CINSTIND SLUJIREA
ÎNAINTAȘILOR
ȘI PREGĂTIND
GENERAȚIA VIITOARE
Cuvântul lui Dumnezeu în Evrei 13:7
ne îndeamnă următoarele: ,,Aducețivă aminte de mai marii voștri cari v-au
vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitați-vă cu
băgare de seamă la sfârșitul felului lor de
viețuire, și urmați-le credința!” Meditând la
acest verset, la vremurile în care trăim, la
evenimentele lucrării cu copiii de anul acesta
și la tema conferinței de învățători intitulată
,,Învățătorul după inima lui Dumnezeu”,
cu ajutorul lui Dumnezeu, voi încerca să fac
o legătură între ele și să scriu câteva gânduri
practice pentru noi, învățătorii.

1. Învățătorul după inima lui Dumnezeu
cinstește credința și slujirea
înaintașilor.
Nu știu câți dintre voi, cititorii, ați mers la
toți înaintașii voștri (pastori, lucrători, frați
și surori care v-au propovăduit pe Hristos și
prin care v-ați pocăit), pe când aceștia erau
încă în viață, și le-ați spus cuvinte de apreciere
și un „Mulțumesc frumos!” pentru slujirea
pe care au făcut-o, cât și pentru faptul că
au transmis credința biblică mai departe.
Nu știu câți dintre voi, cititorii, (învățători
fiind) ați mers la cei care v-au slujit pe când
erați copii la grupe, și care mai apoi v-au
chemat în slujire în lucrarea cu copiii și să le
spuneți: „Domnul să te binecuvânteze și
să-ți răsplătescă, deoarece m-ai învățat
la Școala duminicală, mulțumesc că m-ai
chemat în această slujire cu copiii!”.
Dacă nu ai făcut acest lucru până acum
sau l-ai făcut în mod superficial, ASTĂZI este
momentul să o faci. Dacă ești la distanță
mare (peste mări și țări) pune mâna
pe telefon și/sau scrie un e-mail. Dacă
persoanele sunt în apropiere (în acceași
localitate) pune la cale o întâlnire cât mai
recentă posibil și spune-le aprecierile. Nu
te uita la slăbiciuni sau la unele greșeli de
slujire, apreciază partea bună și achită-te
cu bine de acestă datorie sfântă!
Dumnezeu ne-a făcut harul să-l avem cu

noi la „Talantul în negoț”, faza națională, pe
fratele Leontiuc Constantin și ne-am achitat
de această datorie sfântă (vezi foto). I-am
mulțumit pentru că s-a pus la dispoziția
lui Dumnezeu și a făcut demersurile la
Comunitatea Regională Arad pentru ca acest
concurs biblic să fie promovat mai departe.
A fost o atmosferă înălțătoare binecuvântată
de prezența Domnului și acest gest a fost
binevenit atât pentru fratele Leontiuc (91
de ani), cât și pentru generații de pastori,
lucrători cu copiii și copii de pretutindeni
din România. Poate nu vei avea o asemenea
ocazie, dar fă ceva simplu și sincer pentru ai
tăi!
2. Învățătorul după inima lui Dumnezeu
urmează Cuvântul scris și credința
înaintașilor.
Apostolul Iuda în cartea sa la versetul 3
ne spune: ,,Prea iubiților, pe când căutam cu
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tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea
noastră de obște, m-am văzut silit să vă
scriu ca să vă îndemn să luptați pentru
credința, care a fost dată sfinților odată
pentru totdeauna.” Din câte înțeleg eu, acest
verset ne vorbește despre mântuirea pe
care o primim prin credința în Domnul Isus
urmată de pocăință, dar ne vorbește și despre
practicarea credinței în adunarea sfinților, cât
și în viața de zi cu zi.
Acum este timpul să reflectezi la
credința pe care o ai și la practicarea ei în
viața personală. Credința ta te face să te
asemeni (măcar 95%) cu primii creștini,
sau tot cauți argumente culturale pentru
a-ți justifica anumite lucruri pe care le
faci? Gândește-te bine că ți se cere SĂ FII UN
MODEL pentru copiii pe care-i înveți, dar și
pentru ceilalți credincioși (1 Timotei 4:12)!
3. Învățătorul după inima lui Dumnezeu
se instruiește continuu.
Următoarele trei motto-uri pe care mi le-a
dat Domnul Isus în timpul meu de părtășie cu
El au rămas în istorie. Citește-le cu atenție și
meditează asupra lor:
„O ciupercă crește într-o noapte și este
călcată în picioare, pe când un copac crește în
ani de zile și nu poate fi culcat la pământ decât
prin tăiere.”
„Când întâlnim un copil bine educat spunem
că are cei șapte ani de-acasă; asemenea acestui
copil un învățător destoinic are cele șapte nivele
de instruire (PRO 7) și cât timp este în lucrare
caută să se instruiască.”
„Cine încetează să învețe ar trebui să
înceteze să mai predea..”
Dacă nu ești instruit caută chiar acum
cel mai aproape centru de instruire și
intră în programul PRO 7. Vei crește la
timp și vei rămâne statornic. Dacă ai
încetat să mai înveți și să te pregătești,
începe din nou procesul pregătirii
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sau, dacă refuzi instruirea, IEȘI DIN
LUCRARE, fiindcă altfel faci mai mult
rău decât bine.
4. Învățătorul după inima lui Dumnezeu
lucrează cu pasiune și sacrificiu pentru
mântuirea copiilor.
Pasiunea este ceea ce-l face pe învățător să
continue lucrarea în ciuda tuturor obstacolelor
întâlnite. Pasiunea pentru lucrare este
asemănată adesea cu o flacără, pe care dacă
pui ceea ce trebuie (rugăciune, post, Cuvântul
lui Dumnezeu, experiențe, informații, etc.),
ea va crește tot mai mare, iar dacă o neglijezi
sau lași pompierii (dușmanii viziunii: frica,
delăsarea, îngrijorările, comoditatea, alte
lucruri păcătoase, etc.) să o stingă, se va stinge
poate pentru totdeauna.
Dacă simți că ți-a scăzut pasiunea pentru
lucrare, roagă-te Domnului Isus chiar acum
să reaprindă focul pasiunii de odinioară,
focul dragostei dintâi pentru educarea și
salvarea copiilor de la pierzarea veșnică.
Dacă vezi că nu se schimbă situația, ci din
contră pasiunea pentru lucrarea pe care o
faci continuă să scadă, contactează urgent
pastorul bisericii și rezervă-ți un timp în
care să stai de vorbă cu el pentru a primi
îndrumare.
5. Învățătorul după inima lui Dumnezeu
caută și pregătește continuu noi
învățători.
Apostolul Pavel îi spune lui Timotei: „Și
ce-ai auzit de la mine, în fața multor marturi,
încredințează la oameni de încredere, cari să
fie înstare să învețe și pe alții.” Fiecare dintre
noi suntem pentru o vreme în lucrare și încă
de la începutul slujirii trebuie să începem
procesul căutării și formării de noi lucrători.
Dumnezeu este cel care face chemarea, iar tu și
eu suntem chemați să-i găsim pe cei chemați,
să-i îndrumăm și să-i instruim în lucrare.

Ca și lucrător cu copiii, câți învățători
ai adus în lucrare? Pe câți i-ai îndrumat
spre lucrare și lângă câți ai stat până ce au
căpătat experiență suficientă pentru a se
putea descurca singuri?
Acum și aici ia noi hătărâri de a lucra la
acest capitol, ca să poți fi un învățător după
inima lui Dumnezeu!
6. Învățătorul după inima lui Dumnezeu
promovează continuu Școala
duminicală și celelalte proiecte/lucrări
care funcționează în cadrul Cultului
Creștin Penticostal.
Un lucrător chemat la slujirea cu copiii
va promova și va vorbi despre importanța
lucrării de educare a copiilor cu fiecare
ocazie care-i apare. Dacă vrei să-i închizi gura
nu vei reuși, fiindcă el știe cine l-a chemat și
crede 100% în importanța acestei lucrări.
De asemenea, pe lângă lucrarea de Şcoală
duminicală sau școală biblică pentru copii
(în altă zi a săptămânii) el va promova și
lucrările active ale Departamentului Copii
din cadrul Cultului Creștin Penticostal. Ele
sunt doisprezece la număr, dar aici amintim
doar pe cele de interes major: Programul
de post și Rugăciune; Concursul biblic
„Talantul în negoț” („Clasic” și „Memorarea
Scripturii”); Cursurile de instruire PRO 7;
Conferința anuală a învățătorilor la nivel
regional; Sărbătoarea anuală „Copiii lui
Isus”; Site-ul: www.scoala-duminicala.ro;
Revista „Mărgăritarul”; Agenda anuală a
învățătorului; Proiectul „Picurul de miere
zilnic” etc.
Dacă nu te-ai implicat până acum și în
alte slujiri în afară de Şcoala duminicală
este vremea ca de AZI înainte să promovezi
și alte forme de lucrare din cele enumerate
mai sus și să te implici activ în aceste slujiri.
7. Învățătorul după inima lui Dumnezeu
rămâne smerit și așteaptă răsplata
finală din mâna Marelui Învățător.
Nu la voia întâmplării această calitate
este lăsată ultima, fiindcă nu este ușor să
rămâi smerit când lucrarea crește, nici să
aștepți o răsplată în viața de apoi când cei mai
mulți aleargă pentru o plată cât mai bună pe
acest pământ. Nu este ușor, dar SE POATE!
Atunci când îți va ieși ceva foarte bine și vei fi
apreciat/ă de cei din jur spune din inimă și de
pe buze: TOATĂ SLAVA SĂ FIE A DOMNULUI,
și vei scăpa de pericolul mândriei.
Dacă ai constatat că începi să ai probleme
cu mândria sau că ești marginalizat de alții,
stai de vorbă chiar ACUM cu Domnul Isus și
El te va elibera.
Rob al lui Hristos,
Muică Cristian Samuel

Iubiți frați și surori

în Domnul și Mântuitorul nostru,

Isus Hristos

„… fraților, rugați-vă pentru noi ca Cuvântul
Domnului să se răspândească și să fie
proslăvit…” (2Tesaloniceni 3:1)

Dorim ca prin intermediul acestei scrisori
să facem apel la dumneavoastră în vederea
susținerii prin post și rugăciune a concursului
biblic „Talantul în Negoț” și a echipei de
organizare, deoarece, pe parcursul acestei
veri, Dumnezeu ne-a vorbit prin Duhul Său
cel Sfânt prin trei vase de lucru diferite și
ne-a destăinuit planul Celui Rău cu privire la
această lucrare.
Vrăjmașului nu-i place ca așa de multe
suflete să studieze, să memoreze Cuvântul
lui Dumnezeu, deoarece el știe că aceștia vor
deveni mai puternici în Hristos, Îl vor iubi
mai mult pe Dumnezeu, vor lumina și vor
duce mai departe Evanghelia. El urzește un
plan de atac împotriva echipei de organizare
și a familiei fiecăruia, cu scopul de a opri
lucrarea. Dumnezeu a promis biruință asupra
vrăjmașului dacă ne unim în rugăciune, dacă
mijlocim pentru înaintarea acestei lucrări.
Noi, ca echipă de organizare, nu am
putea înainta, nu am putea face lucrarea
fără harul, mila, puterea și înțelepciunea lui
Dumnezeu, nici fără mijlocirea prin rugăciune
a dumneavoastră, frați și surori. Suntem una
în Cristos și vrem să înaintăm împreună, vrem
să slujim mai departe împreună pentru ca
lucrarea să prospere și tot mai multe suflete
să studieze și să memoreze Cuvântul lui
Dumnezeu spre gloria Sa.
Vă rugăm cu toată dragostea să vă uniți
cu noi în rugăciune, în mijlocire înaintea lui
Dumnezeu pentru ca El să dea propășire în
lucrare, binecuvântare, har și să ne ocrotească
pe noi toți. Amin!
Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă
răsplătească și tot El să vă dea răsplată pentru
partea de lucrare pe care o faceți alături de noi
prin mijlocire și nu numai!
Cu mulțumiri, cu recunoștință și cu
deosebită prețuire,

Echipa de organizare a concursului biblic

„Talantul în Negoț”

„Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu
sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care
are să fie descoperită față de noi.” (Romani 8:18)
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Centralitatea
Cuvântului în educarea
copiilor contemporani
Presb. Prof. Dr. NECHIFOR Caleb
INTRODUCERE

Cuvântul lui Dumnezeu este acea cauză
necauzată, însă care cauzează toate lucrurile.
Dacă ne referim la Logosul Divin, trebuie
să subliniem că Acesta este etern şi a fost
proclamat de-a lungul timpului prin mai
multe moduri. Întruparea Sa nu a avut drept
scop umanizarea absolută, ci îmbrăcarea Sa cu
o nouă dimensiune (cu cea umană), pentru ca
omul să-L poate percepe mai uşor. Perceperea
Cuvântului Divin a fost făcută posibilă prin
comunicarea Lui pe înţelesul omului, astfel
că, atât în perioada Vechiului Testament, cât şi
în cea a Noului Testament, factorul principal
în cadrul unei întâlniri era proclamarea
Cuvântului. În perioada Vechiului Testament,
Cuvântul era proclamat prin profeţi1 sau
prin preoţi. În Noul Testament, Cuvântul a
fost rostit în mod expres de Logosul Însuşi,
pentru ca mai apoi toţi ucenicii care au primit
mandatul proclamării Acestuia să meargă cu
Evanghelia în toată lumea. Indiferent de epoca
în care a fost emis, Cuvântul proclamat a avut
la bază aceleaşi principii.
Unul dintre efectele cele mai relevante ale
emiterii Cuvântului (atât în VT, cât şi în NT) era
educarea noilor convertiţi, respectiv a copiilor,
a adolescenţilor şi a tinerilor din cadrul unei
comunităţi. Mai mult, putem afirma chiar că
sursa principală a educaţiei creştine a fost şi
continuă să fie Cuvântul lui Dumnezeu (atât
cel scris, cât mai ales cel proclamat). Deşi
maniera în care a fost transmis Cuvântul
a fost diferită uneori în funcţie de factura
auditoriului, totuşi conţinutul Său a fost fără
excepţie acelaşi.
PRELIMINARII
Deoarece studiul de faţă intenţionează a
arăta că educarea copiilor, respectiv a tinerilor
contemporani are ca bază proclamarea
Cuvântului lui Dumnezeu, se impune a schiţa

1. Ca Moise (prototipul Profetului Mesia prin care
Dumnezeu a transmis toate legile sale), Isaia, Ieremia,
Ezechiel, Daniel şi ceilalţi profeţi anonimi.
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care sunt caracteristicile epocii postmoderne
care interferează într-un fel sau altul cu
procesul de prezentare a mesajului divin.
Dintre aceste caracteristici amintim:
 Relativizarea valorilor, „distrugerea oricărui adevăr absolut”2 şi chiar „crearea” adevărului3;
 Sincronismul sau simultaneitatea care tind
să dizolve istoria4;
 „Toleranţă”, „deschidere” şi „integrare”
care promovează „crezurile personale”5 în
defavoarea unui „dialog autentic asupra
adevărului spiritual şi moral”6.

