nu-mi mai spusese cineva că-L vede în
partea mea dreaptă şi că El ascultă tot ceea ce-I spun
eu. Am continuat discuţia mea cu EL şi I-am
mulţumit pentru prezenţa Sa atât de vie şi de reală şi
cu o mai mare încredere, iubire şi îndrăzneală, I-am
spus Domnului Isus ceea ce este în inima mea.
După ce am plecat de la lucru, m-am gândit că
trebuia să-l întreb pe băieţel cum arată Domnul Isus,
cum e zâmbetul Său, cum e îmbrăcat, ce culoare au
ochii Săi, o sumedenie de întrebări mi-au trecut prin
minte dar imediat am realizat că un băieţel ce s-a
născut orb şi care nu poate vedea tot ceea ce vedem
noi, nu ar putea să-mi răspundă la întrebările mele...
Domnul Isus e mai real decât ne putem noi da
seama şi într-adevăr El este la dreapta noastră şi ne
ascultă când Îi vorbim. Dacă acest băieţel, care nu a
putut vedea vreodată, Îl poate vedea pe Domnul Isus
şi-L poate recunoaşte, cu siguranţă că şi noi Îl vom
recunoaşte atunci când Îl vom vedea.
Din acea zi, rugăciunea mea a fost diferită, pentru
că mi-a întărit convingerea că Domnul Isus este cu
mine, că mă ascultă şi că mereu EL este la dreapta
mea.
Gabi POVIAN
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TULBURĂRILE DE SPECTRU

AUTIST
• Nu ştie să interpreteze expresia facială, gestica
• Nu răspunde la zâmbet (absenţa reciprocităţii
emoţionale)
Nu au joc imaginativ, ci senzoriomotor (alinierea,
pocnirea, mirosirea jucăriilor).

- Noţiuni fundamentale ,,Life is 90% how you take it, and 10% how you
make it.” (Irving)
Chiar dacă în proporţie de 90% viaţa ne este dată
şi nu putem schimba nimic în această zonă, rămâne
totuşi o mică parte care depinde de noi şi pe care o
putem influenţa în sens pozitiv sau negativ. Despre
această parte de 10% vreau să vă împărtăşesc câte
ceva în domeniul tulburărilor de spectru autist în care
s-au făcut numeroase cercetări în ultimul deceniu.
În activitatea dumneavoastră de învăţători de
şcoală duminicală, sigur aţi întâlnit copii mai
,,ciudaţi”, visători, pierduţi parcă în lumea lor, care
nu vă priveau niciodată în ochi, zâmbeau sau
vorbeau singuri, nu se jucau cu alţi copii, ataşaţi de
anumite obiecte, cu o vorbire bizară… Pentru a lucra
cu aceşti copii trebuie să le înţelegem modul de
gândire şi să ne adaptăm stilul de comunicare la
capacitatea lor de înţelegere.
Deci, ce este autismul? - Este un sindrom
complex de neurodezvoltare, o tulburare de
dezvoltare pervazivă (=infiltrativă) care cuprinde
toate domeniile de dezvoltare, cu simptomatologie
prezentă înainte de vârsta de 3 ani. Tulburările
pervazive de dezvoltare cuprind mai multe afecţiuni
psihice cu diferite grade de severitate, de la autismul
infantile (asociat cu retard mintal sever) până la
autismul înalt funcţional (cu intelect normal): autism
infantile Kanner, tulburare dezintegrativ ă a
copilariei, tulburare Rett, tulburare Asperger, autism
atipic (retard mintal cu elemente autiste), TSA
nespecificată. Toate au în comun o deteriorare
calitativă în trei domenii: interacţiune socială,
comunicare şi limbaj, comportament şi interese.
INTERACŢIUNE SOCIALĂ:
• Incapabil să stabilească relaţii cu egalii
• Lipseşte interesul pentru alţi copii
• Lipsa empatiei (nu înţelege acţiunile celorlalţi)
• Nu împărtăşeşte bucuria
• Nu foloseşte limbajul mimico-gestual
• Expresie facială săracă
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COMUNICARE și LIMBAJ:
• Contactul vizual absent sau sporadic, nesusţinut
sau neobişnuit (priveşte ,,prin” sau tangenţial)
• Întârziere sau lipsa total ă a dezvolt ării
limbajului expresiv (absent la cei cu retard
mintal sever asociat)
• Limbaj mecanic, stereotip, ecolalic (repetă
automat sunetele auzite)
• Vorbeşte despre el la persoana a III-a sau a II-a
• Prozodiebizară (pronunţă ciudat cuvintele):
voce-robot, monotonă, sacadată, stridentă
• Dificultate de a iniţia sau a susţine o conversaţie
(pot susine un monolog pe un subiect favorit)
• Nu în ţ eleg metaforele, fac dezacorduri
gramaticale.
COMPORTAMENT și INTERESE
STEREOTIPE:
• Aderenţă inflexibilă la rutină şi ritualuri
• Solicită ordine, au mare rezistenţă la schimbare
• Stare de panică în locuri necunoscute, după
reamenajarea locuinţei, schimbarea garderobei
• Mişcări repetitive bizare: merg pe vârfuri, se
rotesc în jurul axului, flutură mâinile în câmpul
vizual
• Autostimulare senzorială, autoagresiuni: se muşcă, se lovesc peste urechi
• Preocupare pentru părţi ale obiectelor
(roţi de maşini)
• Ataşament faţă de obiecte, interesaţi de calităţile lor senzoriale
(miros, gust).
Incidenţa autismului infantile în
populaţie este în general de 5 : 10.000,
dar 0,5-1% au elemente de spectru
autist conform unui studiu din
Atlanta, 2004. Tulburarea este
de 4 ori mai frecventă la băieţi
şi 50% au retard mintal
asociat.
În etiologia autismului sunt incriminaţi factori genetici
şi ambientali:
• la gemenii mono-

zigoţi, 60-92% din fraţi au autism
• transmitere poligenică (6-10 gene implicate)
• incidenţa crescută la rudele de gradul întâi
(3-8%)
• factori biologici și infecţioşi : expunere in utero
la etanol, virusul rubeolei, acid valproic,
suplimente nutritive
• traiul în câmpurile electromagnetice ale
aparatelor electrocasnice, telefoane mobile…
Studii PET-scan, SPECT, MRI şi f-MRI au
revelat anomalii de structură şi funcţie cerebrală:
leziuni cerebrale (tumori), hidrocefalie ocultă,
deficit de neurotransmiţători: serotonină, dopamină.
Se vorbeşte în autism despre o disfuncţie a creierului
social responsabil de abilitatea de a gestiona eficient
relaţiile socia le, şi existenţa unor deficite
neuropsihologice la următoarele nivele:
- procesarea feţei (decodarea mimicii, a emoţiilor
faciale)
- funcţii executive (planificare, organizare,
flexibilitate, autocontrol)
- judecată socială (capacitatea de a atribui stări
mentale celuilalt)
- coerenţă centrală (capacitatea de integrare a
informaţiei) .
Cu alte cuvinte, lumea socială este haotică, de
neînţeles pentru un autist, deoarece nu poate înţelege
ce vrea sau simte celălalt, nu poate fi empatic, nu ştie
anticipa acţiunile celuilalt, nu are o vedere de
ansamblu asupra informaţiilor primite şi ca urmare
devine foarte agitat într-un mediu necunoscut.
Tulburările de spectru autist se asociază frecvent cu
alte tulburări psihice sau neurologice: ADHD, ticuri
(sdr. Tourette), tulburare obsesiv-compulsivă,
tulburări de comportament, epilepsie, tulburări
emoţionale, tulburări de somn.
Este foarte important diagnosticul şi intervenţia
precoce! TSA pot fi diagnosticate la copii cu vârsta
peste 2 ani, de către specialişti (pedopsihiatru,
psiholog clinician). Intervenţia respectă următorii
paşi:
- Informarea şi consilierea părinţilor, cadrelor
didactice (www.participate-autisme.be)
- Referire către instituţii cu servicii specializate

