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

Slujirea noastră ca învăţători la şcoala
duminicală implică relaţionare cu următoarele
categorii: copiii, părinţii, colegii de echipă,
conducerea bisericii şi alte persoane.
1. Relaţia cu copiii - trebuie să fie una
caldă, plină de dragoste. Trebuie să-l iubeşti la
fel şi pe copilul cuminte şi pe cel neastâmpărat.
Atunci când nu mai ştii ce să faci şi cum să
rezolvi situaţiile de disciplină adu-ţi aminte că
Domnul Isus nu a scos pe nimeni afară şi tu
trebuie să faci la fel. Roagă-te, posteşte şi
vizitează-ţi la domiciliu copiii de la grupă,
începând cu cei mai neastâmpăraţi şi terminând
cu cei mai liniştiţi.
Spre deosebire de alte medii de învăţământ,
şcoala duminicală îşi propune să lege o relaţie
de prietenie între învăţător şi copil. Tu nu faci
o meserie ca alţii, tu pur şi simplu te investeşti
în viaţa fiecărui copil „... pentru ca nici unul să
nu se piardă”.

şcoala duminicală. În sfârşit pentru unii eşti o
persoană care nu ţi-ai găsit loc în altă slujire
mai importantă și încerci să faci ceva cu copiii
(săracul de tine...). Slavă Domnului Isus că
mai sunt şi părinţi (foarte puţini) care te văd ca
un învăţător destoinic, un colaborator de
nădejde în modelarea caracterului copilului,
un evanghelist care-l conduce pe copil la
Hristos, un adevărat lider. Ne rugăm lui
Dumnezeu ca să lucreze în viaţa tuturor
părinţilor asfel încât ei să poată vedea școala
duminicală aşa cum o vede Domnul Isus.
Ti-am scris aceste lucruri ca să înţelegi
faptul că relaţionarea ta cu părinţii va fi una
dintre cele mai grele capitole ale slujirii tale,
la care se vor mai adăuga şi complicaţiile
precum „ ... numai pe-al meu îl vezi
neastâmpărat ... îngerşul lu mama; ... doar peal meu îl ocoleşti întotdeauna şi nu-l pui să
cânte solo sau nu-i dai poezie la program;
etc.”.

2. Relaţia cu părinţii – trebuie să fie una
plină de respect. Nu uita ei sunt cei care decid
în dreptul copiilor de aceea trebuie respectaţi
şi apreciaţi. Uneori deciziile lor sunt
nechibzuite şi pot afecta relaţia copilului cu
grupa de copii sau chiar cu biserica, de aceea
arată-le blândeţe şi multă, multă, multă
răbdare; pledează pentru a nu întrerupe
participarea copiilor la şcoala duminicală.
Nu aştepta respect din partea părinţilor şi
nici măcar cuvinte de apreciere fiindcă din
partea celor mai mulţi părinţi nu le vei primi şi
lucrul acesta te-ar putea clinti pe calea slujirii.
Încearcă să înţelegi faptul că pentru cei mai
mulţi părinţi tu eşti omul de la garderoba unde
ei îşi lasă copiii ca să stea liniştiţi la program.
În ochii altora eşti babysitter şi fiindcă nu vrei
să stai în biserică de aceea stai cu copiii la

3. Relaţia cu colegii de echipă – trebuie să
fie una de colaborare şi de slujire în echipă.
Uneori relaţia cu colegii de echipă devine
parcă cel mai greu lucru de realizat. Pe copii îi
iubim, părinţii îi respectăm, dar uneori colegii
de echipă devin greu de acceptat mai ales când
este vorba de evaluarea predării pe care ne-o
fac colegii în fiecare duminică, sau când este
vorba să intrăm la sfătuit cu liderul de grupă,
etc.
Munca în echipă nu este uşoară şi Diavolul
este cel mai interesat ca să facă fisuri la
capitolul unitatea echipei, fiindcă numai aşa
poate să ducă la eşec total o lucrare bună. Şi
totuşi: cum să fac să fie bine? este întrebarea
care te frământă.
În ceea ce priveşte munca în echipă doresc
să-ţi sugerez două principii. Primul este luat
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din Biblie şi sună în felul următor: caută folosul
lucrării şi al colegilor de echipă (1Corinteni
10:24, Romani 15:2). Al doilea principiu este
luat din proverbele poporului român care spune
„ce ţie nu-ţi place altuia nu face”.
4. Relaţia cu conducerea bisericii – trebuie
să fie una de subordonare şi dialog permanent.
În slujirea în care sunt implicat, întâlnesc
foarte des învăţători nemulţumiţi de relaţia pe
care o au cu fraţii slujitori din conducerea
bisericii. Mai la începutul slujirii mele ca
lucrător cu copiii am trecut şi eu prin stări de
nemulţumire cu privire la cei din conducere
spunând expresii precum: „ei niciodată nu ne
înţeleg; niciodată nu-şi fac timp pentru noi;
niciodată nu au bani pentru lucrarea cu copiii,

etc.”. Timpul a trecut şi am ajuns în conducerea
bisericii şi-mi dau seama că uneori aveam
dreptate dar de cele mai multe ori am judecat
lucrurile neştiind situţiile dificile cu care se
confruntau cei din conducere.
Ce este de făcut ca să avem o relaţie bună
cu conducerea? La începutul lucrării mi s-a
părut greu de realizat acest lucru dar acum
este foarte uşor dacă se va ţine cont de
următoarele trei cuvinte: subordonare,
ascultare, dialog. Dacă luăm prima literă de la
fiecare cuvânt rezultă cuvântul „SAD” ceea ce
ne duce cu gândul în Scriptură la expresia: …
ca să fie numiţi „terebinţi ai neprihănirii”,
„un sad al Domnului, ca să slujească spre
slava Lui.” (Isaia 61:3). Dacă vei ţine cont de
cele trei lucruri (subordonare, ascultare,
dialog) pe care le ai de făcut, Domnul
Dumnezeu va binecuvânta atât relaţia ta cu cei
din conducere cât şi lucrarea cu copiii pe care
o faci.
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5. Relaţia cu alte persoane (bunici, sponsori,
alţi membri din biserică, etc) – trebuie să fie
una caldă şi transparentă. De cele mai multe
ori persoanele din această categorie se
caracterizează prin sensibilitate. Bunicii sunt
mai sensibili la nepoţii lor decât însăşi părinţii
copiilor. Sponsorii sunt şi ei sensibili la această
lucrare.
Atunci când vei fi abordat de persoane din
această
categorie
arată-le
căldură,
transparenţă, fă-ţi timp ca să-i asculţi şi
măsoară-ţi bine vorbele şi atitudinea. Dacă
sunt întrebări la care nu este de competenţa
ta ca să dai un răspuns, îndrumă-i cu blândeţe
spre persoanele competente. Dacă nu ştii
spre cine să-i îndrumi sugereză-le cu tact ca
să ia legătura cu pastorul. Nu te amesteca în

bârfe şi ai grijă fiindcă unii dintre ei pot fi rău
intenţionaţi pentru ca mai târziu să te
denigreze.
În încheiere aş dori să reții următoarele
gânduri:
- Reuşita lucrării depinde în primul rând
de relația ta cu Dumnezeu;
- Reuşita lucrării depinde și de felul cum
relaţionezi cu cele cinci categorii amintite
mai sus;
- Când apar probleme la capitolul
relaţionare gândește-te dacă nu e vina ta.
Rugăciunea permanentă a fiecărui lucrător
cu copiii ar trebui să fie: Doamne ajută-mă să
relaţionez bine cu Tine, cu copiii, părinţii,
conducerea bisericii, colegii de slujire şi cu
ceilaţi.
Samuel Cristian Muică

L ucrarea cu c opIii

este o sumă de relații

Toată Biblia este o carte a relațiilor, mai
simple sau mai complicate, absolut necesare.
Dumnezeul trinitar înseamnă relații între cele
trei Persoane divine, separate, dar unite întrun mod unic, reprezentând modelul perfect.
Apoi Dumnezeu a creat o mulțime de ființe
libere, așadar capabile să stabilească relații,
iar afirmația Sa: „Nu este bine ca omul să fie
singur“ (Geneza 2:18), deși se referă în primul
rând la relația dintre soț și soție, are implicații
mai largi cu privire la psihologia și nevoile
omului. Am fost creați ființe relaționale. Deși
gama exprimării aspectului social al omului
este extrem de variată, de la oameni care
preferă liniștea singurătății la cei care nu pot
trăi fără interacțiune socială permanentă,
realitatea rămâne cea creată de Dumnezeu:
avem nevoie de alte ființe.
Lucrarea cu copiii, desigur, nu face
excepție. Relațiile sunt inevitabile și ele „fac“
sau „desfac“ lucrarea. De aceea am introdus
în titlu cuvântul „sumă“. O lucrare echilibrată
este o sumă cu toţi termenii. O lucrare
dezechilibrată nu are toţi termenii sumei sau
nu toţi sunt dezvoltaţi suficient. Arată-mi o
lucrare de copii reușită dintr-o biserică și voi
găsi repede relații solide, bazate pe dragoste,
pe acceptare și pe iertare între majoritatea
participanților. Plânge-te că lucrarea cu copiii
din biserica ta suferă sau nu este atât de
satisfăcătoare cât ar putea fi și voi descoperi
destul de repede probleme relaționale. Nu
trebuie să fii un „guru“ să descoperi cauzele,

este suficient să citești temeinic Biblia.
Se spune că învățătorul cel mai priceput
este cel care îi pune pe elevii săi (copii,
adolescenți, tineri sau adulți) să muncească,
să descopere singuri adevărurile pe care vrea
să-i învețe. Aceasta desigur, cu sfaturi, indicii,
idei, dar fără a face el toată munca, lăsându-le
bucuria descoperirii. În plus, beneficiul este
uriaș: elevii rețin și aplică mai mult. Iar pe
termen lung, rezultatele sunt spectaculoase
pentru că se produc transformări de durată în
caracter și abordare a vieții spirituale. Așadar,
fără pretenția de a fi un învățător priceput, voi
aplica metoda aceasta pedagogică în articol.
Voi trasa doar câteva căi principale, lăsânduvă bucuria de a le parcurge singuri și de a
descoperi principii nemuritoare. Dar asta la
sfârșit, până atunci să survolăm domeniul vast
al relațiilor în lucrarea cu copiii.
Să vedem câteva domenii esențiale.
1. Prima relație este evidentă, dar orice
lecție bună începe cu adevărurile evidente,
fundamentale și esențiale. Se spune că unul
dintre cei mai mari antrenori de fotbal, ai cărui
jucători aveau salarii anuale de milioane de
dolari, începea fiecare antrenament spunândule acestor campioni care este terenul, care sunt
porțile și regulile, amintindu-le că scopul lor
era să marcheze în poarta adversarilor și să
evite perforarea propriei porți. Așadar, să
începem cu evidentul.
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Relația vitală a oricărui creștin, cu atât mai
mult a unui lucrător cu copiii, este cea cu Isus.
Dacă nu ești decis să fii ucenicul lui Isus, nu ai
ce căuta în nici o lucrare, cu atât mai mult în
cea cu copiii. Nu îmi cer scuze pentru această
afirmație, este adevărul esențial. A fi ucenic

înseamnă a-L urma fără rezerve sau condiții
pe Isus. Înseamnă să fii devotat sută la sută, să
cauți permanent voia Lui și să crești în
asemănare cu El. Să ai spirit de inițiativă, să fii
dispus și capabil să te „multiplici“ în alții.
Dacă nu, fără supărare, stai pe bancă (dar nu
de rezerve, că rezervele ajung să joace până la
urmă, ci pe banca pocăinței). Cultivă relația ta
cu Domnul prin părtășie personală. Este darul
cel mai mare pe care-l poți face tuturor, mai
ales ție.
2. A doua relație (ordinea în continuare nu
are semnificație teologică, doar „administrativă“) este cea cu copiii. Și aici trebuie să fim
ucenici. De fapt, „ucenicii“ L-au supărat cel
mai tare pe Domnul când i-au împiedicat pe
copii să vină la El. Am pus în ghilimele
„ucenicii“ pentru că nu s-au dovedit imediat
ucenici, neînțelegând dorința lui Isus de a se
ocupa de ceilalți, dar, totuși, sunt convinși că
au rămas ucenici învățând bine lecția.
Primul aspect al relațiilor cu copiii este să
nu îi împiedici pe copii să vină la Isus. Ce
înseamnă acest lucru? Matei, 18:1-10 este un
text din care poţi deduce câteva căi prin care
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îngreunăm relaţia dintre Isus şi copii.
Descoperă-le. Eu citez doar sentinţa dură a lui
Isus: ataşamentul indestructibil dintre aceşti
oameni şi o piatră de moară. Cui îi place să
umble cu o piatră de moară la gât, mai ales
ştiind că urmează un plonjon final în apă.
Urmează alte aspecte ale relaţiei cu ei. Fă-i
să se simtă iubiţi, apreciaţi, lăudaţi şi corectaţi.
Fii imparţial cu toţi. Fii mereu dispus să îi
asculţi vorbindu-ţi despre succesele şi regretele
lor, oricât de copilăreşti ar fi. Tratează-i cu
total respect, apreciind maturizarea la vârsta
pe care o au. Nu lăsa impresia că abia aştepţi
să crească pentru a te putea înţelege mai bine
cu ei sau pentru a le putea cere mai mult.
Bucură-te de starea la care se află acum. Nu
grăbi procesul dezvoltării. Nu uita că vrei să
creşti stejari, nu arbuşti.
3. În al treilea rând, familia este importantă
pentru că părinţii au la dispoziţie şapte zile pe
săptămână pentru a se ocupa de educaţia
copiilor. Învăţătorii trebuie să facă efortul de a
discuta cu părinţii copiilor. Nu întotdeauna
este simplu, pentru că ştiţi proverbul: „fiecare
cioară îşi laudă puiul“. Nu jignesc pe nimeni,
spun doar că aşa suntem noi părinţii. Protecţia
pe care ne simţim datori să o acordăm copiilor
noştri poate deveni exagerată şi putem fi prea
sensibili şi lipsiţi de obiectivitate.
De aceea, recomandarea mea este să înveţi
arta curajului şi a diplomaţiei. Ai datoria să
vorbeşti despre copii cu părinţii lor, deci fă-ţi
curaj. Dacă nu poţi singur, cere ajutor la alţi
învăţători sau la conducătorul lucrării de copii.
Apoi, învaţă diplomaţia, nu manipularea. Un
sfat util este să „îmbraci“ fiecare comentariu
dificil cu laude, sincere şi reale. Încă un lucru
care ajută enorm: să iubeşti copiii cu toată
dedicarea. Iarăşi afirm evidentul, dar este
necesar. Dragostea ta faţă de copii o simt şi ei,
o simt şi părinţii. Nu există pansament mai
bun decât dragostea. Dacă, totuşi, nu-i
convingi pe ceilalţi de dragostea ta, nu renunţa
la ea, nici la ei, ci continuă. Arta se învaţă.
Mai discutăm peste câţiva ani. Scrie tu un
articol pe această temă. Curaj şi succes.
4. Relaţia cu ceilalţi lucrători este, de
asemenea, vitală pentru o lucrare de copii
reuşită. Uşor de spus şi… evident. Totuşi, cum
sunt relaţiile dintre noi? Mă repet, cu un scop
precis, să formaţi această atmosferă în biserică:
dragoste, acceptare şi iertare. Este cadrul în
care se pot dezvolta oamenii, mai ales copiii.
Dar şi noi, adulţii, avem nevoie de această