1. Centralitatea Cuvântului în
educarea copiilor în perioada
vechi-testamentară

Este important să amintim că în cadrul
Bibliei este uzitat verbul „a învăţa” cu toate
derivaţiile acestuia folosite de cel puţin cinci
sute optzeci de ori. Din toate apariţiile sale,
cele mai multe ocurenţe ale verbului au
sensul de a învăţa pe poporul lui Dumnezeu
(în VT), respectiv Biserica (în NT), principiile
transmise de Dumnezeu. Pe lângă acest
sens, dar tot în ideea de promovare a unor
principii sănătoase, ni se accentuează că
2. Călin Sinescu şi Liliana Trofin, „Pluralismul
religios şi formele sale de expresie într-o societate
democratică”, în: Sfera Politicii, nr. 159, mai 2011,
http://www.sferapoliticii.ro/sfera/159/art05-Sinescu-Trofin.php, 26 martie 2014.
3. „Postmoderniştii susţin că de fapt noi creăm
adevărul atunci când îl interpretăm şi nu descoperim adevărul.”, apud Jim Leffel şi Dennis
McCallum, Confruntarea creştinului cu spiritul
postmodernist al veacului, traducere de Teodor
Macavei, (Original Title: The Postmodern Challenge: Facing the Spirit of the Age) http://www.
rcrwebsite.com/postmod.htm, 20 noiembrie
2016; David J. Lose, Confessing Jesus Christ: Preaching in a Postmodern World, Grand Rapids, Michigan Eerdmans Publishing, 2003, pp. 23-4.
4. Mircea A. Diaconu, Poezie postmodernă, Aula,
Braşov, 2002, p. 10, apud. G.G. Neamţu, Ioana Bot,
Limba şi Literatura română pentru grupele de performanţă, p. 162.
5. G.G. Neamţu, Ioana Bot, Limba şi Literatura română pentru grupele de performanţă, p. 162.
6. G.G. Neamţu, I. Bot, Limba şi Literatura română, p. 162.

părinţii erau responsabili să-şi înveţe copiii să
convieţuiască după legile lui Dumnezeu.
Una dintre formele incipiente din cadrul
Vechiului Testament în care a fost proclamat
Cuvântul a fost cu ocazia emiterii Decalogului.
Mai apoi, e unanim acceptat că prezenţa
Cuvântului în cadrul familiilor ebraice era
resimţită prin faptul că toţii copiii trebuiau să
memoreze pericopa din Lege numită „Shema
Israel” (Ascultă Israel – Deut. 6:4-5). Tot în
cadrul pericopei amintite părinţilor le era
poruncit „să întipărească în mintea copiilor”
legile date de Domnul, să vorbească de ele
când vor fi acasă, când vor fi în călătorie,
când se vor culca şi când se vor scula (Deut.
6:7). Odată la şapte ani, în timpul Sărbătorii
Corturilor, trebuia recitită Legea în prezenţa
tuturor categoriilor de vârstă, respectiv de
gen (bărbaţilor, femeilor, copiilor şi străinilor),
pentru ca toţi aceştia – dar în mod special
copiii care n-o vor şti – „s-o audă şi să înveţe
să se teamă de Domnul” (Deut. 31:12-13).
Mai târziu, la finalul pribegiei evreilor
prin pustie, imediat după intrarea în Ţara
Canaanului (mai precis după cucerirea
cetăţii Ai), Iosua a citit toate cuvintele Legii
în faţa întregului popor evreu („în faţa
întregii adunări a lui Israel, în faţa femeilor,
copiilor şi străinilor” – Ios. 8:34-35). Psalmul
78 evidenţiază în mod unic maniera în care
Legea a fost dată de către Dumnezeu şi toţi
părinţii erau obligaţi „să-şi înveţe în ea copiii”
(Ps.78,5), iar aceştia când vor avea propriile
lor familii „să vorbească despre ea copiilor
lor”, pentru ca în final mesajul Legii să ajungă
la toate generaţiile de oameni, şi toţi cei ce
au auzit-o să se încreadă în Dumnezeu şi să-I
respecte poruncile (Ps. 78,6-7).
Proclamarea Legii nu s-a constituit
ca un obicei practicat de evrei doar în
timpul lui Moise, respectiv al urmaşului
acestuia, Iosua, ci acest fapt a fost reiterat
de-a lungul timpului de către toţi regii,
cărturarii, respectiv învăţătorii Legii care
au dorit să reformeze într-un fel sau altul
starea poporului evreu. Mai mult, regele
ebraic avea prin decret o copie a Legii (Deut.
17:18) şi i se cerea să o citească zilnic (Deut.
17:19b) pentru a „învăţa să se teamă de
Domnul Dumnezeul lui” (Deut. 17:19c) şi
în consecinţă să povăţuiască poporul evreu
după planul divin. Unul dintre regii care a
dat dovadă de respect deosebit pentru Lege
a fost Iosia, împăratul lui Iuda, care după ce
a găsit cartea Legii în Casa Domnului (prin
marele preot Hilcahia) a chemat pe tot
poporul („de la cel mai mic până la cel mai
mare”), „a citit înaintea lor toate cuvintele
din cartea legământului” (2Împ. 23:2) şi

mai apoi a realizat o reformă inegalabilă în
vremea dinastiei ebraice (2Împ 23:25).
Chiar în vremea exilului babilonian, deşi
majoritatea evreilor nu mai respectau Legea
Domnului (motiv pentru care au şi devenit
robi haldeilor), Dumnezeu a avut tineri (ca
Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria) care i-au
rămas loiali şi au respectat Legea chiar
cu riscuri mari (Dan. 1:4,8). Prin faptul că
aceşti tineri au rămas loiali principiilor Legii
ebraice chiar printre străini arată cât de
puternic a fost implementată în mintea lor
în vremea copilăriei această Lege.
Şi în perioada postexilică reabilitarea
poporului evreu s-a făcut posibilă tot în
urma proclamării Legii, context în care
cărturarul „Ezra a citit în carte de dimineaţa
până la amiază, în faţa bărbaţilor şi femeilor
şi în faţa celor ce erau în stare s-o înţeleagă”
(Neem. 8:3).
Pe lângă proclamarea efectivă a
Cuvântului, în educarea copiilor în context
vechi-testamentar Dumnezeu a folosit şi
imaginile vizuale, astfel că, la instaurarea
Paştelui, Dumnezeu a accentuat că această
sărbătoare trebuie să fie comemorată din
generaţie în generaţie şi la ea trebuie să fie
prezenţi şi copiii (Is. 12:24), care, când vor
observa întreg ritualul, vor fi intrigaţi de acest
gest şi, drept urmare, părinţii vor trebui să le
reitereze modalitatea prin care Dumnezeu
i-a eliberat din robia egipteană (Is. 12:26-27).
Prin urmare, din această sărbătoare toate
generaţiile de copiii (şi mai apoi de tineri) vor
fi informaţi de maniera în care Dumnezeu
le-a purtat de grijă evreilor şi acest fapt se va
constitui ca un argument extrem de puternic
în favoarea încrederii pe care aceştia şi-o
vor pune în Dumnezeu. Acelaşi principiu
l-a aplicat Dumnezeu şi în cazul traversării
Iordanului, astfel că, după trecerea întregului
popor evreu, Dumnezeu a poruncit lui Iosua
să aleagă doisprezece bărbaţi, care să ia din
Iordan doisprezece pietre. Aceste pietre au
rămas ca mărturie pentru toţi copiii care se
vor naşte în familiile evreilor (Ios. 4:6-7),
arătând modul miraculos în care Domnul
i-a trecut pe evrei prin Iordan ca „pe uscat”
(Ios. 4:22). Acest decret divin avea drept scop
arătarea Atotputerniciei lui Dumnezeu din
generaţie în generaţie, subliniindu-se faptul
că Domnul nu i-a izbăvit pe evrei doar prin
secarea Mării Roşii (Ios. 4:23), ci El a continuat
să acţioneze şi în vremea lui Iosua. Mai mult,
scopul acestei minuni era ca „toate popoarele
pământului să ştie că mâna Domnului este
puternică” şi poporul evreu „să se teamă
întotdeauna de Domnul Dumnezeul lor” (Ios.
4:24).
Mărgăritarul
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2. Centralitatea Cuvântului în
educarea copiilor în perioada
nou-testamentară

E important să subliniem că principiul
proclamării Cuvântului în formarea educaţiei
creştine continuă să fie valabil şi în NT. Un
prim exemplu e cel al copilului Isus care,
născându-se din poporul evreu, e de la sine
înţeles că şi El a respectat toată Legea încă de
la circumcizie şi până la înălţare, copilăria Sa
fiind marcată de o supunere exemplară faţă
de părinţii (Luca 2:51). Referindu-ne tot la
elementele din VT care rămân valabile şi în
educaţia din NT amintim că Sfântul Apostol
Pavel, când scrie Epistola către Efeseni,
adresându-se copiilor cu cerinţa de a „asculta
în Domnul de părinţii lor”, aduce ca argument
cea de-a cincea poruncă a Decalogului („să
cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – Efes.
6:2-3).
Aşadar, educarea copiilor din perioada
nou-testamentară avea la bază principiile
emise în cadrul Vechiului Testament şi,
implicit, punea accent pe Cuvântul proclamat.
Schimbările care intervin în NT sunt cele
legate de Persoana Domnului Hristos care
avea să aducă o exigenţă nouă a Legii din VT,
şi anume, aceea că păcatul e păcat încă din
forma sa incipientă de dorinţă, respectiv de
gând. Încă de la Predica de pe Munte (Mat.
5-7), Domnul Hristos avea să arate tuturor
evreilor, şi mai apoi creştinilor, că principiile
directoare ale Împărăţiei Sale aveau de-a face
cu o educare exigentă în spiritul Legii, nu doar
în litera Acesteia, mai precis avea în vedere
schimbarea naturii interioare a omului. Astfel
că nerespectarea Legii nu presupunea doar
actul uciderii, ci chiar şi a spune fratelui tău
„prostule!” sau „nebunule!” (Mat. 5:21-22).
Deşi Noul Testament e marcat de o schimbare
de profunzime în ceea ce priveşte mesajul
Cuvântului, totuşi, acest fapt nu mută din
centrul educaţiei tinerilor, copiilor şi chiar a
creştinilor Cuvântul proclamat al Domnului.
Revenind la scrierea Sfântului Apostol
Pavel către Biserica din Efes, observăm că
aici ni se accentuează că responsabilitatea
părinţilor este de a-şi creşte copiii „în
mustrarea şi învăţătura Domnului” (Efes. 6:4b).
Tot Apostolul Pavel când îi scrie tânărului
său colaborator, Timotei, subliniază că e
extrem de important să „rămână în lucrurile
pe care le-a învăţat” (2Tim. 3:14), deoarece
din „pruncie cunoaşte Sfintele Scripturi”
care pot să-i dea înţelepciunea care duce la
mântuire (2Tim. 3:15). Mai apoi, îi subliniază
că responsabilitatea lui ca învăţător este de a
„propovădui Cuvântul” şi de „stărui asupra lui
la timp şi nelatimp” (2Tim. 4:2).
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Se observă aşadar că prezentarea
Cuvântului atât în epoca vechi-testamentară,
cât şi în cea nou-testamentară era chintesenţa
educaţiei copiilor şi a tinerilor.

3. Principii ale proclamării Cuvântului
în contemporaneitate

Având în vedere starea de fapt a
contemporaneităţii şi, în mod expres,
relativismul de care suferă societatea noastră
e important să ne reamintim care sunt acele
principii care au rămas invariabile de-a lungul
timpului privitor la proclamarea Cuvântului.

3.1. Principiul adevărului absolut
După cum am observat deja, provocarea
de bază căreia trebuie să-i facă faţă
prezentarea Cuvântului în contextul
actual este cea a relativismului accentuat
care, prin excelenţă, se remarcă ca fiind
valoarea absolută a postmodernismului.
Postmoderniştii „consideră mesajul creştin
ca fiind <<adevărat>> doar pentru aceia care
şi-l însuşesc ca atare”7, fapt ce conduce spre
crezuri personale care în loc să favorizeze
credinţa biblică, o discreditează.
În acest context, mai întâi de toate este
obligatoriu ca propovăduitorul să fie
absolut convins de ceea ce urmează a
prezenta. Se impune ca propovăduirea
Cuvântului să fie pentru cel ce o
realizează un adevăr atât de puternic,
încât acesta să fie dispus să moară
pentru el. Mai apoi, mesajul transmis
prin propovăduire trebuie să fie profund
biblic, bazat pe principiile invincibile ale
Scripturii şi în acelaşi timp radical. În
cadrul prezentării Cuvântului, prin esenţă
trebuie să se proclame adevărurile absolute
ale Bibliei şi să nu se plieze în niciun
caz pe structurile de toleranţă ale epocii
postmoderne. În contrast cu pragmatismul
exagerat promovat de postmodernism,
prezentarea
Cuvântului
trebuie
să
promoveze valorile spirituale care, prin
excelenţă sunt imateriale şi, în acelaşi timp,
absolute. Aşadar, în cadrul unei propovăduiri
e imperios necesar a fi prezentat Cuvântul8.
Pentru aceasta putem să observăm maniera
în care au fost compuse predicile din cartea
Faptele Apostolilor (Fapte), în care există
extrem de multe citate din VT, deoarece
pentru predicatorii Bisericii primare,
Cuvântul era adevărul absolut care trebuia
7. J. Leffel şi D. McCallum, Confruntarea creştinului,
http://www.rcrwebsite.com/postmod.htm, 20 nov. 2016.
8. Timothy S. Warren, “Preaching the cross to a postmodern world” în: Ministry International Journal for Pastors, May 1999, https://www.ministrymagazine.org/
archive/1999/05/preaching-the-cross-to-a-postmodern-world, 20 martie 2014.

prezentat în orice context. Dintre toate
propovăduirile susţinute în Fapte amintim
doar două, şi anume: cea din Fapte 2, în
care apostolul Petru citează din trei pasaje
din VT (Ioel 2:17-21; Ps. 16:8; Ps. 110:1,2)
şi cea din Fapte 7, în care diaconul Ştefan
citează din 7 pasaje distincte (din Gen. 12:1;
Is. 3:5,12; 14:19; Deut. 18,15; Is. 32:1; Amos
5:25; Is. 66:1)9. Întotdeauna apostolii au
prezentat în prelegerile lor Cuvântul lui
Dumnezeu, fapt evidenţiat în mai multe
pasaje din Fapte10.

3.2. Principiul Salvatorului unic
– Isus Hristos
Dacă suferă de ceva prezentarea
Cuvântului în context contemporan, acela e
faptul că foarte rar se accentuează că Domnul
Isus Hristos este singura Cale spre mântuire.
Albert Mohler, în contextul în care prezintă
şapte motive pentru care prezentarea
Cuvântului e precară în postmodernism,
consideră că al şaselea motiv este că lipseşte
Evanghelia din propovăduire. Tot el scria
că „prezentarea clară a Evangheliei trebuie
să fie o parte a predicii, indiferent de textul
folosit.”11
În mod expres, cartea FA subliniază
această practică a ucenicilor de a-L prezenta
pe Hristos, de la Rusalii şi până la Roma12. Nu

9. Celelalte predici împreună cu citatele conţinute:
în FA 3, Petru citează din Deut. 18:15-19; Gen. 12,3; în
Fapte 4, Petru citează din Ps. 118:22; Ps. 2:1; în Fapte 13
citează din Ps. 2:16; Hab. 1:5; Is. 49:6; în Fapte 15 citează
din Amos 9:11,12; în sinagoga din Tesalonic Pavel îl predică pe Hristos (Fapte 17:3).
10. În Fapte 8, după pornirea prigoanei se specifică clar
că „cei ce se împrăştiaseră mergeau din loc în loc şi propovăduiau Cuvântul.” (v.4, 14; Fapte 12:24; 13:44,46,49;
14:25); în Fapte 13:5, Barnaba şi Saul vestesc Cuvântul
în sinagogile iudeilor; apoi în Antiohia (Fapte 15:35). Pavel vesteşte Cuvântul în Filipi temnicerului şi celor din
casa lui (Fapte 16:32), în Bereea (Fapte 17:13) şi în Asia
Pavel predică Cuvântul (Fapte 19:10,20).
11. R. Albert Mohler, Jr., He is Not Silent: Preaching in
a Postmodern World, 2008, Moody Publisher, Chicago,
pp. 20-21.
12. Apostolul Petru îl predică pe Isus la Rusalii
(Fapte 2:22-36), apoi, în „pridvorul lui Solomon”
(Fapte 3:13-26); în faţa Sinedriului (Fapte 4:1012) – unde vorbeşte atât de proeminent despre Isus
încât şi liderii religioşi au observat că acest Nume
e centrul mesajul predicilor lor, drept pentru care
le-au interzis să mai vorbească în Numele acesta;
apoi vorbeşte în fața marelui preot (Fapte 5:30-31),
şi în final Neamurilor în casa lui Corneliu (Fapte
10,36-43). Apostolii în Templu şi acasă vesteau
„Evanghelia lui Isus Hristos” (Fapte 5:42). Diaconul
Ştefan îl predică pe Domnul Isus în faţa acuzatorilor
(Fapte 7,52d) şi, mai apoi, criminalilor săi (v.
56,59). Diaconul Filip îl propovăduieşte pe Hristos
în Samaria (Fapte 8,6,12), apoi pe drumul pustiei
îi „tâlcuieşte” famenului etiopian toate profeţiile
mesianice despre El (FA 8,35). Lui Saul din Tars i
se prezintă Hristos în mod personal (Fapte 9:5,17),
pentru ca mai apoi, fostul Saul, actualmente Pavel,
să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui
Dumnezeu (Fapte 9:21,22,27,29) şi în Lida să-l

doar cartea FA ne accentuează necesitatea
prezentării lui Hristos în cadrul mesajelor
noastre, ci şi majoritatea epistolelor, dintre
care amintim:
 Rom. 1:1,3,4 –„Evanghelia lui Dumnezeu...
Ea priveşte pe Fiul Său... dovedind cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, ... adică pe
Isus Hristos, Domnul nostru”;
 1Cor. 2:2 –„Căci n-am avut de gând să ştiu
[…] altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El
răstignit” (Gal. 3:1; 6:14);
 2Cor. 4:5 -„Căci noi nu ne propovăduim pe
noi înşine, ci pe Domnul Hristos Isus”;
 Fil. 1:18 – „Oricum, [...] Hristos este
propovăduit”.
Aşadar, propovăduirea care aduce o
educaţie sănătoasă copiilor contemporani
este important a fi una cristocentrică. Tot
ceea ce se enunţă prin propovăduire trebuie
să fie cauzat şi să conducă spre Domnul Isus
Hristos.