(grădiniţe/şcoli speciale, centre comunitare)
- Servicii destinate copilului: stimulare
senzorială, logopedie, terapie comportamentală,
kinetoterapie, hidroterapie, ergoterapie, autonomie
personal ă , psihoeduca ţ ie, suport emo ţ ional,
socializare, activităţi psihopedagogice.
Vă prezint câteva principii din programul
TEACCH aplicat în şcolile speciale pentru copiii cu
autism:
- adaptarea mediului: crearea unui mediu clar,
comprehensibil, uşor de înţeles, predictibil şi ca
urmare mai sigur,
- organizarea clară a timpului, spaţiului şi a
metodei de lucru,
- comunicarea clară, fără abstractizări şi metafore
imposibil de înţeles pentru un autist, folosind obiecte,
poze, pictograme, gesturi şi cuvinte simple,
- programe individualizate centrate pe achiziţia
deprinderilor de autoîngrijire şi autoservire,
deprinderilor sociale, dezvoltarea autonomiei
personale, creşterea stimei de sine, stimularea
comunicării, oferirea unor modele de comportament
social, asistare în petrecerea timpului liber.
Prognosticul depinde de nivelul de dezvoltare al
limbajului şi de nivelul mintal al copilului, fiind mai
sever în cazul retardului mintal asociat. Mulţi autişti
cu intelect normal frecventează şcoli normale, iar mai
târziu în viaţa de adult pot fi angajaţi cel puţin cu
normă parţială în domenii care nu implică
interacţiuni sociale complexe. Cei cu afinităţi
artistice pot fi orientaţi spre acest domeniu (muzică,
pictură).
Fiecare din noi e „un prizonier al propriilor
percepţii” şi autistul percepe lumea ca fiind ostilă
pentru că nu o înţelege, dar viaţa nu înseamnă să
aşteptăm ca furtunile să treacă, ci să învăţăm cum să
dansăm în ploaie.
Simona NEDELA
Medic psihiatrie pediatrică
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Isus,
ştiu,

mă iubeşte

Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă,
pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să
puteţi pricepe împreună cu sfinţii care este lărgimea,
lungimea, adâncimea şi înălţimea şi să cunoaşteţi
dragostea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă, ca să
ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.
Efeseni 3:17-19
Nu există nici o îndoială că acest imn a îndreptat
inimile copiilor spre Isus Cristos mai mult decât
oricare altul. A fost scris sub formă de poezie de
Anna B. Warner într-o nuvelă numită Say and Seal,
scrisă împreună cu sora ei, Susan, şi publicată în anul
1860. În această carte, - devenită bestseller pe acea
vreme şi întrecută la vânzări doar de Coliba
unchiului Tom – cuvintele poeziei sunt spuse de
domnul Linden, un învăţător de şcoală duminicală,
ca mângâiere unui copil muribund pe nume Johnny
Fax. Ştiind că Johnny îşi trăieşte ultimele clipe ale
vieţii, domnul Linden l-a luat în braţe şi a început să-i
recite versurile acestui imn.
Anna şi Susan au crescut parte din copilăria lor
într-o casă frumoasă din New York City, dar mai
târziu, din cauza unei crize financiare, au fost nevoite
să se mute cu familia într-o casă veche din Hudson
River, New York, vizavi cu Academia Militară West
Point. Fetele au primit o educaţie creştină şi şi-au
dedicat viaţa lui Cristos încă din copilărie. Au
început să scrie şi să publice poezii şi poveşti pentru
copii, ajungând să dezvolte cariere literare care au
cuprins 106 publicaţii, opt dintre ele fiind scrise, în
colaborare, de ambele surori.
La puţin timp după apariţia cărţii Say and Seal,
compozitorul de imnuri bisericeşti William
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Bradburry a fost atât de fascinat de poezia spusă de
domnul Linden lui Johnny, încât s-a hotărât să-i
compună imediat o melodie potrivită. Restul este
istorie. Imnul Isus, ştiu, mă iubeşte a devenit în scurt
timp cel mai iubit imn scris vreodată pentru copii.
Deşi nu şi-au revenit niciodată din cauza crizei
financiare, cele două surori au învăţat să trăiască
mulţumitoare pentru ceea ce aveau. Cineva care o
cunoscuse pe Anna a mărturisit că ea nu se plângea
niciodată din cauza lipsurilor materiale. Avea o
scoică pe care o păstra cu drag în buzunar şi, atunci
când îi era foarte greu, o scotea şi, privind-o, îşi
spunea: ,,Dacă Dumnezeu a putut asigura o casă atât
de frumoasă şi sigură acestei creaturi, va avea grijă şi
de mine.”
Anna şi Susan i-au învăţat Biblia pe cadeţii de la
West Point timp de patruzeci de ani, elev fiindu-le
chiar şi Dwight D. Eisenhower. Ambele surori au
avut parte la înmormântare de onoruri militare, fiind
singurele persoane civile care au fost înmormântate
vreodată în cimitirul militar de la West Point. Casa lor
este întreţinută de Academia Militară ca muzeu, fiind
deschisă oricând vizitatorilor.
Isus, ştiu, mă iubeşte,
Biblia-mi spune mie;
Cei mici Lui îi aparţin,
Copilaşii la El vin.
Da mă iubeşte, El mă iubeşte !
Mă iubeşte da, Biblia-mi spune aşa.
Pentru mine a murit,
Casă-n cer mi-a pregătit;
El spală păcatul meu,
De El m-apropii şi eu.
Lui Isus sunt foarte drag,
Deşi sunt eu mic şi slab;
Din a Lui Înălţime
Mă scuteşte pe mine.
Voi cânta doar despre Isus, Bebe&Bianca
Ciauşu, Casa Cărţii Oradea, folosit cu permisiunea
editurii.

Izvorul
Dostoievsky spunea că în prezenţa copiilor
sufletul poate fi tămăduit. Noi, ca şi educatori,
putem să confirmăm cel mai bine lucrul acesta.
Atât pentru noi cât şi pentru dumneavoastră ei sunt
viaţa, speranţa, lumina şi bucuria şi de aceea
sufletul nostru în prezenţa lor prinde aripi. Iubirea
pe care o descoperim de atâtea ori în ei este pentru
noi ca un şal vechi dar foarte preţios cu care ne
acoperim de multe ori atunci când lumea pare
întunecoasă şi rece.
Ceea ce încercăm noi, ca şi educatori la fiecare
întâlnire din cadrul Şcolii Duminicale, este să
atingem inima copiilor în aşa fel încât să-şi
găsească plăcerea preamărindu-L pe Dumnezeu
pentru că El i-a creat pentru Sine, iar inima lor nu
va avea astâmpăr până nu va găsi odihnă şi pace în
El. Alături de copii am petrecut cele mai frumoase
clipe, însă uneori şi cele mai grele. Ei sunt izvorul
speranţei, deşi adesea pot părea iarna disperării.
La una din grupele de Şcoală Duminicală era un
un copil care părea că nu vrea să se integreze în nici
un loc, în nici un fel. Pentru el, cântarea era o
plictiseală, lecţia biblică, momentul perfect pentru
a comenta, iar de rugăciune nici nu se putea pune
problema. Am încercat să-i oferim mai multă
atenţie şi afecţiune însă părea să fie mai rău; am
încercat să-l ignorăm, dar după cum vă daţi seama,
a doua variantă a fost mult mai rea decât prima. Tot
ce ne mai rămânea era să strigăm la Domnul să ne
arate ce era de făcut, atât pentru binele lui, cât şi
pentru buna desfăşurare a orelor petrecute la
grupă.

Într-o duminică, a venit şi ne-a spus că a vizionat
un documentar creştin şi vrea să le povestească şi
colegilor. Noi, educatoarele, ne-am uitat una la alta
şi deşi cu emoii, neştiind la ce să ne aşteptăm,
ne-am gândit să-l lăsăm să povestească. Ceea ce am
văzut în următoarele minute era ceva greu de
imaginat pentru noi: felul lui de a capta atenţia
copiilor, calmul, dar în acelaşi timp intensitatea şi
pasiunea cu care le vorbea a fost ca o revelaţie
pentru noi. Ştim şi credem că Domnul, la momentul
potrivit, va face prin acest copil mari lucrări, iar noi
ne rugăm ca aşa cum le-a povestit copiilor acea
istorioară, Domnul să-i dea putere să vestească
Evanghelia cu îndrăzneală. O schimbare treptată,
nu bruscă, însă o schimbare pe care Domnul a
făcut-o în viaţa unui copil.
Aici, în Spania, unii părinţi nu se dăruiesc în
educaţia spirituală a copiilor lor, ci îi sprijinesc şi îi
încurajează în a crede toate noile teorii care apar. În
felul acesta, copiii devin mai puţin sensibili la
ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu şi este mult
mai grea implicarea lor din inimă în Planul lui
Dumnezeu. De altfel, şi libertatea pe care secolul
XXI o oferă prin mass-media, este un rival puternic
al bisericii. Noi ne rugăm ca Tatăl să-şi împlinească
voia în viaţa lor şi să poată să fie exemple vii, atât
pentru cei din jurul lor cât şi pentru noi, fiindcă nu
există suflet mai sensibil şi mai gingaş ca cel al unui
copil!
Erasmina PETRESCU, Dani TRIF
Spania - Biserica Elim Arganda del Rey
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Tabară cu copii
în

Spania

Cu ajutorul lui Dumnezeu și a unora
dintre învăători am putut să aducem la
îndeplinire cu mult efort o idee mai
veche. De la început am trăit sub semnul
incertitudinii, dar Domnul a răspuns la
rugăciunile noastre.
În perioada 11-17 iulie 2011, într-o
localitate de lângă Murcia, Spania,
într-un spaiu bine organizat, și-au dat
întâlnire 37 de copii din 4 biserici
evanghelice române, înso  i  i de 8
învăători.