atmosferă. Maturizarea nu poate avea loc
decât în cadrul unor relaţii în care îţi poţi
permite să fii transparent, sincer şi util.
La modul practic, sunt necesare întâlniri
periodice cu toţi participanţii la lucrarea de
copii, poate lunare sau tot la două luni. Scopul
este încurajarea şi creşterea reciprocă. Este
necesar să existe un conducător sau
coordonator al lucrării care să aibă iniţiativa
acestor întâlniri. Scopul este să se stabilească
împreună principiile de lucru, teologia de
bază, obiectivele, activităţile, modul de
comportament, de vorbire, de predare, de
rezolvare a problemelor etc. Apoi fiecare aderă
la viziunea această largă, dar şi concretă,
pentru lucrare. În cazul în care cineva nu este
de acord cu unele principii stabilite, trebuie să
i se permită să lucreze conform conştiinţei lui,
dacă, într-adevăr, este o problemă în care
conştiinţa lui faţă de Domnul îi cere acest
lucru. Totuşi, trebuie să nu se opună şi să nu
acţioneze niciodată în contradicţie cu ceilalţi
sau cu principiile stabilite. Face numai ce îi
permite cunoaşterea şi conştiinţa, dar
respectând în aceeaşi măsura cunoaşterea şi
conştiinţa lor.
Aşadar, comunicaţi cât mai mult, cu
dragoste, acceptare şi iertare. Împărtăşiţi-vă
problemele, frământările, frustrările, dar şi
bucuriile. Sunteţi un model de relaţii pentru
copii, familie, biserică şi societate. Relaţiile
dintre lucrători este o lecţie pe care o predaţi
permanent, fie că vreţi, fie că nu vreţi.
5. Relaţia cu conducerea bisericii este şi ea
esenţială. Ideal este să existe un coordonator
al lucrării care să preia toate problemele, după
ce la dezbateţi împreună, să le prezinte unitar
conducerii bisericii. Sfatul meu este să nu
întreprindeţi nici o acţiune cu care nu este de
acord conducerea bisericii. Dar veţi fi surprinşi,
sper cel puţin, cât de puţine acţiuni şi planuri
vor fi respinse, dacă le prezentaţi cu respect,
bine documentat, cu argumente, după
rugăciune şi în avans, precizând că veţi
respecta decizia conducerii, oricare ar fi ea.
Nu există conducători perfecţi, după cum nu
există nici lucrători perfecţi. Clădiţi această
atmosferă de respect şi supunere şi veţi culege
roadele. În timp, dacă nu voi, cei care vor veni
după voi vor culege roadele, dar şi asta este o
realizare. Invitaţi periodic la întâlnirile cu
învăţătorii şi la lecţiile cu copiii sau la oricare
altă activitate şi conducerea bisericii. Chiar
dacă nu pot participa, vor aprecia invitaţia şi
veţi dovedi că aveţi o lucrare transparentă.

6. Relaţia cu „sursele“ de pregătire este
probabil puţin abordată. Totuşi, o consider
importantă. Mă refer la cei pricepuţi în
diverse domenii. Poate cineva vă poate
desena sau confecţiona materiale utile
pentru lecţii sau activităţi. Poate cineva vă
ajută în pregătirea biblică şi să nu-mi spui
că nu ai nevoie de pregătire biblică personală
continuă. Alţii te pot ajuta să înţelegi mai
bine psihologia copiilor. Discută cu părinţii
pe care îi vezi că sunt pedagogi pricepuţi,
mai ales dacă nu eşti încă părinte. Cere-le
sfatul. Pune-le întrebări. Vor fi încântaţi.
Au apărut în ultimul timp şi psihologi
creştini. Au emisiuni la posturile creştine
româneşti. Mai există şi cărţi. Desigur, totul
trebuie evaluat prin prisma Bibliei, dar tot
adevărul este adevărul lui Dumnezeu, chiar
dacă nu este consemnat de Biblie. Biblia nu
poate conţine totul, dar, totuşi, avem în ea
toate principiile necesare pentru evaluarea
oricăror învăţături.

Să mă laud puţin. Coordonând lucrarea de
copii din biserică, una din cerinţele
învăţătoarelor a fost să înveţe despre metode
creative de predare. Una dintre ele tocmai a
făcut cursuri în acest sens, la o facultate laică,
dar metodele sunt aplicabile. Am aflat că şi
alte învăţătoare au avut cursuri de pedagogie
la facultăţile lor şi, astfel, am organizat o
întâlnire la care învăţătoarea a prezentat foarte
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bine şi practic multe metode. Este un exemplu
de „relaţie cu resursele de pregătire“.
7. A şaptea relaţie (se zice că şapte e un
număr biblic, deci e obligatoriu la orice mesaj.
Nu trei, ci şapte. Aşa că m-am străduit să ajung
la şapte. Sper să nu se schimbe şi zecele să
devină numărul de referinţă!) este relaţia cu
criticii.
Lui Isus Îi plăceau criticii. Nu mă crezi?
Citeşte Ioan, 21:15-22. Dar şi înainte de
trădare, Petru a avut idei „deplasate“ cu privire
la Isus. Gândeşte-te ce i-ar fi putut spune Isus
lui Petru. De exemplu: „Petre, ce a fost în
inima şi în mintea ta când M-ai trădat?“ „Cum
îţi explici comportarea?“ „După câte am făcut
pentru tine, aşa M-ai răsplătit?“ „Crezi că mai
pot avea încredere în tine?“ Pune-ţi imaginaţia
la lucru şi mai gândeşte-te la alte întrebări sau
comentarii. Isus, însă, trece direct la restaurarea
lui Petru.
Critici au fost, sunt şi vor fi. Poţi conta pe
acest lucru ca pe legea gravitaţiei. Tot ce este
de căzut, cade. Aşa e şi cu criticii. Dar, să
învăţăm de la Isus. Mergem înainte în ciuda
lor. Nu ne lăsăm descurajaţi. Nu ne lăsăm
afectaţi şi abătuţi de la viziunea şi de la
lucrarea noastră. Totuşi, trebuie să le acordăm
atenţia cuvenită. Poate că afirmaţiile lor
critice, spuse din motive necorespunzătoare,
conţin şi un sâmbure de adevăr. Analizează-le,
dar cu luciditate, fără emoţii şi fără să ţii seama
de persoană. Dacă, totuşi, există motive valide,
studiază aspectele scoase la iveală şi, eventual,
fă unele schimbări. Nu de dragul criticilor, nu
pentru a le face pe plac, pentru că ei nu trebuie
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încurajaţi, ci de dragul lucrării. Încă o dată,
repet, luciditate şi o atitudine plină de dragoste,
acceptare şi iertare faţă de critici (adică nu îi
judecăm şi nu îi condamnăm noi).
La final să mă ţin de promisiune: să vă dau
de lucru ca să vă bucuraţi de descoperirea unor
adevăruri mai concrete despre relaţii. Iată
propunerea mea: citiţi tot Noul Testament
într-o lună (zece pagini pe zi în traducerea
Cornilescu, deci puţin pentru un lucrător de
copii) sau, ca să fiu mai darnic, în şase
săptămâni (calculează tu câte pagini revin pe
zi). Efectul este garantat şi dacă vei proceda
aşa de câteva ori pe an, vei scrie tu articole,
mult mai bune decât mine. Dar nu intra în
toate amănuntele, nu fi preocupat de tot ce nu
înţelegi. Roagă-te ca Duhul Sfânt să îţi atragă
atenţia asupra subiectului relaţii, mai ales
asupra principiilor care guvernează relaţiile.
Scrie tot ce îţi atrage atenţia. Găseşte principii
şi modalităţi practice de a le aplica. Câteva
indicii: dragostea, acceptarea (îngăduinţa în
Cornilescu) şi iertarea. Dar şi altele. Te vei
bucura de ceea ce vei descoperi şi te vei bucura
şi mai mult când vei aplica şi vei vedea
rezultatele.
Îţi doresc succes în a face „suma“ completă
în domeniul relaţiilor. Aştept idei, feedback,
comentarii, critici (şi mie îmi plac criticii) şi
sugestii. Mai am de învăţat.
Cu dragoste şi acceptare,
Pastor Tavi Verlan
Biserica Filadelfia, Timişoara

AJUTÂND COPIII

să crească spiritual

Conducerea unui copil spre o decizie
pentru Cristos este o experienţă încântătoare.
Dar bucuria de a-l vedea pe drumul spre
maturitate este rezervată acelora care sunt
perseverenţi în urmărirea îndeaproape a
copilului. Articolul de mai jos, este un
excelent ghid pentru a începe aceasta.

Urmărirea îndeaproape nu este doar un
prim contact pentru a ajuta un copil să facă
un pas în noua lui viaţă. Ea este un proces
lung, continuu, prin care el este ajutat să facă
pas după pas. Este foarte dificil să pui ideea
de urmărire îndeaproape într-o singură
definiţie, dar probabil că aceasta vă va fi de
folos:
Urmărirea îndeaproape (follow-up) este a asigura orice oportunitate posibilă
pentru a ajuta o persoană să crească în
domeniile esenţiale ale vieţii creştine spre
punctul în care el poate să umble pe
picioarele lui şi poate ajuta pe altcineva
să înceapă o viaţă nouă.
Acum, haideţi să analizăm această
definiţie:
 Asigurarea oricărei oportunităţi:
Pentru a creşte, copilul are nevoie de
oportunităţi: el are nevoie de ocazia de a
spune altcuiva că el L-a acceptat pe Hristos
– cineva care va fi bucuros că el a luat această
decizie. Dar ca să crească, el are nevoie de
mai multe ocazii ca aceasta. El are nevoie de

cineva care să petreacă timp cu el, cineva
care să găsească momente oportune de a
accentua lucruri care sunt legate de ceea ce a
spus Dumnezeu în Cuvântul Său, cineva care
îl va ajuta să studieze Biblia, cineva care se
va ruga împreună cu el cu privire la lucrurile
care-l interesează, cineva care îl va ajuta
înconjurându-l cu o atmosferă propice
creşterii.
 A ajuta o persoană să crească :
Pentru a creşte ea are nevoie de ajutor. Nu
ştie ce să facă de unul singur. Este o persoană
în creştere . Cuvântul copil nu a fost folosit
în definiţie pentru că urmărirea îndeaproape
nu se va opri la vârsta copilăriei; ea va
continua. Creşterea nu se opreşte. Ea
continuă. Într-un sens, s-ar putea spune că
urmărirea îndeaproape nu încetează
niciodată. Cu siguranţă nu ar trebui să
înceteze înainte ca noul creştin să fie în stare
să meargă pe picioarele lui; apoi el trebuie ca să zicem aşa - să se urmărească îndeaproape
pe sine. O parte importantă în aceasta este
cuvântul creştere. Viaţa creştină matură nu
este ceva ce o persoană „capătă”. El începe
prin a accepta pe Hristos, apoi creşte – este o
creştere de zi cu zi. Noul creştin are mai întâi
nevoie să fie hrănit, apoi el poate fi învăţat
cum să-i hrănească pe alţii.
 În domeniile esenţiale ale vieţii
creştine: Care sunt domeniile esenţiale? Din
multitudinea de faţete ale vieţii creştine, ne
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vom concentra asupra următoarelor lucruri
esenţiale:
1) Siguranţa mântuirii: Nu trebuie să
spui automat unui copil care are dubii asupra
mântuirii sale, că este creştin. S-ar putea să
nu fie; poate motivul pentru care are dubii,

este că nu s-a încrezut în Hristos de la bun
început. Mai curând arată-i versete din
Scriptură (cum ar fi: Ioan 1:12; 3:16; 1Ioan
5:11,12) şi lasă-l să aprecieze singur, dacă pe
baza Cuvântului lui Dumnezeu, el este
creştin.
2) Înţelegerea domniei lui Hristos: O
viaţă nouă are un stăpân nou. Copilul trebuie
să înţeleagă că Hristos a venit nu doar ca să
fie Mântuitor, ci să fie şi Domn. El trebuie să
vadă importanţa ascultării de ceea ce
Dumnezeu spune.
3) Citirea regulată a Cuvântului lui
Dumnezeu: Copilul are nevoie să vadă cât de
necesară e consumarea Cuvântului. Petru
spune că este formula lui Dumnezeu pentru
creştere („şi, ca nişte prunci născuţi de
curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi
curat, pentru ca prin el să creşteţi …” 1Petru
2:2).
4) Practicarea rugăciunii: El trebuie să
înţeleagă ce este rugăciunea; el are nevoie să
aducă în rugăciune preocupările sale de zi cu
zi.
5) Abilitatea de a mărturisi: El are
nevoie de ajutor în a mărturisi. Are nevoie să
vadă pe alţii cum vestesc Evanghelia.
6) Părtăşia: Noul creştin are nevoie de
părtăşia cu alţi creştini. Prin aceasta are acces
la întrebările pe care alţii le au, poate
împărtăşi problemele pe care le are el şi poate
creşte împreună cu alţii.
 Punctul în care el poate să umble pe
picioarele lui: Noul creştin nu ar trebui
învăţat să fie dependent de altcineva pentru
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creşterea lui spirituală; nici nu ar trebui lăsat
de unul singur înainte de a fi pregătit.
Ajutându-l să umble pe picioarele lui,
înseamnă să-l ajuţi la studiul Bibliei, până
poate studia de unul singur, să-l ajuţi în
rugăciune, până se poate ruga singur, să-l
ajuţi să mărturisească, până o poate face
singur, să-l ajuţi să aibe timpul său de
părtăşie, până când va avea un timp eficient
de unul singur, să-l înveţi despre dărnicie,
până când o face singur; şi să-l ajuţi în multe
alte aspecte ale vieţii creştine, care se vor ivi
în discuţii sau în practică, pe măsură ce
studiază Biblia.
 Şi poate ajuta pe altcineva să
înceapă o viaţă nouă: După ce o persoană
poate umbla pe picioarele ei, ea are nevoie să
înţeleagă ce a primit de la persoana care a
lucrat cu el, astfel încât să poată ieşi şi să
facă acelaşi lucru cu altcineva. De exemplu,
adesea unui copil care l-a acceptat pe Domnul,
i se spune: „Acum du-te şi spune şi la altul”.
Acesta nu este un lucru rău, dar nu este
suficient. Ar fi bine pentru acea persoană să
meargă cu copilul când va spune altcuiva. Şi
e bine ca atunci când tu spui altor copii, el să
fie lângă tine, de câteva ori . El va vedea că
această mărturisire face parte din viaţa reală,

şi nu doar un ritual pe care cineva îl face din
când în când. Apoi, când tu mărturiseşti altui
copil, lasă-l să intervină şi să-şi spună
povestea lui, cum a devenit el creştin. Altă
dată, poţi să stai alături de el când el spune
altcuiva, şi nu-l întrerupe ca să faci
mărturisirea mai bună. Discută cu el modul
în care vrei să spui altora. Revizuieşte cu el
lucrurile pe care le-ai făcut pentru a-l ajuta să
crească, aşa ca el să vadă ce să facă cu alţii.