CONCLUZII
În toate epocile educaţia copiilor şi a
tinerilor s-a constituit ca factorul de bază a
societăţii umane. Dumnezeu a ales să vină în
ajutorul educării omului prezentându-i (mai
întâi prin Lege, iar mai apoi prin Persoana
Domnului Isus) Cuvântul Său ca soluţia
perfectă. Acest Cuvânt odată proclamat şi
mai apoi acceptat de omul ce-l percepe,
deţine forţa necesară, pentru schimbarea
radicală a vieţii şi educarea continuă a
acestuia.
Prin articolul de faţă s-a încercat a se
arăta că norma de bază a educaţiei tinerilor
mai întâi în perioada vechi-testamentară,
apoi în cea nou-testamentară şi în final în cea
contemporană a fost şi continuă să fie Cuvântul
proclamat al Scripturii. Aşadar, răspunsul la
problema actuală a educaţiei copiilor este
Cuvântul lui Dumnezeu proclamat în acord
cu societatea contemporană, dar fără a
compromite mesajul divin.

asigure pe paraliticului Enea că „Isus Hristos îl
vindecă” (Fapte 9:34). Oameni din Cipru şi din Cirena
predică în Antiohia şi grecilor, Evanghelia Domnului
Isus (Fapte 11:20). Revenind la apostolul Pavel, să
observăm că îl predică pe Hristos în următoarele
locaţii: în sinagoga din Antiohia Pisidiei (Fapte
13:23-39), în Filipi, temnicerului (Fapte 16,31), în
Atena (Fapte 17,31), în Corint, evreilor – dovedind
că Isus este Hristosul (Fapte 18:5), în Ahaia – unde
dovedea evreilor din Scripturi că Isus este Hristosul
(Fapte 18:28). Din nou, Pavel îl reafirmă pe Hristos în
cuvântarea de rămas bun de la Milet (Fapte 20:21),
apoi lui Felix şi Drusilei credinţa în Hristos (Fapte
24:24); lui Festus (Fapte 26:23) şi în final la Roma pe
Hristos de dimineaţa până seara doi ani într-o casă
luată cu chirie (Fapte 28:23,30-31).
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PROFILUL
învățătorului

creștin

Un învățător creștin este un om chemat de
Dumnezeu să le arate copiilor calea mântuirii,
apoi să le îndrume pașii cât mai aproape de
inima lui Dumnezeu.
Oswald Chambers spunea că „lucrul cel mai
important în creștinism nu este lucrarea pe
care o facem, ci relația noastră cu El, precum
și atmosfera creată de această relație”. Numai
având o relație cu Dumnezeu, o persoană
poate recunoaște glasul Păstorului atunci
când îi încredințează o misiune importantă
ca aceea de a da învățătură copiilor.
Premergătoare acestui pas sunt pocăința,
meditația cu pasiune asupra Cuvântului și
sfințirea personală.
Un învățător după inima lui Dumnezeu
se supune necondiționat voii Stăpânului.
El face lucrarea cu bucurie și cu umilință,
recunoscând că înțelepciunea îi este dată de
Dumnezeu, nu încrezându-se în propriile
abilități. În acest fel, lucrarea cu copiii devine
o oportunitate de a-L glorifica, nicidecum o
posibilitate de afirmare a eului. Inima sa bate
sută la sută pentru Dumnezeu („Căci pentru
mine a trăi este Hristos...”) și pentru lucrarea
cu copiii.
Calitățile învățătorului rezidă tocmai din
faptul de a trăi o viață fără păcat și din a-și fi
predat voința lui Dumnezeu. Pe de o parte, ele
fac parte din roada Duhului Sfânt (dragostea,
bucuria, pacea, bunătatea, blândețea etc),
pe de altă parte sunt trăsături pozitive
formate pe parcurs ca: responsabilitatea,
empatia, spiritul organizatoric, altruismul,
receptivitatea, vizionarismul, sociabilitatea,
integritatea, iubirea semenilor, rezistența
la efort, flexibilitatea, etc. Deși conștient de
răspunderea sa, învățătorul nu uită niciodată
că Partenerul său în lucrare este Domnul și cu
ajutorul Lui va trece orice obstacol. Conștient
că, mai presus de orice, Dumnezeu este la
cârma tuturor lucrurilor, credința în El mută
munții. Rezolvarea oricărei neînțelegeri
este efectul rugăciunilor ascultate și a unei
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relații strânse a învățătorului cu Dumnezeu.
La polul opus, slăbiciunile sale pot reliefa
Atotputernicia lui Dumnezeu. Astfel,
parafrazând textul din 2 Corinteni 12:9, el este
gata să spună: „Harul Lui îmi este de ajuns,
căci puterea Lui în slăbiciune este făcută
desăvârșită”. Desigur, acesta nu este un om
perfect, ci perfectibil.
Un învățător creștin are o viziune asupra
lucrării cu copiii, urmărind totdeauna
perspectiva biblică asupra predării. El își ajută
elevul să înțeleagă adevărurile biblice și să le
aplice situațiilor concrete din viața sa. Scopul
lecțiilor este de a modela caractere creștine
în copii, sau cum spune poezia anonimă:
„Am luat o bucată de lut într-o zi/ Și am
frământat-o încet;/ Și sub apăsarea degetelor
mele/ Ea s-a lăsat modelată de voința mea.//
M-am întors după câteva zile:/ Am simțit 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/ Și am format-o ușor zi de
zi,/ Modelând-o măiastru cu mâinile mele/
Într-o inimă vie de copil.// M-am întors peste
ani:/ Și am văzut un adult./ El mai păstra încă
forma imprimată în copilărie,/ Dar eu nu l-am
mai putut schimba.” (O bucată de lut).
În ipostaza de „pescar de oameni”, de fapt
pescar de omuleți simpatici și neastâmpărați,
învățătorul este atent să fie un model. La fel
cum pământul primește radiații benefice
de la soare, învățătorul trebuie să iradieze
pace și bunătate, voioșie și iubire, efecte de
care beneficiază în primul rând copiii, iar în
al doilea rând – societatea. Impactul benefic
al învățătorului creștin în societate seamănă
cu efectul de tip sarea în bucate, drojdia în
aluat, zaharina în ceai. Afirm aceasta, având
în vedere că înainte de toate învățătorul este
un ucenic al Domnului Isus, iar ucenicii sunt
„sarea și lumina lumii”.

Relevanța în societate a învățătorului creștin
se traduce nu numai prin faptul că el este un
model, ci și prin faptul că, periodic, mai multe
suflețele îi urmează exemplul. Ca și Apostolul
Pavel care îi sfătuia pe credincioșii din biserica
primară, un învățător autentic are nevoie să
poată spune direct sau indirect discipolilor:
„Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe
urmele lui Hristos.” (1 Corinteni 11:1).
Când învățătorul se supune autorității
Scripturii, autorității bisericii, când îi
iubește și îi stimează pe învățători și elevi,
rezultă un raport de cooperare de care se
bucură toți cei implicați în proces. Când
autoritatea învățătorului conlucrează cu
bunătatea, înțelegerea și iertarea, barierele
de comunicare dispar și rezultă armonia,
înțeleasă ca unitate a grupului.

Dacă în învățământul laic dascălul are rolul
unui deschizător de drumuri, pe teren creștin,
învățătorul este cel care arată elevilor drumul,
mai precis Calea, iar Calea este Domnul Isus;
tot El este Acela care indică Ușa, lăsându-i
pe învățăcei să delibereze dacă vor să treacă
prin ea și dincolo de ea pentru a avea acces în
Împărăția cerurilor.
În loc de concluzie, vă îndemn, dragii mei
care citiți acest articol, învățați-i pe copii
„calea pe care trebuie s-o urmeze”, formândule un caracter creștin! Fiți o portavoce a Vocii
Divine pentru ei, conștienți că faptele voastre
au ecou în veșnicie, că veți avea o răsplată
și că „cei ce vor învăța pe mulți să umble în
neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în
veci de veci” (Daniel 12:3).
Dorina Trifu

Trei surori

Răsplata ascultării
(Povestire)

„‒ Mona, Lina – nu uitați să hrăniţi găinile
şi să curăţati la iepuraşi înainte să mergeţi
la joacă!” – le spuse mama celor două surori
care ieşeau grăbite din bucătărie să meargă la
joacă.
„‒Mergem, mamă, numai să aranjăm
păpuşile la măsuţa lor pentru micul dejun.”
Ada, surioara cea mică coborî şi ea cu greu de
pe scaun şi alergă după surorile ei mai mari.
Ea nu era chemată de obicei la jocurile lor
pentru că era „prea mică să înţeleagă şi prea
neîndemânatică”, dar surorile o iubeau şi o
acceptau oricum prin preajma lor.
Aranjatul pentru „micul dejun” al păpuşilor

s-a transformat curând într-o adevărată joacă
şi toate cele trei fete uitară de găinuşe şi de
iepuraşi. Animăluțele erau responsabilitatea
celor două fete mai mari, aşa s-au înţeles de la
început. Ele doreau să aibă găinuşe şi iepuraşi
cu care să se joace, iar părinţii s-au bucurat
și le-au permis să le ţină doar cu condiţia de
a se îngriji zilnic de ele. Era o muncă uşoară
care le ajuta pe fete să înveţe ce înseamnă
responsabilitatea.
Mama a observat curând că fetele au uitat
ce trebuiau să facă, dar era deja sătulă să le tot
amintească. Le-a mai amintit şi zilele trecute
şi trebuia să le spună de mai multe ori până
Mărgăritarul
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să o asculte cineva. Nu de puţine ori s-a dus
chiar ea să le hrănească. Însă azi nu mai dorea
să se necăjească şi nici să le certe. Era o zi prea
frumoasă pentru a o umbri cu supărări, aşa că
a hotărât să facă altceva în schimb.
Şi-a luat poşeta, s-a îmbrăcat şi a intrat
în camera fetelor să le spună că merge la
magazin.
„‒ Cum? Fără noi? Dar mamă, ia-ne şi pe
noi!!!” se rugă de ea Lina, sperând că dacă
merge la magazin mama îi va lua o bombonică
în plus faţă de porţia zilnică. Toate cele trei
fetiţe iubeau bomboanele de caramel.
„‒ De data aceasta nu veniţi niciuna cu
mine. Mă voi întoarce repede. Însă când mă
întorc vreau să văd că v-aţi îngrijit de animale.”
Mama a plecat, iar fetele au continuat să se
joace.
Mona era mai mare, avea nouă ani. Lina
avea opt ani, iar micuţa Ada avea doar șase
anișori, aşa că nimeni nu o punea şi pe ea la
lucru. Ea doar „asista”. Timpul trecea, dar
Mona şi Lina nu păreau să observe. Nu păreau
să dea prea mare atenţie nici cuvintelor
mamei. Ştiau că dacă uită ele să meargă la
animăluţe, se va îngriji mama, şi acestea nu
vor avea de suferit. Ada însă stătea deoparte şi
le privea fără grai. Ea a auzit cuvintele mamei
şi ştia că ceea ce spune mama trebuia făcut.
Nu înţelegea... „De ce nu merg fetele?! De ce
se poartă de parcă nu au auzit-o pe mama?!”
Dar pentru că surorile ei erau absorbite
de joacă şi pentru că ea nu prea avea loc în
joaca lor, Ada s-a gândit: „Dacă aş merge eu la
animăluţe, m-aş descurca, deoarece am văzut
cum se ocupau surorile mele. Aşa, mama va fi
mulţumită când va veni acasă şi nici nu le va
certa că nu au ascultat.”
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Ada a lăsat păpuşile, s-a dus la găinuşe, a
luat bolul cu boabe şi le-a aruncat pe pământ
‒ mai multe decât trebuia ‒, ca să le ajungă.
A smuls iarbă din capătul grădinii şi a dus-o
în poala rochiţei albe să hrănească iepuraşii. A
luat apoi lopăţica şi a curăţat cuşca având grijă
să nu scape iepuraşii afară. Când a terminat,
s-a dus repede la surorile ei mai mari să
le povestească entuziasmată ce a reușit să
facă. Cu siguranţă, se vor bucura că le-a fost
de ajutor! Dar… fetele nici nu i-au observat
dispariţia.
„‒ Ia să vad ce au făcut fetele mele!” se auzi
vocea blândă a mamei intrând în casă.
O urmă de vinovăție trecu peste chipurile
celor două surori mai mari, dar săriră repede
să o întâmpine pe mama şi să o caute de
caramele înainte ca ea să aibă timp să le mai
întrebe ceva. De data aceasta însă ‒ nu! Mama
părea schimbată. Cu o voce foarte hotărâtă le-a
spus că vrea să meargă să îi arate ce au făcut.
Fetele au urmat-o ascunzându-şi privirile de
ea.
Când au ajuns la animale, mama privi spre
curtea plină de boabe de porumb şi apoi spre
hăinuţele şi mâinile murdare ale Adei şi spre
ochii vinovaţi ale celor două fete mai mari. A
înţeles totul!
Cu o voce şi privire serioasă, mama se
adresă Adei şi scoase din poşetă două pungi
de caramele din cele mai bune. Era porţia pe
două săptămâni pentru toate cele trei fete.
„‒ Ada, felicitări! Se pare că eşti cea mai
ascultătoare şi harnică fetiţă din casa aceasta.
Ai crescut! Acestea sunt pentru tine! Îţi dau
ambele pungi în mână pentru că am încredere
că le vei mânca pe rând, nu mai mult de trei
pe zi. Adică porţia ta şi porţia surorilor tale
care au pierdut şansa de a primi răsplată.” Ce
mare răsplată primise Ada pentru ascultarea
ei!!!
Mona şi Lina priveau cu ochii mari când la
mama, când la Ada, când la bomboane. Tăceau
pentru că erau vinovate şi mai tăceau, pentru
că acum observau pentru prima oară că, în
loc ca ele să fie un exemplu pentru surioara
lor, aceasta a fost un exemplu pentru ele. Şi...
mai priveau la pungile mari cu bomboane.
Oare, au fost destul de drăguţe şi atente cu
Ada, încât aceasta să le dea totuşi şi lor câte o
bomboană?
Dragii mei, o faptă bună nu rămâne
nerăsplătită! Chiar dacă cei din jur nu observă,
Dumnezeu vede. De aceea „să nu obosim în
facerea binelui” , ci să lucrăm cu drag. Răsplata
va veni când nu te aştepţi.