Aproape toi au fost pentru prima dată
într-o tabără, dar în timpul acestor zile am
învăat să stăm împreună, să ne trezim
împreună, să mâncăm și să ne jucăm
împreună.
Pe lângă timpul petrecut în laudă și
închinare înaintea lui DUMNEZEU,
copiii au petrecut mult timp pe terenul de
joacă și la piscină.
Ne-am întors acasă, însă în mintea
tuturor copiilor a rămas un singur gând:
să meargă și la anul în tabără! Sperăm, cu
ajutorul lui Dumnezeu, să mai organizăm
tabere și în anii următori.
MUL UMIM celor care au făcut
posibilă organizarea taberei: conducerii
bisericilor, părinilor, sponsorilor (atât
din Spania cât și din România).
DUMNEZEU SĂ VĂ
BINECUVÂNTEZE PE TO I!
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Cornelia SPOIALĂ și
Marius ALBERT,
Coordonatorii taberei
Roquetas de Mar

TALANTUL ÎN NEGOŢ

Faza naţională 2011

Binecuvântarea Domnului s-a revărsat şi anul
acesta peste cei care au studiat Cuvântul Său, căci în
perioada 24-26 iunie, s-a desfăşurat cea de-a noua
ediţie a Concursului biblic Talantul în negoţ –faza
naţională pentru copii, la Biserica Golgota din
Hunedoara. Cu o lună înainte s-a desfăşurat faza
naţională pentru adulţi la Deva în Biserica
Emanuel.
Copiii se pregătesc intens pentru concurs şi din
an în an devin tot mai ambiţioşi. Mulţi dintre ei se
menţin în top, alţii avansează în clasamentul
punctelor obţinute la concurs. Deşi este un concurs
de dificultate mare, care necesită pregătiri asidue şi
multă perseverenţă, numărul de concurenţi creşte cu
Locul Categoria
1
2
3
3
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
2
3
1
2
3
1
1
1
2
3

2_3
2_3
2_3
2_3
4_5
4_5
4_5
4_5
6_7
6_7
6_7
6_7
6_7
6_7
6_7
6_7
8_9
8_9
8_9
10_11
10_11
10_11
10_11
10_11

Nume și prenume
Postu Sebastian
Homorozan Ioan Cristian
Pitariu Sarah
Sîrbu Claudiu
Bozdog Ioana
Botănel Bogdan
Pașcu Daniel
Coita Raluca
Calujac Raul
Pop Andreea
Beșliu Maria
Asofronie Emima
Sfabu Dorina Teodora
Ignat Rebeca
Ghiman Alin
Acasandrei Lauren iu
Sîrbu Mihaela
Borș Samuel
Opri a Georgiana
Chira Daniel
Vaipan Simona
Pan iru Ligia
Botănel Elisa
Frâncu Simon

Punctaj
100,00
99,00
95,00
95,00
98,00
97,00
97,00
96,62
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,79
99,67
100,00
98,40
97,00
100,00
100,00
100,00
99,79
98,00

fiecare an. Ceea ce mă bucură cel mai mult este că
prin acest concurs formăm o generaţie de
cunoscători ai Cuvântului lui Dumnezeu şi mă rog ca
Domnul să-i facă şi împlinitori aşa cum ne învaţă
Iacov în epistola sa.
Cum vă spuneam, copiii s-au prezentat bine şi
foarte bine la faza naţională a concursului şi mulţi
dintre ei au obţinut maximul de 100 de puncte. Însă
până au ajuns aici au avut de parcurs un drum lung cu
multe hopuri, începând cu faza pe biserică şi
culminând cu cea regională. Numai un an întreg de
studiu intens i-a putut duce pe aceste culmi, obţinând
premiile I, II sau III la faza naţională. Câştigătorii
concursului sunt:

Biserica
Betel
Emanuel
Betania
Betania
Golgota
Efrata
Speran a
Betel
Maranata
Nr.3
Eben-Ezer
Filadelfia
Filadelfia
Betania
Cezareea
Golgota
Golgota
Nr.1
Nr.3
Golgota

Localitatea

Jude ul

Regionala

Vaslui
Sighișoara
Sibiu
Câmpia Turzii
Câmpia Turzii
Târgu-Jiu
Onești
Oradea
Suceava
Oradea
Pitești
Mitocul Dragomirnei
Botoșani
Sebeș
Timișoara
Petroșani
Câmpia Turzii
Reși a
Târgu-Jiu
Hunedoara
Botoșani
Botoșani
Târgu-Jiu
Câmpina

Vaslui
Mureș
Sibiu
Cluj
Cluj
Gorj
Bacău
BH
Suceava
BH
Argeș
Suceava
Botoșani
Alba
TM
HD
Cluj
CS
Gorj
HD
Botoșani
Botoșani
Gorj
PH

SV
CJ
BV
CJ
CJ
O-A
SV
BH
SV
BH
O-A
SV
SV
CJ
AR
AR
CJ
AR
O-A
AR
SV
SV
O-A
BV
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După cum aţi putut observa din lista
câştigătorilor, aici au participat copii din toată ţara.
Ei au avut ocazia să se cunoască, să meargă în
drumeţie la Castelul din Hunedoara, la Cetatea din
Deva urcând cu telecabina, au avut părtăşie în
biserică şi au legat prietenii.
Fraţii din Hunedoara şi din Deva au fost foarte
primitori şi s-au pus la dispoziţia noastră în toate cele
trei zile cât s-a desfăşurat concursul.Atmosfera a fost
caldă şi deschisă, cu toate că s-au simţit şi emoţiile
concurenţilor şi ale învăţătorilor care şi-au pregătit
copiii.
Festivitatea de premiere a avut loc la Biserica
Golgota, păstorită de fratele Dani Hada şi copiii au
primit fiecare câte un plic cu bani şi o diplomă, iar
premianţilor li s-au dat şi cupe.
Felicităm organizatorii şi echipa tehnică cât şi
bisericile gazde pentru tot ce au făcut pentru ca
lucrarea Domnului să înainteze. Ne rugăm ca El să le
răsplătească însutit pentru munca şi efortul depus în
slujba Lui. Totodată urăm succes acestor copii
minunaţi la faza europeană, care va avea loc pe 15-17
august 2011, la Orăştie. Domnul să răsplătească
tuturor celor ce s-au ostenit în vreun fel în această
lucrare, căci numai El îi cunoaşte pe toţi.Amin!
Nadia AVRAM

Talantul în negoţ este o oportunitate extraordinară
pentru copii de a asimila cunoştinţe biblice în
perioada cea mai propice a vieţii pentru acumularea
informaţiilor. Copiii învaţă foarte multe lucruri
pentru şcoală – unele chiar inutile – cu cât mai
folositoare sunt învăţăturile biblice! Iar acest concurs
creează un mediu în care copilul este provocat nu
numai să citească Biblia, ci să o studieze cu foarte
mare atenţie.
Lavinia Tudorache din Piteşti, România

În continuare prezentăm câteva impresii ale unor
participani sau care au pregătit concureni pentru
faza europeană:
Copiii din Italia au aşteptat cu emoţii această fază
a concursului, ştiind că se vor confrunta cu copii
foarte bine pregătiţi. Concursul a produs mişcare în
multe familii şi biserici. Dorim pe viitor să ne
implicăm mai mult pentru a-L cunoaşte pe Cel care
ne-a mântuit şi ne dă o perspectivă pentru viaţa de aici
şi de dincolo de nori, în veşnicie. Cu ajutorul fraţilor
slujitori vom căuta să promovăm această lucrare în
cât mai multe Biserici Penticostale din Italia.
Florea Mirela din Mansue, Italia