Apoi va putea să facă şi el altora.
De multe ori, persoanele care lucrează cu
copiii, spun că sunt atâtea de făcut, încât nu
mai au timp de urmărirea îndeaproape.
Aceasta însă trebuie făcută până când noul
creştin poate ajuta pe altul, iar apoi se va găsi
o altă persoană care să ajute, să-l preia în
continuare.
Când vezi câte trebuie făcute în urmărirea
îndeaproape s-ar putea să te simţi copleşit,
dar aminteşte-ţi că tu doar începi; tu începi
ceva ce nu se va încheia câtă vreme copilul
este încă copil. Un bebe născut într-o familie,
are de învăţat o mulţime de lucruri până
creşte mare, dar părinţii nu îi dau toate aceste
învăţături deodată. Ei nu îi dau friptură de
vită şi castraveţi muraţi în prima săptămână
de viaţă; nici nu-l pun să meargă sau să se
îmbrace singur. Ei încep prin a adăuga câteva
linguriţe dintr-o mâncare, de fiecare dată.
Deasemenea, când o persoană începe
urmărirea îndeaproape cu un nou copil al lui
Dumnezeu, el de fapt începe un proces, care
va continua şi va continua. Sarcina lui este să
vadă dacă copilul merge în direcţia cea bună
şi să se asigure că nu este lăsat de capul lui.
Acum, că am definit ce înseamnă
urmărirea îndeaproape, să vedem exact ce
anume avem de făcut, atunci când lucrăm
într-un asemenea proces. Începem prin a ne
asigura că temelia este sigură, şi apoi, facem

paşi pentru a ne asigura că bazele umblării
creştine sunt ferm implementate în viaţa
copilului. Se sugerează următoarele
activităţi:
1) Află încă de început dacă copilul l-a
acceptat pe Hristos, sau nu. Învăţătorul
trebuie să ştie dacă grupul de copii are nevoie
de a se accentua ce este mântuirea şi cum să
devii creştin sau dacă are nevoie de îndrumări
referitoare la cum trăieşte un creştin. Pune
întrebări individuale, despre ce este un creştin
adevărat. Dacă lecţia are un mesaj referitor la
mântuire, întreabă pe copii să-ţi spună ce ar
spune ei, dacă ar încerca să spună altcuiva,
cum să devină creştin. Dacă din clasa ta de
școală duminicală copiii se duc într-o tabără
de vară, întreabă-i chiar acolo, despre
experienţele lor. Află dacă au devenit creştini
în tabără. Este important să ştii unde se află
fiecare copil, în relaţia lui cu Dumnezeu.
Învăţătorul trebuie să fie atent, la ce spune
fiecare copil. Copilul ar putea spune că L-a
acceptat pe Hristos, dar mai târziu să afli că
el crede că este creştin pentru că participă la
şcoala duminicală.
2) Raportează fiecare lecţie la viaţa
copilului. Este o idee bună să parcurgi
întregul ciclu de lecţii de şcoală duminicală
sau manualele pe care le foloseşti, urmărind
să găseşti momentul cel mai natural posibil
din seria de lecţii, pentru a insera mesajul
salvării (dacă acesta este dorit). Sau poţi
urmări cele mai potrivite momente să vorbeşti
despre principii specifice de viaţă creştină.
Astfel, învăţătorul va ştii încă de la începutul
ciclului de lecţii, de exemplu, că există două

prezentări despre mântuire; o lecţie despre
ascultarea de părinţi; două lecţii despre cum
să spui adevărul, o lecţie despre cum să-i
abordezi pe copiii care nu-ţi plac, etc.
Învăţătorul va şti ce înseamnă să faci parte
din viaţa copilului în acest timp. El poate săşi găsească ilustraţii din timp; poate să-şi
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concentreze fiecare lecţie pe un singur
subiect, în loc să se tot mute de la un subiect
la altul. Acest tip de învăţare, va face din
programele obişnuite ale bisericii locale, o
parte a urmăririi îndeaproape.
Aplicaţiile la viaţa copiilor ar trebui să fie
foarte specifice. De exemplu, într-o clasă,
lecţia a fost despre ascultarea de părinţi, iar
versetul de memorat a fost: „Copii, ascultaţi
de părinţii voştri” (Efeseni 6:1). După ce
copiii au repetat de câteva ori versetul,

învăţătorul spune: „Acum aş vrea să vă
gândiţi, la primul lucru pe care părinţii îl vor
cere să-l faceţi, când veţi ajunge azi acasă”.
Unul dintre băieţi a zis: „Trebuie să-mi
schimb hainele. Nu am voie să mă duc la
joacă cu pantalonii ăştia”. Învăţătorul a
replicat: „Şi ce spune Dumnezeu că ar trebui
să faci, când părinţii îţi spun să îţi schimbi
hainele? Răspunsul copilului a fost: „Să-i
ascult”. O fată a spus: „Eu trebuie să-mi fac
patul, pentru că azi dimineaţă nu l-am făcut”.
Fiecare copil a spus un lucru specific pe care
părinţii lor le-ar spune să facă. Acest învăţător
a raportat Cuvântul lui Dumnezeu, la
experienţa de zi cu zi a copiilor. El s-a gândit
la momentul în care lecţia de azi va trebui să
fie aplicată, şi au vorbit despre asta. El făcea
de fapt o urmărire îndeaproape, care era mai
importantă decât realizase el până acum. El
nu numai că-i învăţa pe copii să facă ceva în
urma lecţiei, el îi învăţa să se raporteze corect
faţă de părinţi. Dumnezeu îi foloseşte pe
părinţi pentru a le arăta ce vrea El ca ei să
facă; şi până când un copil nu învaţă să
asculte de părinţi, el nu va înţelege ce încearcă
Dumnezeu să-i spună.
3) Dacă copilul care-L acceptă pe
Hristos, provine dintr-o familie în care
părinţii nu sunt creştini, fii un părinte spiritual
pentru el! Verifică-l frecvent, ca să vezi dacă
a făcut progrese. Asigură-te că se hrăneşte
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din Cuvântul lui Dumnezeu, căci numai
astfel poate creşte. Evită să-l sfătuieşti în a se
opune spuselor părinţilor. Chiar dacă el vrea
să vină la o întâlnire specială cu copiii, iar
părinţii spun „Nu”, încurajează-l să-şi
onoreze părinţii. Dumnezeu vorbeşte prin
părinţi, şi nu se limitează doar la cei creştini.
S-ar putea ca prin ascultarea copilului,
părinţii să înţeleagă că ceva bun s-a întâmplat
cu copilul lor.
4) Împărtăşiţi mesajul lui Hristos cu
părinţii necreştini. Un cuplu de învăţători
care conduceau o adunare a copiilor, şi-au
propus să viziteze pe copil acasă de îndată ce
copilul îl acceptă pe Hristos. Ei au întrebat
pe părinţi dacă sunt dispuşi să audă mesajul
pe care copilul îl auzise. Acesta era modul
lor de a ajuta aceşti părinţi să cunoască modul
în care copilul lor a răspuns. Mesajul
mântuirii era expus părinţilor, întocmai cum
fusese prezentat copilului. Evanghelia a fost
împărtăşită. Copilul asculta mesajul încă
odată iar Duhul Sfânt onora Cuvântul. Unii
părinţi l-au acceptat pe Hristos în timpul
acestor vizite. Alţii L-au acceptat mai târziu,
iar alţii au început să vină la biserică. Toţi au
fost invitaţi să viziteze adunarea copiilor.
Niciunul nu şi-a retras copilul, că aceştia „ar
fi auzit lucruri ciudate la biserica aia”.
Adesea părinţii îşi retrag copiii de la
biserică sau de la şcoala duminicală unde ei
aud Evanghelia. Copilul devine atunci
confuz, iar urmărirea îndeaproape este
întreruptă. Aceasta nu trebuie să se întâmple
dacă învăţătorii vor considera părinţii
necreştini, drept nişte oameni care doresc să
facă ce este mai bine pentru copiii lor,
oameni, care nu înţeleg că se retrag din cel
mai important lucru dintre toate, oameni care
au nevoie ca mesajul lui Hristos să le fie
explicat la fel de simplu, cum a fost explicat
şi copiilor.
5) Lucrează cu părinţii creştini. Spune-le
când copilul lor Îl acceptă pe Hristos. Află
dacă ei au cărţi potrivite, pentru a le folosi în
urmărirea îndeaproape, dacă au literatură
devoţională. Ajută-i în această privință.
Încurajează-i să-i călăuzească pe copii să-şi
facă lecţiile pentru şcoala duminicală.
Aceasta este o modalitate de a păstra copiii
în contact cu Biblia, Cuvântul lui
Dumnezeu.
6) Dacă lecțiile de școală duminicală sunt
destinate studiului zilnic, arată copilului cum
să le facă astfel, mai degrabă decât să le facă

pe toate sâmbăta seara. Explică-i că scopul
este de a citi câte ceva din Cuvântul lui
Dumnezeu în fiecare zi.
7) Încurajează-l să citească cărți bune.
Este bine să existe în biblioteca bisericii cărți
bune. Pune-le la dispoziția celor care vin
printre primii la biserică. Explică-le despre
aceste cărți. Asta înseamnă că trebuie să fi
primul, ca să-i întâmpini pe copii. Ocazional
poți să alegi o carte pe care o consideri bună,
ca întreaga clasă să o citească. Dacă copiii
sunt în jurul vârstei de 13-14 ani, asigură-te
că personajul principal este un băiat. Fetele
le vor citi cu interes, iar băieților nu le plac
cărțile care au ca personaj principal, fete.
Poate ar fi bine să alegi o carte pentru fete și
alta pentru băieți. Lasă cartea la fiecare copil,
timp de o săptămână. Asta ajută pe unii copii
să înceapă să citească. Ulterior, te poți referi
la unele ilustrații din carte, căci mulți copii
vor fi familiari cu subiectul. Există cărți, care
nu sunt scumpe, ce pot fi oferite ca dar, de
ziua lor sau ca premii.
8) Luați versetele de memorat în serios.
Memorează-le
pentru
tine
personal.
Dumnezeu a promis biruință acelora care
meditează asupra Cuvântului Său. Aceasta
este cheia succesului în predare. Să cunoști
pasajele pe care le predai la copii. Învățătorul
ar trebui să știe din memorie versetele, fără
să le citească din carte. Copilul trebuie să
vadă că memorarea este și pentru adulți, nu
doar pentru copii. Și nu trebuie să fii om
mare, ca să înveți pe dinafară.
Alege pasaje pentru copil care sunt
semnificative pentru el. Ar trebui să învețe
versete despre mântuire, despre siguranță,
trăire creștină. Fă-ți timp să asculți versetele,
discută-le cu el, și lasă-l să te verifice cum le
spui tu. Asta ai putea să faci cu copiii care
vin devreme la școala duminicală.
9) Alege muzica pe care copilul să o
înțeleagă. Ia-ți timp să explici textul
cântărilor. Muzica poate fi o parte importantă
în urmărirea îndeaproape. Multe dintre
cântări conțin cuvântul lui Dumnezeu; altele
exprimă experiențe de viață creștină. Copilul
trebuie învățat să se gândească la cuvintele
cântării, ca să fie cinstit față de Dumnezeu în
ceea ce cântă. Oamenii nu-și propun să nu fie
sinceri în cântare, oricare ar fi aceea. Dar pe
parcurs, ei nu se mai gândesc la cuvintele
cântării. Adolescenții adesea devin critici și
cinici chiar din cauza acestui lucru. Ei cântă
ceea ce nu vor, și ei știu aceasta. Apoi, ei cred

că și alții fac la fel. Asta îi determină să
creadă că adulții sunt ipocriți. Urmărirea
îndeaproape a copiilor trebuie să fie atât de
minuțioasă încât să ia în considerare chiar și
cântările pe care ei le cântă. Fiecare fațetă a
lucrării cu copiii contribuie la educarea și
creșterea lor și va continua până la anii
adolescenței și chiar la vârsta adultă.
10) Când predai o lecție despre mântuire
unui grup de copii în care sunt atât copii care
L-au acceptat pe Hristos cât și din cei care nu
L-au acceptat, cere copiilor să explice ce
înseamnă mântuirea. Aceasta poate fi făcută
în mai multe feluri. În lecții în care Pavel
predică oamenilor despre Isus, cere copiilor
să spună ce le-ar fi spus Pavel despre Isus. În
lecția din Ioan, capitolul 3, despre Isus și
Nicodim, întreabă copiii ce înseamnă naștere
din nou. Cu altă ocazie poți să întrebi: Dacă
ar trebui să spui cuiva cum să devină creștin,
ce i-ai spune? Cu ocazia unei întâlniri de
vacanță după ce copiii au învățat mai multe
versete din Scriptură, învățătoarea a zis:
Haideți să zicem că sunteți misionari, și veți
spune altui copil despre Isus. Ce versete ai
să-i spui, despre ce a făcut Isus pentru el?