Învăţător

după inima lui

Dumnezeu

Nu putem vorbi despre dragostea
lui Hristos dacă nu cunoaştem inima lui
Dumnezeu şi nu-L putem cunoaşte pe
Dumnezeu fără ca inima noastră să devină
asemenea cu a Sa.
Consider că a fi învăţător după inima lui
Dumnezeu implică, în primul rând, a cunoaşte
dragostea copleşitoare a lui Hristos „care
întrece orice cunoştinţă”, pentru ca astfel
să „ajungem plini de toată plinătatea lui
Dumnezeu” (Efeseni 3:19).
Calităţile necesare slujirii unui învăţător
îşi au fundamentul în trăirea şi dăruirea
necodiţionată a dragostei lui Hristos, căci
„dragostea este legătura desăvârşirii.”
(Coloseni 3:4).
Inimile copiilor sunt materialul fragil
şi maleabil pe care Creatorul doreşte să-l
transforme într-o operă prelucrată cu migală,
care să reflecte sfinţenia lui Dumnezeu şi
strălucirea cerului. Modelarea acestor inimi
implică înţelepciunea şi călăuzirea divină,
o îndelungă răbdare şi o inimă consacrată,
capabilă să împărtăşească mireasma lui
Hristos, pentru ca alte suflete să înflorească
pentru împodobirea cerului, cunoscând
iubirea divină, pe care apoi să o dăruiască în
acelaşi mod... nemăsurat şi nemeritat.
Orice lucrare care Îl are în centru pe
Dumnezeu şi Îi este închinată, dar care nu
este făcută în spiritul dragostei, nu îşi poate
îndeplini rolul şi semninficaţia.
Când devenim copleşiţi de gloria şi
frumuseţea infinită a singurului Dumnezeu,
atunci a vorbi copiilor despre El devine cea
mai mare responsabilitate, dar şi cea mai
plăcută lucrare. Ce poate fi mai minunat decât
„a vesti neamului de oameni care va veni
laudele Domnului, puterea Lui şi minunile pe
care le-a făcut?” (Ps. 78:4).
A sluji la standardul la care suntem chemaţi
în lucrarea cu copiii, înseamnă a sluji cu toată
puterea noastră. (Eclesiastul 9:10). Niciun
sacrificiu nu este îndeajuns de convingător

în comparaţie cu jertfa lui Hristos. Iar inima
unui copil, sensibilă şi deschisă, este receptivă
la dragostea exprimată prin implicarea şi
disponibilitatea noastră. Apostolul Pavel
adresa îndemnul credincioşilor din Colose:
„orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca
pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii
care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata
moştenirii”. (Coloseni 3:23,24)
O slujire autentică include o inimă smerită,
lipsită de tentaţia de a primi în schimb „o slavă
deşartă” (Filipeni 2:3). Nu-i putem motiva
pe ceilalţi la ascultare şi supunere până nu
înţelegem că slujirea presupune renunţarea la
noi înşine în folosul celorlalţi şi conştientizarea
valorii pe care Hristos a dăruit-o fiecărui
suflet. O inimă smerită înţelege importanţa
subordonării voinţei, gândirii și potenţialului
său lui Hristos, conştientizând dependenţa
permanentă de El, ca unica sursă a tot ce este
bun, sfânt şi de folos.
Numai puterea Duhului Sfânt poate
produce schimbarea inimii după modelul lui
Dumnezeu. Aceasta este o lucrare făcută pe
genunchi, prin puterea Cuvântului şi a Duhului
Sfânt. Este ca şi cum ţi s-ar dărui primele file
ale vieţii unui om, iar valoarea cuvintelor
întipărite pe ele vor determina parcursul
celorlalte, cu răsunet şi în eternitate.
Un autor necunoscut spunea astfel:
„Gravează-ţi gândurile în sufletul unui copil,
şi ele vor continua să rămână acolo, chiar
şi atunci când lumea va trece, când stelele
vor cădea şi timpul nu va mai fi. Fiindcă
sufletul omenesc este nemuritor, iar cuvintele
inscripţionate de tine vor continua să existe
toată veşnicia”.
Aşadar, atunci când plantăm în inima
copiilor sămânţa Cuvântului, lumina lui Hristos
va radia mai puternic în vieţile noastre, şi cu
cât vom aprofunda cunoaşterea Lui, acaparaţi
fiind de dragostea Sa transformatoare, cu atât
inima noastră va lua acelaşi contur, ca al inimii
Lui.
Eliza Camelia Ujeniuc
Suceava
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Chemarea
în slujire
Când Dumnezeu are un plan special cu
viața ta, diavolul intră în acțiune și se luptă cu
putere să îl distrugă, dar slavă Domnului care
veghează din cer asupra ta și a planului Său!
Din copilărie, mama îmi povestea cum de
la naștere diavolul s-a împotrivit venirii mele
în lume: am suferit atât eu, cât și ea, și chiar
dacă medicii s-au speriat de situația noastră,
Dumnezeu a spus VIAȚĂ! și așa a fost.
Anii au trecut, am crescut, și pe parcursul
copilăriei Dumnezeu îmi vorbea în diferite
moduri că are un plan special cu mine: uneori
prin vise, când mă puneam în pat auzeam
vocea Lui, alteori prin prooroci sau diferiți
slujitori ai Lui. Cea mai uimitoare revelație care
mă urmărește și astăzi a fost când, supărată
fiind pe sora mea, am început să mă cert cu ea
și la scurt timp în dreptul ușii L-am văzut pe
Domnul Isus care îmi arăta cu degetul că eu
nu am voie să fac așa ceva. M-am oprit brusc
și am realizat că într-adevăr Dumnezeu îmi
cere să fiu atentă la comportamentul meu. Pe
atunci aveam aproximativ zece-unsprezece
ani. Da, Dumnezeu vorbește chiar și copiilor,
iar eu sunt o dovadă vie că Dumnezeu este
interesat de copii! Dumnezeu se coboară la
nivelul lor de înțelegere și le vorbește așa cum
a făcut și în dreptul meu.
De multe ori când mergeam la rugăciune,
Dumnezeu îmi vorbea și îmi spunea că vrea să
mă facă un vas de cinste în Casa Lui. Această
proorocie s-a repetat ani de zile și prin diferite
persoane. Deși copil, conștientizam foarte
bine chemarea în slujire. Mulți îmi spuneau
că Dumnezeu mă va face prooroc, dar eu
credeam că Dumnezeu mă cheamă la o altă
slujire, dar nu știam care este aceea.
La vârsta de paisprezece ani, a început să
prindă contur planul lui Dumnezeu cu privire
la viata mea, slujitorii din biserică a hotărât să
mă ocup de organizarea Şcolii duminicale. Am
plâns mult. Mă vedeam slabă, neputincioasă,
nepregătită, fără experiență. Totuși, am
acceptat provocarea și am început să slujesc
cum știam mai bine. Căutam învățători care să
mă îndrume și să mă ajute cu materiale, dar
toți m-au refuzat. Atunci am făcut o juruință
Domnului: dacă El mă va învăța cum să mă
ocup de copiii de la Școala Duminicală, eu voi
învăța, voi oferi tot ce am și altor învățători. Nu
știam pe atunci că eu de fapt vorbeam despre
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ceea ce voi face în viitor.
După doi ani de slujire, o învățătoare
întoarsă de curând la Domnul, mi-a oferit
materiale pe care să le multiplic. A fost o
binecuvântare uriașă! După alți doi ani, o altă
învățătoare m-a invitat să particip la un curs
de instruire în Baia Mare. Așadar, la vârsta
de optsprezece ani, m-am urcat în tren și am
plecat 250 km, în vederea instruirii. Acolo
l-am cunoscut și pe cel care urma să îmi
devină partener de viață.
După alți patru ani de slujire, Dumnezeu
m-a chemat să lucrez mai mult. Într-o după
amiază, în timp ce eram încercată și plângeam,
am primit un mesaj de la fratele Samuel
Muică: el mă ruga să ajut la implementarea
concursului biblic „Talantul în negoț” în
județul Alba. Imediat am luat decizia și am
spus în mintea mea că nu voi face asta. Totuși,
când am răspuns la mesaj am spus un Da!
hotărât. Așa că, fără voia mea, m-am văzut
prinsă într-o lucrare măreață. Anii au trecut și
Dumnezeu continua să mă cheme mai mult și
mai mult în slujire. Când spuneam că nu mai
pot continua și doream să renunț, Dumnezeu
îmi confirma chemarea în slujire și îmi dădea
și mai mult de lucru. În felul acesta, am ajuns
ca în prezent, să slujesc nu numai copiilor din
biserică, ci și copiilor necreștini prin ateliere
de creație cu scop evanghelistic, dar și să țin
cursuri de instruire pentru învățători. În plus,
Dumnezeu nu încetează să îmi vorbească și să
mă cheme mai mult în slujire.
Ceea ce spuneam în urmă cu șaptesprezece
ani, astăzi se împlinește! O dovadă a acestui
fapt este că aleg să spun și altor colegi ceea
ce am învățat în toți acești ani de lucrare!
Dumnezeu m-a surprins și mă surprinde în
continuare cu planul Lui pentru viața mea!
Pentru cei ce se întreabă ce implică
slujirea, pot să le spun că ea înseamnă
sacrificiu, dedicare, responsabilitate, dragoste
pentru ceea ce facem. Deși de multe ori apar
piedici, merg cu bucurie mai departe, pentru
că știu că Dumnezeu m-a chemat în slujire,
bucuroasă că într-o zi voi putea ține capul sus
când Tata mă va întreba ce am făcut cu planul
și chemarea pe care mi-a facut-o!
Daniela Meisaros – Alba Iulia

„Profesorii nu pot îmbunătății
Scriptura, dar o pot contamina.”
B.Wilkinson

PROFESORUL-MODEL:

PERSONALITATEA
ȘI METODELE SALE
Un profesor este „o persoană cu o pregătire
specială într-un anumit domeniu de activitate
și care predă o materie de învățământ.
Persoana îndrumă, educă, învață pe cineva”.
Mântuitorul Isus Hristos poate fi considerat
profesorul ideal, deși fără studii academice.
Ca un model de profesor, deşi a trăit în alte
timpuri, tehnicile, metodele şi personalitatea
Lui sunt încă de actualitate. Isus a fost cel mai
bun învăţător al tuturor timpurilor. El explica
lucrurile dificile, făcându-le uşor de înţeles.
Un alt motiv pentru care Isus a fost
declarat un mare Învăţător este acela că ştia
să-şi prezinte învăţăturile în aşa fel, încât să
le trezească interesul oamenilor. Explicaţiile
Lui erau simple şi clare. Pentru a-i ajuta pe
oameni să-I înţeleagă mesajul, Isus a folosit
parabole, le-a dat exemple din viaţa practică,
a fost obiectiv.
El a folosit o tehnică de memorare extrem
de eficientă prin repetiția conţinutului de
bază, enunțând aceleaşi concepte și adevăruri

în moduri diferite. Prin repetare, conținutul
trecea din memoria de scurtă durată în
memoria de lungă durată. De exemplu, când
le-a explicat oamenilor despre Împărăţia
Cerurilor, a folosit şapte parabole: „Grăuntele
de muştar” (Matei 13:31-32), „Comoara
ascunsă” (Matei 13:44), „Semănătorul”
(Matei 13:3-8), „Năvodul” (Matei 13:47-50),
„Neghina” (Matei 13:24-30), „Aluatul” (Matei
13:33) şi „Mărgăritarul de preţ” (Matei 13:4546).
Mântuitorul Isus Hristos îi învăţa pe
oameni oriunde îi întâlnea. Îi învăţa de pe
ţărmul mării şi din barcă. Îi învăţa în case, în
sinagogi, în Templu şi în călătorie. Mântuitorul
Isus Hristos, a fost declarat un Mare Învăţător
şi pentru că îi iubea pe oameni. El dorea să-i
ajute să înveţe despre Dumnezeu. Isus i-a
iubit pe adulţi şi pe copii deopotrivă. Copiilor
le plăcea să stea cu El, fiindcă El le vorbea şi îi
asculta.
Ca formă de organizare a învăţării,
Mărgăritarul
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Mântuitorul Isus Hristos a apelat la mai
multe strategii didactice, întâlnite în decursul
istoriei:
 sistemul individual, întrebuinţat în
situaţia femeii samaritene, a orbului din
naştere sau în cazul lui Nicodim;
 sistemul grupului, când discută cu
ucenicii Săi, în grupuri mai restrânse;
 sistemul frontal, în cuvântările adresate
mulţimii;
 sistemul monitorial, când trimite
apostolii să propăvăduiască învăţăturile
Sale („Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate
neamurile, botezându-i în numele Tatălui
şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Și învăţaţi-i să
păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu
sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul
veacului. Amin” - Matei 28: 19-20).

Există câteva principii cu valoare
paradigmatică
în
cadrul
pedagogiei
Mântuitorului Isus Hristos:
 desăvârşirea, care priveşte atât fizicul
(ex: nunta din Cana, minunea înmulţirii
peştelui şi a pâinii, etc), cât, mai ales, viaţa
interioară, axul a ceea ce astăzi numim
personalitate;
 activismul, respectiv lupta interioară
pentru a dobândi binele suprem;
Mântuitorul Isus Hristos, ştie că cele mai
grele lupte sunt cele duse cu sinele. El
propăvăduieşte cea mai eroică formă de
renunţare: autorenunţarea („Dacă voieşti
să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta,
dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer;
după aceea, vino şi urmează-Mă” - Matei
19: 21);
 libertatea interioară, care nu poate fi
afectată de nicio determinare; statul pentru
care luptă Hristos este Statul Ceresc; El
recomandă supunerea faţă de ordinea
exterioară, dând El însuşi exemplul plăţii
dărilor („Să nu socotiţi că am venit să stric
Legea şi proorocii; n-am venit să stric, ci
să împlinesc” - Matei 5: 17); distrugerea
ordinii exterioare nu putea duce decât
la depravare şi dezagregare sufletească
(„Daţi deci Cezarului ce este al Cezarului
şi lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu” Matei 22: 21); libertatea interioară este
degajată prin supunerea faţă de ordinea
existentă;
 egalitatea
şi
iubirea
fraternă,
deoarece toţi sunt fiii lui Dumnezeu;
Isus a predicat pretutindeni toleranţa şi
iertarea semenilor, inclusiv a duşmanilor;
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sentimentele de simpatie sunt arătate cu
generozitate („Să iubeşti pe aproapele tău
ca pe tine însuţi” - Matei 19: 19; „Care este
mai mare între voi să fie slujitorul vostru”
- Matei 23: 11);
 valorificarea copilului, deoarece acesta
este prototipul virtuţii. Copilăria este
o stare de perfecţiune asemănătoare
aceleia la care adultul va accede pentru a
fi mântuit: „Lăsaţi copiii să vină la Mine,
şi nu-i opriţi că a unora ca aceştia este
împărăţia cerurilor”. (Matei 19, 14).