Sunt încântat de concurs! Motivul de a fi
împreună din mai multe ţări cu prilejul acestei lucrări
divine este un mare motiv de bucurie. Am ajuns cu
concursul biblic Talantul în negoţ la marginea
Atlanticului şi cu ajutorul lui Dumnezeu sperăm să-l
trecem în curând ... şi acest concurs să devină
intercontinental.
Dane Damian din Almacil, Portugalia
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Copiii spun: „Pentru noi acest concurs a fost un
vis împlinit.” A fost o experienţă foarte, foarte, foarte
frumoasă pe care vrem să o continuăm pe viitor şi tot
odată să o extindem şi în celelalte biserici din Dublin.
Ne-am bucurat să avem părtăşie cu voi în tot acest
timp. Fiţi binecuvântaţi!
Adrian Groza din Dublin, Irlanda
Este un har de a-ţi vedea copiii cu Biblia în mână,
de a fi rupţi de calculator şi de a strânge Cuvântul
Domnului care este viu şi lucrător. Poate nici noi ca
părinţi, nici copiii nu realizează ce efecte benefice au
asupra lor, dar noi semănăm cu speranţa că într-o zi
vom secera cu cântări de veselie.
Kiss Maria din Petrila, România

Acest concurs este o adevărată binecuvântare.
Copiii sunt încântaţi să studieze Biblia, le place
competiţia. M-am ocupat personal pentru pregătirea
lor şi am rămas plăcut surprinsă cât de repede învaţă

şi ştiu să aplice Cuvântul în situaţii din viaţă. Au
ajuns să cunoască Biblia atât de bine încât mă
corectează când citesc greşit. Înainte să vin în ţară au
venit două din elevele mele de la şcoala duminicală şi
mi-au urat drum bun. În acelaşi timp m-au rugat ca să
nu rămân în ţară pentru ca să ne pregătim şi anul
viitor pentru concurs. Îmi sunt foarte dragi şi sunt
sigură că acest concurs va face din aceşti micuţi
copii, oameni mari destoinici pentru orice lucrare
bună. Pe mine m-a ajutat mult acest concurs, m-a
motivat să cercetez Scripturile, îl văd ca pe un har ca
pe o binecuvântare.
Anuţa Uifelean din Elche, Spania
Concursul biblic „Talantul în nego” a fost o mare
binecuvântare pentru mine deoarece am câștigat
foarte mult din punct de vedere spiritual, m-am
îmbogăit faă de Dumnezeu, El mi-a răspuns la
multe întrebări și mi-a dat mai multă putere să lupt
împotriva păcatului. Am învăat împreună cu fiica
mea care a ajuns până la faza regională. Și pe ea a
cercetat-o Cuvântul Domnului și mi-a pus multe
întrebări. Domnul m-a binecuvântat și din punct de
vedere material – așa cum a spus și fratele Samuel la
faza pe ară. Pentru ajutorul care mi l-a dat Domnul la
acest concurs și pentru toate aceste binecuvântări Îl
laud și Îl preamăresc pe atotputernicul Dumnezeu!
Maria Pop din Cluj Napoca, România
Acest concurs a adus un mare beneficiu grupei
noastre de școală duminicală. Copiii au rămas cu mai
multă învăătură din Cuvântul lui Dumnezeu și au
răspuns foarte bine participând la orele de pregătire,
chiar unul din ei în urma studierii evangheliei după
Marcu a venit la mine să își mărturisească păcatele.
Pitariu Beniamin din Sibiu, România
Concursul biblic „Talantul în nego” motivează
copiii să învee Cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru
este foarte important pentru creșterea spirituală a
oricărui om. Copiii sunt viitorul bisericii, așa că este
important să fie instruii, să cunoască Biblia, să
crească astfel. De ce să ne crească TV-ul și
calculatorul copiii? De ce să nu-i crească instruirea și
educarea în Cuvântul lui Dumnezeu? Dacă noi nu le
găsim de lucru vor găsi ei în altă parte. Pentru mine
acest concurs e binevenit, apreciat și așteptat, sper să
nu înceteze niciodată! Și noi în Câmpia Turzii avem
probleme, de obicei de natură financiară, dar având
în vedere că este criză e oarecum de îneles, totuși
dacă investim în copii vom avea o mare
binecuvântare, deci am să lupt în continuare ca acest
concurs să nu ia sfârșit în zona noastră.
Diana Sârbu din Câmpia Turzii, România
Concursul a fost eficient în Biserica Filadelfia din
Petroșani și a captat de-a lungul anilor atenia
majorităii. Copiii sunt încântai de participarea la
concurs, în mod deosebit de premii. Foarte greu au
fost captai cei de la 18 ani în sus, încet dar sigur s-au
implicat și au dat randament fiind mândri atunci când
au câștigat. O problemă cred că ar fi premierea,
câteodată prea...! Copiii sunt dezamăgii când, chiar
dacă au muncit învăând, nu au câștigat. Da, este
concurs, nu toi câștigă. Cred că trebuie căutat un
echilibru și explicat cât mai mult și clar copiilor ce
înseamnă un concurs biblic. Premiile ar trebui alese
cu atenie, ca să urci un etaj, trebuie să calci pe

fiecare treaptă, la ultima fază a concursului trebuie
câștigat premiul mare!
Iloiu Alina din Petroșani, România
Frumuseea concursului constă în următoarele: 1.
Când privesc acești copii mă gândesc că sunt rodul
jerfei lui Isus Hristos și mă bucur de dragostea cu care
ne-a unit Isus; 2. Învăând pentru concurs avem
ocazia să ne pregătim atât noi cât și pe ei ca împreună
să devenim mai buni lucrători în via Domnului; 3.
Cred că ori de câte ori diavolul îi va ispiti, Duhul
Sfânt le va aduce aminte de Cuvântul Domnului pe
care l-au învăat și astfel vor avea mai multe șanse de
a birui ispitele; 4. Este o pregătire pentru venirea
Domnului Isus.
Cosma Rodica din Baia Mare, România
Sunt însoitorul copiilor Diana și Sami din
Arganda Spania și pentru prima dată suntem la un
asemenea eveniment. Am rămas impresionat și este
un lucru frumos și bun. Dorim cu ajutorul Domnului
la următorul concurs să fim mai multe persoane.
Lazăr Rauca din Arganda, Spania
Concursul „Talantul în nego” este într-adevăr o
viziune de la Dumnezeu. Ca învăătoare care s-a
ocupat personal de 3 copii, am avut o mare experienă
în decursul acestor doi ani de când am început să
participăm. M-am apropiat mult de Cuvântul lui
Dumnezeu și aceasta mi-a influenat în bine viaa.
Consider că dacă fiecare creștin ar studia Biblia în
acest mod, trezirea spirituală nu ar întârzia să vină.
Am observat că Dumnezeu se descoperă celor ce
studiază Biblia. Explicând Biblia pe înelesul celor
mici parcă mi s-a deschis „o fereastră” spre cer, am
fost îmbogăită spiritual. Copiii care studiază în
profunzime Biblia au ajuns să se apropie mult de
Dumnezeu. Am observat lacrimi în ochii copiilor mai
ales când se vorbea despre suferinele Domnului Isus.
După acest studiu biblic, copiilor le este clar care este
voia lui Dumnezeu, ce este păcatul, ce este plăcut sau
neplăcut lui Dumnezeu.
Sunt hotărâtă să continui pregătirile pentru
Talantul în nego cu copiii fiindcă acesta ne
îmbogăește pe toi!
Homorozan Daniela din Sighișoara, România
Un lucru important, foarte important este ca să
învee copiii Cuvântul lui Dumnezeu, în acest mod se
vede o stimulare a copiilor de a se implica mai mult în
a studia. Domnul să vă binecuvinteze și să vă ină tari.
O lucrare de invidiat de cei din jur – se mirau cum
copiii învaă din Biblie și se bucură.
Florea Ioan din Mansue, Italia
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TALANTUL ÎN NEGOŢ