Copiii au spus versetele pe care le știau din
memorie.
Cerând copilului să explice semnificația
mântuirii în diferite feluri, realizezi mai
multe lucruri: 1) Îl ajuți pe copil să-și clarifice
gândurile și să-și înțeleagă mai bine propria
experiență. 2) Îl ajuți pe învățător să
diferențieze care dintre copiii din grup îl
cunoaște cu adevărat pe Domnul. 3) Uneori
Duhul Sfânt folosește momente ca acestea
pentru a arăta copilului nevoia de a-L accepta
pe Hristos. 4) Învățătorul învață cum să-și
exprime ideile despre mântuire, în limbajul
Mărgăritarul •
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copiilor. 5) Copilul de fapt se antrenează în
evanghelizare personală.
11) Participă la cursurile de pregătire
pentru lideri. Nici un învățător nu ar trebui să
considere că știe destul, și că nu mai are
nevoie de pregătire. Învățătorul trebuie și el
să crească. El trebuie să continue să învețe,
să studieze Biblia pentru el, să învețe mai
multe despre copii și mai multe procedee de
învățare. Dacă se anunță cursuri pentru lideri
de învățători, e bine să participați.
Participă la conferințele anuale ale
învățătorilor de școală duminicală. Propuneți să obții de la conferință mai mult decât
oferă vorbitorul. Petrece timp la standurile
cu materiale, vorbește cu alți învățători, ca să
afli noi idei de la ei. De exemplu, un învățător
ar putea să-și propună să întrebe cât mai
mulți învățători următoarea întrebare: „Care
este lucrul cel mai important pe care l-ai
realizat în urmărirea îndeaproape cu copiii?“
Astfel, se pot aduna o serie de idei bune, și
posibil ca unii să fie provocați să se gândească
ce au făcut sau nu au făcut în procesul de
urmărire îndeaproape.
12) Cunoaște-ți scopul programului tău
de învățare. De exemplu, unele cluburi ale
copiilor își propun să se raporteze la Hristos
în fiecare fază a vieții copilului. Învățătorul
nu ar trebui să piardă din vedere acest scop.
Aceasta cere un efort în plus, pentru că este
ușor să te implici în proiecte, și să uiți scopul
real. Aceasta înseamnă să primești ajutor
suficient pentru a plănui un program, cât și
pentru a-l organiza.
13) Lasă-l pe copil să te vadă în activități
neoficiale, de fiecare zi. Învățătorul, la
rândul lui, trebuie să vadă copilul, și în alte
locuri decât în sala de clasă. Acesta e un
motiv pentru care acasă este atât de
important în urmărirea îndeaproape; acolo
se desfășoară viața lui adevărată. Copilul și
învățătorul, pot experimenta împreună viața
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adevărată, și în activități în afara clasei.
Învățătorul poate de fapt să-l ajute să se
concentreze pe slujirea de acasă, petrecând
timp cu el, când vede că și alți oameni, în
afară de părinții lui, se încred în Dumnezeu.
Un grup de femei și copii, călătoreau
împreună într-o zi. Pe drum, una dintre
femei, a fost provocată de unul dintre copii,
să spună din memorie versete biblice.
Femeia i-a dat referința biblică; apoi copilul
l-a căutat; femeia spunea versetul, iar copilul
verifica dacă a spus bine sau nu. Au trecut
astfel prin apoximativ 70 de versete, iar
copilul, care era în clasa a treia, era bucuros
că a putut să găsească toate versetele. Mai
târziu, mama copilului a spus: „Frumos din
partea ei. Acum copilul a văzut că sunt și
alți oameni, pe lângă mama și tata, care
memorează Scriptura“. Aceste femei și
copii, mergeau împreună la un picnic. S-au
dus la un teren de joacă, copiii s-au jucat
împreună. Acolo copilul nu mai făcea nici o
temă, nici un exercițiu spiritual, dar
urmărirea îndeaproape continua. Concepția
copilului despre Dumnezeu, și locul Lui în
viața de zi cu zi, era deja stabilită.
Urmărirea îndeaproape este un proces
care te solicită. Nu este o opțiune pentru
creștinul care dorește să fie ascultător față de
Marea Însărcinare… Hristos a spus Bisericii
Sale să facă ucenici, nu doar convertiți.
Îndeplinirea acestui obiectiv este dificilă și
îți consumă mult timp. Dar puține sunt
bucuriile mai mari decât aceea de a vedea un
nou creștin trăind adevărul și începând să
dobândească caracterul și viața lui Hristos.
Traducere şi adaptare după
Evangelizing Today’s Child
Rodica Mitulescu
Biserica Poarta Cerului, Timișoara

SUPUNEREA
constanţa vieţii divine

„Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor
bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre să fiţi
împodobiţi cu smerenie. Căci Dumnezeu stă
împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le
dă har.” 1 Petru5:5

Nu-i greu să observăm un aspect explicit al
voinţei lui Dumnezeu pentru tineri în acest
verset: „supunerea”. Supunerea nu este o
faţetă negativă a vieţii de exploatare, cum ar
zice unii ci este o constantă a vieţii divine şi că
cei ce intră în părtăşia lui Dumnezeu, intră în
această viaţă de supunere. Dumnezeu vrea ca
toţi oamenii să trăiasca o viaţă de supunere.
„Supuneţi-vă unii altora» este atributul
cerului. Dacă pe pământ visul firii pământeşti
este să stăpânească, în cer nu se poate vorbi
despre cine stăpâneşte şi cine se supune, căci
toţi copiii lui Dumnezeu se supun „unii
altora». În Biserică, noi trebuie să ne
familiarizăm încă de pe acum cu o astfel de
viaţă. Fiecare din noi trebuie să învăţăm să ne
supunem .
„A te supune» înseamnă a-l considera pe
altul mai presus decât pe tine însuţi şi a te
subordona lui. „Fiecare din voi să se uite nu la
foloasele lui, ci şi la foloasele altora» (Filipeni
2:4). Pavel ne dă un exemplu suprem de
supunere în persoana Domnului Isus: „El,
măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi
n-a crezut ca un lucru de apucat să fie
deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de
Sine însuşi şi a luat un chip de rob...» (Filipeni
2:6-7). Viaţa de supunere înnobilează
caracterul şi-i dăltuieşte devenirea. Supunerea
ne înfrăţeşte cu toţi şi ne scoate la iveală
diamantele inimii. Ea ne transformă pe toţi în

samariteni milostivi care, şi atunci când trec
prin „valea plângerii, o prefac într-un loc plin
de izvoare.” (Psalmi 84 :6).
M-am gândit ce l-ar putea determina pe un
tânăr să nu se supună, sau ce l-ar putea
împiedica să se supună celor din biserică,
părinţilor, celor „bătrâni”, aşa cum spune
cuvântul lui Dumnezeu „Tot aşa şi voi,
tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni”- 1
Petru5:5. Am stat de vorbă cu mai mulţi tineri
şi i-am întrebat aceste lucruri, iar răspunsurile
lor m-au făcut să mă gândesc la:
■ carenţe în viaţa de familie
De multe ori, rebeliunea copiilor nu este
altceva decât deghizarea unui strigăt disperat
după un drept acordat de Dumnezeu prin
creaţie: dreptul de a fi ţinta preocupărilor
majore ale părinţilor. Printr-o foarte naturală
reacţie, când preocuparea părinţilor pentru
copii scade, se micşorează şi uşurinţa cu care
copiii acceptă să li se supună lor şi mai apoi
bisericii, şcolii, etc. Aceşti copii cresc cu un
handicap afectiv şi necesită multă grijă şi
afecţiune din partea «bătrănilor» bisericii.
Poate nici relaţiile soţ-soţie din familie nu sunt
ceea ce pretinde Dumnezeu şi atunci copilul,
mai apoi tânărul nu are modele de urmat, iar
supunerea nu se vede în purtarea lui. Şi în
acest caz, ca şi «bătrân» al bisericii îţi trebuie
multă înţelepciune, uşa inimii să-ţi fie
întotdeauna deschisă, să fii practic, ştiind ce să
faci şi înţelept, ştiind ce să nu faci, să-ţi
cântăreşti cu multă grijă vorbele şi mai înainte
de a face binele să înveţi să nu faci răul, prin
vorbe, atitudini, purtare faţă de aceşti copii/
tineri.
Mărgăritarul •
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■ standarde prea înalte fixate de familie,
biserică
De multe ori le dăm copiilor/tinerilor doar
reguli şi iar reguli, standardele nu sunt realiste,
scopurile nu sunt abordabile, ceea ce duce la
eşec, iar eşecul repetat este frustrant, pe când
succesul motivează. Este bine să-l ajutăm pe
copil/tânăr să înţeleagă că perfecţiunea aici pe
pământ nu există, că Unul singur a fost aici
perfect, Isus Hristos, că fiecare greşeală trebuie
privită ca o experienţă din care se poate
învăţa.. Diferenţa dintre eşec şi experienţă
constă în lecţiile pe care le învăţăm. Greşelile
sunt folositoare şi constituie nişte ocazii pentru
creştere. La fiecare gafă putem învăţa o lecţie.
Ca părinte, ca «bătrân» al bisericii caută mereu
ocazii de a spune „bravo”. Faptul că ai mereu
de adăugat un „dar...”, „a fost bine, dar...”, ai
predicat bine, dar...”, „ai cântat bine, dar...”
la lucrarea pe care o face copilul/tânărul, că nu
eşti mulţumit, deşi stăduinţe sunt din partea
lui, il poate determina să se retragă şi să nu
mai răspundă chemărilor tale, să nu mai
participe la diferite acţiuni, sau să nu se
implice în nevoile de slujire ale bisericii.
■ comparaţiile între tineri
Familie, biserică, evită comparaţiile!
Comparaţiile sunt inevitabile, dar trebuie
găsită soluţia care să nu complice problema,
fiecare copil / tânăr are trăsăturile lui
individuale, şi capacităţile lui unice, tu trebuie
să le cunoşti şi să le cizelezi fără să lezezi,
trebuie să pui accentul pe realizările personale
nu pe competiţie, contracarează comparaţiile
de genul „eu am cântat mai bine”, „eu sunt
mai bun cântăreţ”, etc. Fiecare tânăr să fie
ajutat să-şi fixeze scopuri şi obiective personale
şi să se compare doar cu el însuşi, să facă azi
mai bine ca ieri şi mâine mai bine ca astăzi.
Ca tânăr îţi vine greu să te supui dacă inima ta
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este bolnavă de „mândrie”, „trufie”,
„înălţare”, aştepţi laudă, îţi fac bine
comparaţiile de genul „ai fost mai bun ca...”.
Dacă acasă, părinţii tăi nu sunt un element
catalizator, care să te îndrume să ai un scop
corect, acela de a-L slăvi pe Dumnezeu prin
tot ceea ce faci, atunci este foarte posibil ca
supunerea ta să fie deficitară. Biserica educă,
învaţă şi îndrumă copiii/tinerii, dar nu poate
suplini familia.
■ lipsa comunicării, sau comunicare
deficitară tânăr-„bătrân”
Gândiţi-vă la modul în care doriţi să vă
răspundă cineva atunci când sunteţi supărat.
Uneori doriţi pur şi simplu să fiţi lăsat în
pace, alteori doriţi ca cineva să vă asculte, să
vă înţeleagă şi să vă accepte sentimentele.
Din vorbirea pe care o avem cu tinerii, fie că
suntem părinţi, învăţători, lideri de tineret,
sau poate fraţi din biserică, cât de mult acest
„a vorbi” constă în a cicăli, a-i reaminti, a
critica (uneori, pe nedrept), a ameninţa, a
ţine o prelegere, a interoga, a da sfaturi, a
evalua, sau poate mai sunt şi cazuri când
vorbim cu aroganţă, ridiculizăm sau folosim
un limbaj agresiv. Aceste tactici, sau oricum
le-am numi, mai mult perturbă decât
îmbunătăţesc comunicarea şi duc la
întărâtarea tânărului şi la nesupunere, ba mai
mult, aceşti tineri tind să-şi însuşească şi ei
aceleaşi „tehnici” de a comunica. Fiecare om
are personalitatea lui pe care şi-o formează
pe parcursul vieţii, şi pe care Dumnezeu o
respectă. Haideţi să protejăm elanurile şi să
le canalizăm pe făgaşul potrivit, să cultivăm
deosebirile, să dăm posibilitate firului de
nisip să evolueze şi ne vom bucura de o perlă
minunată.
■ imaturitatea spirituală a tânărului
Trebuie să recunoaştem că există multă

imaturitate spirituală în dreptul multor
tineri, chiar dacă sunt pe calea Domnului
de ani buni. Divergenţele izvorâte din
mândrie sau pur şi simplu din încăpăţânarea
unei voinţe care nu vrea să pară slabă
împiedică mulţi tineri să facă ceea ce
trebuie. Lipsa de preocupare pentru
studierea Scripturii, slaba prezenţă la
serviciile divine, lipsa de implicare,
comoditatea, ascultarea tergiversată, comentariile şi tot felul de argumentări… toate
acestea ne spun că avem de a face cu
imaturitate spirituală. În Evrei 13:17 citim:
„Ascultaţi de mai marii voştri, şi fiţi-le
supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor
voastre, ca unii care au să dea socoteală de
ele; ca să poată face lucrul acesta cu
bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu
v-ar fi de nici un folos. “
Când „suspină” şi sunt întristaţi
prezbiterii?, - când văd în biserică asemenea
stări şi fapte. Într-o biserică bună, toată
păstorirea de care ai parte, nu-ţi este de
niciun folos dacă nu te supui, dacă nu
asculţi aşa cum spune Cuvântul: cu
smerenie, cu temere, cu respect pentru
Domnul.
Credinciosul care se roagă pentru
călăuzire trebuie să se-ntrebe: Sunt eu unul
care se supune autorităţilor? Împlinesc eu
această voie clară a lui Dumnezeu? Dacă

spune: „Să aveţi o purtare bună în mijlocul
Neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc
de rău ca pe nişte făcători de rele, prin
faptele voastre bune pe care le văd, să
slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.”
(1 Peter 2:12)

da, cum mă supun? – cu respect şi
bucurie? Cine nu acceptă rânduiala, nu
poate clădi deasupra!

deveni mai asemănători Lui şi de a fi una
cu El, iar la strigătul final să putem să Îi
ieşim în întâmpinare „fără pată, fără
zbârcitură” şi să ne luăm zborul împreună
cu EL în veşnicii. Amin.