În viziunea mea, profesorul ideal
reprezintă o personalitate complexă formată
din câteva componente. Fiecare dintre acestea
este foarte importantă și indispensabilă.
În primul rând, el trebuie să convingă elevii
că sunt capabili să învețe, să îi încurajeze să
atingă performanța. Profesorul trebuie să îi
motiveze la schimbare. Toți elevii au o valoare
incontestabilă și au cel puțin câte un talent
înnăscut. Profesorul poate să-i arate elevului
că e posibil să-și însușească materia predată.
Acesta investește în caracterul elevilor mai
mult decât în cunoștințele lor. Un elev cu
caracterul schimbat va respecta profesorul, va
fi motivat să învețe și-i va încuraja și pe alții s-o
facă. Descurajările nu îl ajută, nici comparația
cu alții, ci competiția cu sine.
În al doilea rând, profesorul ideal are un
caracter integru. Deseori, oamenii învață
mai mult din propriul exemplu, decât din
cuvinte. În cazul în care vorbele nu coincid cu
faptele, niciodată magistrul nu va fi ascultat,
deoarece îi lipsește autoritatea. Elevii sunt cei
mai buni critici, ei vor observa neconcordanța
și aceasta îi va dezgusta.
În plus, profesorul este un autodidact.
El este implicat într-un proces continuu
de învățare. Un profesor bun se dă pe sine
exemplu elevilor săi și îi încurajează să depună
un efort pentru a învăța.
Un aspect important se referă la faptul
că profesorul găsește valoare în fiecare
elev. El nu critică elevii și nici pe alți profesori
decât în mod constructiv. Expresia „Scopul
scuză mijloacele” nu face parte din mottourile sale.
Concluzionând, chiar dacă elevii nu se
ridică la nivelul așteptărilor profesorului, în
cazul unui dascăl motivat, acest fapt nu este
o piedică pentru a investi în ei și a-i face să
își însușească noțiunile de plăcere și în mod
temeinic.
Ligia Ungureanu - București

Jocul periculos
„Şi acum, vă rog, rugaţi-vă lui Dumnezeu să
aibă milă de noi! Vă va primi El cu bunăvoinţă
când mâinile voastre fac astfel de lucruri? –
zice Domnul oştirilor.” (Maleahi 1:9)
Întâi de toate, doresc ca Dumnezeu să te
binecuvânteze pe tine cel ce citești aceste
rânduri și să îți dea întelepciune să înțelegi
ceea ce El, Domnul, dorește pentru tine și
pentru cei din jurul tău!
Într-una din zile căutam o aplicație pe
telefonul mobil care să-mi fie utilă în lucrul
meu. Neștiindu-i exact numele am început să
iau la rând aplicațiile pentru a o indentifica pe
cea de care aveam nevoie și spre surprinderea
mea în timpul căutărilor pe telefon îmi tot
apărea reclama unui joc pe care la început
l-am ignorat, dar văzând insistența cu care tot
apărea am dat instalare să văd despre ce este
vorba, curios de fel, deoarece, ca învățător de
Şcoală duminicală, consider că este bine să
vezi și să știi cu ce se confruntă copiii, mai ales
că reclama jocului nu apărea doar pe telefonul
meu, ci sigur apărea și pe alte telefoane. După
ce l-am instalat, bineînțeles, am început să
mă îndeletnicesc cu el acordându-i atenție
mai mult decât merita. Menționez faptul
că de regulă nu mă joc pe telefon, deoarece
consider această activitate un timp pierdut.
„Joaca de-a jocul” a ținut câteva zile, nu multe
ore ca timp întreg, ci timp fracționat, pe care
dacă la final de zi îl adunai însuma mai mult de
o oră, aceasta fiind și scuza multora: „‒ Frate,
dar eu nu mă joc mult.”, sau „‒ Frate, copilul
este atât de liniștit când se joacă, iar eu îmi fac
treaba liniștită prin casă.”. Eu nu știam de fapt
că Domnul avea ceva să îmi spună.
Ce vă mărturisesc acum este ceea ce
Domnul mi-a descoperit într-un vis de noapte.
Se făcea că este duminica dimineață și
trebuia să plec la biserică. Ca fiecare persoană,
am mers la baie și uitându-mă în oglindă
am rămas surprins de faptul că, pe palmele
mele de la încheieturi în jos, aveam tatuate
integral în culori vii chipurile personajelor
din jocul pe care doar de câteva zile îl jucam
de puține ori pe zi. Am pornit apa la robinet în
ideea că mă voi spăla și se vor șterge, dar nu
a fost așa, ci am rămas cu ele pe mâini oricât
de mult am încercat să le curăț. Am început
să mă îngrijorez mai tare, deoarece fiind
duminica în care serbam Cina Domnului, ca
și slujitor trebuia să trec prin fața fraților cu
astfel de mâini. Trezindu-mă, m-am bucurat
că a fost un vis. Am întreabat pe Domnul ce

înseamnă visul acesta, deoarece eram tare
tulburat și am înțeles primejdia care ne paște
pe toți, multele situații în care mâinile noastre
sunt încărcate cu atâtea lucruri care nu plac
Domnului. Ochiul omenesc le vede curate, dar
cum le vede Dumnezeu, dragii mei? Dacă întrun timp așa scurt pentru mine, jocul a ajuns
să fie tatuat pe mâinile mele, pe ale tale și pe
ale copiilor de lângă tine, cum sunt? Ceea ce
știu este că un tatuaj odată făcut, ca să fie scos
implică în primul rând voință, apoi suferința
scoaterii acestuia, ca tăierea pielii, sânge,
etc. Dar toate acestea trebuie să se întâmple
pentru ca mâinile noastre să poată sluji din
nou lui Dumnezeu. Mâinile murdare aduc
jertfe murdare, neprimite înaintea Domnului.
Prin versetul din Maleahi 1:6, Dumnezeu
întreabă: „...dacă sunt Stăpânul vieții tale,
unde este teama ta de Mine?”
‒ Dragul meu care citești aceste rânduri,
privește la mâinile Domnului, care din
dragoste pentru noi au fost străpunse, mâini
nevinovate pe care oamenii au îndrăznit să
le lovească, mâini din care a curs Sânge sfânt.
Rugăciunea mea este să lași ca acest Sânge să
îți spele și ție mâinile care fac atâtea lucruri
murdare care întristează pe Domnul. Nu lăsa
ca tu sau cei din preajmă să fiți prinși de duhul
acesta al jocurilor, să deveniți robi cu mâini
mânjite de fel și fel de lucruri. Tot în Maleahi
1:14 vedem că Dumnezeu condamnă oamenii
care vor să Îl înșele, care cred că Îi pot sluji cu
două mâini betege. Dacă mă întrebi acum, cum
de altfel m-au întrebat și alții... ce joc am jucat?
îți spun cu mâna pe inima că nu mai știu. Am
cerut Domnului puterea de a uita și de a nu mai
dori astfel de lucruri și El în bunătatea Lui m-a
ascultat. Nu te înșela singur! Curăță-ți mâinile
în Sângele Domnului, cere-I iertare și puterea
de a birui! Dumnezeu să te binecuvânteze și
să te ajute să îți păstrezi mâinile curate atât tu,
cât și cei de lângă tine!
Cu Domnul Isus înainte!
Neagoe Daniel
Biserica „Muntele Sionului” Deva
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Ursuleţul nescultător

(povestire pentru preşcolari)

Această povestioară se poate prezenta
copiilor sub formă de teatru. Puteţi printa
imaginile alăturate pe carton şi le puteţi
ataşa un mâner în spate (un beţişor de
îngheţată). Puteţi desena o gaură de vizuină
pe un carton pe care să îl puneţi în spatele lor,
iar din polistiren puteţi face o tufă şi cele trei
stânci: Prima - înaltă dar îngustă, a doua - de
înălţime medie, dar mai lată ca prima, iar a
treia - mult mai puţin înaltă decât primele,
dar cea mai lată. Puteţi să adăugați şi nişte
floricele pe ultima stâncă. Cele trei stânci vor
fi aşezate una în faţa celeilalte, vizuina va fi
ataşată sus în spatele primei stânci, iar pentru
ursuleţi va trebui să faceţi găuri în lateralul
stâncilor (polistirenului) unde să introduceţi
beţişoarele suport.
A fost odată o ursoaică mamă, care a avut
trei ursuleţi drăguţi. „‒ Haideţi să vedem cât
sunt de drăguţi…” (scoate pe rând ursuleţii). Îi
puteți număra împreună cu mine? 1,2,3... „–
Bravo, aţi reuşit! Nu-i aşa că sunt drăgălaşi?”
Pentru că la început erau mici şi
neîndemânatici, mama i-a ţinut ascunşi
în vizuina pregătită special dinainte şi îi
îngrijea cu drag. Dar pentru că trebuia să
mănânce, a hotărât să plece după mâncare
în apropiere. Vizuina era săpată undeva pe
un munte stâncos şi nu era uşor oricui să
coboare pe stânci, dar ea se descurca. I-a
ascuns acolo pe ursuleţi tocmai pentru ca
animalele din pădure să nu le facă rău. Dacă
lupii, hienele sau alte animale ar fi văzut
puii lăsaţi singuri, cu siguranță i-ar fi atacat.
Înainte să plece, însă, mama i-a chemat pe
toţi trei şi le-a spus:
„‒Voi să ascultaţi ce vă spune mama
acum şi să rămâneţi aici în vizuina de pe

16 16
• Mărgăritarul
• Mărgăritarul

stânci. Jucaţi-vă cuminţi înăuntru şi nu
încercaţi să coborâţi! Vă promit că în scurt
timp vom merge împreună la plimbare şi
vom cutreiera pădurea. Nici lângă marginea
stâncii să nu staţi ca nu cumva să cădeţi!
Dacă veți cădea o să vă loviţi la ( fă semne în
timp ce spui următoarele, încurajând copiii să
le facă împreună cu tine) lăbuţe, urechiuşe,
botişor, ochişori, burtică şi codiţă, aşa că staţi
cuminţi şi fiţi ascultători. Ne-am înțeles?”
„‒ Da, mămico!” au răspuns ursuleţii.
Ursoaica a plecat, iar ursuleţii au început să
se joace. La un moment dat, ursuleţul cel mai
mic (care credeţi ce e cel mai mic?) a spus:
„‒ Ce mică e vizuina aceasta aici pe stâncă,
nu avem loc să alergăm. Ce ar fi să coborâm
cu o stâncă mai jos? Acolo e mai mult loc de
alergat.”
„‒ Ce ziceţi voi, a gândit bine ursuleţul
3?... Ce i-a spus mama?... Exact. Tu ştii că
trebuie să asculţi de mama ta, nu-i aşa?”
Ursuleţii 1 şi 2 i-au spus: „Nu sări,
ascult-o pe mama! Doar nu vrei să te răneşti
la lăbuţe, urechiuşe, botişor, ochişori,
burtică şi codiţă.” Dar micuţul sări (sari şi tu
împreună cu copiii) şi... ce credeţi, s-a lovit?
Era o stâncă nu prea joasă, aşa că ursuleţii
îl auziră zicând: „‒ Auu!! M-am lovit, dar
numai la lăbuţe şi urechiuşe, nu la botişor,
nu la ochişori, nu la burtică şi nici la codiţă.”
Bucuros că nu s-a lovit tare, micuţul alergă
cât alergă şi apoi zise:
„‒ Pe stânca de mai jos e şi mai mult loc
să alerg, ce-ar fi să mai cobor puţin?”
„‒ Nuu!!! ‒ strigară ceilalţi ursuleţi ‒ noi
trebuie să ascultăm de mama! Vrei să te
răneşti la lăbuţe, urechiuşe, botişor, ochişori,
burtică şi codiţă?” Dar ursuleţul nostru sări

Urmările neascultării
(poveste pentru cei mici și cei mari)

(săriţi şi voi) şi apoi strigă: „‒ Auu!! M-am
lovit la lăbuţe, urechiuşe, botişor, ochişori,
dar nu la burtică şi codiţă.” După ce îşi reveni,
alergă puţin pe acolo şi apoi spuse:
„‒ O, dacă aş sări jos aş putea să alerg
printre florile acelea frumoase, poate chiar
să culeg câteva pentru mama şi apoi să urc
înapoi sus la vizuină înainte să se întoarcă
ea. Nici nu va şti că am coborât.”
„‒ Ooo, oare a gândit bine ursuleţul? Ce
voia mama: flori sau copii ascultători? ….”
Dar micuţul ursuleţ nici nu le mai spuse
frăţiorilor săi nimic, ci săăări (săriţi şi voi).
Stânca aceasta de pe care a sărit era cea
mai înaltă, iar când ajunse jos, micuţul
nostru strigă: „‒ Auuuu! M-am rănit la
lăbuţe, urechiuşe, botişor, ochişori, burtică
şi codiţă!”
„‒ Vai! Vedeţi ce a făcut micuţul ursuleţ?
Aşa se întâmplă când nu asculţi. Tu trebuie
să fii un copil care ascultă de părinţi.”
Deodată, în timp ce el plângea, o tufă
mare din apropiere a început să se mişte.
Era ceva acolo. Dacă era vreun animal din
pădure care vine să îl mănânce? Micuţul,
foarte speriat, încerca să se urce înapoi pe
stâncă, dar nu putea; stânca era prea înaltă.
Tufa se mişca tot mai tare, tot mai tare până
când .... ştii cine a ieşit din ea? (Aici menţine
puţin suspansul.) ... Era mama, chiar mama
ursuleţilor. Ce bine că a venit la timp! Ea
l-a salvat pe ursuleţul neascultător şi l-a
urcat înapoi la vizuină, dar era foarte tristă
pentru că el nu a ascultat-o. Cu capul plecat,
ursuleţul cel mic a şoptit:
„‒ Mămico, te rog frumos să mă ierţi. De
acum înainte voi fi ascultător.”
„‒ Te iert, dragul meu! Trebuie să ştii, însă,
că neascultarea are întotdeauna urmări:
pentru că te-ai rănit la lăbuţe, urechiuşe,
botişor, ochişori, burtică şi codiţă nu te voi
putea scoate curând la plimbare cu mine,
aşa că va trebui să mai rămâi în vizuină până
îţi va trece. De data aceasta, însă, veţi fi cu
toţii ascultători, nu-i aşa?’’

,,‒ Tată, am voie să merg acum în grădină,
în leagăn?”, întreabă micuţul Tomas pe tatăl
său, care tocmai voia să plece de acasă.
,,‒ Nu, dragul meu, nu astăzi. Mâine poţi
din nou să te legeni, cât doreşti.”, răspunse
tatăl înainte de a pleca. Tomas privea în urma
lui. Băiatul era dezamăgit. Să aştepte până
mâine?! O zi întreagă să aibă răbdare?! A fost
drept din partea tatălui să-i interzică pur şi
simplu să se dea în leagăn?!
Tomas privea afară în grădină. Acolo, mai în
spate, era agăţat leagănul. Să-l privească puţin
doar, avea voie. Curând a stat lângă leagăn.
Tomas a privit în jur. Nimeni în apropiere...
Tatăl a plecat, şi cine ar putea să-i spună că
Tomas totuşi s-a legănat?!