M EMORAREA S CRIPTURII
Acest proiect, sau mai bine zis ramură a
proiectului Talantul în negoţ, îşi are originea în inima
lui Dumnezeu şi are ca motto comun Psalmul 119:11
„Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu
păcătuiesc împotriva Ta”.
Cu siguranţă că în multe biserici s-au organizat
concursuri de memorare a Scripturii, dar în mod
organizat şi pe o arie mai extinsă acest concurs a
pornit în urma cu doi ani în Canada. Fratele Andy
Olariu a pornit această lucrare în urma viziunii
primită prin Duhul Sfânt în privinţa memorării
Scripturii. Lucrarea s-a îmbunătăţit şi începând cu
anul şcolar 2011-2012, cu ajutorul lui Dumnezeu
vrem să o implementăm şi în Europa (ca proiect al
Departamentului pentru copii al Cultului Creştin
Penticostal), iar fratele Andy va implementa în
Canada şi SUAproiectul clasic Talantul în negoţ.
Principii directoare:
- Copiii, tinerii, adulţii nu pot să participe la
ambele ramuri ale Talantului în negoţ, fiecare
alege din start ramura la care participă;
- Talantul în negoţ – memorarea Scripturii se
desfăşoară în paralel cu Talantul în negoţ forma
scrisă şi promovată până în prezent în ţară. În
timp ce se va desfăşura concursul scris Talantul
în negoţ, învăţătorii care nu sunt la supraveghere
în sală vor forma comisii de 3 persoane şi vor
examina pe concurenţii de la Talantul în negoţ –
memorarea Scripturii. Vor funcţiona mai multe
comisii concomitent.
- Fiecare concurent va recita din memorie în faţa
comisiei (este indicat să se inregistreze audio
sau chiar să se filmeze pentru a avea probe în caz
de contestaţii), toată porţiunea de Scriptură dată
spre memorare pentru anul şcolar în curs.
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2011 – 2012 SE
ÎNVAŢĂ IOAN CAPITOLELE 14, 15, 16 în
înt regime (în total 91 de versete),
VERSIUNEA CORNILESCU CLASIC
(varianta publicată pe site). Vom anunţa
ulterior materialul de memorat pentru următorii
ani.

- Pentru corectare comisia va folosi chestionarul
de corectare și indicaiile pe care le va primi.
După finisarea proiectului vom publica exact
datele. Acum putem spune faptul că pe
chestionarul de corectare va apărea tot pasajul de
memorat. Dacă concurentul va reproduce din
memorie perfect versetul, i se va trece punctajul
maxim iar dacă va avea greşeli se va acorda un
punctaj mai mic în funcţie de greşeala făcută.
Până în decembrie vom finaliza exact
metodologia de corectare şi o vom publica pe
site-ul: www.scoaladuminicala.ro
- Toţi concurenţii vor participa la un loc, fără
diferenţiere de vârstă (cel puţin în anul acesta
şcolar) şi calificarea pentru următoarele faze se
va face cu locurile 1, 2 şi 3.
- Pentru fiecare participant la Talantul în negoţ –
memorarea Scripturii, biserica va dona suma
indicată ca fond de premiere la fel ca şi pentru
participanţii de la cealaltă ramură a concursului.
Premiile vor fi de asemenea egale ca şi ale
participanţilor de la ramura cealaltă a
concursului. ÎNCEPÂND DE ANUL ACESTA
ŞCOLAR ANUNŢĂM OFICIAL FAPTUL CĂ
FONDUL DE PREMIERE SE VA ÎMPĂRŢI LA
NUMĂRUL TOTAL DE PREMIANŢI. În acest
caz dacă vor fi, de exemplu, la faza naţională mai
mulţi premianţi pe un loc şi fondul nu este
suficient ca să acopere toate premiile, vom
împărţi banii în aşa fel ca să ne ajungă să
premiem pe toţi cei care au luat locurile 1, 2 sau
3. Deci locul 1 s-ar pute să primeasca doar 400 lei
în loc de 500 lei, totul în funcţie de numărul de
premianţi şi cât de mare va fi fondul de premiere.
SĂ NE RUGĂM LUI DUMNEZEU SĂ
SCOATĂ MULŢI SPONSORI CA SĂ PUTEM
MĂRI PREMIILE.
Acest proiect Talantul în negoţ – memorarea
Scripturii are consimţământul conducerii
Departamentului pentru copii al Cultului Crestin
Penticostal şi alte detalii le vom comunica ulterior.
Samuel Cristian MUICĂ, rob al lui Hristos
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Interviu cu

EUSEBIU BURUIANĂ
participant la Concursul

TALANTUL ÎN NEGOŢ,
categoria de vârstă 18-25 ani
În primul rând vreau să îţi mulţumesc pentru
că ai acceptat invitaţia noastră şi de asemena î i
mul umesc pentru timpul acordat. Aşadar
Eusebiu, spune-ne câte ceva despre copilăria ta,
unde te-ai născut şi în ce mediu ai crescut?
Răspuns: Aş dori să încep prin a mulţumi
Domnului pentru harul de care mi-a făcut parte încă
de mic copil veghind asupra mea, ca mai apoi, când
am crescut mai mare să ajung să-L iubesc şi să-mi
doresc să cunosc cât mai multe din Sfânta Scriptură.
M-am născut în Deva, jud. Hunedoara, fiind dus din
fragedă pruncie la Casa Domnului, apoi la şcoala
duminicală organizată în interiorul bisericii.
Crescând mai mare, Domnul m-a ajutat să pot să mă
implic tot mai mult în lucrarea Lui şi astfel obţinând
binecuvântare peste binecuvântare.
Ce te-a determinat să participi la Talantul în
negoţ şi la ce vârstă ai participat prima oară?
Răspuns: Prima dată când am participat la acest
concurs, acum 4 ani, a fost mai mult datorită
împrejurării de la şcoala duminicală: trebuia să
participăm toţi copiii la faza pe biserică. Nu a pornit
din proprie iniţiativă, însă cu trecerea timpului, am
început să realizez tot mai mult importanţa
cunoaşterii şi studierii Cuvântului lui Dumnezeu, şi
am început să aloc tot mai mult timp pentru
cercetarea Scripturii, inclusiv a cărţilor din Biblie
alese pentru fiecare an în parte pentru prinderea
înţelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc,
înţelesul cuvintelor înţelepţilor şi al cuvintelor cu
tâlc (Proverbe 1:6). Am fost însoţit mereu de dorinţa
de a mă hrăni din Cuvânt şi de a fi mai priceput în
Legea Domnului.
Ce te-a atras cel mai mult la acest concurs?
Răspuns: Cel mai mult m-a atras Cuvântul
Domnului, văzând că este o modalitate prin care aş
putea să cresc spiritual prin învăţătura Bibliei,
profitând de concursul acesta în direcţia aceasta, şi
acum după scurgerea anilor copilăriei, mă bucur de
Cuvântul care Domnul Isus l-a sădit în mine prin
intermediul acestui concurs.
De câte ori ai ieşit printre primele locuri la faza
pe ţară?
Răspuns: Până acum de 2 ori.

Care ar fi planurile de viitor în privinţa
concursului, vei participa mai departe?
Răspuns: Încă nu ştiu ce îmi va rezerva Domnul
în viitor, însă nu doresc să scap din vedere studierea
Cuvântului. Este important să am întotdeauna Legea
Domnului sub ochii mei, cum spunea psalmistul în
Psalmul 119:30b.
Care a fost reacţia ta când ai aflat ca ai ieşit pe
locul 2?
Răspuns: M-am bucurat dând slavă Domnului
împărtăşindu-mi bucuria cu fraţii care erau lângă
mine când am aflat vestea, astfel dublându-mi
bucuria din inimă pe lângă faptul de a fi încheiat
legământ cu Dumnezeu prin botezul în apă în ziua
aceea.
Acum în încheiere, te-aş ruga să transmiţi un
mesaj cititorilor noştri.
Răspuns: În final, aş dori prin puţine cuvinte să
îndemn şi să încurajez pe cei ce vor citi aceste rânduri
să cerceteze scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu
care este Biblia. Mă folosesc de cuvintele Domnului
Isus din Evanghelia dupa Ioan 5:39 care spune:
Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi
viaţa vecinică, dar tocmai ele mărturisesc despre
Mine şi de frumosul exemplu demn de urmat al
iudeilor din Berea, care după ce au primit Cuvântul
cu toată râvna, cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să
vadă dacă ce li se spunea este aşa, vă sfătuiesc să
strângeţi Cuvântul Domnului în inimă ca să nu
păcătuiţi, cum spune psalmistul în Psalmul 119:11, şi
Domnul să ne ajute în privinţa aceasta pe toţi!Amin!
Eusebiu Buruiană nu a putut lua parte la
premierea concursului. În ziua în care a fost
premierea fratele noastru a încheiat legământ cu
Dumnezeu în apa botezului.
Florin NEAGOE
de la postul de radio creştin
Radio - Sion din Deva
Mărgăritarul • 19

Interviu cu

LUIGI RĂDUCANU
participant la Concursul

TALANTUL ÎN NEGOŢ,
categoria de vârstă 18-25 ani
concurs, este faptul că învăţ Biblia şi că mă întâlnesc
cu alţi tineri, din toată ţara, care au aceeaşi dorinţă.