Avantaje ale supunerii:
■ Mărturie impresionantă pentru Domnul
Supunerea noastră duce la slăvirea lui
Dumnezeu. şi toţi credincioşii ar trebui să
fie interesaţi de aceasta. Apostolul Petru

■ Călăuzirea Domnului
Supunerea ne aduce călăuzirea lui
Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea să facem
ceva, să rămânem şi să acţionăm undeva…,
s-o facem cu bucurie, chiar dacă pe moment
nu înţelegem în întregime de ce.
Petru spune aşa: „Purtaţi-vă ca nişte
oameni slobozi, fără să faceţi din slobozenia
aceasta o haină a răutăţii, ci ca nişte robi
ai lui Dumnezeu.” (1Petru 2:16)
Oricine se supune voii lui Dumnezeu
ajunge să cunoască adevărata libertate şi
slobozenie .
■ Biruinţă finală
Supunerea şi ascultarea voinţei Sale vor
aduce tovărăşia Duhului Sfânt, pe lângă
acele binecuvântări de pace, bucurie şi
siguranţă care însoţesc întotdeauna acest al
treilea membru al Dumnezeirii. Iar acestea
nu pot fi obţinute în niciun alt mod. În cele
din urmă, prin supunere totală faţă de voinţa
Sa, putem deveni aşa cum este Salvatorul
nostru. Ţelul şi obiectivul suprem este de a

Prof. Valentina Cleuţa
Biserica Penticostală „Pe stâncă”
Şoimoş, Județul Arad
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Talantul în negot

Când te gândești la acest frumos concurs
biblic „Talantul în negoț”, în calitate de
concurent, cuvintele ce-ți vin în minte pentru
a-l descrie sunt: emoție, perseverență, bucurie,
frumusețe, învățătură, veșnicie.

De ce emoție? deoarece este un concurs.
De ce perseverență? pentru că doar perseverând
vei câștiga. De ce bucurie? pentru că te bucuri
de fiecare etapă ce o treci mai departe, te
bucuri de premiul obținut. De ce frumusețe?
deoarece sufletul tău devine mai frumos atunci
când stărui în învățătura lui Dumnezeu. De ce
învățătură? pentru că asta faci: înveți și nu
înveți orice, ci înveți Cuvântul lui Dumnezeu.
De ce veșnicie? Deoarece ceea ce înveți aici,
pe pământ, clădești pentru veșnicie.
Am văzut concurenți fericiți, perseverenți,
pe unii i-am văzut plângând de fericire, pe
alții i-am văzut ambiționându-se atunci când
nu au reușit și cel mai important: i-am văzut
mergând mai departe…
Concursul se desfășoară pe două secțiuni:
una clasică cu întrebări și răspunsuri în scris și
o altă secțiune de memorare a Scripturii, oral,
în care concurentul reproduce capitolele pe
care le-a învățat din Biblie.
Este un adevărat privilegiu ca în aceste
vremuri să putem beneficia de o astfel de
posibilitate de a învăța din Scriptură, de a ne
îmbogăți mintea și inima cu tot ceea ce ne
învață Biblia. Doar adâncindu-ne sistematic și
profund, în Cuvânt, putem dobândi o înțelegere
clară a mesajului și Duhul Sfânt ne va aminti
mereu fiecare cuvânt învățat. Chiar dacă nu
vedem, prin credință știm că fiecare cuvânt
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din Biblie, crește, rodește în inimi, transformă,
modelează caractere și luminează mai departe
pe cei din jurul nostru.
Am rămas cu toții impresionați de sora
noastră-n Domnul Isus care chiar dacă este
lipsită de vedere și mai înaintată în vârstă,
ne-a mărturisit că învață cu drag Cuvântul
deoarece nu vrea să-și umple mintea cu alte
învățături… Mă gândesc cu drag la tânărul
nostru frate în Domnul Isus, care are
elemente de autism, dar care cu o
înțelepciune venită de la TATA a învățat
Cuvântul cu perseverență câștigând chiar și
la faza internațională. A fost un adevărat
privilegiu, o adevărată onoare și plăcere să
aud Cuvântul rostit așa de frumos de
concurenți și mărturisesc cu mare bucurie
că m-am îmbogățit, am învățat odată cu ei,
dar nu la fel de bine ca ei, Cuvântul.
Chiar dacă în spatele acestui concurs se
desfășoară o muncă titanică din partea
concurenților, a celor ce-i ajută să învețe,
din partea organizatorilor, merită din plin
efortul și mai mult de atât, știm că într-o zi
TATA ne va da tuturor răsplata pentru
munca depusă.

Îndemn și încurajez pe fiecare să participe,
să vină la acest frumos concurs, deoarece
beneficiile sunt veșnice și indiferent dacă se
câștigă sau nu un premiu, se câștigă Cuvântul
învațat, strâns cu muncă și sudoare în mintea
și în inima fiecăruia.
Gabriela Povian
Biserica Filadelfia, Timișoara

„Strâng Cuvântul tău în inima mea, ca să
nu păcătuiesc împotriva Ta!” Psalmul
119:11
În data de 7 aprilie 2013, în biserica
„Speranţa“ din Linz a avut loc premierea
copiilor şi adulţilor de la concursul Biblic
TALANTUL ÎN NEGOŢ (asociat cu cel din
Romania, care este la a-XI ediţie).
Au participant copii, începând cu clasa a
II-a, tineri şi adulţi - chiar şi o mamă cu 4
copii. În total au fost 51 de participanţi.
Am avut ca invitați din partea
Departamentului tineret, adolescenți, școala
duminicală din Austria, pe fratele Nelu
Irimuș, iar din România echipa Departamentului de copii, împreună cu fratele Sami
Muică.
Nimic nu se poate compara cu bucuria de
pe faţa copiilor şi a părinţilor; după munca
depusă să primeşti premiul pentru care ai
luptat. Mi-am imaginat atunci cum va fi
momentul în care noi toţi, vom sta înaintea
lui Dumnezeu, aşteptând răsplata, pentru
munca noastră de pe pământ.
Acest concurs biblic are ca scop, studierea
Bibliei acasă împreună cu părinţii, şi nu are
legătură cu nici o altă activitate din biserică.
Copiii primesc materia de studiat în care sunt
incluse şi 10 versete de memorat, din care la
concurs se dau numai 3.
Pentru verificarea cunoştinţelor odată la 3
sau 2 săptămâni ne întâlneam cu ei pentru a
le pune întrebări, din ceea ce au studiat şi în
final le dădeam un test. Întrebările cuprinse
în aceste teste erau de tip grilă, cu adevărat/
fals, completează răspunsul şi de asociere.
Punctajul maxim era de 100 de puncte.
A fost o adevărată bucurie pentru noi să
vedem că şi copiii din Austria au același
potențial de studiere a Bibliei în limba

română, ca şi cei din România. Chiar dacă
este mai dificil pentru unii să se exprime şi să
scrie în limba română, totuşi, mulţi dintre ei
s-au descurcat foarte bine şi am avut punctaj
şi de 100 de puncte. Slăvit să fie Domnul!
După cum spunea şi fratele Cristi Brânză,
coordonatorul lucrării, în 10 ani copiii vor
ştii 100 de versete şi au citit cel puţin 10 cărţi
din Biblie studiate verset cu verset. Atunci
vom avea oameni bine înarmaţi cu Biblia,
Cuvântul lui Dumnezeu şi nu le va fi greu în
vremurile dificile să stea în picioare rostind
cu curaj: „ESTE SCRIS”.
Vrem să urmăm etapele de concurs aşa
cum sunt în România: judeţ, comunitate şi
ţară. La faza pe ţară, care va fi în perioada
5-7 iulie, vom avea concurs cu cei de la
Biserica Muntele Sionului din Kohlgrube,
unde se vor califica primii 3 candidati, iar
aceştia vor reprezenta Austria la concursul
internaţional penticostal, care va avea loc în
data de 9-11 august la Piatra Neamţ.
Mulţumim Domnului pentru implicarea
fiecărui membru din biserică. Au fost fraţi şi
surori care s-au rugat zi de zi, care au căutat
întrebări, alţii s-au implicat în a învăţa pe
copii versetele. Au fost părinți, frați mai mari
care au repetat cu copiii. Mulțumim
conducerii bisericii şi păstorului, fratele
Mircea Doru, care au sprijinit această lucrare,
prin motivarea bisericii.
Câteva impresii din partea părinţilor:
- sunt foarte bucuroasă pentru copiii mei;
le spuneam înainte să citească din Biblie şi
nu le era dragă, dar după ce a început
pregătirea pentru Talant, se închideau în
cameră, şi citeau, pe urmă veneau să ne
întrebe ceea ce nu înţelegeau. Dumnezeu să
vă binecuvânteze!
- copiii mei au memorat versete şi chiar le
spuneau cu voce tare prin casă, înainte îmi
Mărgăritarul •
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era greu să-i motivez pentru aceasta.
Dumnezeu să vă binecuvânteze că aţi
organizat acest proiect;
- acest concurs biblic i-a unit pe copiii
mei, acum îşi pun întrebări din Biblie şi se
ascultă la versete, au şi meritat, toţi au luat
premiu. Dumnezeu să vă dea putere să-l
continuaţi;
- eu m-am apropiat mai mult de copiii mei
şi mulţumesc Domnului pentru acest
proiect;
- copiii mei nu au luat premiul, şi eu ca
părinte mă simt vinovat; ei au citit singuri şi
mergeau la pregătire din proprie iniţiativă.
La sfârşitul programului de premiere mi-am
cerut iertare că nu i-am ajutat şi le-am promis
că la următoarea ediţie mă voi ocupa de ei
personal. Acum înţeleg acel verset când
copiii îmi cer pâine, adică Cuvântul, eu le
dau piatră. Indiferența mea îi poate îndepărta
de Dumnezeu. Vreau să fiu mai atentă în ceea
ce priveşte creşterea lor spirituală.
Câteva impresii din partea participanţilor:
- pe mine m-a ajutat acest concurs să
înţeleg mai bine Biblia şi să fiu mai organizat,
şi nu este aşa de greu cu limba română. Am
luat premiul 1;

- sunt foarte bucuroasă că am participant,
am învăţat, dar mai mult vreau să mulţumesc
părinţilor, care m-au încurajat;
- eu nu am luat nici un premiu, dar vreau să
particip şi la anul, şi vreau să am premiul 1.
Trebuie să învăţ mai mult şi să nu mă grăbesc
cu răspunsul;
- eu am luat menţiune, dar nu mă las, la
următoarea fază vreau să fiu printre primii 3.
Vă motivăm cu toată dragostea să
promovaţi acest concurs şi în biserica
dumneavoastră pentru că aveţi şi voi copii
foarte buni, şi mai mult nu putem spune că
numai copiii din Linz şi Biserica Muntele
Sionului din Kohlgrube reprezintă toată
Austria.
Deci vă invităm pe toţi cu drag să luaţi
parte la următoarea ediție a concursului.
Pentru informaţii şi materia de studiat:
www.scoala-duminicală.ro, persoană de
contact în Austria sora Sanda Ardelean,
e-mail: leansanda@yahoo.com
Sanda Ardelean
Biserica „Speranţa” Linz

DIN VIAȚA

DEVOȚIONALĂ
PERSONALĂ
–

de Bobby Moore
„Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu,
pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după
Tine, îmi tânjeşte trupul după Tine, într-un
pământ sec, uscat şi fără apă.” Psalmul 63:1
Într-o dimineata m-am trezit Și mi-am
început ziua grăbit; Aveam atâtea lucruri
de făcut încât timp de rugăciune n-am avut.
Problemele se revărsau asupra mea Și fiecare
era parcă tot mai grea.M-am întrebat: „De ce
nu mă ajuă Dumnezeu ?” Și mi-a răspuns:
„Nu ai cerut, copilul Meu!” Vroiam să văd
frumusețe și bucurie, dar ziua se scurgea
întunecată și cenușie.
„De ce nu îmi arată Dumnezeu?” m-am
întrebat. Și El mi-a răspuns: „Copile nu ai
căutat!”
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Să intru în prezența Lui am încercat, Dar
nici o cheie lacătul n-a descuiat. Cu blândețe
și iubire Domnul m-a mustrat: „Copilul Meu,
să bați tu ai uitat!”
În dimineața aceasta devreme m-am
trezit, Și înainte de-a începe ziua m-am oprit.
Aveam atâtea azi de realizat...Mi-am făcut
timp și-n rugă m-am plecat.
„Singura preocupare a diavolului este să-i
împiedice pe creștini să se roage.
Nu se teme DELOC de studiile în care
lipsește rugăciunea, de lucrări lipsite de
rugăciune, de slujirea lipsită de rugăciune.
El râde de truda noastră, batjocorește
înțelepcinea noastră, însă TREMURĂ
CÂND NE RUGĂM.” Samuel Chadwick