Băiatul se aşează în leagăn şi-l pune în
mişcare. Curând leagănul zboară tot mai sus.
,,N-a fost deloc frumos din partea tatălui, sămi interzică această distracţie!”, gândeşte
Tomas, în timp ce se avântă tot mai mult.
Dintr-odată frânghia se rupe. Mama îl
aude pe micul Tomas urlând. Ea vine din
casă fugind. Fiul ei stă culcat în iarbă şi geme
îngrozitor. Unul din braţe îi este rupt. Tomas
trebuie dus imediat la medic. Acolo braţul este
pus în ghips, iar Tomas are dureri mari.
Mai târziu vine tatăl. El încă nu ştie ce s-a
întâmplat, până ce mama îi povesteşte. Acum
stă în faţa lui Tomas. Băiatul îl priveşte şi se
ruşinează, deorece recunoaşte imediat ce
are tatăl în mâna lui: o frânghie nouă pentru
leagăn... O, bunul tată! Tata nu i-a permis să se
dea în leagăn, pentru că a văzut că frânghia era
slăbită şi nu voia ca fiul său să se accidenteze.
De multe ori, părinţii trebuie să refuze câte
o dorinţă a copiilor din motive întemeiate,
iar când micuţii vor crește mai mari, îşi vor
dea seama, că şi Tatăl nostru ceresc nu ne
va împlini toate cererile. El ne iubeşte şi
ştie ce este și ce nu este bun pentru noi. Să
ascultăm întotdeauna de El şi înainte de toate
să învăţăm să aştepăm cu răbdare! Urmările
neascultării pot fi foarte amare!
Sursa: http://povestiricrestine.ro
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Învățător după inima lui

Dumnezeu
„Învață-i

pe cei mici tot adevărul
și nimic altceva decât adevărul;
învățarea este cea mai mare nevoie
caracteristică a copilului.”
(Charles Spurgeon)

A fi învățător este o mare onoare, dar și o
mare responsabilitate. Învățătorul poate modela și șlefui un caracter, fie îl poate mutila
pentru totdeauna. Domnul Isus Hristos a fost
numit „Învățătorul”, tocmai pentru că El nu
mutila oameni, nu îi traumatiza, ci dimpotrivă,
cuvintele Sale aveau puterea de a schimba radical viețile oamenilor. Ceea ce ieșea în urma
acestei schimbări era de o frumusețe divină.
Înainte de înălțarea lui Isus la cer, El ne-a
lăsat misiunea de a transmite învățătura Lui
pretutindeni (Matei 28:20). De remarcat
este faptul că Domnul Isus nu ne-a trimis să
rezolvăm problemele alimentare, financiare,
de sănătate ale lumii, ci problemele legate de
minte, respectiv de învățătură. Deși biserica
trebuie să se implice și în acțiuni umanitare,
civice, politice, etc., totuși nu trebuie să uităm
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că a învăța pe oameni constituie principala
noastră acțiune. În primul secol de existență a
bisericii, întreg Imperiul Roman a fost impactat de oamenii care au ascultat de Învățătorul
lor și au transmis mesajul în orice ungher al
Imperiului.
Au ieșit mulți învățători, mulți oameni care
au observat avantajele și onoarea de a învăța
pe alții, dar neglijând responsabilitatea atașată
acestei prețioase slujiri, au ajuns să mutileze
iremediabil atât oameni, cât și comunități
întregi. Biblia avertizează în mod repetat și
apăsat asupra proorocilor mincinoși și asupra
învățătorilor mincinoși, pentru că tocmai aici
se află cheia omenirii.
Astăzi când există atâta informație care
oferă învățătură, dar și atâtea mijloace de a
intra în contact cu ea, astăzi când în câteva

secunde poți accesa orice învățătură și poți
intra în contact cu orice învățător sau curent
de gândire de pretutindeni, astăzi avem cea
mai mare nevoie de învățători după inima
lui Dumnezeu. Uitându-ne la apostolul Pavel
și la procedura lui de învățare față de Timotei,
putem observa câteva caracteristici ale unui
învățător după inima lui Dumnezeu.
În primul rând, un învățător după inima
lui Dumnezeu este caracterizat de prețuire
pentru cel pe care îl învață. „…către Timotei,
copilul meu preaiubit…” (2 Timotei 1:2). Așa
mare valoare avea Timotei pentru el, încât
apostolul Pavel ajunge să folosească cele mai
frumoase cuvinte pentru a exprima dragostea
părintească. Un învățător după inima lui Dumnezeu are inima lui Dumnezeu, iar inima lui
Dumnezeu este plină de dragoste. Aducândune aminte de 1 Corinteni 13, suntem obligați
și cu privire la actul educațional să spunem în
același registru: „Pot să predau cele mai importante informații celor mai capabili copii, în
cele mai bune condiții, însă dacă nu am dragoste, nu voi realiza nimic bun”.
Apoi, un învățător după inima lui
Dumnezeu conștientizează nevoia spirituală.
„Mulțumesc lui Dumnezeu, căruia Îi slujesc cu un cuget curat, din moși strămoși, că
neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele,
zi și noapte.” (2 Timotei 1:3). Iată-l pe apostol cum înțelege rolul de învățător în viața lui
Timotei. Acest rol nu constă doar în transmiterea informațiilor, în achitarea de slujba
încredințată, nici nu este nepăsare de modul
în care va evolua Timotei, ci Pavel se implică
spiritual aducându-l în rugăciune înaintea lui
Dumnezeu. El vine să mulțumească lui Dumnezeu pentru Timotei, apoi mijlocește pentru
el și face lucrul acesta perseverent. Responsabilitatea învățătorului este de a se păstra întro relație vie, puternică și consistentă cu Dumnezeu, tocmai pentru a putea avea impact
spiritual în viața copiilor pe care îi slujește.
În al treilea rând, trebuie să observăm
la Pavel că el conferă responsabilități
tânărului Timotei. „De aceea îți aduc aminte să
înflăcărezi darul care este în tine prin punerea
mâinilor mele” (2 Timotei 1:6). Există o capcană în procesul mentoratului, al educării și
al ucenicizării, o capcană care este foarte periculoasă, anume capcana hiperprotectivității.
Atunci când învățătorul iubește atât de mult,
este atât de dedicat, atât de implicat, încât el
le face pe toate, tot timpul, nelăsând pe copil
să mai facă ceva semnificativ. Apostolul Pa-

vel este cel ce l-a împuternicit pe Timotei și
acum are grijă să nu îl lase numai să dețină
împuternicirea, ci el trebuie să o și folosească. A pune responsabilități pe umerii copiilor
sau ai ucenicilor, după ce, bineînțeles, am și
investit în ei, este o etapă deosebit de importantă. Acest lucru îl descoperim și în modul de
predare al Domnului Isus Hristos. După ce a
împuternicit pe ucenicii Săi, El i-a și trimis să
lucreze cu investiția conferită.
Un învățător după inima lui Dumnezeu va
ști să confere responsabilități celor pe care îi
învață, în felul acesta conducându-i spre maturitate și desăvârșire.
Ce ar fi fost viața lui Timotei fără modelarea
lui Pavel? Ce s-ar fi întâmplat dacă Pavel l-ar fi
mutilat, deformat și traumatizat pe Timotei?
Istoria ne spune că Timotei a fost un slujitor
foarte curajos al lui Isus Hristos până acolo
încât a fost martirizat. Anual, în cetatea Efes,
unde slujea Timotei, se sărbătoarea o mare
sărbătoare numită Catagoghion, iar procesiunea presupunea manifestări din cele mai idolatre și imorale. Timotei a dovedit că la baza
credinței și a principiilor sale stă o învățătură
de mare valoare și un exemplu demn de urmat: a predicat adevărul, l-a exemplificat în
faptele sale și a chemat la pocăință, apoi a fost
gata să își dea viața pentru ceea ce învățase.
În 2 Timotei 1 - am descoperit trei componente ale unui învățător după inima lui
Dumnezeu. De-acum, nu ne rămâne altceva
decât să ne evaluăm în lumina Scripturii și
apoi să facem ajustările necesare pentru a
deveni acei oameni care seamănă cu Marele
Olar, acei oameni care modelează și conduc pe
alții spre maturizare, spre dezvoltare și spre
desăvârșire. Amin.
Alex Păduraru - Prezbiter
Biserica Poarta Cerului Timișoara
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ÎNVĂȚĂTORUL
EFICIENT
Începe noul an școlar, concomitent începe
și Școala duminicală... O filă albă, care va fi
scrisă de-a lungul a nouă luni de muncă cu
copiii din biserică. Oare cum va arăta această
filă la sfârșitul anului școlar? Verbalizată sau
nu, această întrebare există în inima tuturor
învățătorilor de Şcoală duminicală. Întrebarea
dă emoții, temeri, îngrijorări... Gândul se
întoarce la ce a fost în trecut, la ce am vrea
să continuăm, să dezvoltăm, să îmbunătățim.
Implicit ne gândim la ceea ce am vrea să nu se
mai repete, așadar la ce am vrea să schimbăm.
Cu alte cuvinte, dorința fiecăruia este de a fi
mai eficient. Cine nu ar dori să aibă succes, să
se bucure de roadele muncii lui, astfel încât
efortul să nu fie zadarnic?
A fi eficient înseamnă a lucra cu un scop
și a-l atinge... a te bucura de efectul pozitiv al
muncii tale. Sau în alți termeni, înseamnă a
face mai bine pe parcurs. În dorința de a avea
rezultatele scontate, direct proporționale cu
efortul depus, învățătorii sunt motivați să se
pregătească temeinic, să se echipeze, să se
mobilizeze pentru provocările din noul an
școlar.
Multe lucruri le învățăm din experiențele
proprii. Unele experiențe sunt frumoase,
altele sunt mai neplăcute. Fiecare experiență,
dacă nu o lăsăm să treacă... neobservată, este
un prilej de învățătură. Un proverb spune că
cel înțelept învață din experiența altora. Fără a
considera că știe tot și conform dezideratului
Omul, cât trăiește, învață!, învățătorul care
dorește să devină eficient, va face tot posibilul
să învețe și să se perfecționeze.
Ca fostă învățătoare de Şcoală duminicală,
cu experiența acumulată de-a lungul a
mai bine de douăzeci de ani de Şcoală
duminicală, aș dori să vin în sprijinul noilor
învățători. Aș vrea să-i încurajez, să-i ajut săși păstreze optimismul și să prețuiască mereu
această slujbă. Lucrarea aceasta este așa de
importantă, încât merită absolut orice efort
pentru a o face cât mai bine și a da ceea ce
avem mai bun, pentru a fi cât mai eficienți.
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Domnul Isus a adresat o întrebare lui
Petru: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești tu, mai
mult decât aceștia?” „Da, Doamne”, i-a răspuns
Petru, „știi că te iubesc.” „Paște mielușeii
mei.”... Și acest dialog, cutremurător, continuă!
Dumnezeu îi încredințează lui Petru toată
turma. Însă întrebarea adresată lui Petru
răsună și astăzi pentru noi și pentru toți cei
ce au urechi de auzit. Aș putea spune că vine
din cer până la urechea fiecărui învățător
de Şcoală duminicală... și nu numai! Ai auzit
întrebarea?!!! Trebuie să avem deschise
urechile inimii pentru a o putea auzi. Domnul
așteaptă răspunsul tău. De răspunsul pe care
poți tu să îl dai la această întrebare, depinde și
eficiența ta în lucrarea cu Mielușeii Lui. Dacă
Îl iubești pe El, îi iubești și pe mielușeii Lui.
Aceasta este o condiție esențială pentru ca
Domnul să dea în mâinile voastre mielușeii
Lui. Putem înțelege profunzimea acestui
dialog, gândindu-ne că după lepădarea sa de
credință, e posibil ca Petru să se fi așteptat la o
altă întrebare din partea Domnului Isus. Însă
întrebarea pe care i-o adresează Domnul Isus
este surprinzătoare și dovedește, că în ciuda
slăbiciunilor lui Petru și a trădării lui, Domnul
Isus a văzut în el o valoare, un om capabil. La
fel vede și în tine cel căruia îți adresează peste
veacuri aceeași întrebare. Nu poți lucra cu
mielușeii fără să îi iubești, deoarece ei sunt
zburdalnici. Când ei devin oițe (adolescenți),
chiar ne dau de furcă. Lucrarea lui Dumnezeu
cere multă seriozitate, multă dedicare, multă
pasiune... Dar să nu uitați: „Noi suntem
împreună lucrători cu Dumnezeu.” (1 Cor.
3:9). Domnul Isus, care a încredințat această
lucrare lui Petru și după el, tuturor celor
chemați, nu ne-a abandonat; nu ne-a lăsat
să ne descurcăm singuri. El declară: „Toată
puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ...
Duceți-vă ... Și învățați-i să păzească tot ce
v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi, în
toate zilele, până la sfârșit.” După aceea,
Petru ne scrie: „Dumnezeiasca Lui putere
ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia,

prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat, prin
slava și puterea Lui.” (2 Petru 1:3). Apostolul
Pavel ne spune în Romani 5:5: „Însă nădejdea
aceasta nu înșală, pentru că dragostea a fost
turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt
care ne-a fost dat”. Dragostea pentru acești
copii vă va mări eficiența din zi în zi, dacă
gândurile voastre vor fi la ceea ce am primit.
Noi suntem atât de dependenți de Cuvântul
lui Dumnezeu în orice moment, dar mai ales
în lucrare! De multe ori suntem descurajați,
ni se pare că nimic nu merge, că noi nu mai
putem... etc... Cea mai puternică încurajare
constă în „… făgăduințele Lui, nespus de mari
și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii
dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea
care este în lume, prin pofte.” (2 Petru 1:4).
Munca cu copiii nu este o joacă sau o simplă
ocupație. De multe ori, captarea și menținerea
atenției sunt etape dificile în lecție, în
ciuda abilităților dobândite. Totuși, dacă
ne înarmăm cu „acest fel de gândire”, avem
succes: biruința a fost câștigată de Domnul
Isus și ea ne aparține, dacă rămânem în El.
Am spus mai sus că învățătorul este într-o
pregătire continuă. Dacă vom citi atenți
Cuvântul, vom vedea de câte ori se face referire
la cuvântul „cunoaștere”: „Și viața veșnică
este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul
Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos, pe
care L-ai trimis Tu.”. Versetul din 2 Petru 1:3,
se referă la același lucru: „prin cunoașterea
Aceluia care ne-a chemat...”. Doriți, cu adevărat

să fiți eficienți? Cunoașterea lui Dumnezeu
presupune muncă, timp, preocupare, într-un
cuvânt presupune îndeletnicirea cu cititul
Bibliei. Este nevoie de autodisciplină pentru
a ajunge să dobândești deprinderea de a citi
Biblia cel puțin o oră, în mod regulat, în fiecare
zi și apoi în fiecare an. Dacă citirea Bibliei
ne ajută să cunoaștem despre Dumnezeu,
ascultarea de Cuvânt aduce revelația. Îl putem
cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, numai
prin revelație. În Ioan 7:17 scrie: „Dacă vrea
cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască
dacă învățătura este de la Dumnezeu, sau dacă
Eu vorbesc de la Mine…” Dacă ne vom înarma
cu o gândire biblică, vom trăi după principii
biblice. Acțiunile noastre, vorbirea noastră,
idealurile noastre vor fi în conformitate cu
Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Totul va fi
după alte reguli, diferite de ale lumii în care
trăim. Noi nu putem transmite copiilor decât
ceea ce cunoaștem noi înșine cu adevărat. Le
putem vorbi, dar nu le putem transmite. Dacă
noi am fost transformați, dacă noi cunoaștem
Biblia și Îl cunoaștem pe Autorul ei, dacă
noi am făcut fiecare gând rob ascultării de
Hristos, atunci îi vom putea ajuta și pe copii să
se lase transformați după Scriptură. Eficiența
învățătorului se vede în măsura în care
predarea sa produce schimbare. Acest lucru
este posibil numai dacă rămânem în Hristos
și dacă Îi urmăm exemplul. Adesea, El mergea
singur, la o parte și se ruga. Uneori petrecea
o noapte întreagă în rugăciune. Rugăciunea
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este o putere pe care ne-o pune Dumnezeu la
îndemână; este cel mai important lucru care
trebuie făcut: „A te ruga, este singura acțiune
în a cărei eficiență mă încred!” (Nicolas Gomez
Davila). Sau „Puterea rugăciunii și eficiența
ei depind de puterea relației cu Dumnezeu.”
(George Cornici).
Apoi, Domnul Isus ne-a dat un exemplu
copleșitor de slujire. Slujirea presupune
ascultare și supunere. De meditat adânc la
porunca Domnului Isus: „Între voi să nu fie
așa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi,
să fie slujitorul vostru; și oricare va vrea să
fie cel dintâi între voi, să vă fie rob”. În cultura
românească, a sluji și a slugări au ajuns

Dumnezeu nu se întoarce fără rod.
Subiectul despre eficiența învățătorului
pare inepuizabil. Pe de altă parte, cooperarea
cu copiii, cu colegii, cu Biserica și cu părinții,
face lucrarea mai eficientă. Prin prezența sa,
învățătorul transmite nu numai conținutul
lecției, ci și conștientizarea lumii spirituale
și prezența lui Dumnezeu. În tot ceea ce
face învățătorul în lucrare are nevoie de
încredere în Dumnezeu. El este acolo în
clasă, lucreză, atinge și cercetează copiii și
pe învățător. Duhul Sfânt care locuiește în
învățător conduce procesul de predare și
toată activitatea. Noi credem în supranatural,
trebuie să vorbim despre supranatural, despre

sinonime. Slujirea nu se mai practică, a căzut
în dizgrație. Nici nu se vorbește despre a sluji
pe cineva. Și totuși Cuvântul lui Dumnezeu
este imuabil. Învățătorii au sarcina să-i învețe
pe copii aceste lucruri, dar să fie ei înșiși
adevărați slujitori. Fără voluntarism, nu se
poate vorbi de creștinism. Și ne întrebăm
unde este puterea? Legile Împărăției pe
care o propovăduim și în care trăim sunt în
contradicție cu regulile lumii. Este o taină
care trebuie deslușită și trăită. Slujba de
învățător aduce beneficii discipolilor, familiei,
dar și magistrului. Pe noi, învățătorii, ne ține
treji și ne mobilizează. Dar știm că înaintea
lui Dumnezeu contează, în primul rând,
osteneala noastră: „De aceea, prea iubiții
mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna
în lucrul Domnului, căci stiți că osteneala
voastră, în Domnul, nu este zadarnică.” (1Cor.
15:58). Conform Isaia 55:10,11, Cuvântul lui

prezența îngerilor. Aceasta este credința
noastră. Uneori lecțiile sunt fade, lipsite de
putere, din cauză că uităm că El este de față
și vrea să atingă și să miște inimile. Duhul
Sfânt ne călăuzește și ne descoperă modul și
momentul în care să vorbim aceste lucruri.
Trebuie să ne bazăm tot timpul pe intervenția
lui Dumnezeu. El dorește să Se facă cunoscut
și acesta este scopul suprem al lucrării.
Aș dori ca aceste cuvinte să inspire curaj,
dorință și încredere: NOI SUNTEM ÎMPREUNĂ
LUCRATORI CU DUMNEZEU. Aceasta este
temelia eficienței. Aceasta va da relevanță
învățăturii creștine. Puterea care se ascunde
în Cuvânt este singura care transformă. „EL
VORBEȘTE CA UNUL CARE ARE PUTERE”.
Închei cu Filipeni 4:13: „Pot totul în HRISTOS,
care mă întărește”. Amin!
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Livia Buciuman