În primul rând vreau să îţi mulţumim pentru
că ai acceptat invitaţia noastră şi de asemena
pentru timpul acordat. Aşadar Lugi, spune-ne
câte ceva despre copilăria ta, unde te-ai născut şi
în ce mediu ai crescut?
Răspuns: M-am născut într-o familie de creştini
penticostali. Tatăl meu fiind pastor, de mic am
învăţat să Îl slujesc pe Domnul, vrând-nevrând, prin
poezie. Iarna, aproape în fiecare zi mergeam la
evanghelizare, cu tatăl meu, unde am învăţat prima
dată să îmi pun talantul în negoţ. De mic mi-a plăcut
să citesc din Biblie, şi încă din clasele mici, citeam
foarte mult. Îmi aduc aminte că odată, în clasa a
doua, am citit toată cartea Exod într-o zi.
Ce te-a determinat să participi la Talantul în
negoţ, şi la ce vârstă ai participat prima oară?
Răspuns: Înainte de a exista concursul: ,,Talantul
în negoţ”, mi-a plăcut să mă iau la întrecere, cu
băieţii din biserică: care citeşte mai mult din Biblie.
În acest context e uşor de înţeles, cum am privit eu
concursul, în clasa a treia, când s-a organizat
concursul pentru prima dată la noi în judeţ.
Ce te-a atras cel mai mult la acest concurs?
Răspuns: Trebuie să recunosc că la început m-a
atras concurenţa. Îmi plăcea să mă ,,lupt cu alţii” îmi
imaginam că sunt în război. Chiar dacă îmi doream
foarte mult să câştig, nu am apelat niciodată la
metode necinstite. Dacă aş fi câştigat în mod
necinstit, cred că m-aş fi simţit mai rău, decât dacă aş
fi pierdut. Cu timpul îns ă am început s ă
conştientizez, cât de câştigat sunt, citind şi
memorând Scriptura. Astăzi, m-am eliberat de toate
capriciile de atunci, şi ori de câte ori particip la
concurs, mă rog Domnului ca El să facă ce va crede
de cuviinţă. Ceea ce mă atrage astăzi cel mai mult la
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De câte ori ai ieşit printre primele locuri la faza
pe ţară?
Răspuns: De trei ori
Care ar fi planurile de viitor în privinţa
concursului, vei participa mai departe?
Răspuns: Mi-aş dori să particip atâta timp cât va
fi posibil, toată viaţa daca se va putea, cu ajutorul
Domnului.
Care a fost reacţia ta când ai aflat că ai ieșit pe
locul 1?
Răspuns: Am simţit în adâncul sufletului că nu
merit, şi că Dumnezeu a fost prea bun cu mine, pentru
că, privind în jur am văzut alţi tineri care nu au primit
harul si îndurarea pe care am primit-o eu de la
Dumnezeu. De exemplu era acolo un tânăr care s-a
născut fără o mână, cred că el ar fi trebuit să câştige…
Acum, în încheiere, te-aş ruga să transmiţi un
mesaj cititorilor noştri.
Răspuns: O vorbă din popor spune: ,,în tot binele
e şi un rău” De la această regulă nu scapă nici
concursul ,,Talantul în negoţ”, însă nu trebuie respins
ceva doar pentru că are şi o parte rea. Ar trebui
comparate avantajele şi dezavantajele. În privinţa
Talantului, eu cred ca avantajele sunt mult mai mari.
Gândiţi-vă de pildă dacă venind prigoana am ajunge
într-o închisoare, unde nu am avea nici o frântură de
Biblie, cât de avantajat ar fi un copil care ştie
Evanghelia după Ioan, pe de rost. Investiţi în copii, nu
neapărat trimiându-i la Oxford sau la Harward, ci
puneţi-le Scriptura în braţe de mici, e cea mai mare
valoare.
Luigi a câştigat locul I.
Florin NEAGOE
de la postul de radio creştin
Radio - Sion din Deva

PROIECTUL
SĂRBĂTOAREA ANUALĂ

COPIII LUI ISUS
În urmă cu 12 ani, învăţătorii de copii din mai
multe biserici penticostale din judeţului CaraşSeverin ne-am înţeles să organizăm o sărbătoare a
copiilor cu ocazia zilei de 1 iunie.
Ce vom face la această întâlnire a copiilor? - a fost
una din întrebările care aşteptau răspuns. Dar prin
harul lui Dumnezeu, ideile au început să curgă, până
am organizat întreg programul. În cadrul acestei
sărbători a fost inclus şi un concurs care a avut mai
multe secţiuni: cântare solo, cântare în grup, poezii,
psalmi, predică (băieţii din clasele a VII-a şi a VIIIa), cunoştinţe biblice generale, Noul Testament,
Vechiul Testament. Ultimele trei secţiuni erau probe
scrise.
Copiii bucuroşi s-au înscris la proba unde aveau
talent, chemare, înclinaţie nativă. De aici a apărut
denumirea concursului: «Talantul în negoţ», care
prin harul lui Dumnezeu începând cu anul trecut
şcolar are şi o fază europeană. Concursul a continuat
să se dezvolte, dar sărbătoarea copiilor, ca proiect a
rămas în umbră.
În anul 2008 am participat la Festivalul Speranţei
organizat la Timişoara. În cadrul acestui proiect
pentru copii, s-a organizat concursul «Artiştii lui
Isus» cuprinzând diferite secţiuni. Am participat şi
noi cu copiii din Reşiţa şi am obţinut premii şi cupe
peste aşteptările noastre.
În primăvara anului 2009, fiind la o instruire a
lucrătorilor cu copiii din Comunitatea Teritorială
Andalucia, Spania, am organizat sărbătoarea Copiii
lui Isus. Iniţiativa a avut-o pastorul Ştefan Ghereş
împreună cu alţi păstori şi învăţători din zonă. În
2010 evenimentul s-a repetat, dar la o scară mai
largă, participând copii din mai multe biserici
penticostale româneşti din Roqueta de Mar şi
împrejurimi.
În urma unei discuţii avute cu pastorul Ioan
Bochian, preşedintele Comunităţii Regionale
Bucureşti, am aflat că pe raza acestei comunităţi,
începând cu anul 2008, anual se organizează un
Congres al copiilor care include şi asemenea
concursuri. Pe data de 10 aprilie 2010 personal am
participat la a III-a ediţie a Festivalului Paşi spre cer
şi Domnul Isus mi-a vorbit că a sosit timpul potrivit