Concursul biblic Talantul în negoţ
Faza internaţională - Ediţia a II-a

Prin harul lui Dumnezeu în perioada 0911.08.2013 la Biserica Penticostală Elim din
Piatra Neamţ a avut loc ediţia a II-a a concursului
biblic Talantul în negoţ – faza internaţională.
Ceea ce altădată părea mic şi neimportant
Dumnezeu a făcut să crească şi să treacă de
graniţele Europei, pentru că această lucrare vine
din inima Lui şi are drept scop de a-i aduce la
cuvântul Biblic scris pe copii, tineri, părinţi şi
bunici.
Din cele 12 ramuri pe care le are lucrarea cu
copiii în cadrul Departamentului Pentru Familii,
Tineret şi Copii al Cultului Creştin Penticostal,
această ramură deocamdată este prima care şi-a
întins rădăcinile peste ocean până la fraţii noştri
români din Canada, unde îl avem ca şi colaborator
principal pe fratele Andy Olariu. Anul acesta la
concurs au participat câştigătorii fazei naţionale
din: România, Spania, Italia, Portugalia, Irlanda,
Franţa, Austria, Grecia (în premieră) şi Canada
(Canada a participat online).
Au fost prezenţi 177 copii, tineri şi adulţi iar
prin inermediul internetului s-au alăturat şi 22
concurenţi din Canada. Copiii au fost însoţiţi de
părinţi sau învăţătorii de şcoală duminicală.
Fratele pastor Liviu Axinte împreună cu ceilalţi
slujitori şi echipele de slujire (cazare, administraţie,
bucătărie, compartiment economic, media etc)
din Biserica Penticostală Elim din Piatra Neamţ

au fost la înălţime în toate privinţele. Ca un
supliment la toată slujirea, biserica gazdă a oferit
tuturor participanţilor o plimbare cu vaporul pe
lacul Bicaz şi o plimbare cu telegondola peste
oraşul Piatra Neamţ. Aceaste acţiuni s-au
desfăşurat în după amiaza zilei de 10.08.2013.
Lucrările concursului au fost organizate de
Daniela Barbura din Timişoara împreuna cu
echipa tehnică și toţi învăţătorii prezenţi care au
lucrat în strânsă colaborare cu gazdele. Toţi
concurenţii au primit un tricou inscripţionat, un
trofeu, iar câştigătorii au primit şi premii în bani.
Pe această cale mulţumim tuturor celor
implicaţi în acest concurs biblic la toate nivelele
şi fazele (pastori, comitete, părinţi, lucrători cu
copiii, sponsori, copii, etc) şi vă rugăm în Numele
Domnului nostru Isus Hristos să INVESTIŢI ÎN
COPII pentru a-i aduce la Biblie fiindcă numai
aşa vor rezista în vremurile care vor veni (Psalmul
119:11).
Accesaţi www.scoala-duminicala.ro şi veţi
găsi mai multe informaţii despre Concursul
Bibilic Talantul în negoţ pentru anul şcolar
2013-2014. Înscrierile pentru concurs se vor
face la sora Daniela Barbura: 0722-317934
sau daniela_barbura@yahoo.com.
Samuel Cristian Muică
Câștigătorii la această fază sunt următorii:
Mărgăritarul •
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Câștigători faza internațională - Piatra Neamț 10.08.2013
Nr.
crt./ Catectg goria
3
2_3
2
2_3
1
2_3

Nume

Prenume

Brîndușan
Bențan
Kiş

Natanael
Rebeca
Samuel

Punc- Pretaj
miul
100.00
I
98.00
II
95.00
III

6
5
4

4_5
4_5
4_5

Homorozan
Sîrbu
Luculescu

Cristian
Claudiu
Sabina

100.00
95.00
94.36

I
II
III

9
10
11
12
13
8
7

6_7
6_7
6_7
6_7
6_7
6_7
6_7

Hegheş
Homorozan
Dumitru
Mandici
Dobra
Pop
Mandici

Elisei
Ana-Maria
Flavia
Abner
Alexandra
Saveta
Rahela

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
98.00
97.10

I
I
I
I
I
II
III

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

8_9
8_9
8_9
8_9
8_9
8_9
8_9
8_9
8_9
8_9
8_9
8_9

Balint
Botănel
Ciortea
Herţanu
Mandici
Rădoi
Istrate
Berindei
Chifor
Vecerdea
Pavăl
Brumar

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

28
15
14

8_9
8_9
8_9

Rauca
Chiricioaei
Matiș

Lidia
Mihai
Monica
Denisa
Ligia
Estera
Raluca
Fineas
Alexandru
Cosmin
Simona
Camelia
Daniela
Diana
Claudiu
Debora

100.00
99.47
99.00

I
II
III

32
33
34
35
36
37
31
29
30

10_11
10_11
10_11
10_11
10_11
10_11
10_11
10_11
10_11

Duduman
Pașcu
Bozdog
Pintilii
Stepan
Gherghel
Ianoșic
Pop
Moldovan

Alexandru
Dina
Lidia-Maria
Andra
Emanuela
Estera Natalia
Raluca
Emanuela
Gabriel
Alexandru

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.72
96.00
96.00

I
I
I
I
I
I
II
III
III

40
41
39
38

18_25
18_25
18_25
18_25

Istrate
Stremtan
Marcu
Sărăcuț

Larisa
Naomi
Beniamin
Larisa Patricia

100.00
100.00
98.00
96.00

45
44
42
43

25+
25+
25+
25+

Pop
Uifelean
Pop
Dumitrescu

Sabina
Anuța
Maria
Iulia

98.00
96.00
95.00
95.00
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Biserica

Localitatea

Judet

Regionala/Țara

Betel
Filadelfia
Betania

Hațeg
Becicherecu Mic
Cluj-Napoca

Hunedoara
Timiş
Cluj

Arad
Arad
Cluj

Betania

Sighişoara
C. Turzii
Plopeni

Mureş
Cluj
Suceava

Cluj
Cluj
Suceava

C. Turzii
Sighisoara
Tg. Mureş
Bivolărie
Verona
Rebrişoara
Bivolărie

Cluj
Mureş
Mureş
Suceava

Cluj
Cluj
Cluj
Suceava
Italia
Cluj
Suceava

Betania
Bethel
Betleem
Maranata
Betel
Betleem
Menorah
Golgota
Emanuel
Izvorul Vieţii
Betleem
Sf. Ilie
Filadelfia
Muntele
Sionului
Betel
Maranata
Muntele
Sionului
Eben-Ezer
Filadelfia

Caransebeş
Tg. Jiu
Bistriţa
Reşiţa
Bivolărie
Mediaș
Suceava
Petroșani
Baia Mare
Veștem
Dumbrăveni
Alcanar

Bistrița Năsăud
Suceava
Caraș-Severin
Gorj
Bistrița Năsăud
Caraș-Severin
Suceava
Sibiu
Suceava
Hunedoara
Maramureş
Sibiu
Suceava

Arad
Oltenia Argeș
Cluj
Arad
Suceava
Brașov
Suceava
Arad
Sătmar
Maramureș
Brașov
Suceava
Spania

Arganda Madrid
Vaslui
Utvin

Vaslui
Timiş

Spania
Suceava
Arad

Maranata
Cezareea
Golgota
Salem

Bucecea
Moinești
C. Turzii
Vaslui
Starchiojd
Baia Mare
Reșița
Chiribiș
Sf. Gheorghe

Botoșani
Bacău
Cluj
Vaslui
Prahova
Maramureş
Caraș-Severin
Bihor
Mureş

Suceava
Suceava
Cluj
Suceava
Brașov
Sătmar
Maramureș
Arad
Oradea
Cluj

I
I
II
III

Sf. Ilie
Maranata
Elim nr.2
Betania

Suceava
Verona
Botoșani
Jebel

Suceava
Botoșani
Timiş

Suceava
Italia
Suceava
Arad

I
II
III
III

Sion
Sion
Baciu
Golgota

Elche
Elche
Cluj-Napoca
Tg. Jiu

Cluj
Gorj

Spania
Spania
Cluj
Oltenia Argeș

Betania
Betania
Eben-Ezer

49
50
51
52
47
48
46

MS1_5
Ognean
MS1_5
Ana
MS1_5
Ognean
MS1_5 Gramișteanu
MS1_5
Costa
MS1_5
Calujac
MS1_5 Alexandru

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
53
54
55
56
57
58
59

MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11

99
100
101
102
93
94
95
96
97
98
90
91
92

MS18+
MS18+
MS18+
MS18+
MS18+
MS18+
MS18+
MS18+

MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11
MS6_11

MS18+
MS18+
MS18+
MS18+
MS18+

Eduard
Rebeca-Delia
Naomi
Ana-Maria
Naomi
Luisa
Andreas

391.00
391.00
391.00
391.00
390.00
390.50
382.00

I
I
I
I
II
II
III

Andruş
Daria Ștefania 391.00
Mariş
Naomi
391.00
Sîrbu
Mihaela
391.00
Băldean
Eusebia
391.00
Filip
Alexandra 391.00
Sacaciu
Ioana
391.00
Suplăcan
Mara
391.00
Prichici
Alina
391.00
Gramișteanu
Cătălin
391.00
Borza
Melisa
391.00
Buliga
Maria
386.00
Ognean
Eric
387.00
Muntean
Estera
387.50
Gramișteanu
Bogdan
387.50
Gîndac
Tabita
388.00
Burcă
Filip
388.00
Bîrsan
Ștefan
388.00
Strugari
Andrei
388.00
Kühn
Daniela
388.50
Mitric
Eliza Dorina 389.00
Kühn
Cristina
389.00
Lela
Marcus
389.00
Ungurean
Daniela
389.50
Răducanu
Alina
390.00
Balint
Elisabeta
390.00
Băldean
Adela Ștefania 390.00
Rezmiveș
Andrada
390.00
Haţegan
Ana-Maria 390.50
Prichici
Rebeca
390.50
Borza
Denise
390.50
Vlădeanu
Lavinia
381.00
Franția
Larisa
383.00
Miclăuș
Alex
383.00
Miron
Camelia
384.00
Golopenţa
Adrian
384.00
Burcă
Debora
385.00
Prisecaru
Elisa
385.00

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III

Ungurean
Petrila
Homorozan
Frate
Răulea
Pascaru
Pantea
Zamă
Ciupac
Cherhaț
Ghiuro
Brumar
Lela

I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
III
III
III

Iosif
Maria
Daniela
Daniel
Radu
Ligia
Lidia
Adina
Marta
Liana
Dorina
Iulian
Tabita

391.00
391.00
391.00
391.00
385.50
386.00
387.00
387.50
387.50
390.50
381.50
383.00
383.50

Betania
Albini
Betania

Deva
Cluj-Napoca
Deva

Hunedoara
Cluj
Hunedoara

Betania
Speranța

Deva
Suceava

Hunedoara
Suceava

Betania
Betesda
Betania
Albini
Muntele
Sionului
Betel
Betel
Emanuel

C. Turzii
Bocşa
C. Turzii
Cluj-Napoca
Petrila
Oradea
Oradea
Deva

Cluj
Caraș-Severin
Cluj
Cluj
Hunedoara
Bihor
Bihor
Hunedoara

Filadelfia
Betania

Timișoara
Deva
Miceşti

Timiş
Hunedoara
Alba

Făgăraș

Brașov

Filadelfia
Betleem
Filadelfia

Timișoara
Bivolărie
Timișoara

Timiş
Suceava
Timiş

Betleem
Muntele
Sionului
Menorah
Albini
Muntele
Sionului
Emanuel

Vatra Dornei
Deva
Caransebeş
Cluj-Napoca
Baia Mare
Sebeş
Deva

Suceava
Hunedoara
Caraș-Severin
Cluj
Maramureş
Alba
Hunedoara

Betel Nr.1
Filadelfia

Botoșani
Timișoara

Botoșani
Timiş

Betesda

Bosanci
Bocşa

Suceava
Caraș-Severin

Vicovu de Sus
Oradea
Sighişoara
Orăștie
Sibiu
Piatra Neamț
Timișoara
Dumbrăveni
Baia Mare
Oradea
Oradea
Alcanar
Sibiu

Suceava
Bihor
Mureş
Hunedoara
Sibiu
Neamț
Timiş
Suceava
Maramureş
Bihor
Bihor

Nr.1
Efrata
Betleem
Emanuel
Carmel
Betel
Muntele
Sionului
Betel
Betel
Maranata
Emanuel

Sibiu

Arad
Cluj
Arad
Canada
Arad
Suceava
Grecia
Cluj
Arad
Cluj
Cluj
Arad
Oradea
Oradea
Arad
Canada
Canada
Arad
Arad
Cluj
Canada
Brașov
Canada
Canada
Canada
Arad
Suceava
Arad
Canada
Suceava
Arad
Arad
Cluj
Sătmar
Maramureș
Cluj
Arad
Canada
Suceava
Arad
Canada
Suceava
Arad
Canada
Canada
Suceava
Oradea
Cluj
Arad
Brașov
Suceava
Arad
Suceava
Sătmar
Maramureș
Oradea
Oradea
Spania
Brașov
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Adevăr
și Bucurie

Am primit harul de a fi părinţi și este un
har mare. Care va fi atitudinea noastra faţă
de aceste „flori ale Edenului” care ne-au fost
încredinţate doar pentru o vreme, vor fi puse
la loc de cinste sau se vor ofili?
Așa cum Ioan în a treia epistolă a sa îi
spune lui Gaiu că „nu are bucurie mai mare
decât să audă despre copiii lui că umblă în
adevăr”; aceasta este şi bucuria mea.
Cum vor umbla copiii în adevăr? cine îi va
învăţa ce este adevărul?
Sunt mulţi în lume mari şi mici care
confruntaţi vor pune întrebarea ca şi Pilat
altădată: „Ce este adevărul?”. Noi cunoaştem
ce este adevărul căci Biblia ne-a dezvăluit
acest lucru: ”Cuvantul Tău este Adevărul”. Să
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ne dăm toate silinţele să-i învăţăm pe copiii
noştri Cuvântul Domnului şi mulţumim celor
ce conduc concursul: „Talantul în negoţ”
deoarece ei ne ajută să-i verificăm cele
învăţate.
Acest concurs m-a ajutat să cercetez cu
deamănuntul Cuvântul Domnului în care am
găsit un izvor nesecat de har. Să luptăm pentru
desăvârşirea copiilor noştri, oglindindu-ne
în Cuvântul Sfânt al Scripturilor şi bucuria
noastră va fi mare.
Maria Kiss
Petrila

Bibliografia concursului biblic

„Talantul în Negoţ”
Memorarea Scripturii 2013-2014 –
Cărţile biblice pentru studiu:

- cls II-III – Faptele Apostolilor,
Ezra 1, 3-7, 9
- cls IV-V – Faptele Apostolilor,
Ezra 1, 3-7, 9, III Ioan
- cls VI-VII – Faptele Apostolilor,
Neemia 1-6, 8-9, 13
- cls VIII-IX –Faptele Apostolilor,
Neemia 1-6, 8-9, 13, Iuda
- cls X-XI – Faptele Apostolilor,
Ezra 1, 3-7, 9, Proverbele 25-31
- cls XII - 25 de ani – Faptele Apostolilor,
Ezra 1, 3-7, 9, Psalmii 107-150
- 25 de ani împliniţi - nelimitat – Faptele
Apostolilor, Ezra 1, 3-7, 9,
Psalmii 107-150

Versetele biblice de memorat:

Clasele II-III:
- 1Ioan 4:9 - Dragostea lui Dumnezeu faţă de
noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în
lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin
El.
- Isaia 30:19 - Da, popor al Sionului, locuitor
al Ierusalimului, nu vei mai plânge! El Se va
îndura de tine, când vei striga; cum va auzi, te va
asculta.
- Matei 18:4 - De aceea, oricine se va smeri ca
acest copilaş, va fi cel mai mare în Împărăţia
cerurilor.
- 2Corinteni 5:17 - Căci, dacă este cineva în
Hristos, este o făptură (sau: zidire.) nouă. Cele
vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut
noi.
- Ioan 14:15 - Dacă Mă iubiţi, veţi păzi
poruncile Mele.
- Plângerile 3:26 - Bine este să aştepţi în tăcere
ajutorul Domnului.
- Luca 6:31 - Ce voiţi să vă facă vouă oamenii,
faceţi-le şi voi la fel.
- Geneza 1:1 - La început, Dumnezeu a făcut
cerurile şi pământul.
- Psalmi 46:1 - Dumnezeu este adăpostul şi

Matei 24-25

sprijinul nostru, un ajutor, care nu lipseşte
niciodată în nevoi.
- Proverbe 17:13 - Celui ce întoarce rău pentru
bine, nu-i va părăsi răul casa.
Clasele IV-V:
- 1Corinteni 2:9 - Dar, după cum este scris:
„Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu
le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt
lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru
cei ce-L iubesc.“
- Ioan 4:24 - Dumnezeu este Duh; şi cine se
închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în
adevăr.
- Romani 8:28 - De altă parte, ştim că toate
lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce
iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor
ce sunt chemaţi după planul Său.
- Matei 24:13 - Dar cine va răbda până la
sfârşit, va fi mântuit.
- Plângerile 3:25 - Domnul este bun cu cine
nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută.
- Geneza 4:7 - Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi
bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la
uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l
stăpâneşti.
- Deuteronom 4:24 - Căci Domnul, Dumnezeul
tău, este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos.
- Iov 11:14 - Depărtează-te de fărădelege, şi
nu lăsa nedreptatea să locuiască în cortul tău.
- Psalmi 34:7 - Îngerul Domnului tăbărăşte în
jurul celor ce se tem de El, şi-i scapă din
primejdie.
- Proverbe 28:13 - Cine îşi ascunde
fărădelegile, nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte
şi se lasă de ele, capătă îndurare.
Clasele VI-VII:
- Romani 8:32 - El, care n-a cruţat nici chiar
pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne
va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?
- Ioan 14:27 - Vă las pacea, vă dau pacea Mea.
Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure
inima, nici să nu se înspăimânte.
- Evrei 10:23 - Să ţinem fără şovăire la
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mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este
Cel ce a făcut făgăduinţa.
- Plângerile 3:24 – „Domnul este partea mea
de moştenire“ zice sufletul meu; de aceea
nădăjduiesc în El.
- Matei 7:21 - Nu orişicine-Mi zice: „Doamne,
Doamne!“ va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel
ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.
- 2Timotei 3:16-17 - Toată Scriptura este
însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să
mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în
neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie
desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare
bună.
- 1Corinteni 10:13 - Nu v-a ajuns nici o ispită,
care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească.

Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui
să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună
cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca
s-o puteţi răbda.
- Efeseni 5:19 - Vorbiţi între voi cu psalmi, cu
cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi
şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.
- Psalmi 63:4 - Te voi binecuvânta, deci, toată
viaţa mea, şi în Numele Tău îmi voi ridica
mâinile.
- Proverbe 15:32 - Cel ce leapădă certarea îşi
dispreţuieşte sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea
capătă pricepere.
Clasele VIII-IX:
- Romani 12:13 - Ajutaţi pe sfinţi, când sunt
în nevoie. Fiţi primitori de oaspeţi.
- Galateni 5:24 - Cei ce sunt ai lui Hristos
Isus, şi-au răstignit firea pământească împreună
cu patimile şi poftele ei.
- 1 Ioan 3:22 - Şi orice vom cere, vom căpăta
de la El, fiindcă păzim poruncile Lui, şi facem ce
este plăcut înaintea Lui.
- Luca 6:35 - Voi însă, iubiţi pe vrăjmaşii
voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să
nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va
fi mare, şi veţi fi fiii Celui Prea Înalt; căci El este
bun şi cu cei nemulţămitori şi cu cei răi.
- Ioan 4:14 - Dar oricui va bea din apa pe care
i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă apa
pe care i-o voi da Eu, se va preface în el într-un
izvor de apă, care va ţîşni în viaţa veşnică.
- 1Corinteni 6:19 - Nu ştiţi că trupul vostru
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este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi,
şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi
nu sunteţi ai voştri?
- Levitic 18:4 - Să împliniţi poruncile Mele, şi
să ţineţi legile Mele: să le urmaţi. Eu sunt Domnul,
Dumnezeul vostru.
- 1Tesaloniceni 4:6 - Nimeni să nu fie cu
vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă de fratele
său; pentru că Domnul pedepseşte toate aceste
lucruri, după cum v-am spus şi v-am adeverit.
- Psalmi 62:8 - Popoare, în orice vreme,
încredeţi-vă în El, vărsaţi-vă inimile înaintea Lui!
Dumnezeu este adăpostul nostru.
- Proverbe 20:10 - Două feluri de greutăţi şi
două feluri de măsuri, sunt o scârbă înaintea
Domnului.
Clasele X-XI:
- Iacov 1:13 - Nimeni, când este ispitit, să nu
zică: „Sunt ispitit de Dumnezeu“. Căci Dumnezeu
nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuşi nu
ispiteşte pe nimeni.
- Deuteronom 32:4 - El este Stânca; lucrările
Lui sunt desăvârşite, Căci toate căile Lui sunt
drepte; El este un Dumnezeu credincios şi fără
nedreptate, El este drept şi curat.
- 2Timotei 4:5 - Dar tu fii treaz în toate
lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui
evanghelist, şi împlineşte-ţi bine slujba.
- Ioan 4:23 - Dar vine ceasul, şi acum a şi
venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina
Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de
închinători doreşte şi Tatăl.
- 1Corinteni 13:11 - Când eram copil, vorbeam
ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un
copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce
era copilăresc.
- Geneza 12:3 - Voi binecuvânta pe cei ce te
vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor
blestema; şi toate familiile pământului vor fi
binecuvântate în tine.
- Rut 1:16-17 - Rut a răspuns: „Nu sta de mine
să te las, şi să mă întorc de la tine! Încotro vei
merge tu voi merge şi eu, unde vei locui tu, voi
locui şi eu; poporul tău va fi poporul meu, şi
Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu; unde vei
muri tu, voi muri şi eu, şi voi fi îngropată acolo.
Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va
despărţi de tine decât moartea!“
- Romani 12:1 - Vă îndemn, deci, fraţilor,
pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi
trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui
Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o
slujbă duhovnicească.
- Psalmi 84:2 - Sufletul meu suspină şi tânjeşte
de dor după curţile Domnului, inima şi carnea
mea strigă către Dumnezeul cel viu!
- Proverbe 11:24-25 - Unul, care dă cu mâna
largă, ajunge mai bogat; şi altul, care economiseşte
prea mult, nu face decât să sărăcească. Sufletul
binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi
udat şi el.

Clasa a XII-a – 25 de ani (neîmpliniţi până
la 1 septembrie):
- 2Timotei 2:22 - Fugi de poftele tinereţii, şi
urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul
dintr-o inimă curată.
- Isaia 55:7 - Să se lase cel rău de calea lui, şi
omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se
întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la
Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând.
- Exod 15:2 - Domnul este tăria mea şi temeiul
cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat. El este
Dumnezeul meu, pe El Îl voi lăuda; El este
Dumnezeul tatălui meu, pe El Îl voi preamări.
- Ioel 2:28 - După aceea voi turna Duhul Meu
peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor
prooroci, bătrânii voştri vor visa visuri, şi tinerii
voştri vor avea vedenii.
- 2Cronici 7:14 - dacă poporul Meu peste care
este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga,
şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui
rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul,
şi-i voi tămădui ţara.
- Ioan 17:17 - Sfinţeşte-i prin adevărul Tău:
Cuvântul Tău este adevărul.
- Filipeni 4:6-7 - Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci
în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa
lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu
mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece
orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în
Hristos Isus.
- Coloseni 3:13 - Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi,
dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-

puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele
Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să
vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi
fugit de stricăciunea, care este în lume prin
pofte.
- Deuteronom 6:3 - Ascultă-le, deci, Israele, şi
caută să le împlineşti, ca să fii fericit şi să vă
înmulţiţi mult, cum ţi-a spus Domnul, Dumnezeul
părinţilor tăi, când ţi-a făgăduit ţara în care curge
lapte şi miere.
- Maleahi 3:10 - Aduceţi însă la casa vistieriei
toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea;
puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul
oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide
zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi
belşug de binecuvântare.
- Ioan 6:51 - Eu sunt Pânea vie, care s-a
pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea
aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da
Eu, este trupul Meu pe care îl voi da pentru viaţa
lumii.
- Numeri 6:24-26 - Domnul să te binecuvânteze, şi să te păzească! Domnul să facă să
lumineze Faţa Lui peste tine, şi să Se îndure de
tine! Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine, şi să-ţi
dea pacea!
- Romani 1:20 - În adevăr, însuşirile nevăzute
ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui,
se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu
băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El.
Aşa că nu se pot desvinovăţi;
- Filipeni 2:14-15 - Faceţi toate lucrurile fără
cîrtiri şi fără şovăieli, ca să fiţi fără prihană şi

vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa
iertaţi-vă şi voi.
- Psalmi 65:5 - În bunătatea Ta, Tu ne asculţi
prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre,
nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale
pământului şi mării!
- Proverbe 22:1 - Un nume bun este mai de
dorit decât o bogăţie mare, şi a fi iubit preţuieşte
mai mult decât argintul şi aurul.

curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în
mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care
străluciţi ca nişte lumini în lume,
- Coloseni 3:16 - Cuvântul lui Hristos să
locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea.
Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu
cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti,
cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima
voastră.
- Psalmi 118:15 - Strigăte de biruinţă şi de
mântuire se înalţă în corturile celor neprihăniţi:
dreapta Domnului câştigă biruinţa!
- Proverbe 29:15 - Nuiaua şi certarea dau
înţelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face
ruşine mamei sale.

De la 25 de ani (împliniţi după 1 septembrie)
- nelimitat:
- 2Petru 1:3-4 - Dumnezeiasca Lui putere
ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin
cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi
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TABĂRA PENTRU INSTRUCTORI

Bogodinț 2013 – Ediţia a II-a
În perioada 12-17.08.2013 la Tabăra Speranţa
din Bogodinţ, judeţul Caraş-Severin, cu ajutorul
lui Dumnezeu s-a ţinut Tabăra anuală de instruire
a instructorilor, ediţia a II-a. Din cei 31 de
instructori care au fost instruiţi anul trecut pentru
nivelul I anul acesta au venit 26 pentru a fi instruiti
la nivelul al II-lea. În paralel cu aceştia au mai
fost încă 16 persoane pentru nivelul I. Instructorii
au fost din România, Italia, Spania, Austria şi în
premieră Franţa şi Grecia. Cei din România au
fost din judeţele: Suceava, Botoşani, Cluj, Bihor,
Timiş, Vaslui, Alba, Mureş, Sibiu, Iaşi şi CaraşSeverin.
În ultimi 6 ani Dumnezeu a lucrat minunat şi
tot mai multe Biserici Penticostale din România
şi diaspora au început să ia în serios segmentul de
lucrare cu copiii la şcoala duminicală. De aici s-a
născut nevoia de învăţători instruiţi care să facă o
lucrare bine organizată în slujirea tinerei generaţii
care se ridică în aceste biserici. Aceşti învăţători
la început au fost echipaţi în cadrul conferinţelor
regionale sau teritoriale iar mai apoi prin cursuri
specifice lucrării organizate pe arii geografice
mai restrânse şi cu o durată de predare mai lungă.
Dorinţa de perfecţionare pentru lucrare a crescut
foarte mult am putea spune în acelaşi ritm cu
cerinţele slujirii şi asfel s-au creat oportunităţi de
organizare în tot mai multe zone a cursurilor de
instruire. Dumnezeu ne-a călăuzit şi totodată ne-a
ajutat să organizăm această tabără de instruire în
care aceşti viitori formatori de învăţători pentru
şcoală duminicală să fie echipaţi pentru slujire.
Viziunea actuală cuprinde 4 nivele de instruire
de bază la care se mai adugă încă două nivele
speciale (preşcolari şi preadolescenţi). Ca
principiu fiecare nivel cuprinde aproximativ 1012 ore de predare şi este recomandat a fi împărţit
în două părţi egale şi predat în două zile de
sâmbăta la un interval de 3-6 luni între ele. Fiecare
învăţător poate urma doar un singur nivel într-un
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an fiindcă nu dorim să scoatem lucrători cu copiii
cu „capul mare” ci vrem să le lăsăm timp suficient
ca ceea ce se învaţă teoretic să poată pune în
practică. Fiecare nivel se încheie cu un test scris
şi o probă practică. Ne rugăm lui Dumnezeu ca
să scoată lucrători la seceriş astfel ca să avem o
echipă de instructori (instruită la toate nivelele)
pentru fiecare comunitate regională/teritorială şi
în judeţele cu pondere mai mare de credincioşi
penticostali chiar o echipă de trei instructori în
fiecare judeţ.
Vrem să menţionăm faptul că nu facem
concurenţă altor organizaţii care instruiesc
lucrătorii cu copiii, dar era timpul să facem ceva
pentru învăţătorii din bisericile penticostale. De
asemenea recomandăm tuturor învăţătorilor să
participe la seminariile biblice de pe lângă
comunităţile regionale, la facultăţile teologice
penticostale şi chiar la alte cursuri specifice
organizate de diferite asociaţii evanghelice care
oferă a instruire sănătoasă.
Fraţi păstori care doriţi să investiţi în pregătirea
învăţătorilor de la şcoala duminicală vă rugăm să
ne contactaţi: Daniela Barbura (secretară) mobil:
0722-317934, email: daniela_barbura@yahoo.
com; Samuel Cristian Muică (responabil lucrare
copii) mobil: 0722-204415, email: muicasam@
yahoo.com. De asemenea aşteptăm să fim
contactaţi de toţi aceia care doriţi să fiţi instruiţi
pentru a deveni instructori (aici sunt anumite
cerinţe minime).
De asemenea vă rugăm să ne sprijiniţi în
rugăciune pentru acestă slujire cât şi pentru
celelalte 11 ramuri de lucrare ale Departamentului
Copii din cadrul Cultului Creştin Penticostal din
România.
Mai multe informaţii şi resurse pentru lucrare
pe www.scoala-duminicală.ro.
Samuel Cristian Muică