ÎNVĂŢĂTOR
DUPĂ VOIA LUI DUMNEZEU
DUMNEZEU a creat lumea dupa planul
Său măreț și a rânduit ca lucrarea Lui să fie
făcută sub ungerea Duhului Sfânt pe pământ
și ca această lucrare să fie pentru zidirea
bisericii lui Hristos și pentru pregătirea
acelor care sunt chemați după planul Său
la mântuire. În sensul acesta, Domnul Isus
pregătește oameni care să slujescă în biserică,
care să fie învățători după voia lui Dumnezeu
și nu oricum, ci în unitate, ascultare și
supunere. Învățătorul este omul care se pune
la dispoziția lui Dumnezeu, se pregătește și
trăiește Cuvântul lui Dumnezeu, apoi învață
și pe alții calea lui Dumnezeu. În următoarele
rânduri voi prezenta câteva valori pe care
trebuie să le aibă fiecare învățător de Şcoală
duminicală.
UNITATEA - Trebuie să înțelegem că în
lucrarea lui Dumnezeu este foarte importantă
unitatea. Domnul Isus spune: „Eu și Tatăl una
suntem” (Ioan 10:30). Nici Fiul lui Dumnezeu nu
și-a permis ca să facă lucrarea de unul singur și
după bunul Său plac. În Ioan 6:38 este scris: „Căci
M-am pogorât din cer să fac nu voia mea, ci voia
Celui ce M-a trimis”. Fiecare învățător trebuie
să își pună întrebarea: Cine m-a trimis în lucrare
și a cui voie o fac? Dacă Domnul Isus a înțeles
lucrarea care vine de la Tatăl și a înfăptuit-o, de
asemenea, noi trebuie să înțelegem că lucrarea
nu este a noastră, ci este a Domnului, și că trebuie
făcută în unitate și după voia Domnului. Unitatea
ne ajută la a ne sprijini reciproc și a ne ruga unii
pentru alții, dar și la a învăța unii de la alții și
la a ne completa. Menținerea unității nu este o
acțiune facilă, dar Domnul Isus a spus că El va fi
cu noi pâna la sfârsit.
ASCULTAREA - În Marcu 9:7 citim: „De
El să ascultați”. Când vorbim despre ascultare
trebuie să înțelegem că noi, oamenii, trebuie
mai întâi să ascultăm de cel care ne-a creat după
chipul Său. În Romani 6:16 găsim scris: „Nu
stiți că, dacă vă dați robi cuiva, ca să-l ascultaţi,
sunteţi robii aceluia de care ascultaţi...” Adresez
întrebarea: A cui robi suntem?. Dacă suntem
robii lui Dumnezeu înseamnă că vom asculta de
Domnul și de Cuvântul Său. Din contră, dacă nu
suntem predați în totalitate Domnului nu putem fi
robii Lui. Neascultarea va produce în viața noastră
o lupta teribilă între suflet și duh. Neschimbați și
fără a fi înnoiți prin Duhul Sfânt nu putem sluji
ca învățători. Am văzut astfel de oameni care se
zbat din greu să fie ascultători, dar în inima lor nu
există acea ascultare plăcută Domnului.
Dacă citești aceste rânduri și te găsești în

această situație nu mai continua lupta, deoarece
nu vei avea biruință! Predă-ți viața în totalitate
Domnului și vei putea fi un învățător care slujește
în ascultare! Este adevărat că uneori ni se pare
că în urma ascultării pierdem prieteni și colegi,
însă cel mai important este să nu Îl pierdem pe
Domnul Isus. Cine rămâne ascultător până la
capăt va primi cununa vieții.
Conform versetului din Evrei 13:17, care
spune „Ascultați de mai marii voștri, căci ei
priveghează asupra sufletelor voastre”, mai
există și acest aspect cu privire la ascultare.
Domnul să ne binecuvânteze cu ascultare!
Amin.
SUPUNEREA - În Romani 13:1 citim despre
supunere: „Oricine să fie supus stăpânirilor celor
mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină
de la Dumnezeu”.
Când vorbim despre supunere trebuie să
avem în vedere câteva aspecte. În primul rând,
Domnul Isus a fost un om supus atunci când era
pe pământ. Din 1 Petru 2:23 aflăm că Domnul
Isus nu a deschis gura deloc și se supunea
dreptului Judecător. Aici se are în vedere o
supunere în momente dificile. Supunerea este o
virtute spirituală care vine din Dumnezeu, dar ea
trebuie practicată de orice generație și în orice
situație știind că Dumnezeu este Suveran și că El
cunoaște toate lucrurile. Cei din jur observă când
învățătorul trăiește în supunere. Printr-o viață
trăită în supunere, învățătorul poate arăta copiilor
de care se ocupă slava lui Dumnezeu. Oamenii
lui Dumnezeu se pot împotrivi lui Satan prin
smerenie și prin supunere (Iacov 4:7).
Domnul să ne binecuvânteze cu prezența Sa
și să facă să lumineze Slava Sa peste noi! Amin.
Dacă vom înțelege că Dumnezeu ne cheamă
să slujim în unitate, în ascultare și în supunere,
aceste valori se vor vedea și se pot chiar transmite
nu numai celor din Casa lui Dumnezeu, ci și
celor care nu Îl cunosc pe El. Astfel, unitatea,
supunerea și ascultarea sunt calități de care
se bucură slujitorii care trăiesc după voia lui
Dumnezeu și care emană prezența divină în
generația lor.
Dumnezeu să binecuvânteze pe toți învățătorii
cu prezența Sa divină! Amin.
NICU MICLE
CASTELLON, SPANIA
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Invăţătorul după inima
lui Dumnezeu
„Tu ești Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi
găsesc toată plăcerea Mea.” (Marcu 11:11b)
Ce declarație frumoasă a făcut Dumnezeu
despre Învăţătorul Isus! El poate să facă
aceeaşi declaraţie şi despre tine care ai
devenit copilul Lui! Dar pentru aceasta să
vedem ce însemnă un învăţător după inima
lui Dumnezeu?!
Învăţătorul are cuvântul de bază verbul „a
învăţa”. În dicţionarul explicativ este definit
ca fiind persoana care „transmite cuiva
(sistematic) cunoștințe și deprinderi dintrun domeniu oarecare; a iniția pe cineva într-o
meserie, știință, artă. O altă definiţie spune că
este cel care sfătuieşte, dă povață la cineva să
facă ceva.”1
Dacă în viaţa ta, te regăseşti în definiţia de
mai sus, atunci înseamnă că eşti … un învăţător.
(Dar oare şi după inima lui Dumnezeu?!)
Pe Domnul Isus L-am întâlnit pe paginile
sfintelor Scripturi învâţând noroadele despre
Împărăţia lui Dumnezeu. Cărturarii, fariseii,
oamenii de rând şi chiar ucenicii, Îl numesc
„Învăţător”. Isus a fost Acela care a mărturisit:
„Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de
la Mine, ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face
aceste lucrări ale Lui.” (Ioan 14:10b). Într-un
alt context Isus a afirmat: „… nu fac nimic de la
Mine Însumi, ci vorbesc după cum M-a învăţat
Tatăl Meu.” (Ioan 8:28b). Învăţătorul trebuie
să îşi dea silinţele să dobândească cunoștințe
pe care la rândul lui să le întipărească în
mintea celor pe care îi învaţă. A cui învăţătură
întipărim în mintea copiilor?! Cine este
„învăţătorul” nostru? Domnul Isus a spus că
învăţătorul lui a fost Tata şi nu a ieşit cu nimic
din ceea ce a văzut şi auzit de la El. Mai mult
Tatăl era în Isus și Isus, în Tatăl. Cu alte cuvinte
sursa noastră este Hristos, noi în El şi El în
noi. Învăţăm copiii din Biblie într-un duh de
rugăciune, călăuziţi de Dumnezeu prin Duhul
Sfânt? Dumnezeu doreşte ca învăţătorul
după inima Lui să slujească în unitate cu
El. Domnul Isus a fost un model pentru noi şi
1. https://dexonline.ro
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în Ghețimani s-a rugat pentru noi „ca şi ei (eu
şi tu) să fie una în noi (Isus, Dumnezeu Tatăl
şi Duhul Sfânt), pentru ca lumea să creadă
că Tu M-ai trimis.” (Ioan 17:21b, 11). Doreşti
mântuirea fiecărui copil? Dumnezeu să te
ajute să lucrezi în unitate cu El! Abia atunci
vei putea auzi îndemnul Lui pentru nevoile
copiilor, vei vedea impactul lecţiilor biblice şi
schimbarea din viaţa copiilor.
Învăţătorul lucrează în unitate şi
ascultare de Dumnezeu!
Ascultarea este supunerea mea faţă de
voia lui Dumnezeu şi să fac ceea ce El doreşte.
Alege-ţi priorităţile şi lasă-L pe Dumnezeu să
fie pe primul loc în viaţa ta.
Am amintit mai sus că este important ca în
slujirea de învăţător să lucrezi în unitate, dar
această unitate trebuie trăită și la nivel practic.
Astfel te pregăteşti pentru ora de rugăciune să
le vorbeşti copiilor despre „importanța de a
merge la biserică” iar în timpul rugăciunii ceri
ca Dumnezeu să vorbească nevoilor copiilor,
El te îndeamnă să schimbi subiectul şi să
vorbeşti copiilor despre „iertarea aproapelui”.
Eşti dispus să asculţi şi să te pregăteşti
pentru ceea ce Dumnezeu ţi-a pus pe inimă?
Un exemplu de ascultare din propria-mi
experienţă a fost la scurt timp după ce am
început să slujesc ca învăţător de Școală
duminicală, am întâmpinat o provocare reală.
În luna august urma să împlinesc 18 ani, aşa
că mi-am făcut planuri măreţe de ziua mea.
La scurt timp, am fost chemată să merg şi eu
în tabără cu copiii şi era exact în săptămâna
în care împlineam 18 ani. A fost pentru prima
dată când mi-am făcut planuri măreţe şi acum
… am fost foarte amărâtă în inima mea, ştiam
că Dumnezeu mă vrea în tabără cu copiii,
dar pentru mine a fost o alegere grea. Am
stat de vorba cu Dumnezeu, apoi mi-a venit
un gând: „Ce este mai important, ziua mea
de naştere sau să ascult de Dumnezeu?!”, şi
aceasta m-a ajutat să iau hotărârea corectă,
iar pentru ascultarea mea am fost realmente
binecuvântată.

O altă situaţie în care Dumnezeu ne
poate provoca la ascultare este în timpul
părtăşiei personale în care Dumnezeu ne
atrage atenţia asupra unor corectări pe
care le avem de făcut în viaţa noastră. Sunt
dispus/ă să ascult?
Am dat mai multe exemple de ascultare
în diferite situaţii pentru a sublinia nevoie de
ascultare în toate situaţiile. „…Ascultarea face
mai mult decât jertfele şi păzirea Cuvântului
Său face mai mult decât grăsimea berbecilor.”
(1 Samuel 15:22 b). Ce preţ mare are
ascultarea mea în faţa lui Dumnezeu!
Nu îţi spun că drumul ascultării este
uşor, dar te asigur că merită să fii un
învăţător după inima lui Dumnezeu!
Dacă vei lucra în unitate cu Dumnezeu şi
ascultare faţă de El, atunci vei vedea cum Duhul
Sfânt va deschide mintea şi inima copiilor să
înţeleagă voia Lui şi să aducă transformări în
viaţa lor. Vei începe să fii apreciat de cei din
jurul tău şi vei fi predispus să-ţi asumi merite
care nu-ţi aparţin. De aceea, în continuare voi
vorbi despre nevoia învăţătorului de a fi şi
de a rămâne smerit.
Am auzit o întâmplare despre Billy
Graham, în care el mărturisea despre soţia lui
care mereu l-a ajutat să nu aibă o părere prea
înaltă despre sine. Billy spunea că într-o zi s-a
întors acasă foarte fericit şi spunea soţiei ce
onoare a avut el să dea mâna cu preşedintele,
iar soţia i-a răspuns: „Şi alţii au dat mâna cu
preşedintele. Nu eşti singurul.” Adu-ţi aminte
de exemplul Domnului Isus, Împăratul
Împăraţilor, Fiul de Dumnezeu, Dumnezeu,
Mântuitorul, Învăţătorul, Creatorul, etc., şi cu
toate acestea Pavel mărturiseşte despre El
astfel: „măcar că avea chipul lui Dumnezeu,
totuşi n-a crezut un lucru de apucat să fie
deopotrivă cu Dumnezeu” (Filipeni 2:6).
Domnul Isus a dat exemplu de o viaţă de om
smerit.
Nu este de ajuns să fim doar simpli
învăţători. Suntem chemaţi fiecare să ne
desăvârşim tot mai mult pentru a fi un
învăţător după inima lui Dumnezeu ,iar pentru
aceasta avem nevoie să lucrăm în unitate cu
Dumnezeu. De asemenea, avem nevoie să
ascultăm total de El şi să-L recunoaștem în
tot ceea ce lucrează El pentru noi, în noi, prin
smerenia noastră. Avem o pildă frumoasă
în Domnul Isus ca şi Învăţător perfect, viaţa
căruia vorbeşte de mii de ani. La fel şi tu,
dacă te pui la dispoziţia Lui, poţi fi o unealtă
eficientă prin care Dumnezeu să atingă inimile
generaţiilor de copii, pe care ți le-a încredințat
şi prin ei să schimbi lumea. „Noi nu suntem
doar învăţători. Noi suntem managerii celor
mai mari resurse: copiii!” (R. John Meehan)
Tothăzan Helga-Flavia
Ȋnvăţătoare Școală duminicală, Cluj

Colecția de tricouri
În vara acestui an mă aflam într-o tabără
cu copiii de la grupa de Şcoală duminicală
unde slujesc ca învățătoare. Am avut un timp
binecuvântat, multe activități, lecții, scenete,
cu alte cuvinte un timp minunat. Chiar dacă
copiii erau membrii în diferite biserici, ei
au avut un timp de părtășie binecuvântat.
Aceștia se observau, se cunoșteau, începeau
să ne cunoască și pe noi, învățătorii.
Într-una din zile, mama unui copil care
era din altă biserică a venit în vizită să vadă
cum sunt copiii și să ne aducă prăjituri. La
întrebarea ei: „‒Sami, cum e în tabără?” el
răspunde: „‒Super! Dar mami să-ți spun ceva:
sora Tabita în fiecare zi se îmbracă cu câte
un tricou de la concursul Talantul în negoț,
dar fiecare tricou are altă culoare, și pe ele
este imprimat un an diferit. Asta înseamnă
că în fiecare an a participat la Talant. Vreau
și eu să am o colecție de tricouri.”. Mama lui
i-a răspuns atunci cu subînțeles: „‒ Bine, dar
ce trebuie să faci pentru asta, Sami?”. „‒Păi să
învăț un pic mai mult decât am învățat până
acum.” a îngânat copilul. Băiatul participa în
fiecare an la concurs până la faza regională,
însă anul acesta a fost primul an în care a
ajuns până la faza națională.
Copiii sunt motivați de diferite lucruri
în acțiunile lor. În cazul acesta mă bucur că
tricourile frumos colorate și imprimate au
constituit pentru un copil motivația de a
lua inspirata decizie să învețe cu mai multă
sârguință din Cuvântul Domnului.
Dumnezeu să lucreze în inimile copiilor și
adulților, să le motiveze la a strânge Cuvântul
în minte și în inimă și nu doar tricourile să
constituie o motivaţie, ci dragostea pentru
Domnul nostru Isus Hristos, care la sfârșitul
alergării noastre ne va da, ca premiu, mai mult
decât un tricou: „Cununa Vieții”.
Tabita Lela
Biserica Emanuel Sibiu
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ALTE SLUJIRI PENTRU COPII:

NECESARE ȘI URGENTE
Cu vremurile acestea de har și libertate
religioasă nu ne vom mai întâlni niciodată.
Trist este faptul că, deși este libertate și starea
materială este mai bună ca oricând în istorie,
totuși COMODITATEA și faptul că SUNTEM
PREA OCUPAȚI sunt inamicii numărul 1 care
ne paralizează pe cei mai mulți. Facem prea
puțin pentru cei nemântuiți, și în cazul nostru
pentru copiii din familiile care nu-L cunosc
pe Dumnezeu. NU-ȚI PARE RĂU de acestă
situație? Să nu aducă Dumnezeu vremea când
să regreți și să spui: „ÎMI PARE RĂU că puteam
să fac mai mult și nu am făcut, ACUM AȘ VREA
SĂ FAC ȘI NU SE MAI POATE”.
Fie că ești sau nu de acord cu mine, acum
este VREMEA SĂ FACEM CE TREBUIE FĂCUT.
Am să ți-o iau înainte prin a-ți răspunde
întrebărilor care-ți vin în minte chiar acum în
urma acestei introduceri șocante.