să pornim un astfel de proiect la scară naţională. De
aceea în cele ce urmează voi prezenta câteva linii
directoare ale proiectului (preluate în mare măsură de
la Bucureşti), urmând ca fiecare zonă să-şi pună
amprenta asupra lucrării, dar să o facă sub călăuzirea
Duhului Sfânt şi în colaborare cu păstorii şi
responsabilul lucrării cu copiii din regionala
(comunitatea teritorială) respectivă.
I. Scopul proiectului Sărbătoarea COPIII LUI
ISUS
- Scopul: adunarea copiilor din mai multe biserici
la un loc pentru a glorifica pe Creatorul şi a pune în
lucrare spre slava lui Dumnezeu darurile (talanţii)
primite de la Domnul Isus.
- Programul se adresează copiilor de la şcoala
duminicală de la cele mai mici grupe până la clasa a
VIII-a inclusiv. Copiii vor participa la sărbătoare
însoţiţi de învăţătorii de la şcoala duminicală.
- Acţiunea se desfăşoară într-o zi de sâmbătă în
apropierea zilei de 1 iunie, sau în perioada de iarnăprimăvară.
- Programul se ţine într-o biserică mai mare care
să aibă şi săli anexe.
- Durata programului – cel mult 3-4 ore. Dacă se
depăşeşte acest timp, trebuie introdusă 1 oră pentru
pauza de masă.
- După eveniment vă rugăm să ne trimiteţi un scurt
articol informativ, câteva impresii şi poze pentru a le
pune pe site-ul: www.scoaladuminicala.ro
II. Modul de desfăşurare al programului (program model)
1. Cuvânt de bun venit: 5 minute. O sugestie
pentru ora începerii: ora 10,00.
2. Rugăciunea de început: 3 minute.
3. Prezenta rea participanţilor din fiecare
biserică (copii + învăţători) şi a juriului: 10
minute Juriul să fie format din 3-5 persoane
neutre, care să provină din biserici care nu au
copii în concurs, din alt judeţ, regională, etc.
4. Program constând în lecţie biblică, un verset
de memorat şi imnul sărbătorii: 50 minute.
5. Pauză -15 minute. În timpul pauzei se face o
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poză de grup care va fi dată la încheiere
fiecărui participant (copil şi învăţător).
6. Tragerea la sorţi: 5-10 minute. Numele
tuturor bisericilor prezente vor fi trecute pe
bileţele şi apoi se extrage câte un bileţel,
pentru a se stabili ordinea participării la
program.
7. Sesiunea I: 50 minute. Cuprinde programul a
cinci biserici: 10 minute pentru fiecare
biserică. În cadrul acestei sesiuni, cititorii
Bibliei pentru anul 2011 vor fi chemaţi într-o
sală separată şi vor completa testul anual. O
comisie formată din minim 3 învăţători va
stabili ordinea punctajului şi vor pregăti
diplomele şi borcanele cu miere pentru
festivitatea de premiere (diplomă şi borcan cu
miere vor primi doar acei copii şi învăţători
care au citit toată Biblia în anul 2011). Dacă
aveţi fonduri locale, pe lângă diplomă şi
borcanul cu miere, vă rugăm să mai adăugaţi
un premiu pentru fiecare cititor al Bibliei.
8. Pauză (ceai, suc, dulciuri) 20 minute.
9. Sesiunea a II-a: 50 minute. Cuprinde programul a cinci biserici (10 minute pentru fiecare
biserică).
10. Masa de prânz (60 minute). Înainte de masă se
va face o rugăciune de binecuvântare.
11. Festivitatea de premiere. Fiecare biserică va
primi un premiu. Veţi începe cu premiile
obţinute în funcţie de punctaj (locul I, II, III,
menţiunea I, II, III) şi veţi încheia cu cele
pentru: originalitate, mesaj spiritual, impact
la public, încurajare, consolare etc. Ideea este
ca fiecare biserică să plece acasă cu câte un
premiu (cine ia premiu pentru punctaj nu mai
primeşte alt premiu). În cadrul acestei
festivităţi de premiere se vor premia şi toţi
cititorii Bibliei din anul 2011. De asemenea
se vor scoate în faţă pentru a fi cunoscuţi şi
aplaudaţi câştigătorii de la Concursul biblic
Talantul în negoţ .
12. Rugăciunea finală.

NOTE FINALE:
- Pentru asigurarea premiilor veţi sta în rugăciune
şi veţi apela la sponsori locali. Dacă nu se rezolvă sub
nici o formă, atunci liderii de la lucrarea cu copiii din
fiecare biserică participantă, când se vor întâni pentru
a discuta organizarea evenimentului (3 luni înainte de
eveniment) vor stabili ce premiu aduce fiecare
biserică. În acest caz, în momentul când se face
premierea se va ţine cont ca premiul să nu fie dat
bisericii care l-a adus în concurs. Sugerez premii
pentru grup de copii, obiecte sau materiale care să
poată fi folosite la şcoala duminicală. Dacă suntem
anunţaţi din timp (cel puţin 1 lună înainte de
eveniment), pentru anul 2012, putem oferi în Numele
Domnului, pentru fiecare biserică participantă, câte
un ceas de perete cu emblema Sărbătoarea Copiii lui
Isus şi data desfăşurării evenimentului. Aşteptăm
apoi o poză care să cuprindă pe toţi participanţii la
sărbătoare. Ceasurile vor fi oferite gratuit, dar taxele
de expediere a coletului vor fi suportate ramburs la
ridicarea coletului.
- La acest program se mai pot adăuga şi alte
activităţi. De exemplu, după încheierea festivităţii de
premiere şi a rugăciunii finale se poate organiza o
excursie în zonă (obiectiv istoric, turistic) sau o ieşire
la iarbă verde unde se pot organiza diferite jocuri sau
competiţii în aer liber.
- Sugerăm ca masa de prânz să fie suportată de
biserica organizatoare. Dacă se face un calendar
pentru 5 sau chiar 10 ani în vederea organizării
acestui eveniment atunci vine rândul fiecărei biserici
o singură dată la mai mulţi ani. Nu trebuie să ne
gândim neapărat la un meniu foarte sofisticat; se pot
servi sandvișuri, fructe şi ceai sau suc.
- Pentru judeţele cu multe biserici penticostale,
sugerăm ca această sărbătoare, Copiii lui Isus, să fie
organizată pe zone. Pentru judeţele cu mai puţine
biserici penticostale, sărbătoarea se poate organiza la
nivel judeţean sau chiar regional acolo unde
Comunitatea Regională sau Teritorială este mai mică.
Recomandăm ca la un asemenea eveniment să
participe copii din 10-15 biserici, nu mai mult, căci
altfel, se lungeşte programul foarte mult şi copiii nu
vor rezista.
- Cele 10 minute alocate fiecărei biserici pot
cuprinde: cântare cu grupul, cântare solo, poezie,
versete, psalmi sau proverbe (din Biblie). Nu trebuie
cântate în întregime cântările, totul trebuie aranjat
însă în aşa fel ca programul fiecărei biserici să se
încadreze în cele 10 minute.
- Pentru anul 2012 sugerăm forma de program
menţionată mai sus, urmând pentru anii viitori cu
ajutorul lui Dumnezeu să mai diversificăm
programul.
- Fiecare zonă îşi va adapta programul în funcţie şi
de cultura religioasă a zonei respective şi bineînţeles
în bună înţelegere cu păstorii din ale căror biserici vin
copiii.
Pe 7 mai 2011, noi la Reşiţa cu ajutorul lui
Dumnezeu am aplicat forma de program menţionată
mai sus, la care am adăugat şi o ieşire la iarbă verde.
- Informaţii, consultanţă şi comanda ceasurilor cu
emblema Sărbătoarea Copiii lui Isus, la Muică
Cristian Samuel 0722-204415, 0255-214529 sau
email: muicasam@yahoo.com.
Samuel Cristian MUICĂ, rob al lui Hristos
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Nimerește în pălărie
(joc de exterior)
Jocul constă în a nimeri 5 mingi de
ping-pong (sau mai multe, în func ie de
câ i copii sunt într-o echipă) într-o
pălărie confec ionată din carton, cu
partea de sus goală, care va sta pe capul
unui arbitru. Se poate desfășura atât
sub formă de ștafetă cât și ca probă
individuală. Copiii vor sta la o anumită
distan ă impusă de cel ce coordonează
jocul, de unde vor arunca încercând să
nimerească cât mai multe mingi în
interiorul pălăriei. Bianca DREAVĂ

CUM S-AU ÎMPLINIT VISELE
ŞI POVEŞTILE COPILĂRIEI
(poveştile creştine au o sorginte creştină)
Domnul mi-a zis:
,,Nu te mâhni când eşti dispreţuită
Ca o Cenuşăreasă-n lume.
Viaţa de creştin e împlinită
În umilinţă, post şi rugăciune.

Fii Albă-ca-Zăpada în purtare
Eu, Regele Isus te-oi învia
Te voi trezi cu-o sărutare
Sus, în Împărăţia Mea.

Ai fost Ileana-Cosânzeana
Răpită de un zmeu – balaur
Eu, prinţul Isus, te-am salvat
Să vii-n palatul meu de aur.

Acolo-i tinereţe fără bătrâneţe
Şi viaţă fără de sfârşit
Acolo-i nesfârşită frumuseţe
Lumină fără asfinţit.

Tu ai visat să fii prinţesă
Celor o mie trandafiri ce dorm
Eşti crinul meu din văi şi eşti aleasă
Mireasă, trandafirul din Saron.