Sărbătoarea
„Copiii

lui Isus”

În data de 1 iunie 2013 la Biserica
Penticostală Cezareea din Reşiţa a avut loc
Sărbătoarea anuală Copiii lui Isus. La origine
aşa se chema acestă acţiune dar mai nou
denumirea a fost schimbată în Conferinţa
anuală Copiii lui Isus. La acestă lucrare au
participat copii din următoarele biserici:
Filadelfia din Timişoara, Menorah din
Caransebeş, Betesda din Bocşa Montană, EbenEzer din Bocşa Română, Biserica Penticostală
din Ocna de Fier şi Cezareea din Reșița. A fost
un timp binecuvântat cu învăţătură din Cuvântul
Domnului. De asemenea la secţiunea de laudă
şi închinare fiecare grup de copii împreună cu
învăţătorii lor şi-au adus aportul prin programul
pe care l-au prezentat spre slava Domnului. Au
fost momente speciale care vor rămâne în
amintirea copiilor şi care în clipele grele ale
adolescenţei îi vor ghida să rămână în turma
Domnului Isus. Se merită organizată asemenea
lucrare în fiecare an şi sugerez tuturor
lucrătorilor cu copiii şi pastorilor să se implice.
Pentru reducerea costurilor se poate organiza
conferinţa cu 8-10 biserici din zona apropiată şi
vă urez: Spor la treabă!
Pentru cei care nu ştiu aş dori să le spun că
această lucrare a început în urmă cu aproximativ
13 ani când ne-am vorbit, învăţătorii de copii
din mai multe Biserici Penticostale de pe raza
judeţului Caraş-Severin, să organizăm o
sărbătoare a copiilor, cu ocazia zilei de 1 iunie.
Ce vom face la această întâlnire a copiilor? A
fost una dintre întrebările care aşteptau răspuns.
Şi uite aşa, prin harul lui Dumnezeu, ideile au
început să curgă prin Duhul Sânt şi am organizat

tot programul. În cadrul acestei sărbători a
apărut şi un concurs care a avut următoarele
secţiuni: cântare solo, cântări în grup, recitare
de poezii, de psalmi, predică (băieţii din clasele
a VII-a şi a VIII-a), 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
mai târziu partea de concurs scris a primit
denumirea concursul «Talantul în negoţ», care
prin harul lui Dumnezeu începând cu anul
şcolar 2011-2012 are şi o fază internaţională.
Concursul s-a dezvoltat, dar sărbătoarea
copiilor, ca proiect a rămas în umbră.
Prin harul lui Dumnezeu începând cu anul
2011 această lucrare a apărut ca una dintre cele
12 lucrări ale Departamentului Copii în cadrul
Cultului Creştin Penticostal. Pentru cele mai
multe biserici este la stadiul de PROIECT, dar
slavă Domnului că încetul cu încetul tot mai
multe biserici caută să investească în copiii lor.
În judeţul Caraş-Severin începând cu anul 2011
am reluat această lucrare lăsată în paragină ani
de zile şi de atunci în fiecare an am organizat
acestă conferinţă pentru copii la nivel
judeţean.
Pentru cei care doriţi să organizaţi o
asemenea lucrare şi aveţi nevoie de anumite
îndrumări puteţi accesa site-ul www.scoaladuminicală.ro la secţiunea proiecte, sau mă
puteţi contacta direct: Samuel Cristian Muica:
0722-204415, email: muicasam@yahoo.com.
Samuel Cristian Muică
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Tabăra
Speranței
Bogodinț 2013
20.06-04.07.2013 – Copii din jud . Alba
În al IX-lea an de când organizăm tabere
împreuna cu Misiunea Speranța, Dumnezeu
ne-a binecuvântat și anul acesta să ducem în
tabară 213 copii, adolescenți și învățătorii lor.
Au fost doua tabere de copii cu sponsorizare
totală și una de muzică în care am avut copii și
adolescenți sponsorizați total sau parțial.
Mulțumim lui Dumnezeu fiindcă în aceste
vremuri de criză ne-a ajutat să facem bucurie
acestor copii. De asemenea vă mulțumim
dumneavoastră celor care ne-ați susținut
financiar sau în rugăciune. Împreună cu toți
participanții din tabără ne-am rugat lui

Dumnezeu ca să vă răsplatească, și El o va
face cu siguranță.
Pentru anul 2014 ne aruncăm pe deplin în
mâna Domnului Isus. Nu mai vrem să
preconizăm 5 tabere cum am planificat și pentru
anul în curs și am reușit să realizăm doar 3.
Așteptăm îndurarea Domului Isus și ne bizuim
pe atotputernicia Lui. Dacă Domnul Isus îți
vorbește sau Duhul Sfânt te cercetează și vrei
să te alături lucrării, te rog contactează-ne.
Cu pace și binecuvântare
Samuel Cristian Muică

19-24.08.2013 – Copii din jud. Gorj
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Alfabetul

succesului… Dacă
unei mame…
Arată-le calea mântuirii.

Binecuvântă-i prin exemplul trăirii tale.
Confruntă răul pe care îl fac.
Dăruieşte-le dragostea ta
necondiţionată.

Evaluează-ţi afirmaţiile pe care le faci
cu privire la caracterul lor.

vrei

„Dacă vrei ca ideile tale să reziste anilor,
scrie-le pe hârtie. Dacă vrei ca ele să răzbată
veacurile înseamnă-le în stancă, iar dacă vrei
să dăinuiască pe veci, înseamnă-le în inima
unui copil.”

Felicită-i pentru realizările lor.
Ghidează-i cu gelozie în adevărul
biblic.
Hotărăşte limite clare.
Identifică nevoile lor specifice.
Înalţă-L pe Dumnezeu în prezenţa lor.
Judecă problemele pe care le au.
Lecuieşte-i de anturajul negativ.
Motivează-i să muncească.
Nu ignora niciodată nesfârşitele lor
întrebări.
Obişnuieşte-i cu mersul la biserică.
Provoacă-i cu ţeluri înalte.
Roagă-te pentru fiecare pe nume.
Seamănă încrederea în ei înşişi.
„Şopteşte-le” mândria ta pentru
spiritualitatea lor.
Tânjeşte ca ei să aibă parte de ce este
mai bun din partea lui Dumnezeu.
Ţinteşte veşnicia cu ei.
Uşurează-le sarcinile care nu sunt
pregătiţi să le poarte.
Valorifică potenţialul pe care îl au.
Zâmbeşte atunci când îşi cer iertare.

O bucată de lut

Am luat o bucată de lut într-o zi
Şi am frământat-o încet;
Şi sub apăsarea degetelor mele
Ea s-a lăsat modelată de voinţa mea.
M-am întors după câteva zile:
Am simţit lutul întărit,
El mai păstra încă forma pe care i-am dat-o
Dar n-am mai putut-o schimba.
Am luat o bucată de lut viu
Şi am format-o uşor zi de zi,
Modelând-o măiastru cu mâinile mele
Într-o inimă vie de copil.
M-am întors peste ani:
Şi-am văzut un adult.
El mai pastra încă forma imprimată în copilărie,
Dar eu nu l-am mai putut schimba.
(Anonim)
Mărgăritarul •
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PERLE
ale

copiilor

Î. Pentru ce vreţi să ne rugăm azi?
R. Aş vrea să ne rugăm pentru copiii care
participă la Talentul în negoţ.
Î. Cum şi-a dat seama Maria că cel care
vorbea cu ea era Isus?
R. Pentru că semăna cu El...
Î. Câţi peşti au prins ucenicii la Marea
Tiberiadei?
R. O mreajă...
Î. De ce plângea Isus?
R. Pentru că nu eram noi cuminţi...
Î. De câte ori s-a lepădat Petru?
R. De o tură...
Î. Cu ce L-a întâmpinat gloata pe Isus la
Ierusalim?
R. Cu un covor roşu...

Î. Cine era Iosif din Arimatea?
R. Un om...
Î. Cum a ieşit Lazăr din mormânt când l-a
chemat Isus?
R. Ţopăind...
Î. Continuaţi versetul:,, Cine Mă mănâncă
pe Mine...’’
R. ...îl mănânc şi Eu pe el...
Î. Când a izgonit Isus vânzătorii din Templu,
ce semn le-a dat ca ei să ştie că poate face
acest lucru?
R. Le-a zis: ,,Stricaţi Templul acesta şi în trei
zile ridicaţi-l iarăşi!’’
Î. Unde a cules Rut spice?
R. Pe pajişte...

Î. Din ce erau făcute pâinile copilaşului?
R. Din fân...

Î. Cât a cules Rut?
R. un infinit...

Î. Cum este judecata lui Dumnezeu?
R. Frumoasă...

Î. În ce a pus Boaz orzul pentru Rut?
R. În găleată...

Î. În ce zi l-a vindecat Domnul Isus pe
slăbănog?
R. În ziua sălbaticului...

Î. De unde era Elimelec?
R. din România...

Î. Cine era Nicodim?
R. Soţul lui Naomi...
Î. Cine a fost primul ucenic al Domnului
Isus?
R. Moise...
Î. Ce vor primi cei ce cred în El?
R. Aripi...
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Î. Despre ce se vorbeşte în cap. 22 din
Numeri?
R. Despre faptul că vorbeşte căpriţa lui
Balaam...
Î. Câţi oameni au murit din cauza urgiei care
a avut loc cu prilejul faptei lui Peor?
R. Mulţi...
Culese de Diana Sîrbu
Câmpia Turzii

Un altfel de post
Renunță la a-i mai judeca pe alții:
- descoperă-l pe Cristos care trăiește în ei!

Renunță la a-i mai stresa pe alții:
- umple-te de o rugăciune neîncetată!

Renunță la a mai spune cuvinte care rănesc:
- umple-te de cuvinte care vindeca!

Renunță la a mai fi acru:
- umple-te de bunătate!

Renunță la a mai fi nemulțumit:
- umple-te de recunoștință!

Renunță la a-ți da importanță:
- umple-te de compasiune pentru ceilalți!

Ține post de nervi:

- umple-te cu răbdare!

Renunță la teama pentru lucrurile tale:
- umple-i pe ceilalți de darul tău!

Ține post de pesimism:
- umple-te cu speranță!

Renunță la a mai fi descurajat:
- umple-te de entuziasmul credinței!

Ține post de preocupări inutile:
- umple-te de încredere în Domnul!

Ține post de tot ceea ce te separă de Isus:
- umple-te de tot ce te apropie de El!

Renunță la a te mai plânge:
- umple-te de respect pentru acea minune
care este viața!

„Numai cu inima poți vedea, esențialul este
invizibil pentru ochi.” (Antoine de SaintExupery)

ESTE HAR…
– să iubești fără să fii iubit…
– să slujești fără să fii prețuit…
– să dăruiești fără să ți se
mulțumească…
– să te jertfești și fără să ți se
recunoască…
– să ierți fără să fii iertat…
– să-l susții pe cel care te-a lepădat…
– să rămâi liniștit, deși ești
nedreptățit…
– să crezi deși nu vezi față în față…
– să crezi deși nu ești deplin lămurit…
– să investești clădind fără speranțe…
– să taci pentru a nu face rău
aproapelui…
– să vorbești de dragul adevărului…
– să înduri fără să murmuri, fără să
cârtești….
– totul să-ți aparțină, dar tu de toate
bucuros să te lipsești…

LUPTĂ-TE SUFLETE
CA SĂ PRIMEȘTI ACEST HAR!!!

CÎOPIII
NVAŢĂ CEEA CE
TRĂIESC

Dacă un copil trăieşte în critică, va învăţa
să condamne pe alţii.
Dacă un copil trăieşte în ură, va învăţa să
lupte împotriva celorlalţi.
Dacă un copil trăieşte în ridicol, va învăţa
să fie timid.
Dacă un copil trăieşte în ruşine, va învăţa
să se simtă vinovat.
Dacă un copil trăieşte în toleranţă, va
învăţa să fie îngăduitor.
Dacă un copil este încurajat, va învăţa ce
este încrederea.
Dacă un copil este lăudat, va învăţa să
aprecieze.
Dacă un copil este tratat corect, va învăţa
ce este dreptatea.
Dacă un copil este protejat, va învăţa
încrederea în sine însuşi.
Dacă un copil este tratat ca un prieten, va
învăţa să găsească dragostea în lume.
Mărgăritarul •
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O chestiune
de inimă
Am ajuns la o concluzie,
Poate una din acele rare descoperiri ale vieții
Că nu merită să dau doi bani
Pe o inimă ca a mea.
E întotdeauna gata să distrugă
Și, mai presus de orice, să mintă...
Îi vine să râdă, când ar trebui să plângă,
Și bocește, când ar trebui să cânte.
Am irosit ore fără număr implorând:
„Potolește, Doamne, inima asta, te rog!”
În vreme ce ea dă din picioare, vrea să
meargă pe drumul ei
Și e potopită de păcat.

În sfârșit, Tu reușești să pătrunzi
Și îi spui răspicat:
„Trebuie să renunți la inima asta a ta
Și să faci schimb cu a Mea.”
Cu psalmistul împreună strig și eu:
Zidește în mine, Doamne,
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O inimă ca lacrima de curată,
Cum numai Calvarul mi-o poate dărui.
O inimă care bate după
Ritmul Metronomului ceresc.
O inimă din care țâșnește o dragoste
nemărginită
Și bate numai și numai pentru Tine.
Vreau să iubesc ceea ce Tu iubești,
Să disprețuiesc ceea ce Tu urăști.
Simt că am așa puțin din toate astea!
O, Doamne, nimicește
Orice încercare a celui rău
Care caută să facă din cuvintele mele
Cuvintele lui: „Nu voi face nimic,
Fără să mă gândesc mai întâi la mine.”
Doamne, fă ce vrei cu mine,
Numai fă-mă să-nțeleg, până la urmă,
Că puterea de a iubi și de a-Ți fi plăcuți
Nu stă în puterea omului.
Deci, Doamne, Îți aduc această ofrandă,
O inimă încăpățânată și tare ca stânca
Și, Te rog, în schimb,
Dă-mi inima Ta.
Beth Moore