1. Ce pot face pentru copiii nemântuiți?
Pe lângă faptul că te rogi și postești pentru
mântuirea lor, mai trebuie să organizezi
ceva proiecte/programe ca să ajungi la ei. În
cursurile de instruire ale învățătorilor PRO 7
predăm detaliat despre felul cum să ajungi la
ei, dar aici voi enumera câteva posibile lucrări:
a) Tabără de 5 zile (Copii creștini sunt
împreună cu câțiva copii din familii care
nu-L cunosc pe Dumnezeu).
b) Tabere de zi pe parcursul a 5 zile (Copiii
dintr-o localitate vin într-un loc - sala
bisericii sau alt loc - pentru un program
de educare creștină de aproximativ 2
ore, apoi servesc mâncarea de amiază
- probabil sandvici cu etaj sau big
sandvici - și apoi participă la un program
de jocuri și competiții sportive). Vă
prezentăm imagini din taberele de zi din
vara anului 2017 (județul Teleorman în
agenda învățătorului; județul Vaslui în
această revistă și pe site-ul: www.scoaladuminicala.ro). Prin harul Domnului Isus
împreună cu învățători din județul Suceava
am organizat tabere de zi în 14 localități
în județul Vaslui, zona Bîrlad. În aceste
tabere au participat aproximativ 1.100
de copii, adolescenți și mai puțini adulți.
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c)

d)
e)
f)

De asemenea, împreună cu învățători
din Reșița, Cluj-Napoca, Irlanda și Italia
am organizat tabere de zi și în 6 localități
din județul Teleorman unde au participat
aproximativ 300 de copii. Mulțumim lui
Dumnezeu și tuturor celor care au sprijinit
această lucrare!
Săptămâna de evanghelizare în aer
liber pe 5 zile (Viziunea și metoda
de lucru au fost aduse în Romania de
AMEC).
Campania de evanghelizare pentru
copii.
Școala biblică de vacanță.
Evanghelizări cu ocazii speciale.

2. Când și cum mă voi putea implica?
Cele mai multe dintre lucrările enumerate
mai sus se organizează vara, dar unele
precum evanghelizările cu ocazii speciale
se pot desfășura și în timpul anului (mai ales
în preajma sărbătorilor creștine: nașterea
Mântuitorului, moartea și învierea Domnului
Isus, Cincizecimea, etc).
Pentru mai multe detalii în privința
organizării unor asemenea lucrări contactează
instructorii de la cursurile PRO 7 din zona ta!
Dacă dorești să participi la asemenea slujiri
(județele Vaslui, Teleorman, etc.) mă poți
contacta.

3. De ce resurse aș avea nevoie?
Resursa principală de care ai nevoie se
numește VIZIUNE. După ce ai primit viziunea,
cu ajutorul Duhului Sfânt, vei găsi colaboratorii
pentru a forma echipa. Împreună cu echipa
veți realiza proiectul și apoi veți face lucrarea.
Dacă veți avea nevoie de bani apelați la Matei
7:7 și prin credință totul se va rezolva.
NU UITA! Cu vremurile acestea de har
și libertate nu te vei mai întâlni. SĂ NU-ȚI
PARĂ RĂU, fiindcă nu ai fructificat ocazia
pe care ți-a dat-o Dumnezeu!
Rob al lui Hristos
Muică Cristian Samuel
0722-204415
muicasam@yahoo.com

Copiii din România nu se bucură de șanse
egale.
Există zone mai puțin privilegiate, în care,
pentru un copil, o săptămână într-o tabără în
munți este un vis imposibil de a deveni realitate.
Împreună cu ascultătorii postului nostru de
radio, ne-am propus să oferim o șansă copiilor
din Oltenia de a participa într-o tabără în care au
avut oportunitatea de a cunoaște multe lucruri
despre credința și valorile creștine. Copiii
s-au bucurat de drumeții, parcul de aventură,
tiroliană, jocuri și au legat relații unii cu alții.
Am intenționat să ducem 1000 de copii din
Oltenia în tabere creștine în anul 2017, însă
până la urmă am dus 1230 de copii. Cazarea,
mâncarea și transportul ne-au costat 100 Euro
pentru fiecare copil.
Dacă nu i-am mai fi dus pe cei 230 de copii în
plus față de cei 1000 propuși, ar fi fost mai ușor
cu plățile, însă nu am refuzat pe nimeni, i-am
luat pe toți copiii care au dorit să meargă.
Proiectul s-a încheiat în ceea ce privește
taberele propriu-zise, însă din punct de vedere
financiar încă nu s-a încheiat. Până acum s-au
acoperit cheltuielile pentru peste 700 de copii,
însă mai avem nevoie să acoperim cheltuielile
pentru aproximativ 400 de copii.
Câteva exemple foarte concrete de probleme,
cu care se confruntă copiii participanți în tabere:
- un băiețel care se trezea noaptea, avea
coșmaruri și striga: „Tată, nu mai da, nu mai da!”...
- o fetiță de 10 ani a vrut să se sinucidă,
deoarece spunea că nu o dorește nimeni. Nu
și-a mai văzut mama, plecată la muncă de 6 ani,
pe când ea avea doar 4 anișori... Era crescută
uneori de bunică, alteori de o mătușă. Fetița nu
mai dorea să plece acasă din tabără…

- copii care acasă nu aveau electricitate,
căldură sau apă curentă, care nu s-au spălat
niciodată într-un duș, care s-au bucurat de
condițiile bune din tabără în care au locuit
pentru prima dată;
- au fost copii și din medii bune, care au auzit
prima dată în viața lor despre valorile morale
ale Bibliei și despre împlinirea adevărată a vieții,
pe care o dă doar Hristos, nu alcoolul, drogurile,
relațiile sexuale în afara căsătoriei, pornografia,
etc. …
Slăvit să fie Dumnezeu pentru toate inimile
copiilor care L-au primit pe Domnul Isus ca
Domn și Mântuitor! Unul dintre copii care
locuia doar cu tatăl lui pentru că mama-l
părăsise, a dorit să plece acasă din tabără
deoarece îi era foarte dor de tatăl său, ei nu mai
fuseseră niciodată separați. Băiatul cu lacrimi în
ochii îi spunea tatălui că-i place mult în tabără,
că e foarte frumos dar îi este tare dor de casă,
de el, tatăl său. Băiatul a rămas în tabără, iar în
următoarele zile L-a primit pe Domnul Isus în
inimă și a fost vindecat de miopie, acum putea
citi fără ochelari.
Dacă doriți puteți susține financiar
finalizarea acestui proiect, care a fost o mare
binecuvântare pentru 1230 de copii din Oltenia.
Donații:

Asociatia Radio Vocea Evangheliei – Timișoara,
CUI 10411909
Cont:    RO45 RNCB 0249 0492 9580 0001 – RON
Banca Comerciala Româna - sucursala Timișoara
cu mențiunea „PROIECTUL TABERE”
Informatii:+40728276516 sau +40726271450

Responsabil de Proiect: Ioan Ciobota
0728276516; ciobotaioan@yahoo.com
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Pași pe Stâncă
Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. 3Ioan 1:4

11 iunie 2017 ‒ O zi de bucurie, o zi î�n
care am sărbătorit treizeci de ani de Şcoală
duminicală î�n Biserica Pe Stâncă Șoimoș, din
Lipova-Arad.
A fost o ocazie prin care i-am mulț�umit
lui Dumnezeu pentru cei treizeci de ani
de activitate, de realizări ș� i de î�mplinire
sufletească. La program au fost invitaț�i toț�i
foș� tii copii, peste cinci sute, care au trecut pe
la Ș� coala Duminicală î�n această perioadă.
Am fost mulț�umitori lui Dumnezeu,
văzând cum El a transformat inimile copiilor
ș� i le-a schimbat viaț�a, ei alegând peste ani să
Î�l urmeze pe Cristos prin slujire, cum ar fi:
misiune î�n Africa, India; misiune î�n ț�ară printre
copiii care provin din familii dezorganizate ș� i
alte etnii; slujitori ordinaț�i î�n diferite biserici
din ț�ară ș� i din diaspora (susț�inători activi ai
lucrării cu copiii); proiecte de ajutorare a celor
nevoiaș� i ș� i a celor bătrâni; evanghelizare prin
cântare; ajutorarea copiilor cu dizabilităț�i; ș� i
nu î�n ultimul rând implicare activă î�n biserica
locală.
Astfel, o lucrare care a î�nceput timid,
cu multe semne de î�ntrebare, cu oameni
puț�ini, a ajuns ca ș� i după treizeci de ani să
funcț�ioneze, ș� i, mai mult de atât, s-a dezvoltat
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continuu, Dumnezeu ascultând rugăciunile
sincere ș� i insistente ale copiilor. Suntem atât
de mulț�umitori, î�ncât putem spune din toată
inima:
Pân’ aici Domnul a fost cu noi,
Pân’ aici i-am simț�it prezenț�a,
Azi putem să spunem tuturor: Eben Ezer!
Lăudat sa fie Domnul!
Lăudat, lăudat, fie al nost’ Î�mpărat
Pentru tot ce am trăit
Eben Ezer, cu El am biruit!

Au fost furtuni, au fost ș� i î�ncercări
Dar au trecut. Puternic este Domnul!
Pentru clipe cu lacrimi, bucurii
Eben Ezer, Lăudat sa fie Domnul!

Ș� i putem să Î�l lăudăm pentru că merită, de
la El ne vin toate ș� i tot ce facem dorim să fie
numai spre gloria Mielului: „Î�n El, prin El ș� i
pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava
î�n veci ! Amin.” (Romani 11:36).
Emi Mihăescu
Lipova - Arad

Fii un bun slujitor
al Domnului!
Lucrarea cu copiii necesită o chemare, o
chemare de-a sluji mielușeilor; totuși, ea nu
se oprește aici ci continuă prin a fi o slujire
cu întrega familie a lui Dumnezeu: învățători,
părinți, slujitori și membri. Aceasta am înțeles
eu în toți acești ani de slujire. Un învățător care
dorește să pască mielușei în pășuni verzi și ape
limpezi trebuie să aibă în primul rând o relație
personală cu Dumnezeu.
Slujirea în cadrul Școlii duminicale necesită
unitate la nivel de grup. Copiii provin din medii
diferite și au temperamente și nevoi diferite,
iar noi nu putem face față singuri tuturor
cerințelor. Unitatea este acea funie care
împletită între mine, Dumnezeu și ceilalți din
echipă, poate aduce propășire. Unitatea nu este
un obiect pe care îl folosesc când am nevoie
ci este o acțiune continuă, acea omogenitate
între membrii echipei care se formează doar
lăsându-se modelați de Marele Olar. Unitatea
nu se formează de la sine dar aceasta necesită
ascultare, supunere și totodată, multă răbdare.
Atunci când există aceste caracteristici între
membrii echipei putem spune că există
armonie și unitate.
În anii de slujire am întâmpinat situații
cu diferite grade de dificultate iar ceea ce am
învățat a fost că puterea rugăciunii a produs
unitate și așteptarea cu răbdare a dat rezultate.
Bineînțeles că mai sunt încă situații în care
aștept ca Domnul să intervină dar știu că El
este în controlul tuturor lucrurilor. Deseori
aceste situații lovesc în noi și ne zdrobesc,
însă o inimă smerită și ghenunchii plecați vor
fi mereu o priveliște minunată înaintea lui
Dumnezeu.
Dintotdeauna, Dumnezeu a dorit Unitatea

și o dorește și în cadrul Școlii duminicale iar
pentru aceasta ne-a lăsat modelul Trinității.
Atunci când cineva știe care îi este chemarea
și iubește unitatea, este imposibil să nu își
găsească locul în cadrul echipei. De-a lungul
anilor, am întâlnit învățători care nu își găseau
locul în echipa lucrării cu copiii și atunci le
dedicam timp ca să le aflu motivațiile și scopul
cu care au pornit în această slujire, după care
îi încurajam să continue cu acel talant pe
care l-au primit. Ascultarea este, din punct
de vedere spiritual, împlinirea poruncilor lui
Dumnezeu. Ascultarea însă, este și o formă
de comunicare între persoane iar atunci
când eu ascult de Dumnezeu voi învăța să-i
ascult și pe cei din jurul meu. Dumnezeu ne
crează oportunități în care trebuie implicată
ascultarea, atât la nivel spiritual cât și la nivel
comunicativ. Fără comunicare, omul nu ar
avea valoare. Aceste situații ne conduc înspre
echipă și țintesc unitatea. Acesta este cel mai
frumos lucru în cadrul unei echipe. Trăim
într-o lume mult prea complicată, o lume
egocentrică, a supertehnologiei iar acestea ne
împiedică uneori să ne ascultăm unii pe alții.
Domnul Isus a fost Marele Învățător dar a știut
să asculte: a ascultat cererea lui Iair, l-a ascultat
pe Bartimeu sau pe femeia samariteancă,
și exemplele pot continua. Ce te împiedică
să asculți pe cei cărora le slujești? Dacă vrei
ca relațiile dintre copii și învățători să aibă
valoare, dă importanță ascultării în ambele
sensuri. Nu fi acel învățător doar cu sens unic
în comunicare. Ascultarea este un exercițiu.
Dacă vrei să fii un învățător după inima
lui Dumnezeu, întreabă-te dacă lucrarea pe
care o faci este lucrarea la care El te-a chemat.
Dacă răspunsul este afirmativ, atunci vei căuta
soluția. Întreabă-te dacă nu cumva ești tu
piedica în realizarea unității!
Dedică măcar o zi din săptămână postului
și rugăciunii pentru copiii și învățătorii din
grupa ta.
Un alt element necesar unității echipei
este supunerea. În mod natural, nimeni nu
vrea să fie supus. Fiecare om vrea să fie liber
și să decidă singur ce va face. Creștinul însă,
are un model: Isus Hristos. „El, măcar că avea
chipul lui Dumnezeu, totuși, nu a crezut ca un
lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,
ci S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip
de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La
înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și
S-a făcut ascultător până la moarte și încă
moarte de cruce.” (Filipeni 2:6-8). Supunerea
poate însemna acceptarea deciziilor altora
sau conformarea la principiile majorității. În
cadrul Școlii duminicale nu se lucrează singur.
Alege să fii ascultător și să asculți pe cei din
jurul tău, învață supunerea și caută unitatea.
Mirela Florea - Mansue, Italia
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