Şi nuntă mare o să fie
Isus, Biserica, sunt mirii
Şi vom trăi în veşnicie
Povestea cea reală, a iubirii.”
Laura MARINĂU, Craiova
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De-ale
copiilor
1. O fetiţă discuta cu învăţătoarea despre
balene.
Aceasta le explicase copiilor că este fizic
imposibil pentru o balenă să înghită un om,
deoarece, deşi este un mamifer foarte mare, are
un gât mic.
Fetiţa susţinea că Iona a fost înghiţit de o
balenă.
Nervoasă, învăţătoarea a reluat explicaţia...
este FIZIC IMPOSIBIL!
Micuţa a spus:
- Când o să ajung în rai, o să-l întreb pe Iona.
- Şi dacă Iona s-a dus în iad?
Răspunsul a venit prompt:
-Atunci o să-l întrebaţi dumneavoastră.
*
*

*

2. O educatoare observa copiii în timp ce
desenau, oprindu-se din când în când să vadă
câte o lucrare.
Ajungând lângă o fetiţă care lucra cu mare
atenţie, o întrebă ce desenează... Fetiţa spuse:
- Îl desenez pe Dumnezeu.
Educatoarea răspunse:
- Dar nimeni nu ştie cum arată Dumnezeu.
Fără să se opreasca o secundă, cu privirea
ţintă la desen, fetiţa răspunse:
- O să știe...în câteva minute.
*
*

*

3. Un profesor la Şcoala de duminică discuta
cele zece porunci cu copiii de cinci - şase ani.
Le explica ce înseamnă să ,,cinstești pe mama
şi pe tatăl tău” , apoi îi întreabă:
- Există vreo poruncă făcută special să ne
înveţe cum să ne purtăm cu fraţii şi cu surorile
noastre?
Fără şovăire, un băieţel (cel mai mare dintre
fraţi, în familia lui) răspunse:
- Să nu ucizi.
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*
* *
4. Într-o bună zi, o fetiă stătea lângă mama
care spăla vasele în bucătărie. Dintr-o dată
observă cele câteva şuviţe de păr cărunt, în
contrast cu părul negru al mamei.
Se uită fix la mama şi o întreabă:
- De ce ai şi păr alb, mami?
Mama răspunde:
- Ei, bine, de câte ori mă necăjeşti şi mă faci să
plâng sau sunt doar supărată, unul din firele mele
de păr devine alb.
Fetiţa cade pe gânduri şi după scurt timp,
întreabă:
- Mama, atunci cum se face că bunica are
TOATE firele albe?
*
*

*

5. Copiii fac poze în clasă, iar profesoara
încearcă să-i convingă să comande fiecare o
poză de grup.
- Ia gândiţi-vă ce frumos va fi peste ani, să
spuneţi: ,,Iat-o pe Monica, acum e avocat” sau
,,El e Mihai, acum este doctor” .
Din spate se auzi o vocişoară:
- Şi aceasta este profesoara, a murit!
*
*

*

6. O profesoară preda circulaţia sanguină.
Încercând să explice cât mai clar, ea spuse:
- Acum, copii, dacă stau în cap, sângele - aşa
cum ştiţi -, se va duce în cap şi o să mă înroşesc la
faţă.
- Da, spuseră copiii.
- Atunci de ce atunci când stau normal, sângele nu se duce tot în picioare?
Un mititel răspunse cu convingere:
- Pentru că picioarele dumneavoastră nu sunt
goale pe dinăuntru.
*
*

*

7. La ora prănzului, copiii stăteau cuminţi la
coadă în cantina şcolii elementare catolice. În
capul mesei era un coş mare cu mere.
O călugăriţă scrisese un bilet: ,,Ia UN
SINGUR măr. Domnul e cu ochii pe mere!”
Mai departe, pe linie, erau prăjiturile cu
ciocolată.
Un copil poznaş adăugase o notă: ,,Ia câte
vrei! Domnul e cu ochii PE MERE!”
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,,Unii oameni nu putrezesc după ce mor, fără
să fie îmbălsămaţi, pentru că trupurile lor au fost
băgate în pămant cu cerul în ei” - Sabina Dallu,
12 ani
* * *
,,În religia noastră, oamenii care au murit se
îngroapă în pământ pentru că aşa este bine, să
punem la loc ceva de unde l-am luat.” - Felix
Roncea, 12 ani
* * *
,,Picătura este bombată, mai ales lacrima şi
sudoarea, pentru că ele sunt pline de
sentimente.” -Ana Maria Pop, 14 ani
* * *
,,Inima bate, bate până se stinge; inima e ca
lumânarea şi dacă tu crezi în Dumnezeu, El ţi-o
aprinde din nou in cer.” - Claudia Draghia, 9 ani
* * *
,,Ca să ne iubim semenii trebuie să ne
antrenăm la nevorbit vorbe urâte.” - Arcadie
Martin, 8 ani
* * *
,,La uşa inimii cuiva nu trebuie nici să
ciocăneşti, nici să năvăleşti, nici să te rogi, ci
trebuie doar să cânti.” - Florentina Stoian, 11 ani
* * *
,,Când Îl ai pe Dumnezeu în suflet, toţi
oamenii din jurul nostru ne sunt rude.” - Catalina
Opaina, 14 ani
* * *
,,Umorul este vitamina de luat la viaţa grea. ” Raluca Barbulescu, 14 ani
* * *
,,Se spune despre artişti că umblă cu capul în
nori, că artistul vrea mereu să-l vadă pe
Dumnezeu.” - Irina Moscu, 12 ani
* * *
,,Omul este o adevărată fabrică de dorinţe,
pentru că se naşte cu dorinţa de viaţă şi moare cu
dorinţa de a fi veşnic.” - Matei Filimon, 14 ani
* * *
,,În bisericile ortodoxe, sfinţii sunt slabi,
alungiţi la faţă şi la corp, pentru că aşa arată cei
care sunt buni la suflet, că lor le-a rămas în corp
doar sufletul, au ajuns numai piele şi suflet.” Tudor Matache, 12 ani
* * *
,,E bine ca atunci când eşti elev să înveţi
poezii, pentru că aşa cum depun oamenii bani în
bancă, pentru mai târziu, trebuie să aduni poezii
în şcoală, ca să ai poezie când te faci mare.” - Ana
Matei, 12 ani
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* * *
,,Nu-şi trăiesc viaţa - spun unii despre
călugări, deoarece li se pare greşit cum călugării
prea şi-au lipit viaţa de suflet şi nu şi-au lipit-o de
trup, cum fac alţi oameni” - Paul Paun, 12 ani
* * *
,,Numai cel ce aude cu sufletul, se poate
încânta de concertul dat de greier şi de izvor.” Nicoleta Stefan, 14 ani
* * *
,,Muzica te curăţă de urât, dar numai dacă o
foloseşti ca săpunul, adică toată viaţa, nu aşa, din
când în când.” - Irina Răducanu, 12 ani
* * *
,,Diferenţa dintre mama, tata şi Dumnezeu e
că mama şi tata pot crea oameni, dar nu plante şi
animale şi e imposibil ca ei să facă o mare.” Roxana Chis, 10 ani
* * *
,,Sfinţii învaţă la o şcoală din cer, că ei
locuiesc pe pământ dar îngerii le aduc din cer
lecţii în fiecare zi, să le facă acasă” - Leon
Alexandru Guţu, 8 ani
* * *
,,Dumnezeu îi iubeşte pe cei necredincioşi,
dar îi iubeşte cu suferinţă” - Ion Martin, 10 ani
* * *
,,Dacă ar apărea aici, acum, Domnul nostru
Isus Hristos l-aş întreba dacă mă poate duce la
Mama Lui, că eu vreau să o întreb pe Maica
Domnului cum este să ai un copil-Dumnezeu.” AlinaAndreea Zane, 8 ani
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LUCRAREA DIN DIASPORA

18.09.2010 Conferina învăătorilor
din Comunitatea Zonală Centru-Sud
din ITALIA, Biserica din Villalba

23.10.2010 Conferina învăătorilor
din Comunitatea Zonală ITALIA NORD,
Biserica din Mansue

6.11.2010 Conferina învăătorilor
din Bisericile Penticostale,
Freie Christengemeinde, Austria, Lintz

20.11.2010 Conferina învăătorilor
din Bisericile Penticostale Române
din zona Cernăui, Ucraina

11.12.2010 Prima Conferină a învăătorilor
din Zona Madrid Nord, Spania

27.11.2010 Conferina învăătorilor din
Comunitatea Teritorială Mediterana, Spania
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